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 چكيده 

 ي گردشگري ي مناسبي را براي توسعه زيارتي، زمينه - شهر مقدس مشهد، شهري با كاركرد مذهبي       
اي، عالوه بر ارتقاي  وجود چنين زمينه. ي گردشگري فراهم كرده است مذهبي به عنوان يكي از اشكال عمده

هاي مولّد اقتصاد شهري منتج از جذب گردشگران داخلي و  فرهنگ و عناصر وابسته به آن، پويايي جريان
توجه در فرايند اقتصاد ي گردشگران، يكي از مباحث مورد  ي هزينه نحوه. خارجي را فراهم كرده است

ي غذا و خوراك،  هاي يك گردشگر در مقصد، شامل مواردي چون هزينه به طور كلي هزينه. گردشگري است
تفريحات، بازديد، تردد و حمل و نقل، اقامت، گشت و گذار، خدمات ارتباطي، خدمات شهري و مانند آن 

هاي گردشگران صرف اقامت  رصد از هزينهد 60طبق مطالعات انجام شده، به طور معمول بيش از . است
هاي گردشگران  اين پژوهش به دنبال يافتن پاسخي درخور به اين سؤال است كه بيشترين هزينه. شود مي

گيري از روش بر اين اساس و با بهره. شود مذهبي در شهر مشهد، به كدام يك از موارد ياد شده مربوط مي
هاي اسنادي و پيمايش ميداني، همچنين استفاده از مدل  ي شيوهكارگير  تحليلي و به - تحقيق توصيفي 

هاي تحقيق نشان  يافته. آوري شدند و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند هاي الزم، جمع ي اقامت، دادههزينه
در عين حال بر خالف . شود هاي گردشگران در شهر مشهد، مربوط به خريد از بازار ميي هزينهداد كه عمده

هاي گردشگري به اقامت در مقصد،  درصد از هزينه 60هاي تحقيقات پيشين در مورد اختصاص بيش از  هيافت
هاي تحقيق حاضر مؤيد اين است كه گردشگران، كمترين هزينه را براي تأمين محل اقامت خود صرف  يافته
ترش واحدهاي اقامتي غيرمجاز ي واحدهاي اقامتي، وجود تنوع در واحدهاي اقامتي، گسباال بودن هزينه .اند كرده

  .توان براي توجيه اين وضعيت مطرح نمود ي زائران، از جمله داليلي است كه ميو ميزان درآمد ساالنه
  . ي اقامت، گردشگري مذهبي، شهر مقدس مشهد هاي گردشگري، هزينه هزينه :هاي كليديواژه

                                                            
 .   (sabadri@ut.ac.ir )دانشيار دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهران - ي مسئولنويسنده *
   .ريزي توريسم، دانشكده جغرافيا، دانشگاه تهراندانشجوي كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه**
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  مقدمه
اسـت كـه شـامل ديـدار از امـاكن      ي گردشگري گردشگري مذهبي يكي از اشكال عمده     

در مـواردي كـه   ). 85: 1387حيـدري چيانـه،   (مذهبي و انجام فرايض ديني و مذهبي است 
معتقدات مذهبي، به عنوان عامل بسـيار تـأثير گـذار در ايجـاد مراكـز شـهري ايفـاي نقـش         

 ايـن نـوع شـهرها، معمـوالً در اطـراف     . گيرند كنند، شهرهايي با كاركرد مذهبي شكل مي مي
مشهد مقدس و قم، دو نمونه از اين شهرهاي مـذهبي  . آيند معابد و بقاع متبركه به وجود مي

ي هاي ديني حاكم بر جامعـه، نقـش بـارزي در عرصـه     در ايران هستند كه با توجه به ارزش
نقش زيارتي ايـن قبيـل شـهرها، تنهـا بـا انجـام مراسـم        . فرهنگ اسالمي نيز بر عهده دارند

ن شهر قابل تبيين نيست؛ مگر آن كه شهر بتواند بـه طـور مسـتمر و يـا     مذهبي خود ساكنا
فصلي، پيروان مذهب را به تعداد زياد از مناطق مختلف دور و نزديك بـه سـوي خـود جلـب     

ي كاركردي ي نفوذ شهرهاي مذهبي، متفاوت از يكديگر است؛ به طور مثال حوزهحوزه. كند
ير كشورهاي دنيا را كه بخشي از جمعيـت آنـان   شهر مكه، تمام كشورهاي جهان اسالم و سا

ي نفوذ شـهر مقـدس مشـهد بـه غيـر از      كه حوزه در حالي . شود مسلمان هستند، شامل مي
داخل كشور، آن دسته از كشـورهاي مسـلمان را كـه جمعيـت شـيعي مـذهب دارنـد را در        

ت ساكن در بديهي است جذب تعداد زيادي جمعيت به عنوان زائر در كنار جمعي. گيرد برمي
هـاي   ي ترمينـال شهر، تأسيسات، تجهيزات و خدمات وسـيع شـهري را بـه ويـژه در زمينـه     

مسافرتي، پاركينگ، واحدهاي اقـامتي، فضـاهاي اقـامتي و بسـياري ديگـر خـدمات شـهري        
، مدت اقامت زائران در شهر و 1ي شهرهاي زيارتي متناسب با پيروان مذاهبتوسعه. طلبد مي

شـود   هايي است كه در زمان زيارت و اجراي فرايض دينـي انجـام مـي    هزينهباالخره با ميزان 
  ). 96و  95: 1384ديناري،(

هـاي گذشـته و حـال     ترين گردشـگري  ترين و پررونق گردشگري مذهبي، يكي از قديمي     
 _گردشگري مـذهبي كـه ريشـه در باورهـا و اعتقـادات دينـي      . حاضر در سراسر جهان است

مذهبي دارد، به مفهوم تخصصي خود فراتر از وابستگي به زمان و اوقات فراغت، عامـل مهـم   
در واقـع  . انداز فرهنگي اسـت  رت، ايجاد تمركز و چشمگيري مساف جغرافياي انساني در شكل

                                                            
 گردشگران روي بر مطالعه ايراني، زائران بيشتر سهم همچنين و ترآسان و بهتر ارتباط دليل به پژوهش اين در .1

 .استگرفته انجام داخلي
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 202، امام هشتم شيعيان دوازده امامي در سـال  )ع(شهر مشهد پس از شهادت حضرت رضا 

ي سناباد، مابين شهرهاي قديمي سپاري آن حضرت در قريه هجري قمري و به خاك 203يا 
ثر نقش و كاركرد زيارتي به مرور ، بر ا)82-83: 1343 ،يعقوبي(نوقان و تابران از واليت توس 

زمان بزرگ شده است؛ به طوري كه در اوايل قرن چهارم هجري قمري، متصل به شهر نوقان 
تبديل شده است ) مشهدالرضا(گرديد و سپس در اواخر قرن چهارم، به يكي از شهرهاي مهم 

  ).205: 1340 ،اصطخري(
شهر بزرگ  ميليون نفر، به عنوان دومين كالن 5/2شهر مقدس مشهد با جمعيتي بالغ بر      

، هر ساله شـاهد ورود خيـل عظـيم مشـتاقان     )ع(كشور از بركت وجود حرم مطهر امام رضا 
زيارت مرقد آن حضرت از اقصي نقاط كشور و همچنـين كشـورهاي مسـلمان جهـان اسـت      

از ) عمـدتاً شـيعيان  (قداست اين آستان، زائران مسلمان با عنايت به ). 192: 1384ديناري، (
ايـن شـهر پـس از انقـالب     . اند هاي متمادي به اين شهر سرازير شدهسراسر جهان، طي سده

اسالمي ايران، با ايجاد تسهيالت و تأسيسات مورد نيـاز و نيـز بـه دليـل مصـونيت نسـبي از       
، اهميـت و تعـداد گردشـگران    مـذهبي  -هاي جنگ تحميلي و تقويت باورهاي دينـي   آسيب

فرهنگي آن رو به فزوني گذاشت؛ تا آنجا كـه تعـداد گردشـگران داخلـي در سـال       -مذهبي 
نفر افزايش يافته اسـت   694473نفر و تعداد گردشگران خارجي به  32808213 به 1385،
اين در حالي است كه طبق برآورد سازمان ميـراث فرهنگـي   ). 13: 1387مؤمني و ديگران، (
، بـه ترتيـب بـه    1390ستان خراسان رضوي، تعداد گردشگران داخلي و خارجي طي سـال  ا

سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان (شود  ميليون نفر بالغ مي 1و  35حدود 
ي آن، نه تنهـا در سـطح ملـي بلكـه در     ي كاركرد ويژهدهنده اين امر، نشان). 1391رضوي، 

اي كـه از آن بـه    گونه  در بين كشورهاي مسلمان جهان است؛ به المللي و به ويژه سطوح بين
: 1384دينـاري،  (شـود   شهر مذهبي جهان اسالم پس از شهر مكه ياد مي عنوان دومين كالن

شهر به عنوان قطـب اقتصـادي شـرق كشـور      اين كالنمضاف بر اين كه نبايد از نقش ). 192
  ).13: 1387مؤمني و ديگران، (غفلت كرد 

هاي خاص است؛ به طـوري كـه    فرهنگي شهر مشهد، داراي ويژگي -دشگري مذهبي گر     
ي مردمـي و جلــب  المنفعـه، مشــاركت داوطلبانـه و خيرخواهانــه   كاركردهـاي متنـوع و عــام  

هاي مختلف مذهبي در طول سال به ويژه در ايـام خـاص مـذهبي، باسـتاني و اوقـات       دسته
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فرهنگي را از اقشار متفاوت اقتصـادي جامعـه بـه     -فراغت، انبوه زائران و گردشگران مذهبي 

  ).13: 1387مؤمني و ديگران، (خود جذب نموده است 
، پـس از ورود  1ي ورود زائران به شهر مقدس مشهدگردشگران بر اساس فلوچارت چرخه     

يكي از مشـكالت اصـلي   . گزينند به مبادي ورودي در واحدهاي اقامتي سطح شهر اقامت مي
هاي محـل اقامـت اسـت و كمبـود تأسيسـات اقـامتي و        زوار در مشهد، دشواريمسافرين و 

پذيرايي مناسب و ارزان قيمت و همچنين عدم ساماندهي واحدهاي اقامتي غير مجاز به ويژه 
  ).193-242: 1384ديناري، (منازل شخصي، از علل اين امر ذكر شده است 

. ي هر مكاني است كه پذيراي گردشگر استهوجود امكانات پذيرايي، يكي از الزامات اولي     
ترين  به عبارت ديگر، هر فرد گردشگر براي خواب و استراحت و تأمين غذا، به عنوان اصلي

اي از تشكيالت خوابگاهي  پذيرايي شامل مجموعه. نيازها در سفر، نياز به پذيرايي دارد
ا حتي تنها محدود به يك هاي بسيار مجلل ي شود كه امكان دارد به صورت استراحتگاه مي

با ). 112و  111: 1377پارسائيان و اعرابي،(ي ساده باشد خواب معمولي و صبحانه تخت
ي گردشگري مذهبي انجام شده است، تمركز توجه به مطالعات نسبتاً زيادي كه در زمينه

ترين  به عنوان مهم(هاي گردشگري  هاي اقتصادي، يعني هزينه اين تحقيق بر يكي از شاخص
از اين رو، . در شهر مشهد است) تأثير  گردشگري عالوه بر تأثير ات فرهنگي و اجتماعي

ي گردشگراني است كه به هاي انجام شده سؤال اصلي تحقيق بر روي نوع و ميزان هزينه
  .كنند قصد زيارت به اين مكان مقدس و مذهبي عزيمت مي

كرد  روز، متوسط هزينه 7ي زائران در مشهد متوسط ماندگار ،مطالعه يكنتايج بر اساس      
هـزار ريـال و    460ي نفـر، حـدود   ي زائران در مدت اقامت در مشهد بر اسـاس سـرانه  روزانه

ي زائران در مدت اقامت در مشـهد را شـامل   همچنين مسكن نيز باالترين درصد سبد هزينه
هـاي   ار بازديـد از مكـان  د از ديگر نتايج شاخص اين مطالعه، تـأثير  منفـي و معنـي   . شود مي

ديدني و تعداد افراد خانواده بر ماندگاري بيشتر زائران و گردشگران و همچنين تأثير  مثبـت  

                                                            
  .مراجعه كنيد )1384( به ديناريي بيشتر براي مطالعه  1
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دار اسكان در مهمانپذير و حسينيه، بر ماندگاري بيشـتر زائـران و گردشـگران اسـت      و معني

 ). 1388جهاد دانشگاهي استان خراسان رضوي، (

، نشان داد كه بيشتر مسافران داخلي، تمايل 1388ي در سال ي ديگرهاي مطالعه يافته    
. دهند به استفاده از مهمانپذير دارند و گردشگران خارجي، هتل آپارتمان را ترجيح مي

ها،  اند و سطح تحصيالت آنهمچنين بيشتر سرپرستان خانوارها مرد با شغل خدماتي بوده
ي مورد استفاده، سطح ي نقليهين، بين وسيلهعالوه بر ا. است  اغلب ديپلم و فوق ديپلم بوده

دهند، ارتباط  اي كه انجام مي تحصيالت، مكان اقامت وجنسيت سرپرست خانواده با هزينه
ي بر اساس يك مطالعه .)1388ريزي شهرداري مشهد،  معاونت توسعه و برنامه(وجود دارد 

درآمد از اقشار كمدرصد گردشگران مذهبي وارد شده به شهر مشهد،  70ديگر، حدود 
. اند داده اند و بقيه را روستاييان تشكيل ميها، منشاء شهري داشته درصد آن 96هستند كه 

هاي درصد در قالب هيئت 17درآمد به صورت خانوادگي، درصد زائران كم 62از اين ميان، 
درآمد،  مدرصد از افراد ك 93. اند درصد نيز، به تنهايي به مشهد مسافرت كرده 14مذهبي و 

 5/5درآمد درمشهد ميانگين اقامت زائران كم. اند با هدف زيارت به اين شهر مسافرت كرده
اي  درصد در منازل اجاره 9/20درآمد، در مهمانپذيرها و درصد مسافران كم 3/27. روز است

  ). 6 :1389رضواني، (ساكن هستند 
  مباني نظري

هــاي ســفر  بــر اســاس تعريــف ســازمان جهــاني گردشــگري، يكــي از مقاصــد و انگيــزه      
هاي گردشگري، يكي از  هزينه .)2000، ١سازمان جهاني گردشگري( استگردشگران، زيارت 

شود و با توجه به آثار آن، مطالعه و تحقيق پيرامون ايـن   ابعاد اقتصاد گردشگري محسوب مي
هاي حاصل از گردشـگري بـه    ي از كشورهاي جهان، هزينهدر بسيار. يابد موضوع ضرورت مي

درصد از كل نيروي كار  21به عنوان مثال،. كند توسعه و پيشرفت اقتصادي كمك شاياني مي
ــاغلند   ــگري ش ــاوايي، در بخــش گردش ــل( در ه ــد  ؛)151: 1994، 2هارس ) 1988(در تايلن

صـورت    هـزار نفـر بـه طـور مسـتقيم و بـراي يـك ميليـون نفـر بـه           460گردشگري بـراي  
درصـد از ارز   40در كنيـا،  . )71: 1988، 3بارانـگ ( غيرمستقيم، اشتغال ايجـاد كـرده اسـت   

                                                            
1-World Tourism Organization (WTO) 
2-Harsell 
3-Barang 
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طـور    همـين . )127: 1995، 1الو( شـود  خارجي وارد شده به كشور، از گردشگري تأمين مـي 

، پس از امريكا، فرانسه و ايتاليا از نظر كسـب درآمـدهاي گردشـگري،    1990ل اسپانيا در سا
ايـن توضـيحات، اهميـت و    . )39: 1996، 2گنزالـز ( است  مقام چهارم را در جهان احراز كرده

بررسي منـابع و مـدارك   . كند هاي گردشگري را مشخص مي ضرورت مطالعه و بررسي هزينه
ن اين نكته است كـه يكـي از رويكردهـاي مهـم بـه      ي گردشگري، مبيعلمي معتبر در حوزه

از آنجـا كـه گردشـگري در     ).250: 1999، 3هال و پـيج ( گردشگري، رويكرد اقتصادي است
اقتصاد ملي و محلي، اهميت فراواني دارد، اقتصاددانان به دقت اين بخش اقتصادي را مطالعه 

گيـري از منـافع    رها، بهـره ي گردشگري در اغلـب كشـو  ترين دليل توسعه كنند؛ زيرا مهم مي
پيامدهاي منفي فعاليت گردشگري، مـورد توجـه قـرار     1970ي طي دهه. اقتصادي آن است

فرهنگي گردشگري  –بود؛ اما واقعيت اين است كه امروزه اهميت اقتصادي و اجتماعي گرفته
، 1383، النـدبرگ (ي ميزبان و نيز در كل منطقه، كامالً مشهود است و تأثيرات آن در جامعه

22 .(  
ميالدي ارائه شد و  1960ي كه در دهه )1966، 4انكستر( تقاضاي لنكستر ينظريه     

از جمله نظريات ، )1974، 6؛ مك فادن1999، 5لوسه( ي مطلوبيت تصادفيهمچنين نظريه
ي برآورد تمايل به پرداخت افراد براي كاالهاي فاقد بازار و يا نيمه بازاري مطرح در زمينه

گيري  ي تقاضاي لنكستر، افراد در تصميمبر اساس نظريه. شوند مانند كاالها محسوب مي
عبارت  كنند؛ به ها نگاه مي هاي آن براي انتخاب كاالها و خدمات و خريد آنها به خصيصه
توان به مطلوبيت حاصل  گيرند، مي ديگر، مطلوبيتي را كه افراد از مصرف كاالها و خدمات مي

خصوص در مورد كاالهاي مركب  اين مسأله، به. ي كاال تقسيم نموديل دهندهاز اجزاي تشك
: 2007، 7كاروساكيس و بيرول( ها صادق است مانند واحد مسكوني، اتومبيل و مانند آن

1102(.    

                                                            
1-Law 
2-Gonzalez 
3-Hall & Page 
4-Lancaster 
5-Luce 
6-McFadden 
7-Karousakis and Birol 
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توان  ي مطلوبيت تصادفي، بر اساس اين فرضيه استوار است كه انتخاب افراد را مينظريه     

يك دسته متغيرهاي عيني و . سازي كرددسته از اجزا و متغيرها شبيهبا استفاده از دو 
. )23: 2006، 1اسنوبال و ويليس( دهند ي ديگر را متغيرهاي تصادفي تشكيل ميدسته

 سازي نمود  توان با استفاده از مطلبوبيت تصادفي مدل بنابراين انتخاب بين دو گزينه را مي
 ).2001، 4؛ كارلسون و مارتينسون1995و همكاران،  3ز؛ پيتر1998و همكاران،  2آدامويچ(

و  برآورد تمايل به پرداخت افراد براي كاالهاي فاقد بازار و يا نيمه بـازاري ماننـد كاالهـا        
كنند، كليد تحليل ارزيابي اثـرات اقتصـادي    هايي كه گردشگران در مقصد پرداخت مي هزينه

ــه. شــود فعاليــت گردشــگري محســوب مــي  ــه  هزين ــع هزين ــاي گردشــگري در واق ــاي  ه ه
مطابق بررسي ). 28: 1387حيدري چيانه، (كنند  بازديدكنندگاني است كه به مقصد سفر مي

هـاي گردشـگري در هفـت طبقـه،      بنـدي هزينـه   ين طبقهتر سازمان جهاني گردشگري، مهم
ي ، بسـته 5ي سـفري ي گردشـگري، شـامل بسـته   ريزي شده مشتمل بر انواع سفرهاي برنامه

؛ اقامتگاه، خـوراك و آشـاميدني؛ حمـل و نقـل؛ تفـريح، فرهنـگ و       7ي تورو بسته 6تعطيالت
هـاي   هزينـه ). 85 :1387حيـدري چيانـه،   (هاسـت   هاي ورزشي؛ خريد و ساير هزينهفعاليت
  :رساني و گردشگري نيز، شامل دو بخش زير است خدمات

رسـاني   هاي خدمات هميشه به عنوان بخش دائمي و غيرقابل تغيير هزينه ي ثابت؛هزينه: الف
-اندازي هيچ فعاليتي امكان و گردشگري مطرح بوده است كه بدون آن، عمليات تجهيز يا راه

اي است كه با تغيير در تعداد مسـافر،   ي ثابت، هزينهديگر،هزينه به عبارتي. پذير نخواهد بود
هـاي   ي اتوبوس، راهنماي تـور، اجـاره و هزينـه   گردد؛ مانند هزينه تغييري در آن حاصل نمي

  ). 67: 1383كتابچي، (مديريتي كه بايد براي هر فعاليت بازرگاني پرداخت شود 
-ي خدمات تغيير ميبا تغيير در مقدار عرضههايي است كه  شامل هزينه ي متغير؛هزينه: ب

هـاي   يابد؛ مانند تعـداد اتـاق   كند و با افزايش يا كاهش در تعداد مسافر، افزايش يا كاهش مي
  ).68: 1387حيدري چيانه، (ي غذا، تداركات و مانند آن هتل، هزينه

                                                            
1-Snowball and Willis 
2-Adamowicz 
3-Peters 
4-Carlsson and Martinsson 
5-Package  travel 
6-Package  holidays 
7-Package tours 

  .شودفروشان تور رد و بدل مي فروشان و خردهاند و بين عمدهريزي شدههاي گروهي كه از قبل برنامهتورها و مسافرت
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تعداد مسـافران،  هاي محل اقامت به  ي اقامت، تابعي است از ويژگيهزينه ي اقامت؛هزينه: ج

ي ي اقامت، از رابطههزينه. هاي موضوعه، تحت عنوان ماليات و عوارض و تخت اشغال ماليات
  ):68: 1387حيدري چيانه، (آيد  زير به دست مي

  
                                                                                                           

ي اقامت گنجانده شده اسـت؛ بـه عبـارت ديگـر،     ديهي است ماليات و عوارض در هزينهب     
ان واحـدهاي  پـردازد، در واقـع بـه دسـت مـدير      اي كه مسافر بابت اقامت مي بخشي از هزينه
ي اقامت اعمـال شـده اسـت؛ بنـابراين صـورت كسـر، در واقـع        ي تمام شدهاقامتي، درهزينه

 گردشگريي كاربري در ضمن، سرانه. پردازد مجموع مبلغي است كه مسافر براي اقامتگاه مي
هاي اسكان زوار و نيز بـرآورد صـورت گرفتـه در    و پذيرايي، شامل هتل، مسافرخانه و اردوگاه

  .ارائه شده است 2و  1سال آينده، در جداول  15هاي پذيرايي تا  د نياز به كاربريمور
و  1367و پذيرايي شهر مشهد مقدس طي سال  گردشگريي ي سرانهمقايسه ):1(جدول 

  )مترمربع به ازاي هر زائر( 1391
 سال سرانه زيربناي كاربري پذيرايي  ها ي زيربناي هتلسرانه  زيربناي مسافرخانه

2/3  4/17  3/2 7/1 1367 

1/4  4/21  4/2 1/2 1391 
  گردشگري استان خراسان رضوي و و سازمان ميراث فرهنگي )27 ،1369( مهندسين مشاور اردام: مĤخذ

 

و پذيرايي شهر مشهد تا سال  گردشگريبرآورد كمبودها و نيازهاي تأسيسات  ):2(جدول 
  )مترمربع: واحد( 1395

 كل مساحت در
 1395سال 

 كل مساحت در
 1380سال 

 مورد نياز در 
95 - 1380 

  مورد نياز در
 80  - 1370 

كمبود وضع موجود
 1367در سال 

مساحت در سال
1367 

 كاربري

7298230 5525300 1772930 2067348 2988053 469899 پذيرايي/گردشگري
   ).39 ،1382( ديناري: مأخذ

هتل  148گردشگري، شهر مقدس مشهد در حال حاضر داراي از نظر تأسيسات و امكانات       
ي مركزي شهر و در هسته) ع(وجود بارگاه مطهر امام رضا . تخت است 20000با ظرفيتي حدود 

ها و  ي زائران و گردشگران به اقامت در اماكن نزديك حرم، منجر به تمركز و تراكم هتلعالقه
-هاي امام رضا و شيرازي شده ويژه خيابان مطهر، به هاي منتهي به حرم مراكز اقامتي در خيابان

)1( و عوارض ماليات+اطاقهزينه×تعداد شب ي اقامت در ازاي هر مسافرهزينه=    

تعداد مسافران هر اطاق
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واحد يك ستاره،  34ها در شهر مشهد، تعداد  مجموع انواع هتلاز ). 212 ؛1384ديناري،(است 

ها  اين هتل. اندواحد پنج ستاره 7واحد چهار ستاره و  12ستاره،  3واحد  50واحد دو ستاره،  45
واحد در  90از اين تعداد هتل، . اختيار دارندتخت در  19570اتاق و  7534در مجموع، 

به عبارت ديگر، . اند ي كل شهر پراكنده شدهمورد ديگر در بقيه 58هاي بافت قديم و  محدوده
ي تمايل دهنده اند كه اين امر، نشان ها در داخل بافت قديم استقرار يافته درصد هتل 70

ي اقتصادي و از گردشگران داراي بنيه گذاران براي ساخت محل اقامت براي پذيرايي سرمايه
سازمان (مالي باالتر و زوار كشورهاي مسلمان در اطراف حرم رضوي و داخل بافت قديم است 

؛ وبگاه شركت فني مهندسي 1391ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان رضوي، 
 ). 1391هتلداري آسان، 

حضور زائـران در مشـهد، طـي يـك سـال       طبق برآوردهاي انجام شده، درآمدهاي حاصل از     
ميليـون زائـر در سـال     25است كه ايـن مبلـغ بـا ورود    هزار ميليارد ريال برآورد شده 40حدود 

، تعداد زائران ورودي به مشهد بـه  1404شود كه تا سال  بيني مي همچنين پيش. شود محقق مي
 4در مشهد به طور ميـانگين،   در شرايط كنوني، ماندگاري هر زائر. ميليون نفر در سال برسد 40

كارشناسـان بـر   . كنـد  هزار ريال هزينه مي 1600روز برآورد شده است كه هر زائر در اين مدت، 
اند كه اگر قرار باشد زمان ماندگاري زائـران افـزايش يابـد و بـه همـان ميـزان درآمـد         اين عقيده

ي ن هـم توسـعه يابـد و بودجـه    ها و امكانات رفاهي براي زائرا حاصله بيشتر شود، بايد زيرساخت
هاي مهم اسـت؛   موضوع اسكان براي زائران، از اولويت. زيارت مشهد با توجه به نيازها تأمين شود

ي اسكان زائران است؛ اما از اين تعداد گردشگري كـه  هتل در مشهد، آماده 150با آن كه حدود 
رو،  از ايـن . يابند شهر اسكان ميهاي اين  درصد در هتل 20تا  15شوند، فقط بين  وارد مشهد مي

  ). 1390ي قدس، روزنامه(صنعت هتلداري در مشهد رونق خوبي ندارد 
ي اخير در مشهد، رواج قابل توجهي يافته اي است كه در دهه ها، مقوله احداث هتل آپارتمان     

 174اراي شهر مشهد، د) 1391اول  يسه ماهه(كه بر اساس آخرين اطّالعات  است؛ به طوري  
سازمان ميراث فرهنگي (تخت است  8000برداري با ظرفيتي بالغ بر  هتل آپارتمان در حال بهره

- واحد يك 1521ها،  مجموع اين هتل آپارتمان ).1391و گردشگري استان خراسان رضوي، 

تخت را  8000سوئيت با ظرفيت حدود  375خوابه و واحد سه 52واحد دوخوابه،  974خوابه، 
اند كه تحت نظارت سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري خراسان رضوي  مستقر كردهدر خود 

هتل آپارتمان،  174جالب است بدانيم كه از مجموع ). 217 :1384ديناري، (كنند  فعاليت مي
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طبق اطّالعات موجود، گردشگران با طبقات متوسط . درصد در بافت قديم استقرار دارند 5/97

ها را براي سكونت  كشورهاي آسياي ميانه، غالباً اين هتل آپارتماندرآمدي و نيز گردشگران 
  .)1391سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان خراسان رضوي، (كنند  انتخاب مي

ي كمتر نسبت به ها و همچنين هزينه مستقل بودن واحدهاي آپارتماني و راحتي خانواده     
تمركز و . گونه واحدهاي اقامتي است انتخاب اين ترين داليل گردشگران براي ها، از مهم هتل

ها در  چنانچه نيمي از هتل آپارتمان ؛ها در مركز شهر و پيرامون حرم است تراكم هتل آپارتمان
ي كاربري اي كه از بيشترين سرانه يعني دقيقاً در منطقه؛ اند ي هفت شهرداري واقع شدهمنطقه

  ).3جدول ( اقامتي برخوردار است –تجاري 

هاي شهر مشهد بر حسب مناطق  تعداد و درصد تجمعي هتل و هتل آپارتمان): 3(جدول 
  1390در سال بندي  شهرداري و درجه

منطقه تعداد هتل هتل آپارتمان
سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره جمع  درصد  يك ستاره  دو ستاره  جمع  درصد دو ستاره يك ستاره

4 7 1 6 8/10  16  3 - 3 5 5 1
  -  -  - 4/1  2  - - 2 - - 2

7/1 3  - 3 5/5  8  - - 4 - 4 3
 -  -  -  -  -  0  - - - - - 4
 -  -  -  -  -  0  - - - - - 5
 -  -  -  -  -  0  - - - - - 6

50 87 10 77 3/20  30  - 3 6 16 5 7
3/33 58 4 54 25  37  - 2 15 12 8 8

 -  -  -  - 4  6  4 2 - - - 9
 -  -  -  - 1/8  12  - 3 9 - - 10
 -  -  -  - 4  6  - - 6 - - 11

9/10 19 5 14 9/20  31  - 2 5 12 12 ثامن
100 174 20 154 100  148 7 12 50 45 34 جمع

   )1391( نايع دستي و گردشگري خراسان رضويآمار و اطّالعات سازمان ميراث فرهنگي، ص: مأخذ
  

  هاي زماني مختلف هاي تأسيس شده در شهر مشهد طي دوره تعداد هتل ):4(جدول 
 هتلدرجه                 يك ستاره دو ستاره سه ستاره چهار ستاره پنج ستاره  جمع

   ي زمانيدوره
15  1 1 4 4 5 55-1345
18  0 1 5 5 7 65-1355
17  0 0 6 6 5 74-1365
98  6 10 35 30 17 90-1375

 جمع 34 45 50 12 7  148

  )1391( رضويآمار و اطّالعات سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان : مأخذ
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ي ها سابقه ها و هتل آپارتمان در شهر مشهد، نسبت به هتل) مسافرخانه(مهمانپذيرها      

درآمد اكثر زائراني ي زائران، به دليل پايين بودن تري دارند و تقاضاي فزاينده طوالني و ديرينه
كه غالباً متقاضي واحدهاي اقامتي ارزان قيمت هستند، جهت اسكان در اين قبيل واحدهاي 

در حال حاضر . اقامتي، منجر به افزايش صعودي تعداد مهمانپذيرها در سطح شهر شده است
 سياست اصلي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري نيز، بر محور حمايت و صدور مجوز احداث

  ).220: 1384 ديناري،(ويژه مهمانپذير استوار است  قيمت و به  واحدهاي اقامتي ارزان
هزار  40مهمانپذير در حال بهره برداري با ظرفيتي بالغ بر  500شهر مشهد داراي حدود       

ي خيابان طبرسي و خيابان امام تخت است كه در پيرامون حرم مطهر و خصوصاً در محدوده
سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، (اند  تمركز يافته) ع(رضا 

1391.(  
عالوه بر موارد ياد شده، در شهر مشهد بنا به دليل باال بودن تعداد زائر، تأسيسات مختلفي      

 گونه واحدها، جزو كه اين   كنند و از آنجايي در ايام خاصي از سال، اقدام به پذيرش مسافر مي
ترين اين  مهم. شوند آيند، واحد اقامتي غيرمجاز خوانده مي تأسيسات گردشگري به حساب نمي

با . ها، زائرسراهاي دولتي، مدارس آموزش و پرورش و منازل شخصي واحدها، عبارتند از حسينيه
توجه به تأثير  فعاليت اين نوع مراكز اقامت بر وضعيت گردشگري و واحدهاي اقامتي مجاز شهر 

از طرف ديگر با توجه به ). 142: 1382زمرديان، (يابد  ها ضرورت مي شهد، مطالعه و بررسي آنم
ويژه در ايام تعطيالت تابستان، سازمان آموزش و  هاي فرهنگي، به  حضور تعداد زيادي از خانواده

 ي خدمات رفاهي مناسب به اين دسته از زائران،پرورش استان خراسان رضوي به منظور ارائه
در تابستان هر . اقدام به ايجاد ستاد اسكان زائران فرهنگي در شهر مقدس مشهد كرده است

آموزش (دهند  كالس، زائران فرهنگي را اسكان مي 5100آموزشگاه در قالب  440سال، قريب به 
  ). 20: 1384، استانو پرورش 

هاي دولتي براي  و سازمانها  زائرسراهاي دولتي، واحدهاي اقامتي ديگري هستند كه ارگان     
اين واحدهاي اقامتي، نرخ بسيار اندكي . ندكن ايجاد مي خودهاي پرسنل  اسكان و اقامت خانواده

ها  كاهش درصد اشغال هتليكي از عوامل هتلداران شهر مشهد  كه از نظركنند  دريافت مي
  ).1381ي قدس، گروه اقتصادي، روزنامه(د نشو ميمحسوب 

ترين نوع واحدهاي اقامتي غيرمجاز هستند كه نقش بارزي  ه، منازل شخصي، مهمبا اين هم     
بر مبناي يك تعريف، منزل . كنند ي امكانات اقامتي به گردشگران مذهبي ايفا ميدر ارائه
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شخصي مكاني است با تركيب و ساختار مسكوني كه به منظور اقامت زائران و مسافران به طور 

- نوازي موقّت به همت شهروندان احداث شدهاقتصادي و شايد مهمان يخودجوش و با ديد بهره

اند كه بر  اين منازل در چهار محور امام رضا، طبرسي، شيرازي و نواب صفوي واقع شده. است
باب  111ي اتحاديه مهمانپذيران مشهد، مجموع تعداد اين واحدها، حدود اساس آمار ارائه شده

  ).3 :1384ديناري، ( شودميبرآورد 
هاي شهر مشهد،  از نظر درصد اشغال و ميانگين مدت اقامت گردشگران و زائران در هتل     

اتاق بوده است كه  454119، 1390هاي مشهد در سال  ي هتلهاي اشغال شده مجموع اقامت
ها،  درصد و ميانگين درصد اشغال تخت هتل 7/42ها،  در اين باره ميانگين درصد اشغال اتاق

، 1365هاي  اين در حالي است كه درصد اشغال تخت در سال. د قابل محاسبه استدرص 3/38
ها، كم شدن درآمد  ها، افزايش عوارض و ماليات افزايش نرخ هتل. رسيد درصد مي 60به حدود 

ترين داليل  توان از مهم زائران، افزايش تعداد واحدهاي اقامتي فاقد مجوز در شهر مشهد را مي
ميانگين مدت اقامت زائران و مسافران در . هاي اخير برشمرد هتل در سالكاهش درصد اشغال 

به نصف كاهش يافته  1366و  1365هاي  روز بوده است كه در مقايسه با سال 3ها، حدود  هتل
  ). 1391سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري خراسان رضوي، (است  

ه زمين و فضاي آن، موقعيت جغرافيايي آن، دوري و از سوي ديگر، مشخصات يك اقامتگاه ب     
ها،  نزديكي به بازار و محصوالت گردشگري، دسترسي به وسائط نقليه، دسترسي به جاذبه

خدمات مربوط به اقامتگاه، از جمله مواد خوراكي و نوشيدني، امكانات و دكوراسيون اقامتگاه و 
ها  ي اقامتگاهوامل تأثيرگذار در تعيين اجارهاين موارد از ع. مسائلي از اين قبيل وابسته است

هاي  بعد از جاذبه(ي ثقل گردشگري دومين نقطه). 124: 1386موسايي،(شوند  محسوب مي
گردشگري به عنوان نقاط پيوندگاهي كه ساير نقاط و عناصر گردشگري را با خود در يك الگوي 

گردشگران براي . محل اقامت گردشگر است) كند گردشگري تنظيم مي –فضايي شهري 
ي شروع بنابراين نقطه. كنند ها مراجعه مي استراحت، خواب، صرف غذا به مهمانسراها و رستوران

ها در شهر، به عنوان نقاط پيوندي در شهر و از اجزاي مهم الگوي  ي آنحركت و پايان روزانه
صورت برجستگي بيشتر، به عنوان گره اصلي از الگوي فضايي  گردشگري و در –فضايي شهري 

  ). 42: 1386موحد،(شوند  شهر محسوب مي
عامل ) دهند عناصري كه به گردشگران خدمات مي(ي گردشگري شهري عناصر ثانويه     

. ها براي گردشگران ضروري است جاذبي براي آمدن گردشگران به شهر نيستند بلكه وجود آن
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پردازند، بابت استفاده از همين عناصر و  هايي كه گردشگران در طول مسافرت مي ينهدر واقع هز

اين عناصر هر چه از كميت و كيفيت بيشتري برخوردار باشند، عاملي مهم در . خدمات است
اين عناصر، عبارتند از هتل، . آيندماندگاري گردشگري در شهر يا رغبت به سفر به شمار مي

: 1386، موحد(خدمات الزم آن، خدمات فروشگاهي، بازار و مراكز خريد مهمانسراها، متل و 
86 .(  
، مراكز اقامتي از اهميت بيشتري برخوردار هستند 1ي گردشگري شهريدر بين عناصر ثانويه    

در واقع، گردشگران كه از تأسيسات اقامتي . و گردشگران حساسيت باالتري نسبت به آن دارند
 60طوري كه بيش از  گذارند؛ به  شترين تأثير اقتصادي را بر گردشگري ميكنند، بي استفاده مي
ارتباط  1شكل . )49: 1995، 2الوز( گردد هاي اقامتي مي هاي گردشگر، صرف هزينه درصد هزينه

دوسويه و نقش متقابل تأسيسات اقامتي را با ساير عناصر تأثيرگذار در فرايند گردشگري نشان 
 .دهد مي

  

  ارتباط و نقش تأسيسات اقامتي در گردشگري ):1( شكل
 
  
  
  
  
  
  
  

كند،  گردد، اقامتگاهي كه اختيار مي خويش وارد شهر ميي گردشگري كه از مبدأ اوليه     
ي سفر ها و خاتمه طوري كه شروع فعاليت دهد؛ به  هاي او را تشكيل مي ي اصلي فعاليتهسته
بنابراين گردشگران عالوه بر در نظر . گيرد ي گردشگر از مراكز اقامتي گردشگر انجام ميروزانه

                                                            
هـا،  هـاي طبيعـي، تئـاتر، سـينما، نمايشـگاه     هاي گردشگري ماننـد جاذبـه  ي گردشگري هم، شامل جاذبهعناصر اوليه 1

ها، موسيقي، امـاكن تـاريخي و مـذهبي    ها، رودخانههاي تاريخي، بوستانها، رويدادهاي ورزشي، خيابانها و موزهگنجينه
 .است

2-Laws 

 مقاصد قبليمقاصد بعدي

هاي مسافرتيآژانس تاسيسات  اقامتي محلي مقامات

 خدماتتجارتمحيط محلي
 جاذبه ها

)1380،285(كوپر و ديگران:منبع
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د درجه و كيفيت مهمانسرا، خدمات بهداشتي و استاندارد، گرفتن ميزان خدمات مهمانسراها مانن
در نظر  -كه هدف نهايي سفر آنان است -را نيز ) جاذبه(نزديكي به محل و مقصد مورد نظر 

: 1386موحد، (كنند  ي اضافي براي دسترسي به آن اجتناب ميگيرند و از پرداخت هزينه مي
88 .(  

در فرايند . گردشگري با رفتار گردشگر در ارتباط استهاي گردشگري و تقاضاي  هزينه     
هاي مختلف بابت محصوالت گيري گردشگر در خصوص چگونگي پرداخت هزينه تصميم

ها مؤثّرند  هاي تقاضا، تأثيرگذارها و نقش ها، محدودكننده كننده گردشگري، چهار عنصر تقويت
  )32: 1380كوپر و ديگران،(

ها، به ترتيب تأثيرات بيشتري بر  ا، تأثيرگذارها و محدودكنندهه از چهار عنصر فوق، نقش    
ترين نقش، متعلق  ها بايد گفت مهم در مورد نقش. كنند هاي گردشگري در مشهد ايفا مي هزينه

به خانواده است كه در فرآيند خريد دست دارند و تصميم نهايي اين گروه در خصوص اين كه در 
سطح انتظار از (و چگونه ) كدام يك از واحدهاي اقامتي(، كجا )مثالً چند شب(چه زماني 

  پپ.بايد هزينه نمود) ها امكانات متناسب با نيازها و خواسته
وضعيت (ها، متأثر از عوامل اقتصادي  هاي تقاضا، شامل تقاضا و پرداخت هزينه محدودكننده     

حد انتظار، سليقه، سطح (شناسي  شناسي و جامعه ، عوامل رفتارشناسي، روان)اشتغال و درآمد
-  هاي مثبت و منفي است كه عرضه كنندهي تقويتتأثيرگذارها نيز دربرگيرنده. است) زندگي
  . كنند هاي محصوالت گردشگري در مقابل تقاضاي گردشگر ارائه مي كننده

  

  روش تحقيق
ها و مواد  تحليلي است و اطّالعات و داده –كار گرفته شده در اين پژوهش، توصيفي   روش به     

ه بـه    . اند پيمايشي به دست آمده –الزم از طريق پرسشنامه و با استفاده از روش ميداني  بـا توجـ
شـود، روش   ي نامتنـاهي محسـوب مـي   ي مورد مطالعه، به نوعي جزو جامعهاين كه تعداد جامعه

تـن از سرپرسـتان    150پرسشـنامه از تعـداد   نمونه گيري نيز به شكل كامالً تصادفي و با تكميل 
  . صورت گرفت 1389خانوار در تابستان 

ي اقامت بـه  هاي گردشگري مذهبي در مشهد، ابتدا هزينه براي بررسي عوامل مؤثّر در هزينه     
ها  ازاي هر نفر در هريك از واحدهاي اقامتي سنجش شد و بعد از آن به تفكيك هر يك از هزينه
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ي اقامـت بـه ازاي هـر    مـدل هزينـه  . و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتنـد شده عوامل، شناسايي 

  .آيد به دست مي 1ي مسافر از رابطه
سـوئيت  / درصد هتل آپارتمان  40درصد از زائران، هتل،  10با توجه به اين كه محل اقامت      

بـرآورد شـد،   ) اي اقـامتي غيرمجـاز  واحده(منازل شخصي / درصد نيز، مهمانپذير  50آپارتمان و 
بـه روش  ) هاي پژوهش مطابق با يافته(ي اقامت به ازاي هر مسافر ي متوسط هزينهبراي محاسبه

ي اقامت هر يـك از واحـدهاي اقـامتي، متوسـط     زير عمل گرديد و بر اساس مجموع سهم هزينه
  .1ي اقامت تعيين گرديد هزينه

اقامت به ازاي هر مسافر ي روش محاسبه متوسط هزينه): 5(جدول   
  امتياز بر اساس ضريب نسبت اشغال  درصد اشغال واحد اقامتي

  3/0  % 10 هتل
  5/0  % 40 سوئيت آپارتمان/هتل آپارتمان
  1  % 50 )واحد اقامتي غيرمجاز(مهمانپذير/منازل شخصي

  تحقيق حاضر: منبع
 

كـه در ميـان ايـن چهـار      شود مي، چهار محور اصلي منشعب )ع(از حرم مطهر امام رضا      
 .ي زيارتگاه وجود داردي شهري با عنوان محلهمحور اصلي، چهار محله

  

 كروكي محله زيارتگاه مشهد ):2(شكل 

  
  
  

 
 تحقيق حاضر: منبع

 
كه حد فاصل خيابان شـيرازي، آزادي و طبرسـي    2شهرستاني در بلوك اكثر زائران و گردشگران    

بخش زيادي از مطالعه ميداني تحقيق حاضر نيـز در ايـن بلـوك انجـام شـده      . يابند است، اسكان مي
  .است

                                                            
ريـال   542910شـب، حـدود    5ريال و به ازاي  109020ي اقامت يك شب به ازاي هر مسافر، معادل متوسط هزينه. 1

  .ريال خواهد بود 237500ي اقامت به ازاي مسافر در مشهد به ميزان هزينهبر اين مبنا، متوسط . قابل محاسبه است

2بلوك   

1بلوك  4بلوك 

3بلوك
حرم مطهر 

)ع(امام رضا  
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  هاي تحقيق يافته
 1هاي گردشـگران مـذهبي   آوري شده از طريق تكميل پرسشنامه، ويژگي بر اساس اطّالعات جمع    

  :  باشد در نمونه مطالعه شده، به شرح زير قابل ارائه مي
شوند كه سرپرست  اكثر گردشگران وارد شده به شهر مشهد، جزو خانوارهايي محسوب مي :شغل    

وجود چنين اكثريتي به دليل اسـتقالل و فـارغ   . آنان در مشاغل بخش خصوصي اشتغال به كار دارند
ر كار و به تبع آن دارابودن زمان مناسـب بـراي فراغـت و انجـام     هاي اداري و فشا بودن از محدوديت

منـدي از   از طرف ديگر فصل تابستان و بهـره . ويژه مشاغل دولتي است سفر نسبت به ساير مشاغل به
محسـوب  ) آمـوزان  معلمان و دانش(ترين زمان براي جامعه فرهنگي  اوقات فراغت سه ماه آن، مناسب

 ).  6جدول (شود  مي

 نوع مشاغل سرپرستان خانوارهاي نمونه   ):6(جدول 
 نوع شغل شغل آزاد معلم محصل كارمند نظامي جمع

 تعداد 105 3  24 13  5  150
 درصد 2/70 7/1 8/15 8/8 5/3 100

  تحقيق حاضر: منع
تـر   درصد پاسخگويان از تحصـيالتي در سـطح ديـپلم و پـايين     75نزديك به  :تحصيالت    

شـود، از ايـن    به اين كه شغل اكثريت آنان، در مشاغل آزاد تعريف مي برخوردارند كه با توجه
توانـد   اين شاخص مي. باشد نظر رابطه مستقيمي ميان سطح تحصيالت و نوع شغل برقرار مي

  ).7جدول (يك الگوي رفتاري و به عنوان متغير مؤثّر در هزينه هاي گردشگري عمل كند 
 

 سطح تحصيالت سرپرستان خانوارهاي نمونه  ):7(جدول 
دكتري جمع ارشد كارشناسي  ميزان تحصيالت كمتر از ديپلم ديپلم و فوق ديپلم كارشناسي

 تعداد 41  72 33  2  2  150
 درصد 27 48 22 5/1 5/1 100

 تحقيق حاضر: منبع

                                                            
هرچنـد بايـد   . اسـت متغير جنسيت بنا به گروهي بودن و خانوادگي بودن زوار، تأثير چنداني در اين پـژوهش نداشـته  -1

هاي ايراني را زنان، هـدايت و  طور معمول در خانوادههاي گردشگري، به اذعان نمود كه موضوع مورد مطالعه يعني هزينه
با وجود اين، به دليل اين كه كار ميداني و انجام مصاحبه بـراي تكميـل پرسشـنامه را پرسشـگر مـرد      . كنندراهبري مي
كردند؛ لذا متغير جنسيت در پژوهش حاضـر،  ها خودداري ميداد، اكثر زنان از پاسخگويي و تكميل پرسشنامهصورت مي

  . فتمورد مطالعه قرار نگر
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درصد زائران در زمان انجام  60، بيش از 8مطابق جدول  .مبدأ يا محل سكونت زائران    
 1000اي بـيش از   اند كه نسبت به شهر مقدس مشهد فاصله مطالعه حاضر، از شهرهايي آمده

هاي طوالني  وجود فرصت بسيار مناسب در فصل تابستان براي انجام مسافرت. كيلومتر دارند
كشور كه براي دورشدن از آب و هـواي   خانوادگي خصوصاً  از شهرهاي واقع در نيمه جنوبي

ورزند،  گرم منطقه، به تدارك سفرهاي طوالني جهت گذران اوقات فراغت خانواده مبادرت مي
  .كننده اين بعد مسافت در اين نوع از گردشگري مذهبي است توجيه

  

  ي مطالعه شده تا مشهدي شهرهاي مبدا زائران در نمونهفهرست و فاصله:  )8(جدول 
  تعداد )محل دائمي سكونت زائران(شهرهاي مبدأ )كيلومتر(فاصله 
  3 سرخس   200كمتر از 

  2 شاهرود        500-200
  55 تهران، سمنان، بجنورد، گرگان  500 – 1000

هرمـز،ي زرند، اصفهان، كرمان، قم، كازرون، كاشان، بم، مياندوآب، بوشهر، بندرعباس، بهبهـان، جزيـره    1000بيشتر از 
 بوشهر، اهواز، همدان، جيرفت، خوي، شيراز، كهنوج، كرج، زاهدان، گچساران

90  

  .محاسبه شده است 1389ي تقسيمات كشوري سال ي شهرهاي مورد نظر از طريق نقشهفاصله ،تحقيق حاضر: منبع
      

 درصـد از گردشـگران مـذهبي بـا وسـائط      65هاي تحقيق، بيش از  طبق يافته:  ي سفروسيله 
ايـن در حـالي اسـت كـه     . انـد  ي عمومي مانند اتوبوس و قطار، به شهر مشهد عزيمت كردهنقليه

رغـم   ضمناً بـه  . اند درصد از زائران نيز، با استفاه از خودروي شخصي خود به سفر آمده 40حدود 
هـاي   ي مورد پرسش در اين تحقيق كه از مسـافت ي زياد مبدأ بسياري از خانوارهاي نمونهفاصله

، در ايـن  )8جـدول  (انـد   بيشتر از هزار كيلومتري به قصد زيارت به شهر مشـهد مسـافرت كـرده   
ي بلـيط،  عواملي چون عـدم امكـان تهيـه   . ي مطالعه شده، سفر هوايي صورت نگرفته استنمونه
گيري در حين سفر  ي حمل و نقل عمومي، راحتي و آسايش در سفر و استقالل در تصميمهزينه

ي سفر و اين كه بسياري از زائران تمايل دارند در طول براي توقف، تنوع برنامه و عدم محدوديت
هاي طبيعي و مذهبي اطراف شهر مشهد نيز ديدن كننـد،   سفر از مناطق ييالقي، شهرها و جاذبه

  ). 9جدول (شوند  از عوامل تأثيرگذار در انتخاب و ترجيح خودروي شخصي محسوب مي
 سفر به مشهد  برايي گردشگران مذهبي ي مورد استفادهليهانواع وسائط نق ):9(جدول 

 ي سفروسيله اتوبوس قطار خودروي شخصي هواپيما جمع

 تعداد 51 38  61  -   150
 درصد 9/33 4/25 7/40 0 100

  تحقيق حاضر: منبع 
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ماننـد   ـت       
س مباحـث    
 از جملـه   
 گردشـگر   
 يا نزديك 

ـت شـبانه   
ـان و نـوع     
آن نـوع از    
 را تـأمين   
ه بـه     توجـ
ن درآمـد،    
 از جملـه  

هـاي   هزينه
 75ك بـه   

 

  

تابستان ،اولي  ه

متي ارزان قيمـت
بـر اسـاس. نـد 

 در امور روزانـه
غه اصلي يـك
ت در مجاورت و

ي اقامـت ل دوره
ردشـگري، مكـ
صـد از زائـران، آ
خانواده يا گـروه

؛ از ايـن رو ت 2د   
ت، شـغل، ميـزان
سيسات اقامتي،
درصد زائران، ه

نزديـك( عمـدتاً   
 ).11و 

 گران مذهبي

۵.٢

 سال اول، شماره

واحـدهاي اقـام
كنن  استفاده مي

مدها و تسهيل
مين دليل دغد

قيمتمت ارزان

و طو) خانوادگي
هـاي گر هزينـه     
درصـ 60ك بـه     

ي اعضاي خامه
زار ريـال باشـد
غرافياي سكونت
ي مشكالت تأس

د 60گر بيش از 
اند كـه  داشته

و 10و جداول  
اقامت گردشگر

٢۵.

٢۵.٣

٣

  
،سعه گردشگري

 

ن مـذهبي از و
ر و مسافرخانه
مات و رفت و آم

به هم. آيدب مي
ي يك مكان اقام

كارواني، خ(ت
 در خصـوص ه
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  . ت
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ي گردشگران،

مسافرت و مانند
ها ا يعني هتل

ه 500ر حدود
مواردي به غير
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  قيق حاضر

هتل

ل آپارتمان

اي¬اجاره

مسجد/ يه

مهمانپذير

چادر

170..........

محل اقامت گ
آپارتماسوئيت 

گفته، مح پيش
خريد، بازديد،
مذهبي در بدو

حرم مطهر است
ميزان درآ     

در شهر مشهد
واحدهاي اقامت
واحدهاي اقامت
كند؛ ثانياً هزين
يالگوهاي رفتار

هاي م مشخصه
ها ترين آن مهم

سفر خود را در
صرف م) درصد

 

شك

تحق: منبع          

هتل

منازل اج

حسينيه
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 مشهد درتوزيع نسبي مكان اقامت زائران بر حسب مدت اقامت  ):10(جدول 

 (%)نوع محل اقامت 
  مدت اقامت  درصد

مهمانپذير چادر حسينيه و مسجد اي منازل اجاره هتل آپارتمان  هتل

1 20 4 5 45  يك شب 2/5 25
1/6  30 3 9/20  35 5  شب5تا2 9/50
1/4  9/25  5/8  50 5/11  شب5بيشتر از 9/43 -

  تحقيق حاضر: منبع     

  ي پرداختي توزيع نسبي مكان اقامت زائران بر حسب ميزان هزينه ):11(جدول 
 (%)نوع محل اقامت 

  ي سفرميزان كل هزينه  درصد
مهمانپذير چادر حسينيه  اي منازل اجاره  هتل هتل آپارتمان

1/6  9/35  8 40 10 - 5/13  كمتر از يك ميليون ريال 

02/4  28 48/6  30 5/21  10 4/64  يك تا پنج ميليون ريال 

04/1  03/12  1 93/5  60 20 1/22  بيشتر از پنج ميليون ريال 

 تحقيق حاضر: منبع     

ي اقامـت   براي تعيين هزينه –كه قبالً توضيح داده شد  -ي اقامت  بر مبناي مدل هزينه     
در هر يك از واحدهاي اقامتي در مشهد مقدس، با استفاده از اطّالعـات حاصـل از پيمـايش    

-اقامت گردشگران در هر گروه خانواده/ ي نفرميداني و محاسبات انجام شده، ميانگين هزينه

ريـال،   ميليـون  2شب در واحدهاي اقامتي هتـل، حـدود    5نفره و طول متوسط اقامت  4ي 
شـود   هزار ريال برآورد مي 375ميليون ريال و واحدهاي اقامتي غيرمجاز  2/1هتل آپارتمان، 

  ). 12جدول (
  

 ي اقامت به ازاي هر اطاق در واحدهاي اقامتي مشهد  ميانگين هزينه ):12(جدول 

 )ريال(قيمت  ظرفيت نام واحد اقامتي

  400000 يك تخت هتل

نفره 4واحد  آپارتمانسوئيت/هتل آپارتمان  950000  

نفره 4سوئيت  منازل شخصي/مهمانپذير  300000  

  تحقيق حاضر: منبع    
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هـاي گردشـگري و    رسـاني بـراي شناسـاندن جاذبـه     ضعف تبليغـات و اطّـالع   .رساني اطّالع     
هاي مشترك در مورد بسياري از شـهرهاي كشـور كـه قابليـت      هاي مربوط، يكي از ويژگي هزينه

ها،  اي كه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان شود؛ به گونه گردشگري دارند، محسوب مي
ضـمن  . كنـد  ي مختصر، آن هم به صورت بروشور بسنده ميي گردشگري يك نقشهفقط به ارائه
بايـد در مبـادي ورودي شـهرها انجـام گيـرد، صـورت        ها كـه مـي   ي توزيع اين نقشهآن كه نحوه

هـاي گردشـگري    توان عـدم اسـتقبال بازديدكننـدگان از ديگـر جاذبـه      از اين رو، مي. پذيرد نمي
مضـاف بـر ايـن كـه     . مين امر تلقي نمـود شهرها از جمله مشهد را ه) مذهبي، تاريخي، طبيعي(

ايـن ضـعف   . ها از مسافرت به مشهد، بـه طـور معمـول زيـارت اسـت      انگيزه اصلي افراد و خانواده
هـا،   هاي گردشگران در زمينه پرداخت هزينه گيري تواند بر ديگر تصميم رساني همچنين مي اطّالع

 45دهـد حـدود    ميداني نشان مـي  مطالعات .انتخاب واحدهاي اقامتي ايمن و مناسب مؤثر باشد
  . اند اطّالع بوده هاي گردشگري شهر مشهد بي درصد زائران از ديگر جاذبه

هـاي   ي هزينـه آيد، عمده برمي 11ي همان طور كه از جدول شماره :هاي گردشگري هزينه    
وارهـا  ها عمدتاً بـه دسـت سرپرسـتان خان    با وجود اين كه پرسشنامه. مربوط به خريد است زائران

تكميل شده است، تمايل به خريد از بازار، آن هم در شهرهاي مذهبي به عنوان سوغات و هديـه  
هـا، تبـديل و در نتيجـه بيشـترين      ي خـانواده به صورت يك رسم و سنت فراگير در ميـان همـه  

  . شود ها را در گردشگري مذهبي شامل مي هزينه
ي دوم بـه  ، به سـوخت و بنـزين و در درجـه   هاي حمل و نقل از سوي ديگر بخشي از هزينه      

هـاي   درصد از بازديدكنندگان، بيشـترين هزينـه   25فقط . شود مسائل فني و تعميري مربوط مي
اين مسأله به داليلي چون ميزان درآمد زائران و تـوان مـالي آنـان،    . اند خود را صرف اقامت كرده

ان، تيـپ و تنـوع واحـدهاي اقـامتي     گراني و نامناسب بودن واحدهاي اقامتي به جهت جـا و مكـ  
  . شود قيمت مربوط مي ي واحدهاي اقامتي غيرمجاز و ارزانپيرامون حرم مطهر، توسعه

ي اقامـت، بـاالتربودن    اي مورد مطالعـه، جـداي از هزينـه    ي بارز در ميان سه گروه هزينهنكته    
  .)13جدول (هاست  اي آن هاي خريد و خوراك در سبد هزينه نسبت هزينه
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مشهد در كرد زائران بر حسب ميزان هزينه توزيع نسبي موارد هزينه ):13(جدول   

 حمل و نقل خريد اقامت بازديد خوراك ساير موارد جمع
زينههموارد              

 ميزان هزينه

 كمتر از يك ميليون ريال 5 50 20 5 10 10 100

 يك تا پنج ميليون ريال 5 40 25 10 10 10 100

 بيشتر از پنج ميليون ريال 20 30 30 5 10 5 100

  تحقيق حاضر: منبع
  

  گيريبندي و نتيجه جمع
هاي غذا و  كند، شامل هزينه هايي كه يك گردشگر در مقصد پرداخت مي به طور كلي، هزينه     

در ميـان بـازيگران عرصـه    . شود اقامت، حمل و نقل، بازديد، گشت و سفر، ارتباطات و جز آن مي
آينـد و از  تـر بـه شـمار مـي     ي شـناخته گردشگري، هتلداران و مديران واحدهاي اقـامتي، چهـره  

ي گردشـگري،  وضعيت اقتصادي بهتري برخوردارند؛ چرا كه براساس ادبيـات موجـود در زمينـه   
ي اساسي در ايـن مقالـه بـا    مسأله. شود هاي گردشگر صرف اقامت مي درصد از هزينه 60بيش از 

در مشـهد  ) زائـران (ي گردشـگران مـذهبي   هاي انجـام شـده   دي به بررسي هزينهرويكردي انتقا
هاي خود طي سفر  اي اين دسته از گردشگران كه عمده هزينه با توجه به الگوي هزينه. پردازد مي

كننـد؛ ايـن    زيارتي را بيش از اقامت، صرف مواردي همچون خريـد، حمـل و نقـل و بازديـد مـي     
هاي گردشگران مذهبي در مشـهد مقـدس    عواملي است كه بر هزينه پژوهش به دنبال بازشناسي

ي به عبارت ديگر، اين تحقيق در پي درك اين موضوع است كه بنا به چه داليلـي عمـده  . مؤثّرند
شود؛ در صورتي كه در مباحث گردشگري  هاي گردشگران، صرف مواردي غير از اقامت مي هزينه

از ) هـاي رسـمي   اعـم از هتـل و اقامتگـاه   (هـاي اقامـت    نههاي مربوط به گردشگران، هزي و هزينه
اولويت نسبي بااليي برخوردارند و بيشترين گـردش مـالي و منـافع اقتصـادي، در ايـن بخـش از       

ي ثقل گردشگري اسـت  ها، اقامت، نقطه گردشگري جريان دارد؛ چرا كه اصوالً بعد از خود جاذبه
هـا بـه   احـدهاي اقـامتي هسـتند كـه دسترسـي آن     و گردشگران، معموالً به دنبال آن دسته از و

  . تر و همچنين به لحاظ آمد و شد و خريد در رفاه باشند ي مورد نظر، نزديكجاذبه
ي اصلي زائران در بدو ورود به شـهر  رغم اين كه دغدغه دهد كه به  هاي حاصل نشان مي داده     

ها به داليلي مثل درآمد پـايين   وادهمشهد، انتخاب مكان مناسب براي اقامت است؛ بسياري از خان
و تعداد زياد مسافران يك گروه خانوادگي، نبود امكانات رفاهي در اقامتگـاه، بـراي آنـان اهميـت     

ها با غيراولويت شمردن مواردي مانند بهداشـت، امنيـت،    زيادي ندارد؛ به طوري كه اكثر خانواده
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تـرين   قيمت، حتي بـا كمتـرين و ابتـدايي   نبيمه و مواردي از اين دست، به واحدهاي اقامتي ارزا

هـاي زائـران بـه ازاي هـر      به همين دليل، با اين كه ميانگين كل هزينـه . كنند امكانات بسنده مي
ميليون ريـال اسـت؛ لـيكن آنـان تمايـل دارنـد        10تا  5خانوار در مدت يك هفته اقامت، حدود 

  .دهاي خود را درمواردي غير از اقامت صرف كنن بيشتر هزينه
شناسي، رفتارشناسـي و فرهنگـي،   در تحليل اين مسأله، بايد عوامل زير را از ابعاد اقتصادي، روان

هاي گردشگران مذهبي در مشهد مقدس مطرح  اجتماعي به عنوان متغيرهاي تأثيرگذار بر هزينه
  :نمود

ملي عـوا . شـود  صـرف خريـد از بـازار مـي    %) 43حدود (هاي گردشگران  نسبت زيادي از هزينه -
همچون پايداري و پايبندي سنتي و عرفي زوار به خريد محصوالت گردشگري خـاص مشـهد در   

بلـوك و محـور اطـراف حـرم      4ي بازار در قالب سوغاتي براي اقوام و خويشاوندان، وجود گستره
روزي بازارها، به خصوص به هنگام شب كه بسـياري از زوار   مطهر، تنوع محصوالت، فعاليت شبانه

  .كنند زگشت از زيارت براي خريد اقالم مورد نظر خود انتخاب ميدر با
ها، هم متاثر از درآمـد   ي اقامت نسبت به ديگر هزينههاي گردشگري در زمينه نرخ پايين هزينه -

وجـود تنـوع و تعـدد    . پايين زوار و هم تعداد زياد مسافران در قالب گروه و كاروان زيـارتي اسـت  
، بازاريابي مستقيم صاحبان اين واحـدهاي اقـامتي و تعامـل و ارتبـاط     واحدهاي اقامتي غيرمجاز

وارد را كه بـه دليـل خسـتگي راه، آشـنا     مستمر و فعال آنان با رانندگان تاكسي كه مسافران تازه
اي كه براي انتخاب دارند، موقع  نبودن با وضعيت واحدهاي اقامتي در شهر مشهد، شتاب و عجله

فشار و استرس ناشي از ترس عدم دستيابي به مأمن و سـرپناه در يـك   زماني رسيدن به شهر در 
سازد، به واحدهاي غيرمجاز هدايت و  شهر ميليوني، امكان انتخاب زيادي را براي آنان فراهم نمي

اين در حالي است كه در شرايط مشابه كشورهاي خارجي، اصوالً گردشگر بـا  . كنند راهنمايي مي
تيار، محل اقامت خود را بر مبناي بودجه مـورد نظـر خـود انتخـاب و از     استفاده از امكانات در اخ

  .كند قبل رزرو مي
كننـد،   ي شخصي استفاده مـي با توجه اين كه نزديك به نيمي از زائران براي مسافرت از وسيله -

هـا   درصد هزينـه  10كه نزديك به -هاي جنبي از جمله سوخت، تعمير و مانند آن  عالوه برهزينه
هـاي گردشـگري و بـه     ي هزينـه گيري افراد در خصوص نوع و نحوه بر تصميم -شود مل ميرا شا

  .گذارد ويژه اقامت، تأثير  به سزايي مي 
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يكي از مسائل مربوط به گردشگري زيارتي در شهر مشهد، عدم اقبال گردشگران در بازديـد از   -

طـوري كـه ايـن      بـه  فرهنگـي شـهر مشـهد اسـت؛     –هاي تاريخي، طبيعي، مذهبي  ديگر جاذبه
بـديهي اسـت   . كننـد  گونـه مـوارد مـي     هاي خود را صرف اين درصد از هزينه 6گردشگران، فقط 

ي جلب نظر و گسترش سـاير انـواع   ريزي در زمينه ي گردشگري در مشهد، مستلزم برنامهتوسعه
  .گردشگري در كنار گردشگري مذهبي است

ــ      ــذكور، گســترش فعالي ــؤثّر م ــان عوامــل م ــاً  از مي ــامتي غيرمجــاز و متعاقب ت واحــدهاي اق
  .شود ترين عامل تلقي مي هاي غيرمجاز، مهم بازاريابي
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