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  چکیده

دهند که مردم هاي روز افزون تکنولوژي و صنعت و با توجه به افزایش رفاه اجتماعی، شواهد نشان میبا وجود پیشرفت

هاي طبیعی امروزه تنها دلیل سفر به شهرها جاذبه. سیر و سفر دارنداشتیاقی به هزینه و صرف درآمدهاي اضافی خود از طریق 

هاي آبی سرپوشیده نیز نقش هاي مصنوعی، استخرهاي مجهز و پاركهاي مدرن، دریاچهو آثار باستانی نیست، بلکه هتل

امروزه . شهرها دارددر توسعه اقتصادي  می در دنیاي امروز، توریست نقش مه. در جذب توریست و درآمدزایی دارد می مه

به بیانی . اهمیت زیادي پیدا کرده است المللی بینزا در صحنه جهانی و جهانگردي به عنوان یک صنعت پردرآمد و اشتغال

گسترش صنعت گردشگري، توسعه اقتصادي و به دنبال آن، تعامالت انسانی را به همراه دارد و هر کشوري سعی دارد با  ،دیگر

هاي آبی بزرگ پارك. ردبنات رفاهی و تفریحی در شهرهایش از مزایاي اقتصادي صنعت گردشگري بهره ببه وجود آوردن امکا

ابتدا نقش توسعه گردشگري  ،در این پژوهش. زایی در شهرها و کشورها باشندتوانند یکی از عوامل جذب توریست و اشتغال می

در جذب ) هاي آبی مشهدمجموعه موج(نقش پارك آبی  طور خاص به، بهشهرها بررسی شده است و در ادامه در اقتصاد

 .گردشگر براي شهر مقدس مشهد و در انتها به ارائه راهکار جهت بهروري بیشتر این مجموعه پرداخته شده است

  

هاي آبی، مشهدصنعت گردشگري، توسعه اقتصادي، مجموعه موج :واژگان کلیدي
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 مقدمه

گردشگري اشتغال زا است و .ترین صنعت در بسیاري از کشورها تبدیل شده استترین و ارزآوربه مهم ،امروزه گردشگري

مندان فرهنگی هریک عالقه –ي انسانیها ي طبیعی و جاذبهها جاذبه.طیف وسیعی از مشاغل تولیدي و خدماتی را در بر میگیرد

شهر پایه تقاضاي گردشگري آن  هاي گردشگري یکجاذبه .)1387عباس زادگان و مولوي ، ( خود را دارندو مشتاقان خاص 

ه اصلی سته .منابع گردشگري است کند، میآنچه که براي مردم به سمت یک مقصد شهري کشش ایجاد  .شودمحسوب می

اما همزمان خدمات و تسهیالت دیگري که مطابق سلیقه گردشگر و براي پذیرایی از او در زمان  ؛هستند ها جاذبه ،ها بازدید

هاي گذشته ترین مقاصدي که روندهاي گردشگري را در دههیکی از مهم .گیرد میدارد را نیز در بر  اقامت در مقصد وجود

 .ترین مراکز گردشگري تبدیل نموده استاین مقاصد را به یکی از اصلی هاسفر .مراکز شهري است قرار داده است، تحت تأثیر

ي ها جاذبه شهرها معموالً .باشد و بسیار رقابتی استحدود میاز شهرها م میک گردشگري شهري در حال حاضر به تعداد نسبتاً

دارا هستند که خود گردشگران بسیاري را  ...و هاپارك هاي ورزشی،استادیوم بناهاي یادبود، ها،متنوع و بزرگی شامل موزه

واقع باشند ق غیر شهري ي گردشگري در مناطها که جاذبهحتی در صورتی ،عالوه بر این. )1387 نژاد، میحات( کند میجذب 

همگام با توسعه گردشگري در نواحی . )1378 تیموسی و وال،( شوند میحجم زیادي از گردشگري در شهرها متمرکز  ،هم زبا

ساخته  هاي آبیپاركبیشتري نظیر  فضاهاي تفریحی هاي تفریحی و رفاهی،به مکانبراي برآوردن نیازهاي گردشگران  شهري،

قش بارزي در جذب یابد ،همواره نهر فضایی که آب امکان تجلی می ،در حقیقت. )1387 و شعبانی فرد، نژاد میحات( شودمی

-کنندگان خارج از شهر تنها کسانی نیستند که از این امکانات استفاده میالبته بازدید .)1384 دکتر پاکزاد،(مردم ایفا میکند 

هاي محلی در سراسر دولت و حکومت ،هاي اخیردر سال. دنوشمی ها بهره مندساختند و خود مردم شهر هم از این زیرکن

 و انداي براي توسعه اقتصادي آگاهی یافتهبه عنوان وسیله ،چه طبیعی و چه انسان ساخت هاي گردشگريجهان از پتانسیل

ایی و توسعه ه منطقهتوسع توسعه شهري، ها را به صورت خاص براي توسعه اقتصاد شهري،طور کلی، و جاذبهگردشگري را به

طبیعی و انسانی و  ،هاي مذهبیشهر مقدس مشهد جاذبه ،در این میان .)1387  ،نژاد میحات( اندبه کار برده اقتصاد ملی،

 ،در این نوشتار. کنندساالنه زائران زیادي به مشهد مقدس سفر می .فرهنگی متنوع و فراوان دارد که در نوع خود بی نظیر است

طور خاص به نقش به هاي آبی در این بخش،نقش پارك و همچنین و نقش آن در اقتصادشهري، يگردشگر پس از بررسی

به ارائه راهبردها و  SWOTبا استفاده از ماتریس در انتها  و کید خواهد شدتأهاي آبی مشهد در جذب گردشگر مجموعه موج

  .شودوري بیشتر این مجموعه پرداخته میهراهکارهایی جهت بهر

  

  طرح مساله

-ایجاد اشتغال، به جریان انداختن سرمایه. گذاردفراوانی در ابعاد اقتصادي ،فرهنگی و سیاسی کشور می تأثیرگردشگري 

 ،عالوهبه. از جمله آثار مثبت گردشگریست ،هاي اقتصادي، افزایش تقاضاي سفر خارجی و به دنبال آن افزایش امنیت در کشور

 ،از صادرات محصوالت نفتی بیشتر گردشگري از حاصل هاي ارزيدریافتی سبب شود، را درآمد تواند بیشترینمی گردشگري

درآمد  ایجاد ،هازیرساخت در گذاريسرمایه ترغیب در مهمی نقش ،گردشگري همچنین. ارتباطی است تجهیزات و خودرو

  .است داشته دنیا سراسر در غیرمستقیم و مستقیم زاییاشتغال و دولت براي

رویکرد رسیدن به توسعه پایدار را مد نظر قرار داده است؛ این امر در حالیست که کشور در وضع موجود،  ،زه ایرانامرو

ز پیش بهاي روز افزون نفت اقتصاد کشور را بیش ا ،از جهتی. بیش از هر زمان دیگري با دشواري اشتغال دست به گریبان است

 ،رسدنظر میبه. لگوي پیشین هستندهایی خارج از ادنبال راه حلیش، بهگذاران بیش از پمتکی به خود نموده و سیاست

به این صورت که . رفت از این تنگنا باشدهاي برونتواند یکی از راه حلگردشگري به مثابه یک نظام پیچیده با ابعاد بزرگ می

 جایگزین سایر منابع غیر پایدار ،که به نحوي درآمد حاصل از جذب توریسم باشدسعی بر این با توسعه صنعت گردشگري 

و تواتد از تک محصولی بودن کشور جلوگیري کرده و کمک بزرگی به توسعه اقتصادي توسعه گردشگري می .درآمدي شود

مشارکت افراد  ،ها براي رسیدن به توسعه پایدارترین راهیکی از مهم ،له دیگرو اما مسأ کشور کنددنبال آن توسعه پایدار  به
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 کردهکم  راندمانو دچار یکنواختی را افراد زندگی  هاي روانی بسیار زیادامروزه فشارهاي زندگی و تنشولی  .استجامعه 

مردم نیاز به تفریح پیدا  هاي زندگی،رسد براي آزادي از خستگیبه نظر می. این جوامع به توسعه پایدار نخواهد رسید .است

افزایش  عالوه برتا  است ،اي آبی که احساس شادي و آرامش را به ارمغان بیاوردوجود فضاه یکی از این تفریحات، .اندکرده

مقوله جذب گردشگران با امروزه در ایران  ،لهبا تأکید بر این دو مسأ .گرددموجب جذب توریست بازدهی فرد و رشد جامعه 

 .هم باشد ساختهاي انسانجاذبهمذهبی، هاي تاریخی و طبیعی و جاذبه و الزم است در کنار استفاده از آب کمرنگ شده است

و مفرح براي گذران اوقات فراغت از کار روزانه، نیازي است که در جامعه امروز با استفاده از آب  فراهم آوردن مکانی ،بی شک

پی چنینی است و چه چیز بهتر از آن که در  بخشد کمبود مراکزي اینآید و آنچه این نیاز را قوت میبیشتر به چشم می

  .ه شودیدهایی بیشتر کوشاحساس این نیاز مبرم جامعه در راه رفع آن و گسترش چنین محیط

  

  اهمیت و ضرورت تحقیق

د سزایی دارب تأثیرایجاد شغل  شود و درترین منابع درآمدي کشورهاي جهان محسوب میامروزه گردشگري یکی از مهم

 براي درآمد ایجاد ها،زیرساخت در گذاريسرمایه ترغیب در مهمی نقش باشد،می گوناگونصنعت گردشگري که شامل اشکال 

هاي گردشگري و صادرات و وادرات کاالهاي هزینه. است داشته دنیا سراسر در غیرمستقیم و مستقیم زاییاشتغال و دولت

قتصاد ملی و درآمدهاي تنها در پیشبرد ا این صنعت نه. کنددرآمدي براي اقتصاد جامعه میزبان تولید می مربوطه و خدمات،

گردشگري براي  .ودگی و در عین حال ایجادکننده مشاغل جدیدآلبلکه صنعتی است پاکیزه و عاري از  فارزي نقش دارد

مشروط بر اینکه . ترین منبع کسب درآمد ارزي تبدیل شود د به مهمانتو هاي جهانگردي نظیر ایران می کشورهاي داراي جاذبه

اي از کشور که جهانگرد وارد هر منطقه میهنگا. نگري براي آن تنظیم و اجرا شود م با آیندهأبه توانج هریزي صحیح و هم برنامه

لذا این صنعت . شود، باید هزینه پرداخت کند و این پرداخت ارزي خواهد بود شود، در مقابل خدماتی که به وي ارائه می می

- توان تقسیم میزا است و جهانگردي به طرق مختلفی اشتغال .ی گرددیعنی درآمد نفت ،محصولی تواند جایگزین اقتصاد تک می

  :بندي زیر را ارائه داد

- آژرانس ها،رستوران ها،سسات جهانگردي مانند هتلؤمستقیم شامل افرادي است که در م اشتغال :اشتغال مسقیم )الف

  .کنندهاي مسافرتی و جهانگردي و فروشگاهی مختلف فعالیت می

هاي عرضه کننده کاال و خدمات مستقیم  شامل مشاغل ایجاد شده در بخشاشتغال غیر: رمستقیماشتغال غی )ب

  .شودمی ...شیالت تولیدي و  کشاورزي،

-اشتغال القایی شامل کسانی هستند که از طریق درآمد افرادي که در صنعت گردشگري فعالیت می :اشتغال القایی )پ

  .شودبندي میاقتصاد خدماتی طبقه ،اقتصادي به اقتصاد وابسته هايکه در مدل .شودکنند پشتیبانی می

هاي جهانگردي ات و زیرساختسسیأش شامل افرادي است که در احداث تاین بخ: اشتغال در بخش ساختمان )ت

ردشگري صنعت گ. داشته باشد  میتوسعه جهانگردي رشد مدا ،موقتی است مگر اینکه گونه مشاغل معموالًاین. کنندفعالیت می

هاي یکی از محرك ،به ویژه در کشورهاي در حال توسعه .آورد میمنافع اقتصادي پایدار براي کشورهاي پذیراي گردشگر پدید 

به دلیل  ،بسیاري از کشورها به ویژه کشورهاي در حال توسعه .شودتوسعه منطقه مقصد براي بهبود اقتصادي محسوب می

عباس زادگان و ( پذیرندگردشگري را به عنوان راهی براي بهبود اقتصاد می از منابعشان، ایی پایین در اکتشاف و استفادهتوان

  .)1387مولوي، 

ي در جذب مؤثرتواند نقش  میهاي مدرن مانند پارك آبی ایجاد تفرجگاه ،در این رشد اقتصادي توسط صنعت گردشگري

به عالوه  .وجبات رشد و توسعه اقتصادي شهر را فراهم کندطور مستقیم مهد بزایی داشته باشد و می توانگردشگر و اشتغال

ونی خود و انسان امروزه در اسارت همه جانبه ماشینیزم قرار گرفته و با نگاه واقع بینانه و عالمانه به طبیعت فراموش شده در

 ،م آورد و به همین دلیل، برآن است که شرایط طبیعی حرکت را براي رفع کمبودها و نیازهایش فراهآگاهی از نیاز به حرکت

  .انسان در این حیطه است ي انتخابیها هاي آبی از جمله اولویتهاي آبی به ویژه استفاده از استخرها و پاركورزش
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  تحقیق اهداف 

اشاعه فرهنگ ملی و و دوم  درآمد اقتصاد اول، :د داشته باشدانتو صنعت جهانگردي و توریسم دو هدف عمده می ،در کل

که خود اشاعه فرهنگ ملی و دینی در بلندمدت  دیشند، در حالیان اي فقط به درآمد اقتصادي می که عده نجاییآ از( اسالمی

  .)1390 محمدي، پور( خواهد بوددرآمدزا نیز 

  :اهداف زیر است تأمینهم به دنبال  هاي آبیپاركاز سوي دیگر، 

  .ركکنندگان از پااستفادهبهبود کیفیت زندگی ایجاد آرامش و  -1

  .جذب گردشگر و توسعه اقتصادي شهري که پارك آبی در آن است -2

  .هاي آبیجایگاهی براي تفریح و ورزش -3

  .ي آبی و طرح بهینه سازي اوقات فراقت جوانانها گسترش فرهنگ ورزش -4

 بسیار محیط دوستان، گردهمایی و خانوادگی دیدارهاي تجدید کاري، و گروهی هايشگرد براي هاي آبیپارك -5

  .است مناسبی

  .ي ارزشمندي کسب کنندها اي که دیدارکنندگان بتوانند تجربهگونهبهپارك ایجاد تسهیالت و امکانات  - 6

  روش تحقیق 

-کتابخانه روش به منابع آوريجمع صورته بهاي آبی در جذب گردشگر براي توسعه اقتصادي نقش پارك بررسی جهت

و سپس به نقش پارك آبی در این زمینه  شهري اقتصادبه مطالعه نقش گردشگري در رشد  ابتدا و اسنادي بدین صورت کهاي 

 SWOTکه از ماتریس ده است و از آنجاییش  SWOTبا استفاده از تکنیکنمونه موردي  ارزیابیتحلیل و  سپس شده پرداخته

آبی مشهد در  بهبود عملکرد پاركر در جهت به ارائه راهبرد و راهکا )استراتژیک( در تحلیل با نگرش راهبردي ،شدهاستفاده 

  .توسعه پایدار فراهم شودرشد اقتصادي شهر مشهد و شود تا در نهایت زمینه  میپرداخته جهت جذب بیشتر گردشگران 

  مفاهیم و مبانی نظري

به این قرار  ،نداي که در این نوشتار باید مورد توجه قرارگیرند و وحدت کالم را ایجاد نمایترین مفاهیم و مبانیمهم

  :خواهند بود

 ها،رودخانه ها،سرسرههاي آبی مانند  کننده و بازياست که از ابزارهاي سرگرم پارك تفریحی :یک پارك آبی - 1

هاي مصنوعی امکان موج  هاي آبی با ایجاد موج در بعضی از پارك. و غیره تشکیل شده است خرهاتاس، ، سوناتفریحات آبی

رین تفریحات و ترین و پر جاذبه تیکی از مهیج ،اي طوالنی در دنیابا سابقه» هاي آبیپارك« .سواري را نیز محیا کرده اند

ها در صنایع تفریحی و توریستی است که در دو ترین رشتهي ساخته دست بشر بوده و در ردیف یکی از پر جاذبهها سرگرمی

هاي پارك آبی نیاز به طراحی و احداث مجموعه .قابل طراحی و اجرا است )Outdoor( و سرپوشیده) Indoor( نوع کلی روباز

توان به سه موضوع طراحی و اجراي عملیات  میترین آنها در کنار هم دارد که از مهمهاي گوناگون جمع شدن تخصص

مورد   میایمن و خالقانه تجهیزات براي تولید انواع وسایل بازي و سرگر ،هنرمندانه تولیدو طراحی و  سیساتیأت, ساختمانی

یعنی اواخر سال  ،ي آبی از زمان معرفی آنها محبوبیت پارك .)WATER PARKS.IR(.هاي آبی اشاره کردتفاده در پاركاس

ها پارك جدید  هاي آبی را با بیش از هزار پارك آبی و ده کشور ایاالت متحده آمریکا بیشترین تعداد پارك. گردد  بر می 1940

جمن ان( WWAو ) و جاذبه  میهاي سرگر المللی پارك انجمن بین( IAAPAهاي آن  عمده سازمان. باشد میدر هر سال دارا 

   .باشندمی) جهانی پارك آبی

این توسعه عبارتست از گسترش صنعت گردشگري و جذب گردشگران به یک شهر با  :توسعه پایدار گردشگري - 2

بط قانونی جامعه و انتظارات اگویی به نیازهاي اقتصادي، فرهنگی و ضواي که ضمن پاسخاستفاده از منابع موجود به گونه

طور متوازن و و میهمانان آنها را به هویت فرهنگی، سالمت محیط زیست، تعادل اقتصادي مقصدگردشگران بتوان وحدت و 

  ).1388معصومی، ( کرد تأمینپیوسته در حد بهینه 

 :داشته باشند تأثیرتوانند  می هاي آبیبهبود عملکرد پاركعواملی که بر 
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  .المللی نبیرسانی و تبلیغات در سطح ملی و بعد در مراحل باالتر اطالع -

  .براي رسیدن به محل پارك  میویژه حمل و نقل عموبه گسترش حمل و نقل -

  .ان از پاركگکننداستفادهبراي  و رفاه کامل امنیتوردن آفراهم  -

 .هاي آبیها و فضاهاي اقامتی با مجموعه پاركو همچنین هتل ي مرتبط به امور گردشگريها هماهنگی سازمان -

کنندگان اماکن آبی شرح وظایف مدیران و اداره، ایران  میسیون نجات غریق و غواصی جمهوري اسالنامه فدراآیینطبق 

  :به قرار ذیل استو استخرها 

  .)مطابق ضوابط فدراسیون و ابعاد استخرها( استخدام منجیان ورزیده به تعداد الزم و کافی -

  .، دوش و اماکن بهداشتی مناسبفراهم نمودن رختکن -

  ...گوي شناور، حلقه نجات، میله و عصاي نجات و : سایل و تجهیزات نجات غریق از قبیلتهیه و -

و سایر وسایل مورد نیاز آنان ) با ارتفاع یک و نیم متر( بانی منجیانن اطاق مخصوص، صندلی و سکوي دیدهفراهم کرد -

  .در امر حراست و نجات

شناسایی و آمادگی منجیان ي ها هاي قرارداد ، برگهرونوشت: داري پرونده منجیان غریق شاملتهیه و تنظیم و نگه -

  .منظور ارائه به بازرسان فدراسیون و یا هیئت نجات غریق مربوطهغریق به

همکاري و هماهنگی با هیئت نجات غریق مربوطه در خصوص انتخاب منجی ورزیده و کارآمد و همکاري با بازرسان  -

کنندگان منظور مراقبت بیشتر از شناگران و مراجعهتوانند بهمدیران اماکن شنا می. دراسیون و هیئت نجات غریق مربوطهف

مند سواي استفاده از تعداد مناسب منجیان غریق درجه یک و دو مطابق ضوابط فدراسیون از خدمات کمک منجیان نیز بهره

   .شوند

هاي بیمه توسط یکی از شرکت) طرح دریا استخر، پارك آبی، ایستگاه ساحلی،(بیمه کردن مکان آبی مورد تصدي  -

   .نامه مصوب سازمان تربیت بدنی مبنی بر اجباري بودن امر بیمه شناگران و منجیان غریق در اماکن شنامطابق با شیوه

ها ها ، اطالعیه، بخشنامهها تهیه و نصب تابلوهاي اعالنات و درج ساعت کاري مکان ورزشی، قیمت بلیط ورودي و تعرفه -

  .ر انظار عمومد

و نهادهاي  میترین مراکز پزشکی و درمانی، آتش نشانی، مراکز نیروي انتظاتهیه فهرست اسامی، تلفن و نشانی نزدیک -

  .ورزشی مرتبط

  .کاري نظم و امنیت در مکان مورد تصدي، کنترل کیفیت، بهداشت آب و فضاي -

  .کنندگان در اطراف فضاي کاري و در دید و انظار عمومجعهي ایمنی مراها درج موارد هشدار دهنده تابلوها و توصیه -

  برقراري امکانات رفاهی و معیشتی منجیان غریق بر اساس ضوابط مقررات و قوانین جاري وزارت کار و امور اجتماعی -

)Lifesaving-sem.loxblog.com(.  

  هاي آبی مشهدمجموعه موجي شناختی نمونه موردي؛ ها بررسی ویژگی

ساالنه میزبان چندین  ،)ع(علت وجود با برکت بارگاه ملکوتی امام رضا استان خراسان شمالی بهس مشهد مرکز شهر مقد

-هاي گردشگري مشهد مقدس متنوع و پاسخجاذبه .باشدران و همچنین گردشگران خارجی مییلیون زائر از سراسر نقاط ایم

 ورزشی، امکان توسعه گردشگري تجاري،) ع(رم مطهر امام رضاعالوه بر ح ،در مشهد مقدس .باشدگوي انواع گردشگري می

 ي تجاري عظیم،ها مجتمع طور مثال مناطق ییالقی اطراف مشهد،به. و پژوهشی وجود دارد  میدرمانی و عل یعی،بط تفریحی،

شهر مقدس وارد  زائر که میهنگا .ها جاذبه دیگرهاي تاریخی و دهموزه هاي آبی بی نظیر در خاورمیانه،پارك ،سدهاي دیدنی

شود، باید هزینه پرداخت کند و این پرداخت  خدماتی که به وي ارائه میبازدید از اماکن گردشگري و شود، در مقابل  می مشهد

نه تنها باعث  بخش توریسم شهر مشهد. باعث رشد اقتصادي شهر مشهد گرددتواند  می صنعت گردشگريلذا . ارزي خواهد بود

. شود میفروشی و مخابرات قیم از جمله خدمات اقتصادي، خردههاي غیرمستداخل خودش بلکه در بخشایجاد اشتغال در 
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کند، ایجاد می شهدمرشد اقتصادي در  گردشگريکه  اقتصادي تأثیر .دارد شهر مشهدمثبتی بر اشتغال و درآمد  تأثیرتوریسم 

   :چون،هانتیجه بهتري دارد تا سایر اشتغال ساکنین مشهدبراي 

ي گردشگري ها بخش بزرگی از درآمد ،واقع در. رسدمی مشهددست مردم خیلی مستقیم به گردشگريهاي درآمد -1

  .ها، حمل و نقل شهري و غیرهها، رستورانمانند فروشگاه. شودو صاحب کسب و کار مبادله می زائرینبین  مستقیماً

در آن خانواده فرد بیکاري پیدا  ري شاغل باشد، معموالًوقتی یک نفر از یک خانواده در مشاغل مربوط به گردشگ -2

  .یعنی مشغول به کار شدن در این رشته بسیار ساده تر از استخدام در یک کارخانه یا اداره هست. شودنمی

کسی که براي گردش به شهر دیگر سفر کرده، به راحتی پولی ! نه قراردادي، نه استعالمی، نه مناقصه و پیش نیازي -3

  .کندآورده را خرج میکه 

همین علت باید به غیر جاذبه به  .هاي مالی جهان استترین کسب و کار نسبت به رکود و بحرانتوریسم مقاوم -4

ریزي کرد و در عین حال از این منابع با ارزش برداري از آنها برنامهي بهرهابر. هاي دیگر مشهد را شناختجاذبه ،مذهبی مشهد

تا گردشگري بیش از پیش  مردم محلی را تشویق نمود که در امر گردشگري مشارکت داشته باشند و فناپذیر حفاظت کرد،

د پرداخته هدر جدول زیر به ارزیابی انواع گردشگري در مش .موجبات رشد اقتصادي هر چه بیشتر شهر مشهد را فراهم کند

  :ه استشد

  .ابی امکان تحقق انواع گردشگري در مشهدارزی :1جدول

  

 توضیحات

 

 امکان تحقق در مشهد
  

 انواع

 گردشگري

  

 ردیف

 وجود ها وجود زیر ساخت

 يها جاذبه

 مرتبط
 تأمین صورت در حاضر حال در

 1 مذهبی  مناسب کامال مناسب ...و رضا امام مطهر حرم وجود دلیل به

 و فردوسی آرامگاه وجود دلیل به

 حرم در عزاداري ي ها مراسم
 2 فرهنگی مناسب کامال مناسب کامال مناسب نسبتا

 3 تجاري مناسب مناسب کامال مناسب ...و

 عظیم يها مجتمع وجود دلیل به

 محصوالت فروش بازارهاي و تجاري

 خراسان میبو

 مناسب کامال مناسب کامال محدود
 و میعل

 پژوهشی
4 

- میعل پارك دوجو دلیل به

 این در ملی همایشهاي فناوري،برگزاري

 شهر

 5 درمانی مناسب نسبتا مناسب کامال مناسب

 بی نسبتا بیمارستانهاي وجود دلیل به

 بیمارستان مانند کشور سطح در همتا

 رضوي

 6 ورزشی مناسب مناسب کامال مناسب

 کشورو در همتا بی آبی پارك دو وجود

 مشهد اطراف يها کوه
 7 تفریحی مناسب کامال مناسب کامال مناسب

 و کشور در همتا بی آبی پارك دو وجود

 چالیدره سد مانند دیگر تفریحی اماکن
 8 طبیعی مناسب کامال مناسب کامال مناسب نسبتا

  

 .جذب گردشگر شده است ببه قصد تفریح و ورزش موجمشهد پارك آبی دو  ،بیان شده يهادر میان انواع گردشگري

-باشد که در این پژوهش به مجموعه موجهاي آبی مشهد و مجموعه ساحلی آفتاب میشامل مجموعه موج پارك آبیاین دو 

  :شودهاي آبی پرداخته می
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هاي آبی، بزرگترین پارك آبی خاورمیانه از نظر سرپوشیده مجموعه فرهنگی ورزشی پارك آبی با عنوان سرزمین موج

این مجموعه با فراهم آوردن محیطی امن . آیدي آبی دنیا به شمار میها ترین پاركکامل جزوبودن و همچنین از حیث امکانات 

هاي تفریحی کشور به و در طول آن سالمت روان تک تک افراد جامعه بوده و بی گمان یکی از قطب  میدر خدمت سالمت جس

ن بارگاه به یادماندنی براي زائرین و مجاوری اي دلچسب وباعث گشته تا به تجربه ،بی مثال بودن این مجموعه. آیدشمار می

هاي ورزشی براي جهت راهبري و مدیریت مجموعه 1384در سال  شرکتاین . فراهم آورد) ع(الرضا ملکوتی آقا علی بن موسی

  .گردید تفریحی ایجاد -هاي ورزشی هاي ورزشی وساخت ابنیههاي ورزشی و نیز تشکیل تیمرشته کلیه

باشد در ایران می polin هاي آبی دنیا به نامپارك یکی از بزرگترین و فعالترین اعضاء انجمن  میه رساین شرکت نمایند

تجهیزات مورد استفاده در یک پارك آبی را دارا بوده و این توان را دارد که  امکان طراحی و ساخت ،که بدین صورت

 . موجود دنیا بهره گیرد سیسات فنیترین تأپیشرفتهطور کامل تجهیز و از بهترین و ي ورزشی، آبی را بهها مجموعه

هاي سرعتی و آهسته، ، سرسرههاي آرام و خروشان، رودخانهاستخر موج ستخرهاي شناي گوناگون،ا: این مجموعه شامل

کافی شاپ و سایر  هاي مخصوص کودکان و نوجوانان، رستوران وفضایی، سرسره موج، مناطق بازي و سرسره تویستر، چاله

  .باشدوسایل و امکانات تفریحی می

توسعه ورزش جهت پرکردن اوقات فراعت جوانان با ورزش و تفریحات سالم و نیز  رشد و ،مجموعه گترین هدفبزر

 .باشد میفرهنگی، اجتماعی اقتصادي و گردشگري  توسعه

شده که  و سرمایه ارزي برآوردیکصد میلیارد ریال سرمایه ریالی و یک میلیون یورو  هزینه ساخت این مجموعه بالغ بر

 پارك که داراي استاندارد اروپائی این. متر مربع ساخته شده است 23000متر مربع و زیربنایی بالغ بر  8460مساحت  در

En1069  است )www.wwl.ir(. 

مجموعه داراي پست  .باشدیبرداري مهاین پارك در حال بهر نگهداري آب هاي تصفیه ومترین سیستمجهزترین و کامل

هواي پارك و آب استخرها  ،دماي مطلوب .باشدیم kva 400قدرت ه مگاوات و دیزل ژنراتور ب 5/1برق اختصاصی به میزان 

  .رددگیم تأمینصورت کامال اتوماتیک و کنترل شده هتوسط سه موتورخانه حرارت مرکزي ب

گیري و بر روز اندازههاي تمام اتوماتیک در طول شبانهآب استخرهاي مجموعه توسط دستگاه PHنترل میزان کلر و ک 

هواي مطلوب و تازه داخل پارك توسط  تأمینسیستم  .گرددمیبه استخرها تزریق  PHحسب نیاز تزریق کلر و مواد کاهنده 

شود تا هواي پاك همراه با درجه حرارت میار قوي انجام هاي بسیمطبوع توسط اگزازفندستگاه هواساز و تخلیه هواي نا 14

برداري  عملیات بهره ،وزيرهصورت شباننفر تکنسین فنی متخصص و مجرب به 12تعداد . وب و مطبوع قابل استشمام باشدمطل

 .دهندسیسات مکانیکی و الکتریکی مجموعه را انجام میأو نگهداري ت

عالوه بر موارد ذکر شده به علت  .باشدخودرو می 250پارکینگ در حدود  نفر و ظرفیت 3000ظرفیت این مجموعه 

شرایط استاندارد  تأمینهاي آبی مستقیماً با بدن فرد در تماس است ضروري است که نسبت به آب استخرها و پاركاینکه 

گونه اماکن صول تصفیه آب اینبیان نمود که ا توان میباکتریولوژي، فیزیکی و شیمیایی توجه خاص مبذول گردد، و به جرأت 

  .باید چنان باشد، که کیفیتی هم ردیف آب شرب ارائه گردد

هاي آبی محل بسیار مناسبی براي چنانچه رعایت نکات فنی و بهداشتی الزم مراعات نگردد، استخرها و پارك ،از سویی

 کنندد زیادي مردم همزمان از آن استفاده میتعدا ،چرا که در یک مدت محدود. باشندهاي پوستی و عفونی میانتقال بیماري

کنندگان هاي پاتوژن توسط استفادهباکتري  میگونه اماکن در موقع تهیه هم سالم باشد با ورود مقدار کو حتی اگر آب این

ین این همچن .است شیمیایی و میکروبیاین مجموعه داراي آزمایشگاه  ،دلیل نبه همی احتمال خطر عفونت را به همراه دارد

در مجموعه پارك آبی داراي وظایف و اهداف تعریف   میواحد روابط عمواست که براي   میداراي واحد روابط عمو ،مجموعه

  :باشدکه به اختصار بشرح زیر می ستشده ا

  .رسانی و یا شناساندن اهداف مجموعه پارك آبیاطالع -1
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هاي دولتی و خصوصی و مجامع امور صنفی تولیدي و ها و ارگانها، شرکتایجاد ارتباط سازنده و پویا میان سازمان -2

  .توزیعی

  .االت آنانؤکنندگان و پاسخ به سبرقراري ارتباط نزدیک با میهمانان و مراجعه -3

  .هاي پذیرش میهمان در فصول مختلف سالرسانی به هنگام در خصوص تغییرات برنامهاطالع -4

  .ها جهت ارائه خدمات ویژهقد قرارداد با سازمانمنظور عایجاد تمهیدات اولیه به -5

گویی به آنان و انتقال موارد درصورت کنندگان و پاسخدریافت نظرات، پیشنهادات و انتقادات میهمانان و مراجعه - 6

  .ضرورت، به مدیرت مجموعه

منظور تعامل و مشهد بهمهمانپذیرها در سطح شهر  ها وبرقراري ارتباط مستمر با مدیران هتل، هتل آپارتمان -7

  .همکاري با میهمانان آنان

  .ي مسافرتی در سطح شهر و کشورها برقراري ارتباط نزدیک با آژانس -8

در سراسر ) ي مذهبیها تأهاي دانش آموزي، دانشجویی و هیکاروان(هماهنگی الزم با اردوهاي سیاحتی و زیارتی  -9

  .کشور

خواهد بود که   میاي بر عهده مدیریت روابط عموصوتی و تصویري و نشریهمسئولیت تبلیغات در انواع مختلف،  -10

 .شودگیري میهماهنگی کامل با مدیریت عامل مجتمع فرهنگی ورزشی پارك آبی دارد و بر اساس نیاز و ضرورت تصمیم

)PARSIANPORTAL.COM(.  

روان تک تک افراد و   میسالمت جس يبرابا فراهم آوردن محیطی امن هاي آبی مشهد موجمجموعه  ،طور خالصهبه

 اي دلچسب و به یادعه باعث گشته تا به تجربهاین مجمو همچنین. آیدهاي تفریحی کشور به شمار مییکی از قطب ،جامعه

بخشی نوین و این مسأله سبب هویت .فراهم آورد) ع(ماندنی براي زائرین و مجاورین بارگاه ملکوتی آقا علی بن موسی الرضا 

-ترین نقشی که مجموعه موجمهم .کنداي به مشهد شده که این شهر را بیش از پیش متمایز از دیگر شهرهاي ایران میهویژ

کسب درآمد ارزي و  به دنبال آنو ) ع(ان و زائران حرم مطهر امام رضاجذب گردشگرهمانا  ،هاي آبی در مشهد ایفا میکند

را مشهد طور مستقیم موجبات رشد و توسعه شهر هتواتد بو میاست  هدمقدس مش توسعه اقتصادي شهر ،نتیجهو در1ریالی

  .فراهم کند

  )SWOTماتریس ) (تدوین راهبردها(تشکیل ماتریس نقاط ضعف، نقاط قوت فرصت و تهدیدها 

قبل در چارچوب تدوین راهبردها، مرحله ارزیابی در برگیرنده ابزارهایی است که متکی به اطالعات بدست آمده از مرحله 

د تا شوانجام میSWOT این مقایسه در ماتریس. کندها و تهدیدها و نقاط ضعف و قوت را با هم مقایسه میاست و فرصت

  .پذیر تدوین گرددراهبردهاي امکان

ها و گام اول تعیین فرصت. شودانجام می SWOTراهبرهاي توسعه گردشگري شهرستان در سه گام با ماتریس 

  .تهدید-تهدید و ضعف-فرصت، قوت-فرصت، ضعف-یین نقاط ضعف و گام آخر تدوین راهبردهاي قوتتهدیدها، گام دوم تع

  

  

  

  

                                                        
 قریباًت 90الزم به ذکر است در  سال  .باشد میریال براي بزرگساالن  200000قیمت ورودي به این مجموعه  میدانی، و مراجعات با توجه به براشتها -١

هاي خردساالن که به صورت و با در نظر گرفتن بلیط 90فقط روزانه در سال  ،با احتساب این موارد. شده است میهمه روزه ظرفیت این مجموعه پر 

لیون ریال یم 690روزانه در حدود  ریال مبلغ شارژ براي استفاده از امکانات مجموعه، 50000گیري حداقل مبلغ یمه بها است، و همچنین با در نظرن

 .شود میسبب کسب درآمد براي مجموعه 
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  SWOTماتریس  - 2جدول

  

  

  

  

  

  S-نقاط قوت

 
  کسب در آمد براي ساکنین و ایجاد اشتغال

ایجاد عالقه به ورزش هم در زائران مشهد و هم در  

  جامعه میزبان

  از پاركایجاد روحیه نشاط در استفاده کنندگان 

در مدیریت مجموعه  میپیش بینی واحد روابط عمو

  موجهاي آبی

پیش بینی واحد آزمایشگاه  در مدیریت مجموعه 

  موجهاي آبی

  پیش بینی پست برق اختصاصی براي مجموعه

  پیش بینی پارکینگ براي مجموعه موجهاي آبی

  استفاده از مجموعه در تمام فصول سال

ل استفاده کندگان به خدمت گرفتن افرادي جهت کنتر

  از پارك براي حفظ امنیت بیشتر استفاده کنندگان

قرارگیري ورودي اصلی در کنار ایستگاه حمل و نقل 

 عمومی

  EN 1069 دارا بودن استاندارد اروپائی

 

  W-نقاط ضعف

  

  امکان آسیب به محیط طبیعی

  سطح باالي میزان استفاده از آب

در مجموعه  میعدم استفاده ار فرهنگ  بو

  اركپ

عدم استفاده از گیاهان و فضاي سبز طبیعی 

  در مجموعه

 امکان استفاده همزمان به صورتعدم 

  جداگانه براي کلیه اعضاء خانواده

در نظر نگرفتن بعضی فضاهاي الزم در پارك 

  سالن بدن سازي پیشرفته، من جمله

  و آب درمانی،اتاق نگهداري موقت کودکان

  

 

  O- فرصت

 
گذاري در  ایجاد تشویق به سرمیه

  بخش گردشگري شهر مشهد

شهرت مذهبی شهر مشهد به علت 

  )ع(وجود حرم مطهر امام رضا

دسترسی شهر مشهد به سیستم 

 حمل و نقل ریلی سراسري و هوایی

کافی بودن  مراکز اقامتی براي 

 گردشگران در شهر مشهد

ي گردشگري در شهر ها تنوع  جاذبه

  مشهد

  مهمان نوازي مردم مشهد

  یت گردشگراناحساس امن

عریض بودن خیابان مجاور مجموعه 

 در جهت)  خیابان اندیشه(

  جلوگیري از ترافیک

ایجاد انگیزه در حفاظت از دیگر  

  موارد جذب گردشگر در مشهد

 

  SOراهبردهاي 

  

تالش جهت  و اذتقاي شبکه ناوگان حمل و نقل 

 شهر مشهد میعمو

تقویت و بهبود عملکرد اژانسهاي مسافرتی و 

 رکننده توربرگزا

  در معرفی پارك به زائرین

 ارتقاي سطح تنوع خدمات گردشگري

 ي مشهدها تالش در جهت بهبود عملکرد دیگر جاذبه

 افزایش تبلیغات ورزشهاي آبی

  

  WOراهبردهاي 

  

تقویت و بهبود عملکرد تسهیالت و خدمات 

  گردشگري

بهبود فرایند نظارت بر عملکرد واحدهاي 

  گريارائه دهنده خدمات گردش

اصالح و بهبود عناصر نهادي گردشگري 

  شهرستان

  

  

  STراهبردهاي   T-تهدید
  WTراهبردهاي 
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دوره بازگشت طوالنی سرمایه در 

  بخش گردشگري

احداث مجموعه ساحلی آفتاب در 

  رقابت با مجموعه

  موجهاي آبی

کم شدن تقاضاي سفرهاي خارجی 

  به ایران

شنایی کم گردشگران با فرهنگ آ

  مردم مشهد

 

  

ي مهم و ها سترسی بهره بردار به جاذبهتوسعه میزان د

 بی ضرر

 توسعه منابع و ایجاد جاذبه بیشتر براي مجموعه

همکاري و وحدت میدیریتی بین دو مجموعه پارك آبی 

 مشهد

 توسعه و معرفی فرهگ ساکنین بومی به گردشگران

ي بومی و هویت بخش ها تالش در جهت ارتقاي شاخص

  آنمجموعه در جهت تمایز بیش از پیش 

  

تقویت عملکرد تسهیالت و خدمات رفاهی 

  مجموعه

مردم مشهد  براي  میترویج فرهنگ بو

  کنند میگردشگرانی که از مجموعه استفاده 

افزایش تنوع در خدمات قابل ارائه 

 گردشگري به بهره برداران داخلی

یی که کمترین ها استفاده بیشتر از شیوه

  .کند آسیب را به محیط زیست وارد

در جاي  میترویج استفاده از گیاهان بو

  ها مناسب پارك

  

  گیريو نتیجه بحث

. )1387 امیري،( رودهاي انسانها در سده بیست و یکم به شمار میترین فعالیتامروزه صنعت گردشگري یکی از پر رونق

باعث ایجاد تعادل روحی گردشگري شهري .گردشگري شهریست ،در صنعت گردشگري هاي رو به رو رشداز جمله مدل

با توجه به زندگی ماشینی امروز که امان  .)1387 محالتی،(ن گردشگري شکل خاص خود را داراست در هر زما .شود می

هاي مختلفی براي ها را بریده است و فرسایش روح و به هم ریختگی درون انسان را به دنبال داشته به همین جهت شیوهانسان

ها همجواري یکی ا ز این شیوه .گی روحی و دستیابی به آرامش روان و تلطیف زندگی شهري وجود داردرفت از این خستبرون

هاي آبی با این تفاصیل پارك تواند سبب تسکین خاطر شود؛ میرات متقابل انسان و آب یثتأ .هاي آبی استبا آب و ورزش

که خود باعث توسعه اقتصادي و اشتغال  .گران زیادي شودتواند باعث جذب گردشکند و میامکان تحقق این امر را میسر می

- یکی از منحصر به فردترین مقاصدیست که از سوي زائران و گردشگران انتخاب می ،ي ایران مشهدها در میان شهر. شودمی

ي ها هبی و جاذبهترین جاذبه مذبا دارا بودن بزرگ ،سو داراي امکانات و تسهیالت متعددیست و از سوي دیگرشود؛ زیرا از یک

نوشتار  .شودمتنوع تاریخی، فرهنگی و تفریحی مکان مناسبی در راستاي توسعه گردشگري شهري هر چه بیشتر محسوب می

مجموعه ارتقا و تمایز بیش از پیش این  -هاي آبی مشهدسرزمین موج-هاي آبیي پاركها حاضر با هدف معرفی یکی از نمونه

در جهت توسعه هرچه  میگا، و ایجاد اشتغال نشان داده است که با کسب درآمدي این مجموعهرا مد نظر قرار داشته است و 

ها و ارائه ریزيتواند مبناي برنامه میي حاصل در این مقاله از یک سو ها یافته .بیشتر اقتصاد شهري مشهد برداشته است

آبی کشور باشد و از سوي دیگر سبب توسعه و هاي هاي موضوعی و موضعی در زمینه توسعه دیگر پاركراهبردهاي پروژه

  .بهبود عملکرد هر چه بهتر این مجموعه گردد

 رودها در سده بیست و یکم به شمار میترین فعالیت انسانفرجام سخن این که امروزه صنعت گردشگري یکی از پر رونق

-شهر مشهد ایفا می ياقتصادتوسعه  و نتیجتاً جذب گردشگر، تولید در آمد وایجاد اشتغالنقش پارك آبی که در  به توجه اب.

 در جهت توسعه اقتصادي شهر برداشت  میگردشگري گاو کیفی این جاذبه   میجهت گسترش ک ریزي درهرگونه برنامه ،کند

تعداد   میبا هدف افزایش کدر راستاي هرچه بهتر عملکردن این پارك آبی ریزي و ارائه راهکار و راهبرد ، با برنامهاینبنابر.

  .پیش امیدوار بود وان به توسعه اقتصادي مشهد بیش ازت میگردشگران و سپس افزایش کیفی خدمات 
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 پیشنهادات

بهبود  هايراهکارتوان نتیجتاً مینوشتار به سمت نگرش راهبردي سوق پیدا کرده است،  در بیان تحلیل، کهاز آنجایی

ب و چارچوب ذیل و با توجه به راهبردهاي حاصل از تحلیل سوات، به شرح ذیل هاي آبی مشهد را در قالعملکرد مجموعه موج

  :بازشمرد

   … و نجات غریقانکارکنان و  اعم از مدیران، هاي آبیمجموعه موجتربیت کادر ورزیده  -

 .یهاي آببه استفاده از مجموعه موج زائرانشنا نمودن آو پارك آبی ي تبلیغات ها هماهنگی و توسعه برنامه -

 .هاي آبیمدوام مجموعه موجسازي و بازسازي زیباسازي، سالم -

منظور مهمانپذیرها در سطح شهر مشهد به ها ومدیران هتل، هتل آپارتمان قوي و متخصص با  مییجاد یک روابط عموا -

 .تعامل و همکاري با میهمانان آنان

گان از پارك از طریق فروش و یا به نمایش گذاشتن آن در کننداستفاده خوراك و پوشاك محلی مشهد به معرفی محصوالت، -

 .هاي آبیمجموعه موج

کنند، مثل دستورات ایمنی، شرح امکانات اطالعات را براي کاربران مهیا می که در درون پارك توسعه سیستم عالئم در مسیرها

  .فواصل و

 .و به کاهش مصرف انرژي کمک کنند وعهشدن مجمکه با ایجاد سایه به خنک مجتمع در ضلع جنوبی  کاريدرخت -

اتاق  درمانی،هاي ایروبیک و آب سازي پیشرفته، سالن یوگا با اساتید مجرب،کالسسالن بدنکردن مجموعه به مجهز -

 .کودکاننگهداري موقت 

ها، امکانات، سایت. دکید کنأپارك ت هاي نوآورانه و بی همتا و ترویج صفت منحصر به فرد در طراحی هرباید بر طرحشهر می -

  .پارکی باید شناخته شود و اینکه آنها در کجاي طراحی پارك قابل ارائه است دار در هربناها معنی

 .بوسیله فراهم کردن عناصر تکرار شونده، رنگ و مصالح در کل پارك ایجاد وحدت در طراحی پارك -

 .ممکن، افراد در هرجاي. اولیه توسعه پیدا کند میموسایت باید براي توسعه یا نوسازي درپروسه بحث ع پالن اصلی -

  .پارك، مورد مشورت قرار بگیرند هاي تفریحیدهنده مستقر در پارك باید براي کمک در انتخاب المان سرویس

باید داراي جایگاه آبخوري،  فضاهاي استراحت. هاي مناسب وجود داشته باشداستراحت باید در طول پارك در مکان فضاهاي -

 .باشد بان و امکانات دسته جمعیسایه

  .ها و فضاهاي باز وجود داشته باشددر پارك دهیسترسی کافی براي اورژانس و سرویسد -

 . طراحی تسهیالت پارك براي کاهش مصرف آب -

 تعاقبنیاز براي افزایش و حفظ مشخصات طبیعی سایت و کاهش آب مصرفی و بقاي نیاز م پارك و تسهیالت باید در صورت -

 .فرمان حفظ آب شهري طراحی شده باشند
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  منابع

معاونت  ن و شهرسازي،کوزارت مس :شرکت طرح و نشر پیام سیما هنماي طراحی فضاي شهري در ایران،را. 1384. پاکزاد، ج -

 .تهران شهرسازي و معماري،

سال  ،هاماهنامه شهرداري ،دیریت گردشگري شهريدر تدوین نظام کنترل م ها سیستمکاربرد نظریه  .1387.ح نژاد، میحات -

  .تهران ،87شماره  هشتم،
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 .11نشریه ساخت و ساز، شماره اي،ریزي منطقهگردشگري و برنامه.1388. م معصومی، -

، ترجمه جلیل فاروقی و مهدي سقایی اسکان گردشگر در شهرهاي تاریخی در آسیا،. 1387. دالن جی و جفري وال تیموسی، -

  .تهران ها،ماهنامه شهرداري ،87شماره  سال هشتم،

   www.lostring.ir صنعت گردشگري در خدمت توسعه اقتصاد کشور، در پایگاه اینترنتی. 1390.د پورمحمدي، -

- www.WATER PARKS.ir 
- www.PARSIANPORTAL.com 
- www.WWL.ir 
- http://fa.wikipedia.org/waterparks 
- www.lifesaving-sem.loxblog.com 


