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 مشهد شهر گردشگران و زائران تيامن يارتقا يراهبردها شيو آما يزيربرنامه

 (ANP-SWOT)ريزي استراتژيک و تحليل شبکه هاي برنامهبا تلفيق مدل
 

 *3و رضا صمدي 2، محمد اجزاء شکوهی1مارحيم رهنمحمد
ريزي شهري دانشگاه فردوسي دانشيار جغرافيا و برنامه2، ريزي شهري دانشگاه فردوسي مشهددانشيار جغرافيا و برنامه1

 دانشگاه فردوسي مشهد  ريزي شهريدانشجوي دكتري جغرافيا و برنامه3، مشهد

  11/6/23؛ تاريخ پذيرش: 13/11/22 تاريخ دريافت:

 1ده يچک

 .است انساني جوامع يتوسعه سازبستر ،امنيت احساس و سالم اجتماع يك يزمينهپيش امنيت

ت زائران و گردشگران ياست. امن آن از ناشيات احساس و امنيت يبقا و حفظ گرو در اجتماعسعادت يك 

 يزيرش و برنامهيماآ ،هدف اين پژوهشد. شويت مطرح مياست كه در بحث امن ييهان مقولهيتراز مهم

 يزيربرنامه يهاق مدليمشهد با تلفشهر در كالنت زائران و گردشگران يامن يارتقا يراهبردها

با  ينييتب -توصيفي ،ن پژوهشياروش تحقيق  .است  ANP-SWOTيل شبکهيك و تحلياستراتژ

 دلفي روش از SWOT يدن به عوامل چهارگانهيرس برايدر ابتدا  اي است.توسعه -اهداف كاربردي

تا  ندشد انتخاب ،بودند خبره زمينه اين در كه يكارشناساننفر از  سيگونه كه نيبد، هاستفاده شد

. كنند يآورجمع رات زائران و گردشگران يد در امنيو تهد نقاط قوت، ضعف، فرصتن عوامل يترمهم

به  (ANP) حليل شبکهز مدل تسوات، با استفاده ا فنهاي حاصل از بندي استراتژيسپس براي اولويت

 باها نتايج حاصل از تجزيه و تحليلهاي حاصله پرداخته شده است. بندي استراتژيارزيابي و اولويت

ت زائران و يامن يارتقا ه دريراهبرد اول سه، ST1 و 1SO، 2SO راهبردهاي دهد كهنشان مي ANPمدل 

ت زوار در يامن يکپارچهيت يريمد براي يزير، برنامه2SO رد. راهبـاست گردشگران شناخته شده

 براي( يمشاركت ريغ و ي)مشاركتي گذارهيسرما يهابسته يهيته 1SO راهبرد و مناطق اطراف حرم

. استهاي تهاجمي مربوط به استراتژيدو  هر كهاست زائران  يمراكز اقامت يفيو ك يكم يتوسعه

شبرد يدر جهت پ يمدن يو نهادها يخصوص بخش گذارانسرمايهت از ي، حما1STراهبرد ن يهمچن

 به مربوط راهبرد اين كه رامون حرم بودهيپ يمربوط به طرح بافت نوساز يكالبد هايطرحع يسر

 ياستراتژ عنوانبه 2931322 ازيتبا كسب ام يتهاجم يت، استراتژينها در .است رقابتي هاياستراتژي
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در جهت دوم  ياستراتژ عنوانبه ازيامت 2923226كسب  با كارانهمحافظه يت اول و استراتژياولو يدارا

  .اندشدهانتخاب ت زائران و گردشگران يامن ارتقاي

 

 .شهر مشهد، كالنANP و SWOTت زائران و گردشگران، مدل يامن، ياستراتژ :واژگان کليدي

 

 و بيان مسأله مقدمه

با بحران  يو اجتماع ياعمال فردت، ياست. بدون عنصر امن يبشر يازهاين نيتراز مهم يکينت يام

 يفضاها يبهبود كاربر براي يطيت محيش امنيافزا (.8: 1332 ،همکارانو  ي)افتخار شوديمواجه م

 يو طراح يتيري، مديعلوم اجتماع نهيشرفته در زمياست كه جوامع پ ييکردهاين رويتراز مهم يشهر

 يات و زندگيح يشرط الزم برا واقع (. در21: 1382، يفر و انصاري)الماس ط، بدان توجه دارنديمح

زان تعامالت و مناسبات يداشته باشند، م يباالتر يمنيب ايت است و هرچه شهرها ضري، امنيشهر

تر باشد، شهرها كم يمنيب ايتر خواهد بود و بالعکس هرچه ضرشيب يو اقتصاد ي، فرهنگياجتماع

ب يآس يفياز نظر ك ،افتهيات و مبادالت كاهش سطح مراود ،رعب و وحشت قرار گرفته يافراد در فضا

  (.11: 1382، ايدني)نو دننيبيم

ست و يدر قرن بت زائران و گردشگران است. يامناست، ت مهم يكه در بحث امن ياز موضوعات يکي

ش آزاد گردد و ثروتش افزون يش از پيكه وقت انسان ب شودميموجب  يشرفت فناوريکم گسترش و پي

د يستم را بايدوم قرن ب يمهيدر واقع ن كند.صرف اوقات فراغت خود  يترشيزمان به در نتيجشود و 

نام نهاد. پس بايد اين واقعيت را پذيرفت كه گردشگري سرعتي شگرف و  يعصر صنعت گردشگر

ه جميع جهات بايد با نظري ببه همين جهت و با توجه  .انتظار در زندگي جوامع دارد دور ازتأثيري 

 تالش شود )محالتي، گسترش آن برايريزي درست مديريتي عالمانه، آگاهانه و برنامه مدت وبلند

هاي انسان پس از كشاورزي، صنعت و بخش چهارم فعاليتهاي گردشگري، امروزه فعاليت (.63: 1382

ميالدي سودآورترين صنعت  2222كنند در سال بيني ميشود و كارشناسان پيشخدمات محسوب مي

 ،1س ترنرييل است كه لوين دليد به هميشا .نامندميي كه آن را صادرات نامريطوري ه ب ،شودجهان 

روست و معتقد داند كه جهان سوم با آن روبهيم ين صنعتيتردهيچين و پيتربخشديرا ام يگردشگر

ميت اه(. 1: 1383، 2يع درآمدزا دارد )ليگر صنايد ينيجانش يرا برا توانايين يترشيب ياست گردشگر

المللي سبب شده است كه مجمع عمومي سير و سفر و جهانگردي در تعالي فرهنگي و تفاهم بين

مهر( هر سال را روز جهانگردي اعالم كند )دخيلي كهنمويي،  1سپتامبر ) 22سازمان ملل متحد، روز 
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د در ياست كه قرآن مج يبه حد يگاه گردشگري، جاآمدهشيپ يها(. گذشته از ضرورت3: 1383

ده  ي)محمد دعوت كرده است يگردعتياحت و طبير و سين موضوع مهم سيانسان را به ا ه،يآچندين 

  (.1 :1383، يآباديچشمه و زنگ

 يداركنندگانيد، يمذهبگردشگران . است يمذهب ي، گردشگريگردشگرمهم  يهاشاخهاز  يکي

 ...و يمذهب يهاتيفعال ،يمذهب -ينيدامامان و رهبران  ،امبرانيپقبور  ارتيزكه در مراسم و  هستند

ن نوع يا (.Santos, 2004: 5-8) كننديم دنيدهم  يگردشگر يهاگر مکانيد ازز ين و نديجويمشركت 

ك مذهب يروان يشود هزاران نفر از پيم سببهر ملت است و  يبرگرفته از اعتقادات مذهب يگردشگر

-شده است، كم ين حركتيباعث چن يمذهباعتقادات  چوند و كننخود حركت  يهاارتگاهيبه سمت ز

ر يو مراسم و شعا يارتيز يها، مکانين نوع از گردشگريدر ا را در بردارد. ين خسارات فرهنگيتر

  (. 12: 1383، كاظمي) رديگينظر گردشگران قرار م مد يمذهب

تلف در كاهش عدم تعادل در ابعاد مخ براياست كه  ييفضا يزيراز برنامه يکي ،شيمطالعات آما

(. 63: 1322 ،يكند )سلطانيت مي، وضع موجود را به سمت مطلوب هداياو منطقه يسطوح مل

مجموعه اهداف،  كه يـيدار فضايپا هـتحقق توسع براياست  ياش شهر، برنامهيآما يزيربرنامه

 يطيمحستيز، ي، فرهنگي، اجتماعيشهر را در ابعاد اقتصاد يياجرا يهاا و برنامهـها، راهبردهاستيس

ت زائران و يت موضوع امنيل اهمي(. به دل12: 1322 ،يرد )رهنما و آقاجانيگيدر بر م يو كالبد

ش ياز اهداف مهم در طرح آما يکيخصوص شهر مشهد، و به ياستان خراسان رضو گردشگران در

كه  يانل حضور گردشگران و زائران فراوين به دليهمچن است؛ يتيامن مالحظاتبحث  يخراسان رضو

 يـياند و راهبردهان استان اختصاص دادهيا يرا به بحث گردشگر يافصل جداگانه ،نديآين شهر ميبه ا

 مقدس شهراند. خصوص شهر مشهد ارائه دادهدر استـان و به يرـگردشگ يتوسعه براي ارتقـايرا 

 شهر همرو ست. از اينا جهان انيعيش احترام مورد ع()امام رضا يبارگاه ملکوت وجود ليدلبه مشهد

 يارتيز يشهر ،است يرضو مطهر مرقد ارتيز كه آن يهجاذب نيترمهم خاطر به هم و است يمذهب

با  يو همجوار ييايت جغرافيموقع از نظرچه  ،رانيشهر ان كالنيدوم عنوانبهن شهر يباشد. ايم

 يگاه خاصيجا ،رانيا يهاشهر مياندر  )ع(رضا امامحضور حرم مطهر  از نظرو چه  يخارج يكشورها

اين شهر  (.113: 1383 )رهنما، جهان ساخته است يارتين شهر زين شهر را دوميكه ا يابه گونه دارد،

در سطح  ،ست فراوانيزائر و تور داشتنو  ي، تجاري، ارتباطي، مذهبيل نقش و عملکرد فرهنگيبه دل

 (. 28: 1383، ييو سقا يشود )مافيشناخته م يو فرامل يمل

ه وجود خاص خود ب يهايژگيبا و يمحالت ،يتمركز زوار و گردشگران در اطراف حرم مطهر رضو

رفاه  برايمختلف  يهاسازمان طلبد كهمي متفاوت و متعاقب آن يازهاين آورده است كه بدون شك

ئران و ت زاين و حفظ امنيم، تأازهاين نياز ا يکي. هاي متفاوتي داشته باشندريزيبرنامه ،حال زائران
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، حدود شش برابر يت شهريت زائر و گردشگر به جمعيكه نسبت جمعني. با توجه به ااستگردشگران 

ن و ين مقاله تدوي. هدف اتري شودتوجه بيشن شهر يت زائران و گردشگران در ايبه امن است، بايد

 يهاق مدليكه با تلفت زائران و گردشگران شهر مشهد است يامن ارتقاي يراهبردها يبندتياولو

 نظرن پژوهش مورد ياست. بنابرا شدهحاصل  (ANP-SWOT)ل شبکه يك و تحلياستراتژ يزيربرنامه

ت زائران و يامن براي ارتقاين راهبردها يترباشد كه مهم سؤالن يبه ا يابيمتضمن دست توانديم

 ؟ چيستگردشگران شهر مشهد 

 

 :زير استق به شرح يتحق یاالت اصلن سؤيبنابرا

ت زائران و گردشگران شهر مشهد يد در امنينقاط قوت، ضعف، فرصت و تهد كه ين عوامليترمهم -

 ؟، كدامنداست

چهارگانه بر اساس نقاط ت زائران و گردشگران شهر مشهد يامن ينهيها در زمين استراتژيترمهم -

swot  كدامند؟ 

چگونه ك ياستراتژ يزيررنامهب يهامدلبا استفاده از ت زائران و گردشگران شهر مشهد يامن تيوضع -

 ؟است

 

 ينظر یمبانو  ها، ديدگاهميمفاه

 :1381)خليلي،  ها استگيري بهينه از فرصتط به رهايي نسبي از تهديد و بهرهبرقراري امنيت منو

هاي مشروع و قانوني به معناي فراغت از هر گونه تهديد و تعرض به حقوق و آزادي (. امنيت338

افراد جامعه در  ياز اساسين ،تيامنتوان گفت به اين ترتيب مي (.2 :1383گر، )كار شهروندان است

له در ن مسأيت اي. امروزه نقش و اهماست يو فرهنگ ي، اجتماعيارتباط متقابل با عوامل اقتصاد

ن يهمچندانند. يم يااز هرگونه توسعهينشيه است كه آن را بستر و پيتا بدان پا ياشرفت هر جامعهيپ

ح و گذراندن اوقات يتفر يرا برا ييكشورها ،در جهان نشان داده است كه گردشگران يگردشگر آمار

باشد. در نيم قرن اخير گردشگري از يك فعاليت محلي و  داشته تيكنند كه امنيفراغت انتخاب م

ك گردشگري ي ،اي تأثيرگذار در اقتصاد جهاني تبديل شده است. در نگاه اولهمرزي به پديددرون

ها، آثار باستاني و مناظر طبيعي است. از طرفي شهرها فعاليت فرهنگي است كه سر و كار آن با تمدن

هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي را فراهم وسيعي از فعاليت يدامنه ،كاال و خدمات متنوع يبا ارائه

 يرايي و فراغتي، زمينهامکانات پذي هاي خدماتي مانندفعاليت يشهرها با ارائههمچنين  .آورندمي

 يدر شهرها يت گردشگري(. اهمTimothy, 2005: 5دهند )ميگسترش گردشگري را  يتوسعه
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و  يستيجديد تور يهاها و جاذبهجاد زيرساختياست كه شهرداران در ا يشرفته به حديپ يكشورها

 (. 161: 1383 ،يناري)د كننديگر رقابت ميکديشهر خود با  يمعرف

 يبندو دسته يف، شناخت انواع گردشگريتعر ر، عالوه بيگردشگر يدر عرصه يزيرهبرنام يبرا

مثال  يبرا .ستيکسان ني ياز انواع گردشگريرا تقاضا و خدمات مورد نيار مهم است؛ زيها بسآن

رون يرستوران ب يمعموالً به هتل و حت ،كننديدار اقوام و دوستان مسافرت ميقصد دبه كه  يگردشگران

 يكنند، ممکن است امکاناتيكه به قصد تجارت سفر م يگردشگران يدر مقابل برا .ندارند ازينزل ناز م

نظران با توجه ن صاحبتاكنو ن اساسيبر ا داشته باشد. ياديت زياهم يت اقامتاليهمچون هتل و تسه

را  يع گردشگرر انوايشکل ز اند.ارائه كرده ياز گردشگر يمتعدد يهايبندمختلف، دسته يارهايبه مع

 دهد.ينشان م

 

 
 (112: 1388زاده، عقوبيو  يآباددولت) خذ:مأ ،يانواع گردشگر -1شکل

 

از  يـکي ،مراجع يـو در برخگردشگـران است  يبرگرفته از اعتقادات مذهب يمذهب يگردشگر

 يفرهنگ يكاالها يارتقا يپدر  يمذهب يگردشگر عموماً. است يفرهنگ يگردشگر يهارشاخهيز

گر مذهب . اشوديم يفکر يسازيغنمنجر به  جهينتدر  ؛رديگيمصورت  يياهدا ئييش عنوانبهمتعدد 

 هاانسانبدانيم كه  (و... هنر ،ي، معماريباستان يها)بناها و محوطه يراث فرهنگيفرهنگ و م يربنايرا ز

 يفرهنگ يگردشگر از يبخش بزرگ كه ستين عجيب ني، بنابرااندآن را به وجود آوردهگذشته  در قرون

، شدهادي ميمفاهاز  كيحال هر  نيا. با ميكن يبندمذهب دسته يفضادر  يگردشگر عنوانبه ديبارا 

با تقدس صفر  آغاز آن ينقطه كهاست  يمذهب ريغو  يارتيز -يمذهبحاصل درجات مختلف اهداف 

ختم  يارتيزفر س كي)خالص( در  حداكثرو به تقدس  شوديمشروع  يفرهنگ يگردشگرهمانند 

 (.26: 1381 ،يزاهد)شود يم
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 (Santos, 2004: 7) خذ:مأ  ،يمذهب و گردشگر ميان یارتباط و همبستگ -2شکل

 

 قيروش تحق

همراه بـا   SWOTل يه و تحليتجز از ،يشنهاديپ يهايت استراتژين اولوييتع براين پژوهش يدر ا

اي توسـعه -كـاربرديبـا اهـداف  ينييتب -توصيفي حاضر، روش تحقيق. است شدهاستفاده  ANPمدل 

 بـا آشنايي براي ابتدا در .است شده يآورجمع يدانيم و ياسناد يوهيش دو به ازين مورد يهاداده. است

عوامـل دن بـه يرسـ بـراي وبهـره گرفتـه منابع و مراجـع فـراوان  ازت زائران و گردشگران يامن مبحث

 بـراي ملياتعـ و يافتـهنظـام اسـت روشـي ،دلفـي روش استفاده شـد. دلفي روش از ،SWOT چهارگانه

 گروهـي داوري كـه فـرضپـيش اين با است، متکي مستقل كارشناسان از تيأهي يآرا بر كه بينيپيش

آمـاري ايـن تحقيـق شـامل  يجامعـه(. 163: 1382 ا،يـ)حـافظ ن است معتبرتر فردي داوري به نسبت

بـوده اسـت كـه حجـم  يو گردشـگر يارتيـط با امر زي مرتبنهادهاو  هاسازمانمسئوالن و كارشناسان 

، روش ايـن در .شده اسـت انتخاب ،بودند خبره زمينه اين در كه ينفر از كارشناسانسي بالغ بر  يانمونه

ت زائـران و گردشـگران يـدر امن ديـن نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديترمهم كهرا  يعوامل كارشناسان

 نيتـرمهـم ،كارشناسـان بين نظر اجماع تکرار بار چند از پس. اندكرده يآورجمع مرحله چند در ،هبود

، با SWOT فنهاي حاصل از بندي استراتژي. سپس براي اولويتشدم يتنظ SWOT يارگانههعوامل چ

بنـدي ارزيـابي و اولويـتهاي حاصـله اسـتراتژي ،Super Decision افـزاردر نـرم ANPاستفاده از مدل 

 .اندشده

 

 SWOT مدل

 يبرا يالهيبه عنوان وس معموالًاست و  يريگميبان تصميابزار مهم پشت ي ازکي SWOTل يتحل

 لين تحليا (Kangas & et al., 2003: 350) شوديستم استفاده ميس يو درون يرونيب يهاطيل محيتحل
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ت يبدون محدودنيز  SWOTل يتحل اين، آورد. با وجوديفراهم م يل استراتژيتشک يبرا يخوب يهيپا

 (.1322:81گران، يو د يي)رهنما نيستمراحل  يابيدر سنجش و ارز

 
 ن آنييو نحوه تع SWOT سيچهارگانه ماتر يراهبردها -1جدول 

 (Wنقاط ضعف ) (Sنقاط قوت ) 

ها فرصت

(O) 

از  يبردارحداكثر(: بهره -)حداكثر SO يهاياستراتژ

 (يتهاجم يها با استفاده از نقاط قوت )استراتژفرصت

ن ـيحداكثر(: از ب –)حداقل  WO يهايستراتژا

ها اده از فرصتـاط ضعف با استفـبردن نق

 كارانه(محافظه يژـ)استرات

دها يتهد

(T) 

از بروز  يريحداقل(: جلوگ –)حداكثر  ST يهاياستراتژ

 (يرقابت يدات با استفاده از نقاط قوت )استراتژيتهد

حداقل(: كاهش  –)حداقل  WT يهاياستراتژ

 يدات )استراتژيز از تهديقاط ضعف با پرهن

 (يتدافع

 (33:1383و )فرد آر،  (361 :1383 ،كارگل): مأخذ

 

 SWOT فنق آن با يو تلف (ANP) ياشبکهل يتحلروش 

 سال در 1آقاي ساعتي كه است ارهيمعچند يريگميتصم يهاكيتکن از شبکه ليتحل و هيتجز نديفرا

 ,Lee)است  كرده شنهاديپ يمراتب سلسله ليتحل نديفرا يبرا ناسبم ينيگزيجا عنوانبه آن را 1226

 از مدل نيا. شوديم AHPن اصطالح سطح در يگزيجا ،ANPدر  شبکهن اصطالح يبنابرا(. 3 :2005

 سلسله است. شده ليتشک هاو خوشه عناصر ،هابخش نيب روابط عناصر، ،هاخوشه ،كنترل مراتب سلسله

 شبکه در انفعال فعل و نوع هر سهيمقا يبرا برندهشيپ ياريمع ،شبکه ليتحل و هيتجز مدل كنترل مراتب

 ،ياشبکه ساختار آن در كه اره استيمعچند يريگميتصم يهافن از يکي ياشبکه يلتحل نديفرآ ت.اس

رويکرد بازخوردي (. 21: 1322گران، يدو  بارسبك يفرج) است شده يمراتب سلسله ن ساختاريجانش

ANPارتباط ميان سطوح بااليي يا پاييني،  ،هايي جايگزين كرده كه در آنمراتب را با شبکهسله، سل

 : Yuksel and et al, 2007) داده شودنشان تواند به آساني نميمسلط يا تبعي، مستقيم يا غيرمستقيم 

د، بلکه اهميت كنها را مشخص مياهميت جايگزين ،كه اهميت معيارهابراي نمونه عالوه بر اين (.3375

  (.38 :1322)رهنمايي و ديگران،  تأثيري در اهميت معيارها داشته باشد ها نيز ممکن استجايگزين

 و ارهايمع ينسب تياهم نييتع ،يريگميتصم سطوح انيم يهايوابستگ دادن نشان براي فن نيا در

 سيرـمات كي واقع در .ودـشيم استفاده سيابر ماتر از يريگميتصم لهأمس يهانهيگز يبندتياولو

 در را يريگميتصم سطح دو عناصر انيم يرابطه س،يماتراز  عنصر هر آن در كه است شده يبندقسمت

 (.23: 1322گران، يد)مهرگان و  دهديم نشان گيرييمتصم يلهأمسكل 

                                                             
1- Saaty 
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 یمراتبسلسله ليتحلبا  ياشبکه ليتحلتفاوت  -1شکل

 (Yuksel & Metin, 2007: 336) خذ:مأ
 

، SWOT فـن بـا هـااي، در صـورت ادغـام آنمراتبـي و شـبکه با توجه بـا تفـاوت سـاختار سلسـله

 گيرد:شکل مي ساختارهاي زير

 

 
 SWOT ياشبکه و یمراتب سلسله ساختار تفاوت -4 شکل

 SWOTاي ساختار شبکه( ب، SWOTمراتبی  الف( ساختار سلسله

 )Foroughi and et al., 2012: 85)   مأخذ:
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 پژوهش و قلمرو محدوده

دقيقه شمالي و  3درجه و  33دقيقه تا  33درجه و  31در عرض  نظر موقعيت رياضي مشهد ازشهر 

  ،مشهد يدانشگاه جهاد)دقيقه شرقي واقع شده است  38درجه و  62دقيقه تا  3درجه و  12طول 

1382 :131) . 

: 1321)آمارنامـه مشـهد، اسـتنفر  2332283بالغ بر  1322سال  بر اساس آمار ن شهريت ايجمع

كننـد يمـسـفر  مشـهد به مسلمان يكشورها ريسا و كشور سطح از زائر ونيليم 21حدود  و ساالنه (22

 بـه توجـه برسـد. بـا نفـر ونيـليم 32 تا 31 حدود به 1321 سال افق در شوديم برآورد كه( 32 :همان)

 شـب در نفـر ونيـليم 62 بـالغ بـر مشـهد در رانزائ حضور روز(شبانه چهار )معادل اقامت ن مدتيانگيم

 در ت زائـر شـهر مشـهد رايـر رشـد جمعيـ(. جـدول ز131: 1388ن مشاور فرنهـاد، ي)مهندس شوديم

 دهد:ير نشان مياخ يهاسال
 

 زائران شهر مشهد تيجمعبه  يآمار ینگاه  -2 جدول

ير داخليت زايجمع سال ير خارجيت زايجمع   

1361 2331222 - 

1331 16821813 162822 

1381 23682232 216823 

1386 21222362 233383 

1383 12813323 233321 

1388 21133222 311661 

)برآورد( 1323  32222222 - 

 (6: 1382ثامن،  يسازان شرق و شهردارخذ: )شركت عمران و مسکنمأ

 

ت ير نسبت جمعي. در جدول زن شهر استيت ايش از رشد جمعيت زائر در شهر مشهد بيرشد جمع

 .ت شهر مشهد نشان داده شده استيزائر به جمع

 
 مختلف يهادوره در شهر ساکن تيجمع به مشهد شهر زائران تعداد نسبت -1جدول 

لفهمؤ  1322 1336 1361 1382 1381 

مشهدشهر  تيجمع   31222 322616 1363222 2216333 2323316 

 13883262 13332222 2331222 1122222 11222 تعداد زائران

ن ت  ساكيزائران به جمع نسبت  192 398 696 693 393 

 (132 :1322 ،يجوشقان ي: )حجازمأخذ
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انداز بودن شهر مشهد، در چشم ياحتيس - يارتيت و زيامن ياد دو مقولهيت زيبا توجه به اهم

ن دو مقوله در نظر گرفته شده است. يا ،مشهد يت شهردارـير با محورـن شهيا يندهيآ يشنهاديپ

 شهر مشهد عبارتند از: يندهيآ ياندازهان چشميترمهم

 بخشدهنده و فرح، آرامشيو مذهب ياحتيس -يارتيز يشهر 

 يبر فناور يع برتر، مبتنيو صنا يبا اقتصاد خدمات 

 221: 1388 فرنهاد،( يت مناسب در كالس جهانيبا امن.) 

 

 بحث اصلی

 قيتحق يهاافتهيها و ند انجام مدليفرا

ط نقاد و شم يتنظ يروش دلفاستفاده از  با Swot يعوامل چهارگانه شد انيب باال در كه طورهمان

 با توجه به راهبردها و نت گردشگران و زائرانيام ينهيدر زم تهديدها و هافرصت ضعف، قوت،

بردن نقاط  بيناز  يا و هافرصت هدفمند از نقاط قوت و وبهينه  گيريبهره برايمناسب  كارهايراه

 با .ستارائه شده ا ان و گردشگران شهر مشهدزائرتر شيچه بنت هر يجهت امدر  تهديدها وضعف 

 (ضعف و قوت)نقاط  يعوامل داخل ييشناسا به اقدام كياستراتژ کرديرو قالب در و مدل نيا از استفاده

 .شد انزائر و گردشگران نتيام ينهيدر زمها( ديتهد وها فرصت) يعوامل خارج يين شناسايو همچن

 قوت ينقطه تهش ضعف، و قوت نقاط شامل يدرون عوامل مجموع دركارشناسان  نظرات عيتجم از

 هفت دها،يتهد و هافرصت شامل يرونيب عوامل بحث در و شد داده صيتشخ ضعف ينقطه هشت و

ر هر كدام از عوامل آمده يه است كه در جدول زشد داده صيتشخ ديتهد نقطه يازده و فرصت ينقطه

 است.
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 دت زائران و گردشگران شهر مشهيامن بر مؤثر خارجی و داخلی عوامل -4 جدول

 یدرون يطمح

 W)) هاضعف (S)ها قوت

-S1 ت زوارياكثر يبرا يل ارتباطيدر دسترس بودن وسا 

-S2 ت زوارين امنيمتأ يبرا يآستان قدس رضو يزيربرنامه 

-S3 زوار يمراكز اقامت تمركز 

-S4 يرسم يت زوار در مراكز اقامتياقامت اكثر 

-S5 زوارك اقامت يو بازارها در نزد يوجود مراكز تجار 

-S6 س در اطراف حرميزات كنترل نامحسوس پليوجود تجه 

-S7 رامون حرم مطهريبافت فرسوده پ ين طرح نوسازيتدو 

-S8 يشهردار ياز سو يگذارهيسرما يفيالت كيتسه يارائه 

-w1 در بازارها و  ينترنتيكمبود امکانات استفاده از خدمات ا

 مراكز اطراف حرم

-w2 در دسترس زوار  يعمومنقل ول حمليكمبود وسا

 رانندگان( ياستفاده)سوء

 -w3د زواريضعف در نظارت بر مراكز اقامت و خر 

-w4 از مراكز اقامت  يانتظام يروينامطلوب ن يکيزيحضور ف

 د زواريو خر

 سيارتباط با پل يبرقرار يهاوهيان با شزائر ييآشنانا

-w5 ز افراديخطرآم يت و رفتارهايان با موقعزائر ييآشنا 

 سياطالع به پل براي

 كار در اطراف حرموجود افراد بزه

 -w6 يل حمل و نقل خصوصيبر وسا نداشتن نظارت 

 بيرونی محيط

 (T) تهديدات (O)هافرصت

-O1 سبز يها و فضات پارکينظارت كامل بر امن 

-O2 يو تورها يشکل غالب سفر در قالب سفر خانوادگ 

 يمذهب

-O3 ن يمكشور به تأاستان و  يتينگاه مثبت مسئوالن امن

 ت اطراف حرميامن

-O4 هتل  يمناسب و ساخت اماكن اقامت ياقتصاد يبازده(

 ...(و

-O5 در اطراف حرم يو مذهب يمعنو يوجود فضا 

-O6 يگردشگر يهادر طرح يگذارهيسرما يهاف پروژهيتعر 

 مشهد

-S7 يکيگسترش خدمات الکترون يهارساختيفراهم بودن ز 

 -T1نيزائراهماهنگ امور ن تيريمد 

-T2 مناطق  يکيزوار در نزد يمناطق اقامت يقرار گرفتن برخ

 افته يتر توسعهكم

-T3 اطراف حرم يط اجتماعيان با محزائر يناآشناي 

-T4 ر يت نامطلوب زائران نسبت به فروشندگان و سايذهن

 صنوف بازارها

-T5 ت در اطراف حرميجمع يتراكم باال 

-T6 بسته و دور از دسترس )بافت فرسوده( يوجود فضاها 

-T7 زائران ر رسميياسکان غ 

-T8 مشهد يباال يريپذمهاجر 

-T9 متفاوت يهاوجود افراد با فرهنگ 

-T10 هيل نقليعبور و مرور نابهنجار وسا 

 
 هر تيامن براي يطلوبم مختلف يهاياستراتژ، هافرصت و ديتهد ضعف، قوت، نقاط نيا اساس بر

 دهد.يها را نشان مين استراتژيك از اير هر يجدول ز. آمد دست به گردشگران و زائران ترشيب چه
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 مشهد ت زائران و گردشگران شهريامن ثر برمؤ يراهبردها نيترمهم -1جدول 

 (SO)ي راهبردها

SO1- زائران يمراكز اقامت يفيو ك يتوسعه كم براي( يمشاركت ريغ و يمشاركت) يگذارهيسرما يهابسته هيته   

 -SO1ت زوار در مناطق اطراف حرميامن يکپارچهيت يريمد براي يزيربرنامه 

 (WO)ي راهبردها

WO1- ن و ...يل دوربيت از قبيل كنترل امنيس و وسايپل يکيزيش حضور فيافزا 

WO2- تين امنيمكمك به تأ يبرا يبخش خصوص يتيامن يهات از شركتيحما 

WO3- يکيده از خدمات الکترونبراي استفاد اطراف حرم يدن فروشندگان بازارها و مراكز خرمند كرب و ضابطهيترغ 

 (ST)ي راهبردها

ST1- يطرح بافت نوساز يكالبد يهاع طرحيشبرد سريپ براي يمدن يو نهادها يگذاران بخش خصوصهيت از سرمايحما 

 رامون حرميپ

ST2- اقامت زائران ينيگزل در مکانيتسه يبرااسکان زوار  يکپارچهي يجاد بانك اطالعاتيا 

 (WT)ي راهبردها

WT1- ر يس و سايارتباط با پل يز و چگونگيت برانگيحساس يهاتي... به زائران در مورد موقعق بروشور وياز طر يرساناطالع

 يتيامن ينهادها

WT2- آژانس اطراف حرم( يت واحد حمل و نقل عموميريستم مديجاد سيا( 
 

 مراتبي پرداختهدر فرايند تحليل سلسله SWOT به جايابي عناصر SWOTماتريس پس از تکميل 

 ن شکل است.يبدآن مدل كه  شد

 

 
  شبکه ليتحل نديفرا در SWOT عناصر یابيجا -1 شکل
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دهد. را نشان مي SWOTو ارتباط دروني عوامل اصلي  هاخوشه ي ميانارتباط دوسويه ،ن مدليا

كه در سطح اول  است ، انتخاب بهترين استراتژيآن كه هدف استي سطح ي چهاراين مدل، الگوي

همان نقاط قوت و ضعف، فرصت و تهديد هستند.  ،)فاكتورها(معيارها  ؛قرار دارد يمراتبساختار سلسله

هستند. سطح چهارم نيز كه با  SWOT يگانهچهارعوامل ابعاد  ،اندزيرمعيارها نيز كه نشان داده شده

وي ـاس الگـشده بر اس. ماتريس ترسيمها هستندراتژيـ، استنشان داده شده Alternativesعنوان 

 شکل زير نشان داده شده است. در  Super Decisions افزاردر نرم ادشدهـي

آلترناتيو دارد.  13زيرمعيار و  23معيار،  3طور كه در شکل زير پيداست، مدل اين تحقيق، همان

 ،ST ياستراتژ به مربوط ST1 و ST2ي وهايآلترنات ،SO ياستراتژ به طمربو SO2 و SO1 يوهايآلترنات

 به مربوط WT2 و WT1 يوهايآلترنات و WO ياستراتژ به مربوط WO3 و WO1، WO2ي وهايآلترنات

 .هستند WTي استراتژ

 

 
  هاي پژوهش()يافته :مأخذ،  SWOT و ANP بيترک از حاصل يشدهميترس سيماتر -6شکل

 

وابستگي متقابل ميان  نبودنبا فرض  :سوات عوامل تياهم يدرجه كردن مشخص يعدب يمرحله

تشکيل  نهتا  يك، ماتريس مقايسات زوجي عوامل اصلي با استفاده از يك مقياس SWOTعوامل اصلي 
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 تياهم يدرجه اساس بر ديتهد و فرصت ضعف، قوت، نقاط شامل سوات عوامل مرحله نيا در .شودمي

  .شونديم يبندوزن ،هدف به دنيرس يبرا رشانيتأث و عوامل
 

 هاآن نيب یوابستگ عدم فرض با ارهايمع یزوج ساتيمقا سيماتر -6جدول

SWOT St We Op Th  
ي

گار
ساز

 نا
ان

يز
 م






St 1 6 2921 1

We 2916 1 2912 1

Op 3 8 1 3

Th 2922 1 2913 1
 

را سازگار گويند،  Aها توجه كرد. ماتريس ماتريسدر انجام مقايسات زوجي بايد به سازگاري 

 استهاي مقايسات زوجي، قابل قبول در ماتريس 1/2 تر ازميزان ناسازگاري كم باشد، aik*akj=aij اگر

متقابل ميان عوامل اصلي از طريق بررسي تأثير هر  در اين مرحله وابستگي (.31: 1382همکاران،  )ملکي و

هاي متقابل ميان شود. وابستگيهاي مقايسات زوجي تعيين مياستفاده از ماتريس عامل ديگر باعامل بر 

  آيد.دست ميه هاي دروني و بيروني سازمان بپس از تجزيه و تحليل محيط ،عوامل اصلي

 
 چهارگانه  ک از عوامليبا توجه به هر  SWOT یاصل عوامل یزوج سهيمقا سيماتر -1جدول

 قوتنقاط 
 We Op Th 

ي
گار

ساز
نا

 





 
We   
Op   
Th   

 نقاط ضعف
 St Op Th 

ي
گار

ساز
نا

 





 

St   
Op   
Th   

 نقاط فرصت
 St We Th 

ي
گار

ساز
نا

 




 

St   
We   
Th   

 دينقاط تهد
 St We Op 

ي
گار

ساز
نا

 




 

St   
We   
Op   
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: در مراحل قبل از هاآنن يارها و روابط بير معيارها و زيها با توجه به معيت استراتژياهم درجه محاسبه

و  يوزن سيسوپر ماتر، ير وزنيغ يهاسيسوپر ماترب يها، به ترتياستراتژ يبندتيت و اولوياهم يمحاسبه

 Super Decisionsافزارنرم با يادشدهند يمراحل فرا يهي. كلشوديل و محاسبه ميدود تشکس محيسپس ماتر

و  يوزن ريغ، يوزن سيسوپر ماترج يذكر نتانداشتن با توجه به ضرورت ز ين پژوهش نيدر ارد. يگيصورت م 

 ده است.شها ارائه ياستراتژ يينها يبندتياولو شده و تنهانها نيادي از آ محدود

 
 هااستراتژي يینها يبندتياولو -8دولج

هاخوشه ينرمال شده ازيامت استراتژي (يس حدي)ماتر يوزن نسب   اولويت 

SO1   

SO2   

ST1   

ST2   

WO1   

WO2   

WO3   

WT1   

WT2   

 
اولويت شناخته  ارايدراهبرد  سه STو 1SO ،2SOراهبردهاي  ،پيداستباال گونه كه از جدول همان

و  ت زوار در مناطق اطراف حرميکپارچه امنيت يريمد براي يزيربرنامه ،2SO و 1SO. راهبرد است شده

 يمراكز اقامت يفيو ك يكم يتوسعه براي( يمشاركت ريغ و ي)مشاركت يگذارهيسرما يهابسته يهيته

 يبخش خصوص گذارانيهسرمات از يحما، 1ST. راهبرد استهاي تهاجمي مربوط به استراتژيزائران كه 

رامون حرم بوده يپ يمربوط به طرح بافت نوساز يكالبد يهاطرحع يشبرد سريپ براي يمدن يو نهادها

ها با خروجي گرافيکي نهبندي نهايي گزي. اولويتاستهاي رقابتي مربوط به استراتژي اين راهبرد نيز كه

 در ذيل نشان داده شده است.  Super Decisionsافزارنرم
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 SuperDecisions افزارنرم یکيگراف یخروج قيطر از هانهيگز يینها يبندتياولو -1شکل

 

 ST1 يهانهي، گزيتهاجم يمربوط به استراتژ SO2و   SO1يهانهي، گزشد گفتهكه قبالً  طورهمان

ه و ـكارانمحافظه يژـوط به استراتـمربWO2 و   WO1ياـهنهي، گزيرقابت يمربوط به استراتژ ST2 و

شده، نرمال ياـازهي. بر اساس امتاست يـتدافع يمربوط به استراتژWT3 و  WT1  ،WT2يهانهيگز

 يمربوط به استراتژ يهانهيگز ،2913238 در مجموع يتدافع ياستراتژ مربوط به يهانهيگز

 و 2921633 در مجموع يرقابت يمربوط به استراتژ يهانهيگز ،2923226 كارانه در مجموعمحافظه

 يازهاياند. بر اساس امتاز كسب كردهيامت 2931322 مجموع در يتهاجم يمربوط به استراتژ يهانهيگز

 درد ياز بايامت نيترشيببا كسب  يتهاجم ياستراتژ ،يت فعليگفت كه در وضع توانيم شدهكسب

  رد.يگ قرار و توجه تياولو
 

       

       

       

       

SO ST WO WT

 
 ت زائران و گردشگران شهر مشهديامن يهايمربوط به استراتژ شدهکسب يینهااز ينمودار امت -8شکل 

هااستراتژي             نمودار                      
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كليه عواملي كه در مدل اوليه،  يمقايسه باآورد كه اين امکان را فراهم مي ANP فناستفاده از 

، از آنجا يادشدهد. در تحقيق كربندي ها را رتبهبتوان تمامي خوشه ،ها ارتباط برقرار شده استميان آن

توان اين عوامل را نسبت به همديگر ميرو از اين ،هستند SWOTكه معيارها و زيرمعيارها همان عوامل 

. همچنين فراهم آيد SWOTي كرد تا اولويت هر يك از عوامل چهارگانه تحليل بندمقايسه و رتبه

معيارها نيز در ارتباط با معيار اصلي و بندي كرد تا اولويت زيرنيز رتبهمعيارهاي هر معيار را توان زيرمي

 نشان داده شده است. جدول زيربندي معيارهاي پژوهش حاضر، در اهداف حاصل شود. رتبه
 

 ANPی در مدل اصل يارهايمع يبندتياولو -3 جدول

SWOT هاخوشه ياز نرمال شدهيامت (يس حدي)ماتر يوزن نسب   اولويت 

 فرصت  

 قوت  

ديتهد    

 ضعف  

 

، ان و گردشگران شهر مشهدت زائريامنفرصت و تهديد  ،ضعف ،اي نقاط قوتدر تحليل شبکه

  اول قرار گرفته است. يدر رتبه ،ها هستنداولويت دوم كه همان قوت برابر دوحدود  ها با ارزشيفرصت

بندي اين زيرمعيارها كه رتبه دارندزيرمعيارهايي  يكنيز هر  SWOTتحليل  يگانهعوامل چهار

بندي د. رتبهكنها كمك ا حذف و اجتناب از آنبرداري ياستفاده و بهرهبراي ريزي تواند به برنامهمي

 نشان داده شده است. زيرزيرمعيارها به ترتيب اهميت معيارهايشان در جداول 

 
 ANPدر مدل  قوت نقاط يبندرتبه -10جدول

هاخوشه از نرمال شدهيامت قوت (يس حدي)ماتر يوزن نسب   اولويت 

S1   

S2   

S3   

S4   

S5   

S6   

S7   

S8   

 
 



 39 ابستانت /وازدهمد/شماره مسلسل چهارم /سال  آمایش جغرافیایی فضامجله                                                        221

 ANPدر مدل  هافرصت يبندرتبه -11 جدول

هاخوشه ياز نرمال شدهيامت فرصت (يس حدي)ماتر يوزن نسب   اولويت 

O1   

O2   

O3   

O4   

O5   

O6   

O7   

 
 ANPدر مدل  هاضعف يبندرتبه -12جدول

هاي خوشهاز نرمال شدهيامت ضعف (يس حدي)ماتر يوزن نسب   اولويت 

W1   

W2   

W3   

W4   

W5   

 
 ANPدر مدل  دهايتهد يبندرتبه -11جدول

ديتهد هاخوشه ياز نرمال شدهيامت  (يس حدي)ماتر يوزن نسب   اولويت 

T1   

T2   

T3   

T4   

T5   

T6   

T7   

T8   

T9   

T10   

T11   

 پژوهش(  هاييافتهمأخذ: )

 

 يريگجهيو نت يبندجمع

 زندگي محل و شهر شرايط درباره قضاوت به توانمي آن اساس بر كه استي مهم موارد از يتامن

روابط و  يهاهيامن بر پا يك جامعهي يضرورت طراح ،ش از همهيب هامروز .پرداخت جامعه افراد
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 ر مشهدشود. شهي... احساس مها، منافع و مصالح وتيها، واقعآلدهيها و ار ارزشيمناسبات سازگار نظ

كه  استجذب گردشگران و زائران  ينهيمهم كشور در زم ياز شهرها ،حرم مطهر رضوي ل وجوديبه دل

از  يکيت گردشگران و زائران ين امنيمشوند. تأين شهر ميها زائر و گردشگر وارد اونيليساالنه م

 . وشندكيهر چه بهتر آن م يبرقرار براين شهر ياست كه مسئوالن ا ين موضوعاتيترمهم

ت يامن ي هستيم كه باعث ارتقاييراهبردها يبندتين و اولويتدو يق در پين تحقيدر ابنابراين 

آماري اين تحقيق شامل مسئوالن و  يجامعه .شوديشهر مشهد مزائران و گردشگران در كالن

بالغ بر  يابوده است كه حجم نمونه يو گردشگر يارتيي مرتبط با امر زنهادهاو  هاسازمانكارشناسان 

 كه را يعوامل اند. اين كارشناسانهشد انتخاب ،بودند خبره زمينه اين در كه ينفر از كارشناسان سي

به و  كردند يآورجمع است،ت زائران و گردشگران يد در امنين نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديترمهم

كه همان  SWOT يارگانهتمام نقاط چهسپس از داده شد. يامت هاشاخصر يزو  هاشاخص يك ازهر 

 يوابستگ يلهل حل مسأيبه دل .ه استدش Super Decision افزاروارد نرم است،ارها يمعريارها و زيمع

ن يت استفاده از ايمز استفاده شده است. ANPروش از  AHP روش يبه جا ،ارهايمعريارها و زين معيب

 يهاسهيمقا بر يمبتن ينسب يريگاندازه اسيمق ،ياشبکه ليتحل و هيتجز نديفرادر ن است كه يروش ا

 لهمسأ به را يمراتبسلسله كامالً  ساختار ،يمراتبسلسله ليتحل نديفرا مانند ، امارديگيم كار به را يزوج

 يسازمدل بازخورد، با توأم يستميس دگاهيد يريكارگبه با را يريگميتصم موضوع بلکه ،كندينم ليتحم

 .كنديم

پژوهش با هم دارند و ضرورت  يهاشاخصر يزو  هاشاخص كه يايوابستگخاطر ن پژوهش به يادر 

است. شده  توجه ،دهديمارائه  ياشبکهل يتحلمدل  كه اييبندرتبهبه  ،ن موضوعيابه  يستميسد يد

در  ANPسوات، با استفاده از مدل  فنهاي حاصل از بندي استراتژيت با توجه به اولويتيدر نها

، 1ST و 2SOو  1SOدهد كه راهبردهاي يج نشان ميپرداخته شده است. نتا Decision uperS افزارنرم

 يزيربرنامه 2SOاند. راهبرد ت زائران و گردشگران شناخته شدهيامن در ارتقايت ياولو يدارا يراهبردها

هيسرما يهابسته يهيته، 1SOو راهبرد  ت زوار در مناطق اطراف حرميامن يکپارچهيت يريمد براي

دو  هركه است زائران  يمراكز اقامت يفيو ك يكم يتوسعه براي( يمشاركت ريغ و ي)مشاركت يگذار

گذاران بخش هيت از سرماي، حما1STن راهبرد ي. همچنهستندهاي تهاجمي مربوط به استراتژي

رامون يپ يمربوط به طرح بافت نوساز يكالبد يهاع طرحيشبرد سريپ براي يمدن يو نهادها يخصوص

  .است رقابتي هاياستراتژي به مربوط وحرم 

 ،2913238 در مجموع يتدافع يمربوط به استراتژ يهانهينرمال شده، گز يازهايبر اساس امت

 يمربوط به استراتژ يهانهي، گز2923226 كارانه در مجموعمحافظه يمربوط به استراتژ يهانهيگز

از يامت 2931322  در مجموع يتهاجم يربوط به استراتژم يهانهيگز و 2921633 در مجموع يرقابت
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 يتهاجم ياستراتژ ،يت فعليگفت كه در وضع توانيمكسب شده  يازهاياند. بر اساس امتكسب كرده

 رد. يگو توجه قرار ت ياولو درد ياز بايامت نيترشيببا كسب 

ردشگران شهر مشهد ت زائران و گيضعف، فرصت و تهديد امن اي نقاط قوت،ج تحليل شبکهينتا

اول  يدر رتبه ،ها هستندبرابر اولويت دوم كه همان قوت دوها با ارزشي حدود فرصت كه دهديمنشان 

ك از يبه هر  يابيراه برايكه ن است يانگر ايبق ين تحقيج حاصل از ايدر واقع نتاقرار گرفته است. 

در مناطق و گردشگران امنيت زوار  يارچهمديريت يکپ براي. دشود اتخاذ يبا ياقداماتر يز يراهبردها

ر يسا و ي، شهردارياز جمله آستان قدس رضو مربوط يها، سازمانيو مراكز گردشگراطراف حرم 

اقامت متمركز و  برايسراها ها و مهمانهتلجاد يو با اشوند گر هماهنگ يکديبا  مربوط يهاسازمان

 يروين نيهمچن در شهر شوند. ياز ناامن يريجلوگ ، سبباقامت آنان يکيدر نزد يمراكز تجارجاد يا

در جهت  يگام ،ن اماكنيدر ا يتيامن يهيم توصزات كنترل نامحسوس و عالييجاد تجهيز با اين يانتظام

ر مراكز يکپارچه در اطراف حرم و سايت متمركز و ين امنيماول شوند كه همان تأ يدن به استراتژيرس

زائران،  ت مراكز اقامتييكمي و كيفي امن يتوسعه براي. ستادر شهر مشهد  يحيو تفر يگردشگر

الت يتسه با ارائه يو خصوص يدولت يهاو بانك ي، شهرداريداراز جمله استان يدولت يهاسازمان

از  يمراكزجاد ين افراد به ايق ايباعث تشو ،يو حقوق يقيافراد حق يره برايو غ يقات مالي، تشويبانک

ر يت زنان و ساين امنيمبراي تأژه يو ي، مراكزهاينگپارك، ي، تجاريفراغتو  يحيمراكز تفرجمله 

ز با ين يخصوص يهاها و شركتن سازمانين ايهمچنشوند.  يدر اطراف مناطق متمركز اقامتامکانات 

اطراف حرم اقدام  يمربوط به نوساز يكالبد يهاع طرحيشبرد سريپ براي يفور يهاطرح دستورالعمل

ريختن ديوار و مصالح  به لحاظچه  شوند،مي هاي فرسوده در گذر زمان دچار ناامنيافتزيرا ب ؛كنند

  ي را در اين مناطق افزايش دهد.مناخالي از جمعيت كه ممکن است نااماكن  از نظرروي زائران و چه 
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  .انتشارات جهاد دانشگاهي ،درماني. مشهد -آموزشي و بهداشتي
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