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سرانه هاي گردشگري :ابزار مدیریت و برنامه ریزی توسعه
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چکیده
تدویـن برنامه هـای عملیاتـی و اجرایی شـدن راهبردهـا در بسـیاری
از مـوارد بـه دغدغـه مدیـران و برنامه ریـزان تبدیـل می شـود.
اسـتنتاج برنامه هـا از طرح هـای توسـعه جامـع و تفصیلـی بسـیار
زمان بـر اسـت .علاوه بـر ایـن زمینه هـای فعالیـت و نوع تاسیسـات
و تجهیـزات گردشـگری بسـیار زیـاد و متنوع اسـت؛ لذا در بسـیاری
از مراکـز و مقاصـد گردشـگرپذیر برنامه ریـزان و دسـت انـدرکاران
توسـعه دسـت بـه تدویـن شـاخص و تعیین معیـاری می زننـد که از
آنهـا بـه عنوان سـرانه های گردشـگری یـاد می نماینـد .در این مقاله
سـعی بـر آن اسـت تا برخـی از مهمترین سـرانه ای مرتبـط با بخش
گردشـگری تدویـن و ارایـه گردد.
واژگان کلیدی :اسـتاندارد گردشـگری ،توسـعه گردشـگری ،سـرانه
های گردشـگری ،مشـهد مقدس.

Tourism Per Capita: Development Planning and
Management Medium
Abstract
Compilation of administrative plans and implementation of
strategies is almost among the concerns of the managers and
programmers. Deduction of plans from development master and
minor plans is too much time-consuming. Moreover, areas of
;activity and types of medium for tourism are extremely various
therefore, in many tourism centers, development programmers
compile criteria and indices calling them tourism per capita. In
this article, attempts have been made to compile some of the
more related per capita to tourism industry.
Key Words: Tourism Standard, Tourism Development, Tourism per Capita, Holly Mashhad.
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 -1مقدمه
سـرانه های گردشـگری بـه میـزان تخصیـص هـر
موضوعـی (ماننـد زمیـن ،فضـای سـبز ،راه دسترسـی و
غيـره) بـه ازاء هـر نفـر اشـاره دارد و مـی تواند نشـانگر
وضعیـت مطلـوب «تاسیسـات و تجهیزات گردشـگری»
باشـد 1.اگـر ایـن موضـوع بدرسـتی تدویـن گـردد،
می توانـد نقـش بسـیار مهمـی را در ایجاد و توسـعه زیر
و روسـاخت های صنعـت گردشـگری ایفا کند .بسـیاری
از نویسـندگان و برنامـه ریـزان ایـن بخش (اینسـکیپ؛
 ،1392کاسـپار1975 ، 2؛ ليپر1979 ، 3؛ تايلر1980 ، 4؛
ميـل و موريسـون1992 ، 5؛ هولـدن 2000 ، 6و گان،7
 )2002در تدویـن نظام هـای برنامـه ریزی گردشـگری
بـه ایـن موضـوع پرداختـه انـد و برخـی از ایشـان بـه
تعییـن چنیـن سـرانه هایـی اقـدام نموده انـد .تعییـن
سـرانه و اسـتاندارد ابزاری بـرای مدیـران و کمکی برای
همسوسـازی نیازهـای گردشـگران بـا معیارهـای بیـن
المللـی بـوده و اهمیـت بـه آن ،منجـر به ارائـه خدمات
بهتـر بـه گردشـگران می گـردد .در راسـتای رسـیدن
بـه مدیریـت مطلـوب در زمینه گردشـگری ،سیاسـت-
گـذاری و برنامه ریـزی دقیـق در ایـن زمینه و شـناخت
نیازهـای گردشـگران؛ تدویـن ،اجـرا و نظـارت مسـتمر
بـر اسـتانداردها جـز الینفـک دسـتیابی به ایـن اهداف
می باشـد .امـا موضوع تعیین سـرانه ها بسـیار پیچیده و
بسـتگی به عوامل بسیاری (مانند سـطح توسعه یافتگی
کشـورها ،تـوان اکولوژیکی منطقـه برای ارایـه خدمات،
قوانیـن جاری ،خواسـته های گردشـگران و غيـره) دارد
و بـه سـختی می تـوان اعـداد قطعـی بـرای آنهـا ارایـه
نمـود .رقابـت پذیـري مقاصد گردشـگری معیـاري مهم
در جهـت ارزیابـی موفقیـت کشـورها در زمینـه هـاي
اقتصـادي ،تجـاري و گردشـگري می باشـد .بـا توجه به
ایجاد دهکده جهانی و تغییرات سـریع در الگوي مصرف
و تقاضـا ،تلاش کلیـه صنایـع در جهـت ارتقـاي رقابت
پذیـري افزایـش مـی یابـد .ایـن ارتقـاي رقابت پذیـري
می توانـد بـا ابزارهایـی از جمله استانداردسـازي صورت
پذیـرد .وجـود این راهکار کلیدي در صنعت گردشـگري
بـه منظـور ارتقـاي کیفیـت خدمـات ،رقابت پذیـري،

توسـعه اقتصـادي و ایجـاد اطمینـان خاطـر گردشـگر
نسـبت بـه مرغوبیـت خدمـت عرضـه شـده ،ضـروري
می باشـد .استانداردسـازي در نهایـت به کاهـش هزینه
هـا و توسـعه این صنعت در کشـورمان خواهـد انجامید.
تاسیسـات گردشـگری بـا در نظرگرفتـن نیاز مشـتریان
بایـد موضـوع اسـتاندارد سـازي را سـرلوحه برنامه هاي
خـود قـرار دهنـد .تحقـق ایـن برنامـه می توانـد نقـش
موثـري در جلـب رضایـت گردشـگران داشـته باشـد.
اسـتاندارد سـازي اماکـن گردشـگرپذیر مـی بایسـتی
توسـط گردشـگران ارزیابـی و بـا دیگر مناطق مقایسـه
شـود .استانداردسـازي اماکن مذکور در سالهاي گذشته
از طریـق عواملـی همچون مسـاحت انجـام می پذیرفته
امـا امـروز ایـن امـر بر اسـاس عواملـی همچـون ایمنی،
بهداشـت ،آمـوزش و نیـروي انسـانی صورت مـی گیرد.
بدیهـی اسـت کـه هـر نـوع خدماتـی بایـد در یـک
چارچـوب مشـخص ارایـه شـود و ایـن چارچـوب را
می تـوان بـا اسـتاندارد تعریـف کـرد .ایجـاد هماهنگی،
جلوگیـري از رفتارهاي سـلیقه اي در زمینه درجه بندي
تاسیسـات گردشـگري ،آینده نگـری و در حقیقت نوعی
آینده پژوهـی برای ایجاد تاسیسـات گردشـگری ،برنامه
داشـتن برای توسـعه واحدها و تجهیزات ،برخورداری از
نوعـی معیار و سـنجه مشـخص بـرای ارزیابـی فعالیتها
و بسـیاری دیگـر از اهـداف مهـم تدویـن سـرانه های
گردشـگری اسـت .از طرفـی در امـر استانداردسـازی
تعریـف سـرانه بسـیار مهـم می باشـد؛ بـا توجه بـه این
موضـوع تعیین سـرانه برای ارایه خدمات به گردشـگران
و مسـافرین بـه دلیـل رفتارهای جمعـی و گروهی ،نبود
آمـار مسـتند در خصوص تعـداد گردشـگران در مقاصد
گردشـگری و تفکیک ناپذیـری بیـن بهره منـدی و
اسـتفاده گردشـگران و شـهروندان امـری مشـکل و گاه
غیرممکنـی اسـت .ایـن امر زمانـی مشـکل تر می گردد
کـه بدانیـم سـرانه هایی در خصـوص گردشـگری و
مسـافرت در کشـور تدویـن نگردیده اسـت و اسـتناد به
سـایر سـرانه ها و اسـتانداردهای کشـورها اساسـاً قیاس
مـع الفـارغ می باشـد.
لـذا بـه منظـور پوشـش مناسـب و عملیاتـی بـودن
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 . 1مطالعه بیشتر :دایره المعارف آزاد ویکی پدیا.

سـرانه ها بایسـتی کلیـه نیازهای ایشـان را مدنظـر قرار
داده تا در صورتی که گردشـگر و مسـافر مشـخصی وارد
یـک مقصـد گردشـگری شـد آگاهـی داشته باشـیم بـه
چـه حداقل هایـی در ایـن زمینـه نیازمندیـم .باتوجـه
بـه حضـور گردشـگران در مقاصـد شـهری و روسـتایی
می تـوان در مـوارد متعـددی بـه سـرانه های مذکـور
اسـتناد گـردد .تاسیسـات و واحدهـای گردشـگری
کـه در قوانیـن و مقـررات جـاری کشـور 1مسـتقیما بـه
گردشـگری ارتبـاط داده شـده انـد را می توان به شـکل
زیـر تقسـیم بندی نمـود:
• بخـش اقامتگاهـی :شـامل هتل ،متل ،هتـل آپارتمان،
مهمانپذیر ،زائرسـرا ،اقامتگاه جوانـان و امثال آن؛

• کمپینگ و کاروانها؛
• تفرجگاه و اردوگاه؛
• روستاهای هدف گردشگری؛
• مناطق نمونه گردشگری؛
• آژانسها و دفاتر خدمات مسافرتی؛
• فعالیتهـا و جاذبـه های گردشـگری (اعـم از تاریخی-
فرهنگـی ،طبیعی و انسـان سـاخت).
بـا توجـه به گسـتردگی فعالیتهای این بخـش و به طبع
آن گسـتردگی واحدهـای گردشـگری تنهـا مهمتریـن
اسـتانداردها و سـرانه هـای قابـل انجـام تهیـه و تنظیم
2
شـده اسـت کـه اهـم آن در جـدول زیر اسـت.

جدول  .1استانداردها و سرانه های تاسیسات گردشگری

شاخه فعالیت در حوزه گردشگری

نوع ضابطه

هتل داری (هتل  4ستاره)

حداقل زمین جهت احداث

هتل داری (هتل  5ستاره)
هتل داری (هتل  3ستاره)
هتل داری (هتل  2ستاره)

حداقل زمین جهت احداث

 2500متر مربع

حداقل زمین جهت احداث

1000متر مربع

حداقل زمین جهت احداث

هتل داری (هتل  1ستاره)

حداقل زمین جهت احداث

هتل داری (هتل  4ستاره)

حداقل اتاق

هتل داری (هتل  5ستاره)
هتل داری (هتل  3ستاره)
هتل داری (هتل  2ستاره)
هتل داری (هتل  1ستاره)

هتل آپارتمان ( 1ستاره)
هتل آپارتمان ( 2ستاره)
هتل آپارتمان ( 3ستاره)

حداقل استاندارد شده

حداقل اتاق
حداقل اتاق
حداقل اتاق
حداقل اتاق

2000متر مربع
 600متر مربع

 400متر مربع
 100اتاق
 50اتاق
 30اتاق
 20اتاق
 10اتاق

حداقل زمین جهت احداث

 400متر مربع

حداقل زمین جهت احداث

 1500متر مربع

حداقل زمین جهت احداث

 800متر مربع

«)*( .1استانداردسازی واحدهای اقامتگاه های کشور» ،سازمان ایرانگردی و جهانگردی کشور 8731 ،و (*) «آیین نامه
ایجاد ،اصالح ،تکمیل ،درجه بندی و نرخ گذاری تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی و نظارت بر فعالیت آنها»0731 ،
 .2این سرانه برگرفته از منابع زیر می باشند )*( :حبیبی ،سید محسن و مسایلی ،صدیقه؛ سرانه کاربری های شهری،
سازمان ملی زمین و مسکن ،تهران .8731 ،و (*) سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان
رضوی ،معاونت گردشگری ،ضوابط و استانداردهای احداث واحدهای اقامتی .و (*) ریاست ،زهرا و غالمی ،زهرا؛ سرانه
در شهرسازی7831 ،؛ (*) داغستانی ،سعید ،جاذبه های گردشگری ،انتشارات مه کامه ،0931 ،تهران )*( .اینسکیپ،
ادوارد ،برنامه ریزی توسعه گردشگری ،ترجمه سعید داغستانی و محمود حسن پور ،انتشارات مهکامه ،1931 ،تهران.
(*) آئين نامه ايجاد ،اصالح ،تكميل ،درجهبندي و نرخ گذاری تاسیسات گردشگری مصوب  8631/2/31با اصالحات
بعدي.
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ادامه جدول  .1استانداردها و سرانه های تاسیسات گردشگری

هتل آپارتمان ( 1خوابه)

هتل آپارتمان( 2خوابه)

حداقل مساحت آپارتمان  1ستاره
حداقل مساحت آپارتمان  3ستاره

 77متر مربع

حداقل مساحت آپارتمان  2ستاره

مساحت استاندارد آپارتمان  1ستاره
مساحت استاندارد آپارتمان  3ستاره

 106متر مربع

مهمانپذیر (درجه سه)
مهمانپذیر (درجه یک)

مساحت استاندارد

اتاق یک نفره

 63متر مربع

 81متر مربع

مساحت استاندارد

اتاق دو تخته هتل

 45مترمربع

 53متر مربع

هتل آپارتمان ( 3خوابه)

مهمانپذیر (درجه ممتاز)

22

حداقل مساحت آپارتمان  3ستاره

 54متر مربع

حداقل مساحت آپارتمان  2ستاره

مساحت استاندارد آپارتمان  2ستاره

مهمانپذیر (درجه دو)
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حداقل مساحت آپارتمان  1ستاره

 36متر مربع

مساحت استاندارد
مساحت استاندارد
مساحت استاندارد

 93متر مربع

 200متر مربع
 200متر مربع
 250متر مربع
 300متر مربع
 12مترمربع

مساحت استاندارد

 9متر مربع

سالن پذیرایی گردشگران

درجه دو

 1.3متر مربع

تفریحگاه ها ،تفرجگاه ،و اردوگاه ها

به ازای هر  4000نفر

واحدهای خدماتی بین راهی

به ازای هر  80کیلومتر

یک واحد

به ازای هر  5000نفر

یک واحد  70هکتار

به ازای هر  50ویال

یک واحد یک هکتار

کمپینگ و کاروان

مجتمـع هـای گردشـگری و تفریحـی
( )resorts
مکان های ویالیی با آالچیق
زمین های گلف و بازی

واحد درجه یک

درجه سه

به ازای هر  20000نفر

یک مجموعه  10هکتار

به ازاء هر  1000نفر

 370متر مربع

مساحت استاندارد شده

بین  7تا  12متر مربع

درمانگاه

به ازاء هر  100نفر

بوستان ناحیه ای

یک واحد  50هکتار

به ازای هر  100000نفر

سرویس های بهداشتی

فضای سبز شهری

 1.1مترمربع

یک واحد  60هکتار

هر  30نفر

بیمارستان

1.5مترمربع

مساحت استاندارد شده

یک چشمه

 25متر مربع

 3تا  6متر مربع
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فضای بازی پارک کودکان

مسـجد و محـل عبـادت و فضاهـای مذهبی
(حسـینیه ،تکیـه و غيره)
واحدهای تجاری و خرید

مراکز خرید شهر (سوپرمارکت ها)
سرانه مصرف گاز
سرانه مصرف آب
سرانه مصرف برق

به ازاء یک کودک

 1تا  3متر مربع

به ازاء هر نفر

 0.3تا 0.9

هر  800نفر

یک واحد تجاری

 3تا  10هزار نفر

بـه ازای هر واحد گردشـگری متوسـط
روزانه
به ازای هر نفر

بـه ازای هـر واحـد گردشـگری فعـال
سـاالنه

استانداردهای هزینه کرد
سـرانه هزينهکـرد گردشـگران وارد شـده بـه ايـران
مطابـق آمارهـاي رسـمي سـازمان جهانـي جهانگـردي
و محاسـبات صـورت گرفتـه شـده ،حـدودا ً  647/4دالر
بـرآورد شـده اسـت کـه ايـن رقـم از سـرانه هزينهکـرد
گردشـگران منطقـه آسـيا و اقيانوسـيه ( 820دالر)،
 173دالر کمتـر اسـت .داليـل ايـن امـر را ميتـوان
پايين بـودن مـدت اقامت ،به حسـاب آوردن افـرادي که
از کشـورهايي ماننـد افغانسـتان ،آذربايجـان ،از مرزهاي
ايـران گـذر ميکننـد و همچنيـن ورود گردشـگران از
مناطقـي کـه تـوان و قـدرت خريـد پايين دارنـد عنوان
نمـود .همچنين سـرانه هزينه کـرد گردشـگران داخلي
بـر مبنـاي پيمايـش ميدانـي و نتايج اسـتخراج شـده از
پرسشـنامه برابـر بـا  310000ريـال در روز مـي باشـد
کـه ميـزان قابـل قبولي اسـت .ایـن رقم در طـرح جامع
گردشـگری مشـهد که در سـال  1379تدویـن گردیده
اسـت  170000ریـال در روز عنـوان گردیـده اسـت.
در نهایـت در آخریـن تحقیقـات سـال  1392میانگیـن
میـزان هزینه کرد گردشـگران را در اسـتان روزانه 850
هـزار ریـال در نظـر گرفتـه انـد .بـا علـم به اینکـه نرخ
مانـدگاری زائریـن در مشـهد مقـدس بر اسـاس آخرین
تحقیقـات  3.8روز مـی باشـد جـدول زیر را بـه صورت
تقریبـی مـی تـوان تنظیـم نمـود .ایـن رقم در سـالهای

 5تا  20فروشگاه
100متر مکعب
 200لیتر روزانه
 3500وات ساعت

اخیـر و بـا توجـه بـه اتفاقـات اقتصـادی و البتـه عـدم
برنامـه ریـزی صحیـح رو بـه کاهش گذاشـته اسـت.
بـا فـرض صحـت ارقـام گردشـگران و زائـران مشـهد
مقدس،گـردش مالـی تقریبـی سـال  1392ایـن بخش
بیـش از  7.5هـزار میلیـارد تومـان بـوده اسـت کـه
رقـم قابـل مالحظـه و حائـز توجهـی اسـت .بنابرایـن
برنامه ریـزی و برخـورداری از یـک نـگاه کالن و
آینده نگـر بـرای خدمـت رسـانی بـه زائریـن امـام رضـا
(ع) ضـروری بـه نظر می رسـد .همچنین جدول شـماره
 3حاکـی از ایـن اسـت کـه گردشـگران خارجـی به چه
تعـداد از مرزهـای هوایی و زمینی وارد اسـتان و مشـهد
شـده اند.
در شـکل زیر نوسـانات و تغییرات کلی ورود گردشگران
بـه مشـهد را مالحظـه مـی نمایید کـه این تغییـرات به
همـراه نمـودار بعـد نشـان مـی دهد کـه هر مـاه به چه
میزانـی زائرین به مشـهد مقدس ورود پیـدا می نمایند.
ایـن امـر بـه تدوین نظـام برنامه ریـزی پویا و هوشـمند
کمـک فرآوانی مـی نماید .البته تغییرات ذکر شـده تابع
کلـی از تقویـم قمـری و منابتهای ملی و مذهبی اسـت.
بطـور میانگیـن و به منظور تعیین تکلیف در محاسـبات
مقالـه ورود ماهانـه گردشـگران حـدود  2.300.000نفر
در نظر گرفته شـده اسـت.
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1,502,758,985,800

3.8

17000

23.262.523

3.8

3.8
1,499,491,324,000

17000

1,745,991,939,400

17000

23212940

27027739

2,607,270,816,200

3.8

31000

22133029

3,009,163,421,800

3.8

31000

25544681

3.2

3.2
7,540,383,456,000

85000

7,154,631,696,000

85000

27.721.998

26.303.793

میزان تقریبی هزینه کرد

هزینه کرد

نرخ ماندگاری

تعداد گردشگران خارجی

سال

519,285,823

647

3.8

211,212

1385

647

647

583,875,704

3.8
609,730,341

3.8

237,483

247,999

1386

1387

776,093,969

647

3.8

315,665

1388

929,840,061

647

3.8

1389

378,199
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7,611,888,720,000

890,219,722

647

3.8

362,084

1390

647

647

1,449,261,108

3.8

1,532,165,100

3.8

589,466

1392

623,186

1391

3.2

85000

27.984.885

جدول  .3تعداد گردشگران خارجی مشهد؛ ماخذ :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی ،واحد آمار و اطالعات و محاسبات نگارندگان.

جمع کل( تومان)

متوسط اقامت( روز)

سرانه هزینه کرد( تومان)

تعداد زائرین(نفر)

سال

1385

1386

1387

1388

1389

1390

1391

1392

جدول  .2تعداد گردشگران و هزینه کرد داخلی مشهد؛ ماخذ پایه :سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی ،واحد آمار و اطالعات و محاسبات نگارندگان.
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ِٛبسٛذُب.ٙ
ٞ٘ٛداس .1دسكذ تـییشات حدٖ ٝسٝدی ُشدؿِشاٙ؛ ٗبخز:
نمودار .1درصد تغییرات حجم ورودی گردشگران؛ ماخذ :نگارندگان.
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ِٛبسٛذُب.ٙ
ٗبخز:
ػبّ؛
ٗختٔق
نمودار.2
ٞ٘ٛداس
نگارندگان.
ماخذ:
سال؛
١بیمختلف
ٗبٟهای
ٗؼبكشاٙدردسماه
ٝسٝدیمسافران
حدٖ ورودی
 .2حجم
ظزفیت پذیزش ياحذَاي اقامتی ضُز مطُذ مقذس
ظرفيـت پذيرش واحدهای اقامتی شـهر مشـهد
دس ؿ٢ش ٗـ٢ذ ٝ 1371احذ اهبٗتی ٝخٞد داسد ً ٠ؿبْٗ ٝ 158احذ ١تْٝ 292 ،احذ ١تْ آپبست٘بٝ 553 ،ٙاحذ ٗ٘٢بٙپزیش 368 ٝ
مقس
ٝاحذ ٜٗبصّ ؿخلی ٗیثبؿذ .ظشكیت تخت١بی ٝاحذ١بی اهبٗتی ٗـ٢ذ ٗوذع ثبٓؾ ثش  101736تخت ٗیثبؿذ .اص ای١ 158 ٚتْ
در شـهر مشـهد  1371واحـد اقامتـی وجـود دارد کـه
ٗٞخٞد ١ 46تْ یي ػتبس١ 44 ،ٟتْ د ٝػتبس١ 49 ،ٟتْ ػ ٠ػتبس١ 14 ،ٟتْ چ٢بس ػتبس١ 5 ٝ ٟتْ پٜح ػتبسٗ ٟیثبؿذ 28 .دسكذ
شـامل  158واحـد هتـل 292 ،واحـد هتـل آپارتمـان،
١تْ ١ب یي ػتبس 28 ،ٟدسكذ د ٝػتبس 31 ،ٟدسكذ ػ ٠ػتبس 9 ،ٟدسكذ چ٢بسػتبس 3 ٝ ٟدسكذ آ١ ٙب پٜح ػتبس ٟاػت.
 553واحـد مهمان پذیـر و  368واحـد منـازل شـخصی
می باشـد .ظرفیـت تخت هـای واحدهای اقامتی مشـهد
مقـدس بالغ بـر  101736تخـت می باشـد .از این 158
هتـل موجـود  46هتل یک سـتاره 44 ،هتل دو سـتاره،
 49هتـل سـه سـتاره 14 ،هتـل چهـار سـتاره و  5هتل
ٞ٘ٛداس ١ .3تْ ١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث ٠تلٌیي دسخ٠؛ ٗبخزِٛ :بسٛذُب.ٙ
پنـج سـتاره می باشـد 28 .درصـد هتـل ها یک سـتاره،
نمودار  .3هتل های شهر مشهد به تفکیک درجه؛ ماخذ:
٘١چٜی ٚدس ٗٞسد ١تْ آپبست٘ب١ ٙب تؼذاد ٝ 269احذ یي ػتبسٝ 23 ٝ ٟاحذ د ٝػتبسٞٗ ٟخٞد ٗی ثبؿذ ً 92 ٠دسكذ ٗشثٞط ث ٠یي
درصد 8 ٝدسكذ ٗشثٞط ث ٠د ٝػتبسٗ ٟی ثبؿذ ً ٠ای ٚاٗبً ٚدس اٛغجبم ثب ٛیبص١بی ثبصاس  ٝحٞص ٟپشاًٜؾ ٗتلبٝت دس ػبّ١بی اخیش
ػتبسٟ
 28درصـد دو سـتاره 31 ،درصـد سـه سـتاره9 ،
نگارندگان.
ایدبد ؿذ ٟاٛذًٔ.ی ٠ای١ ٚتْ آپبست٘ب١ٙب ًٞٗ ٠سد اػتوجبّ خبٞٛاد١ ٟب ثٞیظ ٟاػشاة  ٝایشاٛیب ٙهشاس ُشكت٠اٛذ اص تجذیْ ػبخت٘ب١ٙبی
چهارسـتاره و  3درصـد آن هـا پنج سـتاره اسـتٞٗ .خٞد تبػیغ ؿذ ٟاٛذ؛ ٓزا ثب ٝضؼیت ٗغٔٞة كبكٔ ٠داسٛذ.

7

ٞ٘ٛداس ١ .3تْ ١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث ٠تلٌیي دسخ٠؛ ٗبخزِٛ :بسٛذُب.ٙ
٘١چٜی ٚدس ٗٞسد ١تْ آپبست٘ب١ ٙب تؼذاد ٝ 269احذ یي ػتبسٝ 23 ٝ ٟاحذ د ٝػتبسٞٗ ٟخٞد ٗی ثبؿذ ً 92 ٠دسكذ ٗشثٞط ث ٠یي
ػتبس 8 ٝ ٟدسكذ ٗشثٞط ث ٠د ٝػتبسٗ ٟی ثبؿذ ً ٠ای ٚاٗبً ٚدس اٛغجبم ثب ٛیبص١بی ثبصاس  ٝحٞص ٟپشاًٜؾ ٗتلبٝت دس ػبّ١بی اخیش
ایدبد ؿذ ٟاٛذًٔ.ی ٠ای١ ٚتْ آپبست٘ب١ٙب ًٞٗ ٠سد اػتوجبّ خبٞٛاد١ ٟب ثٞیظ ٟاػشاة  ٝایشاٛیب ٙهشاس ُشكت٠اٛذ اص تجذیْ ػبخت٘ب١ٙبی
ٗٞخٞد تبػیغ ؿذ ٟاٛذ؛ ٓزا ثب ٝضؼیت ٗغٔٞة كبكٔ ٠داسٛذ.

ٞ٘ٛداس ١ .4تْ آپبست٘ب١ ٙبی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث ٠تلٌیي دسخ٠؛
ِٛبسٛذُب.ٙماخذ:
ٗبخز:درجه؛
تفکیک
نمودار  .4هتل آپارتمان های شهر مشهد به
دس خلٞف ٗ٘٢بٙپزیش١ب ٗ ٖ١یثبیؼتی رًش ُشدد ًٝ 74 ٠احذ یي ػتبس13( ٟدسكذ)ٝ 149 ،احذ د ٝػتبس27( ٟدسكذ)ٝ 142 ،احذ
نگارندگان.پشاًٜؾ ایُ ٚشٛ ٟٝیض ٗحٞس اكٔی حشٕ  ٝثب تشاًٖ ثیـتش ث٠
ػ ٠ػتبس 25( ٟدسكذ) ٝ 188 ٝاحذ ٗ٘تبص (33دسكذ) ٝخٞد داسد .حٞصٟ
ػ٘ت حشٕ ٗیثبؿذً .ب١ؾ ٗؼت٘ش ایٝ ٚاحذ١ب چ ٠ث٠كٞست ػٔت دسخ ٝ ٠چ ٠تجذیْ ث ٠اٞٛاع دیِش ٗٞخت ً٘جٞد خب ثشای
ٗؼبكشاًٖ ٙدسآٗذ خٞا١ذ ؿذ.

8

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
شماره  38بهار 94
No.38 Spring 2015

26

ٞ٘ٛداس ٘٢ٗ .5بٛپزیش١بی ؿ٢ش ٗـ٢ذ ث ٠تلٌیي دسخ٠؛ ٗبخز:
ِٛبسٛذُب.ٙماخذ:
تفکیک درجه؛
نمودار  .5مهمانپذیرهای شهر مشهد به

نگارندگان.
ٗتلبٝتی اٌٗب ٙپزیش ٗی ثبؿذ .دس ضشیت اؿـبّ  60دسكذی
تٞا ٗ ٙـ٢ذ ٗوذع دس ثخؾ ١تْ داسی دس اػٌب ٙثب ضشایت اؿـبّ
تخت ١بی ٗشاًض اهبٗتیٗ ،یتٞا ٙاٛذًی ثیؾ اص ٗ 22280184یٔیٛ ٙٞلش اص ُشدؿِشاٗ ٝ ٙؼبكشا ٙسا اػٌب ٙداد .ای ٚسهٖ ث٠
ػذدی ثیؾ اصٗ 37133640یٔیٛ ٙٞلش ثب ضشیت اؿـبّ  100دسكذ خٞا١ذ سػیذ ً ٠ؿبٓجبً ثب تٞخ ٠ث ٠كلٔی ثٞد ٙصیبست  ٝػلش
ً٘تش ث ٠ای ٚػغح اص اؿـبّ خٞا١یٖ سػیذ.

همچنیـن در مـورد هتـل آپارتمان ها تعـداد  269واحد پراكنـش ايـن گـروه نيـز محـور اصلي حـرم و بـا تراكم
خذ .4 ّٝتٞا ٙاػٌبٗ ٙشاًض اهبٗتی دس ٗـ٢ذ؛ ٗبخزِٛ :بسٛذُب.ٙ
باشـد .كاهش مسـتمر اين
مي
حـرم
یـک سـتاره و  23واحد دو سـتاره موجود می باشـد که بيشـتر بـه سـمت
تعـــــذاد تخـــــت ضــــــزیة تــــًان تخــــص َتــــل داري
اســـکاندرجـه و چـه تبديـل به
صـورت سـلب
چـه به
واحدهـا
تخـــصمربـوط
مًجـــًد8دردرصـد
یـک سـتاره و
مقـــذس در
مطـــُذ
اضــــــ ال
 92درصـد مربـوط بـه ردیف
گزدضگز (در سال)
(درصذ)
َتل داري
بـه دو سـتاره مـی باشـد کـه ایـن اماکـن در انطبـاق با انـواع ديگر موجب كمبـود جا براي مسـافران كم درآمد
ٗ 37.133.640یٔیٛ ٙٞلش
100
101736
1
نيازهـاي بـازار و حـوزه پراكنـش متفاوت در سـال هاي خواهد شـد .توان مشـهد مقـدس در بخش هتـل داری
ٗ 33.420.276یٔیٛ ٙٞلش
90
101736
2
اخيـر ايجـاد شـده اند.كليـه ايـن هتـل آپارتمان هـا كه در اسـکان بـا ضرایـب اشـغال متفاوتی امـکان پذیر می
ٗ 29.706.912یٔیٛ ٙٞلش
80
101736
3
مـورد اسـتقبال خانـواده ها بويـژه اعراب و ايرانيـان قرار باشـد .در ضریب اشـغال  60درصدی تخـت های مراکز
ٗ 25.993.548یٔیٛ ٙٞلش
70
101736
4
گرفته انـد از تبديـل سـاختمان هاي موجـود تاسـيس اقامتـی ،می تـوان اندکـی بیـش از  22280184میلیون
ٗ 22.280.184یٔیٛ ٙٞلش
70
101736
5
نفـر از گردشـگران و مسـافران را اسـکان داد .ایـن رقـم
شـده انـد؛ لـذا بـا وضعيت مطلـوب فاصلـه دارند.
بایسـتی ذکر گردد بـه عـددی بیـش از 37133640میلیـون نفر بـا ضریب
تاسیساتمی
پذیرهـا هـم
در خصـوص مهمان
گزدضگزي
درصذ اض ال
رسـید كلّٞ
سػذ  ٝدس ثوی٠
درصـد ثبالتش ٗی
 100100دسكذ ٝ
كشٝسدی ٚث٠
دو١لت ٠اّٝ
واحـد ٝدٝ
149اص تبثؼتبٙ
(13درصـد) ،دٗ ٝبٟ
تبػیؼبت ُشدؿِشی عی
یـکاؿـبّ
کـه  74واحـد دسكذ
کـه غالبـاً بـا توجه
خواهـد
اشـغال
سـتاره
اؿـبّ تبػیؼبت ُشدؿِشی دس حذٝد ٗیبِٛی 65 ٚدسكذ اػتٛ .ظبٕ ٛشخُزاسی ػٔیشؿٖ كلٔی ثٞدُ ٙشدؿِشی دٛ ٝشخی ٛیؼت ٝ
ؿذٟبه این سـطح از
کمتـر
اكضایؾ سـفر
زیـارت و
فصلـی
درصد) تؼبدّبـه
سـتارهتٜظیٖ(25
ُشدؿِشیسـه
كٜؼت واحد
كبحجب142ٙ
سـتاره (27درصد)،
هی٘ت٢بی ت٘بٕ
بـودنٛظش ث٠
توبضب ١ؼتٜذ.
ػشضٝ ٠
ثبصاس ثش اػبع
كبهذ اختیبس
و  188واحـد ممتـاز (33درصـد) وجـود دارد .حـوزه اشـغال خواهیم رسـید.
9

ػلش١بی داخْ  ٝخبسج اص ًـٞس  ٝثش اػبع اػالٕ ٝاحذ١بی كٜلی ١تٔذاسی دس ػبّ  1392ػغح اؿـبّ ٝاحذ١بی اهبٗتی پبییٚ
آٗذ ٟاػت  ٝث ٠حذٝد  41دسكذ سػیذ ٟاػت.
نگارندگان.
ماخذ:
مشهد؛
در
اقامتی
مراکز
توانثشاسکان
جدول .4
اػبع اػالٕ ٝاحذ١بی كٜلی ١تٔذاسی دس ػبّ  1392ػغح اؿـبّ ٝاحذ١بی اهبٗتی پبییٚ
ًـٞس ٝ
ػلش١بی داخْ  ٝخبسج اص
دسكذ سػیذٟ
حذٝدف41
ظزفیت ٝث٠
آٗذ ٟاػت
سیارتی ي
ضاَاي
سىجی
اػت.اقامتی ي گزدضگزي توان بخش هتل داری مشهد مقدس
ردیف تعداد تخت موجود در بخش هتل داری ضریب اشغال (درصد)
ريش پیصتیىی حجم تقاضاي گزدضگزي
در اسکان گردشگر (در سال)
اقامتی ي
سیارتی
ضاَاي
سىجی ف
نفرث٘١ ٠یٜٗ ٚظٞس ،اثتذا ٛشخ سؿذ
اػت.
37.133.640ؿذٟ
گزدضگزي سؿذ ُشدؿِشی پشداخت٠
100تؼییٚ
٘ٛبیی ثشای
ٗذّي سؿذ
خغی ٝ
ٗذّ سؿذ
ظزفیت سٝؽ
 1اص دٝ
میلیون
101736
تقاضاي
تؼذادتیىی حجم
پیص
 2ريش
ضگزيكشٗ90ّٞصیش ثذػت خٞا١ذ آٗذ.
ٗـ٢ذگزدثش اػبع
 101736ؿ٢ش
ُشدؿِشاٙ
ػبٓیب٠ٛ
 33.420.276میلیون نفر
1
پشداخت ٠ؿذ ٟاػت .ث٘١ ٠یٜٗ ٚظٞس ،اثتذا ٛشخ سؿذ
اص د ٝسٝؽ ٗذّ سؿذ خغی ٗ ٝذّ سؿذ ٘ٛبیی ثشای تؼیی ٚسؿذ ُشدؿِشی
میلیون نفر
80
101736
Pn 29.706.912
n
گزدضگزان
تعذاد
رضذ سالیاوٍ
 3وز
آٗذ)  1) *.
اػبع كشٗ ّٞصیش ثذػت خٞا١ذ100
(( r 
ثش
ٗـ٢ذ
ؿ٢ش
ُشدؿِشاٙ
تؼذاد
ػبٓیب٠ٛ
P0
 25.993.548میلیون نفر
70
101736
4
1
آ:ٙ
دس
ً٠
Pn n
میلیونrنفر
70
101736
تعذاد گزدضگزان
 5وز رضذ سالیاوٍ
 (( 22.280.184
)  1) *100
P0
 ; rسؿذ ػبال٠ٛ
 = nمدت زمان ميان سال مبداء و مقصد
تاسيسات گردشگري
اشغالآ:ٙ
درصد ًn ٠دس
P
ٗولذ
ُشدؿِشا ٙدس
درصـد اشـغال; تؼذاد
دو مـاه از سـپس حجـم تقاضاي گردشـگري بر اسـاس نرخ رشـد
ػبّطـي
گردشـگري
تاسيسـات
سؿذ ػبال٠ٛ
;r
P
0
درصـد و بدسـت آمده ،از طريق دو روش خطي و نمايي محاسـبه
100
بـه
فرورديـن
اول
هفتـه
دو
تابسـتان و
 ; Pتؼذاد ُشدؿِشا ٙدس ػبّ ٗجذاء(پبی)٠
n
ٗولذ
ػبّ
دس
ُشدؿِشاٙ
تؼذاد
;
تاسيسـات خواهد گرديد.
فصـول
رسـد و
اشـغال ٗولذ
ػبّ ٗجذاء ٝ
بقيـهٗیبٙ
ٗذتدرصٗبٙ
باالتـر مي; n
P0
رشد
نظام سؿذمدل
ٗجذاء(پبی)٠
ػبّ
ُشدؿِشاٙ
تؼذاد
اسـت.
ميانگيـندس65
حـدود
گردشـگري;در
خطيعشین د ٝسٝؽ خغی ٘ٛ ٝبیی ٗحبػج ٠خٞا١ذ ُشدیذ.
آٗذ ،ٟاص
ثذػت
اػبع ٛشخ
درصـدثش
ُشدؿِشی
توبضبی
حدٖ
ػپغ
بودن ٗجذاء ٝ
خطی ػبّ
صٗبٗ ٙیبٙ
ٗذت
نرخ ; n
ٗولذدو نرخي
گردشـگري
فصلـي
عليرغـم
رضذ
گـذاريمذل
Pn  P0  na
سؿذ ثذػت آٗذ ،ٟاص عشین د ٝسٝؽ خغی ٘ٛ ٝبیی ٗحبػج ٠خٞا١ذ ُشدیذ.
اػبع ٛشخ
صنعـتُشدؿِشی
صاحبـان توبضبی
ػپغ حدٖ
اختيـار
گردشـگريثش فاقـد
نيسـت و
ً ٠دس آ:ٙ
رضذاسـاس
بـازار بـر
تنظيـممذل
خطیتعادل عرضـه و تقاضا هسـتند .که در آنPn  P0  na :
Pn
ٗولذ
ػبّ
دس
ُشدؿِشاٙ
تؼذاد
;
نظـر بـه افزایـش قیمتهـای تمام شـده سـفرهای داخل  = pnتعداد گردشگران در سال مقصد
فصلنامه مديريت شهري
ً ٠دس آ:ٙ
Urban Management
صنفی  = P0تعداد گردشگران در سال مبداء(پايه)
واحدهـای
تؼذادبـر اسـاس
کشـور و
و خـارج از
ٗجذاء(پبی)٠
اعلامػبّ
ُشدؿِشا ٙدس
; P0P
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n
ٗولذ
ػبّ
دس
ُشدؿِشاٙ
تؼذاد
;
مقصد
و
مبداء
سال
ميان
زمان
مدت
=
n
اقامتی
واحدهای
اشغال
سـطح
1392
سـال
در
هتلداری
ٗولذ
ٝ
ٗجذاء
ػبّ
ٗیبٙ
صٗبٙ
ٗذت
;
n
No.38 Spring 2015
P
پبی()٠تعداد گردشـگران محاسـبه
افزايـش
مقـدار
ٗحبػج= a٠
ٗجذاء(پبی)٠
 41ػبّ
ُشدؿِشا ٙدس
تؼذاد
ُشدؿِشاٙاسـت.
درصد رسـیده
ثبثتحدود
ٗوذاسو به
آمده;;اسـت
ثابـت ػبّ
ٛشخ سؿذ
ؿذ ٟاص
(تؼذاد
اكضایؾ
پاییـن a 0
27
اقامتـي و شـده از نـرخnرشـد سـال پايه)
زيارتـي ٝوٗولذ
فضاهـايػبّ ٗجذاء
صٗبٗ ٙیبٙ
ٗذت
سـنجي
ومایی
رضذ
ظرفيت; nمذل
ػبّ 
پبیPn  P0 (1 )٠
نماييr
رشدسؿذ )
مدل
ؿذ ٟاص
اؿـبّٗحبػج٠
ُشدؿِشاٙ
ٗوذاس
ػبع اػالٕ ٝاحذ١بی ; a
گردشـگري
ٛشخپبییٚ
اهبٗتی
ٝاحذ١بی
(تؼذاد ػغح
اكضایؾ 1392
ثبثتدس ػبّ
١تٔذاسی
كٜلی
دسآ:ٙ
ً٠
وماییتقاضاي گردشگري
رضذحجم
مذلبيني
روش پيش
اػت.
Pn  P0 (1  r ) n
P
n
نمايي برای
رشـد
رشـد خطـي و
ٗولذ
مدلػبّ
ُشدؿِشا ٙدس
مـدلتؼذاد
از دو روش ;
دسآ:ٙ
ً٠
رشـدPگردشـگری پرداخته شده اسـت .به همين که درآن:
تعیین
ي اقامتی ي گزدضگزي ; 0Pتؼذاد ُشدؿِشا ٙدس ػبّ ٗجذاء(پبی)٠
ػبّ ٗولذ
ُشدؿِشاٙ
گردشـگران شـهر  = pnتعداد گردشگران در سال مقصد
سـاليانهدستعداد
تؼذادرشـد
زدضگزي منظورn ،ابتدا;نرخ
ٗ ; nذت صٗبٗ ٙیب ٙػبّ ٗجذاء ٗ ٝولذ
مشـهد P0
 =P0تعداد گردشگران در سال مبداء(پايه)
خواهـد
بدسـت
زير
ُشدؿِشیفرمول
بـر ;اسـاس
ٗجذاء(پبی)٠
ػبّ
ُشدؿِشا ٙدس
آمدٜٗ .ظٞس ،اثتذا ٛشخ سؿذ
٘١یٚ
اػت .ث٠
ؿذٟ
پشداخت٠
ؿذ ٘ٛبیی ثشای تؼییٚ
تؼذاد ػبال٠ٛ
سؿذ  ; rسؿذ
 = nمدت زمان ميان سال مبداء و مقصد
گردشگران
تعداد
ساليانه
رشد
نرخ
ٗولذ
ٗجذاء ٝ
ٗحبػجبتػبّ
صٗبٗ ٙیبٙ
ٗذت
آٗذ.
خٞا١ذ
ٗیبِٛی ٚدسكذ سؿذ ُشدؿِش دس خالّ چ٢بس ػبّ ُزؿت ٠دس ٗـ٢ذ  6دسكذ تخ٘ی ٚصدٗ ٟی
ُشكت٠
كٞست
اػبع
ش اػبع كشٗ ّٞصیش ثذػت; nثش
 = rرشد ساالنه
سؿذ ػبال٠ٛ
اؿـبّ ١تْ ١ب ث ٠تلٌیي ( 22دسكذ دس ١تْ ١بی  5ػتبس 41 ،ٟدسكذ دس ١تْ ١بی  4ػتبس 57 ،ٟدسكذ دس
٘١چٜی1 ٚدسكذ
; rؿٞد.
P
n
n
زان
درصـد
میانگیـن
گرفتـه
صـورت
محاسـبات
اسـاس
بـر

((
)
 1) * 100
r
ٗـ٢ذ  6دسكذ تخ٘ی ٚصدٗ ٟی
ُزؿت٠
١تْ چ٢بس
دسكذدس دسخالّ
ُشدؿِش
ٗحبػجبت
ثٞدٟدساػت.
١بی 1ػبّػتبس)ٟ
سؿذ 54 ٝ
دسكذػتبسٟ
ٗیبِٛی١ٚبی 2
ُشكت٠دس ١تْ
كٞستدسكذ
ػتبس31P0،ٟ
اػبع١بی 3
ثش ١تْ
گذشـته
چهار41سـال
خالل
گردشـگر در
ؿٞد٘١ .چٜی ٚدسكذ اؿـبّ ١تْ ١ب ث ٠تلٌیي ( 22رشـد
مشهد ػتبس 57 ،ٟدسكذ دس
١تْدر١بی 4
دسكذ دس
ػتبس،ٟ
١بی 5
دسكذ دس ١تْ
درصد اشـغال
١بی 1شـود.
زده می
درصد
که در آن:
همچنیناػت.
ػتبس )ٟثٞدٟ
تخمین١تْ
دسكذ دس
١تْ ١بی  3ػتبس 31 ،ٟدسكذ دس ١تْ ١بی  2ػتبس54 6ٝ ٟ
هتـل ها به تفکیـک ( 22درصد در هتل های  5سـتاره،
 = rرشد ساالنه
 41درصـد در هتـل هـای  4سـتاره 57 ،درصد در هتل
 =pnتعداد گردشگران در سال مقصد
هـای  3سـتاره 31 ،درصـد در هتل های  2سـتاره و 54
 = P0تعداد گردشگران در سال مبداء(پايه)
بی)٠
لذ
ع ٛشخ سؿذ ثذػت آٗذ ،ٟاص عشین د ٝسٝؽ خغی ٘ٛ ٝبیی ٗحبػج ٠خٞا١ذ ُشدیذ.
11

Pn  P0  na

11

جدول  .5درصد اشغال بخش هتلداری؛ ماخذ :نگارندگان بر اساس آمار اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی و
گردشگری استان خراسان رضوی ،گزارش سالیانه عملکرد معاونت گردشگری1388 ،
رشد گردشگران داخلی

رشد گردشگران خارجی

 6درصد

 6درصد

میانگین اشغال بخش هتلداری به درصد
 4ستاره

 5ستاره

41

22

 3ستاره

 2ستاره

57

 1ستاره
54

31

میانگین (درصد)
41

جدول  .6تعداد مراکز اقامتی در مشهد مقدس

ردیف

نوع مرکز اقامتی

1

هتل

2

هتل آپارتمان

3

مهمانپذیر

روند ساالنه
1389

1390

1391

1392

25444

27984

30218

35418

14847

15579

16132

30715

8934121

8934286

8934712

8930685

تعداد

125

تعداد

265

تعداد

523

تخت
تخت
تخت

136

277
531

144
286

549

158
292
553

فصلنامه مديريت شهري
Urban Management
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هایُزؿت٠
سال١بی
اقامتیدسدرػبّ
ٗشاًض اهبٗتی
ٞ٘ٛداس .6
گذشته
سؿذمراکز
روندسٛٝذرشد
نمودار .6
ثب تٞخ ٠ث ٠تحویوبت كٞست ُشكت ٠دس صٗیٗ ٠ٜشاًض اهبٗتی دس ػبّ ١بی ُزؿت٠؛ دسكذ سؿذ ایٗ ٚشاًض دس ١تٔ٢ب  10دسكذ١ ،تْ

بـر اسـاس نـرخ رشـد ورودی گردشـگران بـه شـهر بـه
درصـد در هتل های  1سـتاره) بوده اسـت.
آپبست٘ب٢ٛب  4.2دسكذ ٘٢ٗ ٝبٛپزیش١ب  4.4دسكذ ٗی ثبؿذ.
تمامـی بخـش هـای گردشـگری پرداخـت.
خذ.7 ّٝبه تبع
با آگاهی از درصد رشـد گردشـگری در اسـتان و
افزایـشاهبٗتی
دسكذ سؿذ ٗشاًض
ساالوٍبخـش اقامـت می بایسـت همزمـان بـا تمامی
بنابرایـن
هتل هـای
اشـغال
آن شـهر مشـهد و آگاهـی از
ريوذ رضذ
مزکــش
سـطوحوــًع
ردیف
1471
منظور1457-
اقامتیکـه به 71
 1475متناسـبی رشـد نمایـد .در این
آهنگ رشـد
بخش ها با
شـهر مشـهد می توان نتیجه گیـری نمود
جدول % 15 6
در خصوص% 5/6
مشـهد مقـدس% 9
نقـش برجسـته ١تْ
1
رشـد سـاالنه مراکز اقامتی در مشـهد
تعییـن جایـگاه و
%5
% 3/2
١تْ آپبست٘ب% 4/5 ٙ
2
خدمـت رسـانی به مسـافران و گردشـگران می بایسـت را نمایـش مـی دهد.
3

ٗ٘٢ب ٙپزیش

% 1/5

% 3/3

-% 7/6

ثب تٞخ ٠ث ٠تٞضیحبت كٞم  ٝتحویوبت اٛدبٕ ؿذٛ ٟظش ث ٠ای ٠ٌٜتٞػؼُ ٠شدؿِشی دس ًـٞس س ٝث ٠اكضایؾ  ٝػیش كؼٞدی پیؾ
ُشكت ٠اػت عجن ٗیبِٛی١ ٚبی ٗحبػج ٠ؿذ ٟاص دسكذ سؿذ ای ٚكٜؼت تب ػبّ ٗ 1405ی تٞاٗ ٙیضا ٙاػتبٛذاسد ١بی ٗٞسد ٛیبص
ُشدؿِشی ؿ٢ش ٗـ٢ذ سا ث ٠كٞست خذ ّٝریْ تخ٘ی ٚصد؛ ای ٚسؿذ كؼٞدی ث ٠عٞس ٝػیؼی ثب تٞػؼ ٠صیشػبخت ١بی ٗٞسد ٛیبص اص
خ٘ٔٗ ٠شاًض اهبٗتی ،تلشیحی ،تدبسی ،سػتٞسا١ ٙب ،سا١ٟبی استجبعی ،آة ،ثشمُ ،بص ُ ... ٝش ٟخٞسد ٟاػت ً ٠ای ٚاٗش ٗؼتٔضٕ ثشٛبٗ٠

جدول  .7درصد رشد مراکز اقامتی

ردیف

نوع مرکز اقامتی

روند رشد ساالنه
1389-90

1391

1392

1

هتل

%9

% 5/6

% 15

2

هتل آپارتمان

% 4/5

% 3/2

%5

3

مهمان پذیر

% 1/5

% 3/3

-% 7/6

بـا توجـه بـه تحقیقات صـورت گرفتـه در زمینـه مراکز
اقامتـی در سـال های گذشـته؛ درصد رشـد ایـن مراکز
در هتلهـا  10درصـد ،هتـل آپارتمانهـا  4.2درصـد و
مهمانپذیرهـا  4.4درصـد می باشـد.
بـا توجه به توضیحـات فوق و تحقیقات انجام شـده نظر
بـه اینکه توسـعه گردشـگری در کشـور رو بـه افزایش و
سـیر صعـودی پیـش گرفته اسـت طبق میانگیـن های
محاسـبه شـده از درصد رشـد این صنعت تا سال 1405
مـی تـوان میزان اسـتاندارد هـای مورد نیاز گردشـگری
شـهر مشـهد را به صورت جـدول ذیل تخمیـن زد؛ این
رشـد صعـودی بـه طـور وسـیعی با توسـعه زیرسـاخت
هـای مـورد نیـاز از جملـه مراکـز اقامتـی ،تفریحـی،
تجـاری ،رسـتوران ها ،راه های ارتباطـی ،آب ،برق ،گاز و
 ...گـره خـورده اسـت که این امـر مسـتلزم برنامه ریزی
دقیـق طبـق آمار موجـود می باشـد؛ تمامی مـوارد ذکر
شـده بـا همـکاری دسـت انـدرکاران و مدیـران مربوطه
امـکان پذیر می باشـد.
نتیجه گیری و جمعبندي
همـان گونـه کـه مالحظـه می شـود بخش گردشـگری
اسـتان خراسـان رضـوی با سـرانه هـا و اسـتانداردهای
تدویـن شـده فاصلـه بسـیاری دارد .در عیـن حالـی
کـه واحدهـای اقامتـی اسـتان بـه اشـباع رسـیده انـد،

سـرمایه گذاران بـه دلیل عدم آشـنایی و تنها بر اسـاس
مشـاهدات خود تنهـا در بخـش اقامتی سـرمایه گذاری
مـی نماینـد و از ورود بـه سـایر بخشـها خـودداری
می کنند .مشـاهده می شـود که دسـتگاه های سیاسـت
گـذار نیـز نتوانسـته انـد توسـعه همه جانبـه و متوازنی
را در بسـتر محیطـی و فضـای آمایشـی اسـتان تهیـه و
تنظیـم و اعمـال نماینـد .لـذا اصطالحـاً گردشـگری در
بخـش اقامتـی بـه «بزرگ سـری» دچـار شـده اسـت
در حالـی کـه سـایر موضوعـات مـورد غفلت واقع شـده
اسـت .شـاید به همین دلیل باشـد که میـزان ماندگاری
در مشـهد مقـدس آرام آرام رو به کاهش اسـت هر چند
عامـل قـوی مذهـب و تعلقات خاطـر به آن امـام همام،
حضـور زائریـن را دائمـی مـی کنـد .امـا بـر دسـت اندر
کاران اسـت کـه با توسـل بـه برنامه هـای نویـن برنامه
ریـزی و توسـعه منطقـه ای دسـت بـه اقدامـات جـدی
جهـت خدمـت رسـانی به زائرین مشـهد مقـدس بزنند.
سـرانه هـای بخش گردشـگری مـی تواند در ایـن راه به
عنـوان یـک خـط کش یـا معیـاری بـرای انـدازه گیری
وضعیت کنونی صنعت گردشـگری باشـد .هـر چند این
موضـوع بـر اسـاس محیـط جغرافیایی و تـوان محیطی
سـرزمینهای مختلـف و عوامـل بسـیار دیگـری متفاوت
است.
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سرانه فضای سبز

مسجد و محل عبادت

تخت بیمارستان–
گردشگری سالمت

سرانه سرویس بهداشتی

سالن پذیرایی در بخش
گردشگری

هتلداری (هتل آپارتمان
مهمانپذیر)

شاخه فعالیت در حوزه
گردشگری

به ازاء هر نفر

به ازای هر نفر

به ازای هر10.000نفر

به ازای هر  30نفر

درجه یک (متر مربع)

 101736تخت

نوع ضابطه

 7/7متر مربع

 0/3متر مربع

70تخت بیمارستان

 1چشمه

 1/5مترمربع به ازاء هر نفر

-

30میلیون متر مربع

 17.710.000متر
مربع

وضعیت مناسب است

 4,250,000متر مربع
( 8500عبادتگاه)

700.000متر مربع

وضعیت مطلوبی وجود
دارد

کمبود شدید

 16.100تخت

76.000چشمه

 3,450,000مترمربع

این بخش متعادل است

 تکلیف بر واحدهای وتاسیسات گردشگری به
منظور تخصیص بخشی از
فضاهای سایت به فضاهای
عمومی و سبز

-

 راه اندازی مناطق نمونهگردشگری سالمت
 جانمایی و امکان سنجیدهکده های سالمت

 جانمایی صحیح و ساختسرویس بهداشتی
 استقرار کانکسهای سرویسبهداشتی متحرک

انجام امور ارتقاء کیفیت و
خدمات

حداکثر 2.333.000
نفر درخواست اسکان

بخش هتلی و اقامتی در
حد اشباع است چرا که در
حال حاضر  101736تخت
وجود دارد که توان اسکان
 37میلیون نفر را با ضریب
اشغال  100درصد دارد.
این در حالی است که ما
 28میلیون گردشگر داریم.

 آموزش و راهنمایی سرمایهگذاران جهت آگاهی از اشباع
واحدهای اقامتی استان و ارایه
طریق به آنها - .اطالع رسانی
از طریق رسانه های عمومی
 -عدم صدور مجوز

کمبود وجود دارد

8600تخت

 3.700چشمه

 5.000واحد
 3,450,000متر مربع

توان  3.052.080نفر
اسکان
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حداقل استاندارد شده

وضع موجود

وضع مطلوب

راهبرد

برنامه

جدول  .8تدوین برنامه های بر اساس سرانه های گردشگری
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زمین های گلف و بازی

مکانهای ویالیی با آالچیق

مجتمع های گردشگری و
تفریحی ()resorts

واحدهای خدماتی بین
راهی

کمپینگ و کاروان

تفریحگاه ها  /تفرجگاه /
اردوگاه ها

پارک

شاخه فعالیت در حوزه
گردشگری

به ازای هر  100000نفر

به ازای هر  50ویال

به ازای هر  5000نفر

به ازای هر  80کیلومتر

به ازای هر 20000نفر

به ازای هر 40000نفر

به ازاء هر نفر

نوع ضابطه

31
1واحد 60هکتاری

مجموعه ویالیی یک هکتاری

 1واحد  70هکتاری

 1واحد

1مجموعه 10هکتاری

یک اردوگاه 50هکتاری

6متر مربع

حداقل استاندارد شده

 0واحد

اطالع صحیحی در
دست نیست

 0واحد

63واحد

23واحد 1380/هکتار

-

 460ریزورت /
32200هکتار

312واحد

115واحد /
1150هکتار

فاصله بسیار با استاندارد ها

ارایه تسهیالت و خدمات
بیشتر و راحت تر جهت
احداث واحدهای بین راهی
و بخصوص تامین آب و سایر
زیرساختها

همکاری شهرداری با ادارات
کل گردشگری جهت افزایش
محلهای کمپ و کاروان

مکان یابی و فراخوان بخش
خصوصی

فاصله بسیار با استاندارد ها

فاصله بسیار با استاندارد ها

ارائه مجوزهای ساخت و راه
اندازی به بخش خصوصی و
تخصیص زمین و تسهیالت
ارزان قیمت

راه اندازی سایتها و مراکز
ویالیی ،باغ شهرهای اطراف
شهرهای بزرگ و در مسیر
حرکت زائرین

تعریف مجتمعهای گردشگری
در قانون و همکاری با بخش
فاصله بسیار با استاندارد ها
خصوصی جهت راه اندازی
مجتمعهای مذکور

فاصله بسیار زیاد با
استانداردها

دو مورد ثبت شده

یک مورد اردوگاه ثبت
شده

 57اوردوگاه2875 /
هکتار

13.800.000متر
مربع

برنامه

ادامه مسیر ساخت پارکهای
اندکی با استانداردها فاصله
محلی ،منطقه ای و ناحیه ای
است.
از طرف شهرداری مناطق

راهبرد

فاصله بسیار با استاندارد ها

 10میلیون متر مربع

وضع موجود

وضع مطلوب

ادامه جدول  .8تدوین برنامه های بر اساس سرانه های گردشگری
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