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 چکيده

در مشهد موجب گردیده این شهر در حوزۀ گردشگری در میان شهرهای کشور نقش  )ع(وجود بارگاه ملکوتی علی ابن موسی الرضا 

سفرها با هدف % 2بررسی سفرهای سواره ساکنان در شهر مشهد نشان میدهد که تنها . برجسته و ممتازی را به خود اختصاص دهد

ز نیمی از سفرهای زیارتی در محدوده مرکزی شهر صورت میگیرد، عالوه بر این، سفرهای با هدف سفر سفر زیارت است و بیش ا

تجربه نشان داده است که این درصد سفرهای به شمار نیامدۀ زائران و . مختلف گردشگران و زائران نیز به آن افزوده خواهد شد

لذا تدوین . ههای گردشگری شهر و به تبع آن دیگر نواحی میگذاردمسافران تأثیر بسزایی بر روی ترافیک هسته مرکزی و محدود

روشی برای برنامهریزی سیستم حملونقل در راستای کاهش ترافیک و ایجاد تسهیالت مناسب برای گردشگران، زائران و ساکنان 

سریع و آسان مسافران و لذا این پژوهش با هدف بررسی راهکارهای مناسب برای جابهجایی ایمن، . این شهر حایز اهمیت است

بدین منظور دادههای آماری ورودی و خروجی مسافران و زائران . زائران به نقاط گردشگری در داخل و حومه شهر انجام شده است

در پایان راهکارهایی برای ایجاد . شهر مشهد و اثرات آن بر روی برنامهریزی حوزۀ حملونقل و ترافیک مورد بررسی قرار گرفته است

یالت مناسب برای گردشگران و زائران در حوزه حملونقل پیشنهاد شده است که منجر به کاهش تراکم ترافیک سطح شهر تسه

 .خواهد گردید
 

 . گردشگري، برنامه، حمل ونقل، زائر: کليديگان واژ
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 ـ مقدمه1

مع جهان رسوخ کرده و از جنبه های به تدریج در تمامی جوا "پدیده نوین گردشگری که بر خاسته از افزایش اوقات فراغت است

امروزه بهترین بخش از اوقات فراغت افراد در جامعه های گوناگون به .آ ثار بسیار مثبت یا منفی به بار آ ورده است "گوناگون 

ی را گردشگری اقتصاد جهان.از این رو در جنبه های گوناگون زندگی معاصر تاثیر فراوان می گذارد.گردشگری اختصاص یافته است

کامال تحت تاثیر قرار داده است و منبعی مهم برای شکو فایی اقتصاد کشورهای در حال توسعه و بر قرار کننده توازن مالی در 

اقتصاد بین الملل کشورهای فقیر و غنی است و زندگی اجتماعی را با ایجاد مشا غل گوناگون و ارتقای سطح در آ مد طبقات 

آداب و رسوم و خالصه همه جنبه ها و مظاهر فرهنگی و /فرهنگ/ تاثیر گردشگری بر سیاست.دوسیعی از مردم را تغییر میده

در گردشگری پایدار توجه به نیاز های جامعه میزبان از . معنوی گردشگران و مردم مناطق مورد بازدید بسیار قابل توجه است

به ویژه در .ریت گردشگریبه این نیاز ها توجه زیادی میشود و به هنگام برنامه ریزی ودر فرایند مدی. اهمیت زیادی برخوردار است

چنین صنعتی به این مساله توجه می شود که مبا دا این موضوع بر ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان اثرات ویرانگر یا 

و اجتماعی مقصد یا مکانی  کیفیت تجربه هایی که مسا فر یا گردشگر به دست می آورد، در گروه ویژگیهای فرهنگی.منفی بگذارد

مقصود از اثرات اجتماعی ،تغییراتی است که در زندگی مردم جامعه میزبان گردشگر رخ میدهد . است که مورد بازدید قرار می دهد

یکی از این آثار اجتماعی ،افزایش . و این تغییر بیشتر به سبب تماس مستقیم اهالی وساکنان آن دیار و گردشگران صورت می گیرد

رفت و آمد،افزایش تردد وسیله نقلیه، راه بندها در شهر مقصد می باشد بنابراین با توجه به اهمیت تاثیر گردشگری بر روی حوزه 

میلیون نفر،  7با توجه به اینکه شهر مشهد با جمعیتی در حدود . حمل و نقل نیاز به بررسی اثرات متقابل این دو مقوله می باشد 

و از جمله شهرهای بزرگ کشور محسوب میگردد و به واسطه نهراتپس ازنرایادومین شهر پرجمعیت

از داخل و بیش از یک میلیون زائر از خارج از رائزمیلیون 74، ساالنه پذیرای بیش از هعیشمذهبمامانشتمیه،اضرالیموسنبیعلمحروجود

 . کشور می باشد 
ی از جمله آثارو ابنیه تاریخی و فرهنگی درون شهری و برون شهری ،موزه ها عالوه بر آن وجود دیگر جاذبه های گردشگر

،فرهنگسراها، زیارتگاه ها و اماکن متبرکه، بوستان ها و تفرجگاه ها ،جاذبه های طبیعی و ییالقات، بازارها و مراکز خرید و نمایشگاه 

آمار نشان میدهد که به طور میانگین هر ایرانی، هر سه این شهر را به یکی از قطبهای بزرگ گردشگری در کشور تبدیل نموده و 

از آنجا که گردشگری تاثیر مستقیمی بر حوزه حمل و نقل و ترافیک شهر مشهد می گذارد، لزوم .سال یکبار به مشهد سفر میکند

هش بار ترافیکی اهمیت ارائه راه کارهایی در خصوص ایجاد تسهیالت مناسب برای حمل و نقل سریع ، آسان و ایمن وبه تبع آن کا

 . لذا این پژوهش  به بررسی راهکارهای مناسب در این خصوص پرداخته است. پیدا خواهد کرد
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ا استفاده از آنها بتوان در این پژوهش اقدامات سایر کشور ها در زمینه ایجاد تسهیالت برای گردشگران مورد بررسی قرار گرفته تا ب

برای مثال در شهر ریو دوژانیرو در . برنامه ای برای شهر مشهد تدوین نمود، هرچند شرایط هیچ شهری قابل مقایسه با مشهد نیست

کشور برزیل تهسیالت مناسبی برای گردشگران از قبیل گسترش تاکسی های زرد رنگ ویژه گردشگران و ایجاد تور ویژه گالری 

. للی و کلکسیون حیوانات و بهره گیری از خودروهای مخصوص گردشگران برای تورهای داخل شهری ایجاد شده استبین الم

همچنین در مالزی از تورهای گردشگری، سایبان های بزرگ در برخی از مناطق شهر برای جلوگیری از شرایط جوی نامناسب برای 
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. ود باعث جذب گردشگران زیادی در این کشور شده است، بهره جسته اندگردشگران،سرمایه گزاری در زمینه خطوط منوریل که خ

در این زمینه اقداماتی نیز در شهر های ایران صورت گرفته است که از جمله آنها می توان به استفاده از خودروهایی مخصوص برای 

خ نامه های قیمت تاکسی بر حسب مبدأ و در شیراز نیز نر. در شهر تهران اشاره نمود) سیتی تور(تورهای گردشگری داخل شهری 

همچنین در کیش از ایستگاه های . مقصد سفر بر روی دفترچه هایی که در خدمت گردشگران قرار می گیرد ،ارائه شده است 

دوچرخه در تمام مناطق خرید و گردشگری شهر برای مسافران و گردشگران و خودروهای مخصوص هتل ها که پس از  خرید 

کرمان نیز با تهیه بروشورهایی از نقشه شهر مسافران و گردشگران را .به هتل ها راهنمایی می کنند، استفاده شده است  مسافران را

 . به تمامی مناطق تاریخی و گردشگری درون شهر راهنمایی می کنند
 

 روش تحقیق.3

مشهد  بر اساس ماه های شاخص و پر رفت این پژوهش از طریق بررسی یافته های آماری از حجم ورود و خروج مسافرین به شهر 

انجام شده که با بررسی محل های اقامت و مقاصدی که مسافرین پس از ورود به شهر قصد  GISو آمد سال و بانک های اطالعاتی 

ائه راه کار بازدید از آنها را دارند و اثرات اقتصادی که این سفرهای درون شهری بر روی حوزه حمل و نقل می گذارند، اقدام به ار

 . هایی در جهت بهبود حمل و نقل مسافرین در سطح شهر و تبع آن کاهش با ترافیکی شده است
 

 استفاده از آمار ورودي و خروجی مسافرین به شهر مشهد -3-1
در سه مد . در ماه های تیر و مهر بیشترین حجم را دارا می باشد) هواپیما،قطار،خودرویا اتوبوس(آمار ورودی و خروجی مسافرین

حمل و نقلی  بیشترین حجم مسافرین ورودی به ترتیب در پایانه های مسافربری ، راه آهن ، پرواز های داخلی و خارجی ، انجام 

اولین و عمده ترین ] 4[ .، مسافر بوده است 1211و  2992،  12747،  47734شده و متوسط حجم مسافرین روزانه به ترتیب نیز 

،زیارت حرم مطهر می باشد، دومین هدف گردش و دیدار بستگان ،سومین هدف خرید غیر شغلی و  هدف زائران و گردشگران

 . چهارمین هدف تجارت و خرید شغلی می باشد

 

 

 شناسائی مراکز گردشگري مشهد -2-3

 : مراکز گردشگری مشهد شامل موارد ذیل می باشد

 آثارو ابنیه تاریخی و فرهنگی درون شهری _1

 ی و فرهنگی برون شهری آثارو ابنیه تاریخ_4

 موزه های مشهد -7

 فرهنگسراهای مشهد مقدس -3
 زیارتگاه ها و اماکن متبرکه -2

 بوستان ها و تفرجگاه های مشهد مقدس -2

 جاذبه های طبیعی و ییالقات -4
 بازارها، مراکز خرید و نمایشگاه -2
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ییالقات و بازار و مراکز خرید دارای بازدید بیشتر توسط گرشگران که از بین انها زیارتگاه ها و اماکن متبرکه و جاذبه های طبیعی و 

هرچند زائرین و گردشگران عمدتا با هدف زیارت به مشهد سفر نموده اند لیکن وجود .  وزائرین نسبت به سایر گزینه ها می باشند  

آمار . خود را در این مکان ها بگذرانندمراکز تجاری و مکان های تفریحی و تاریخی سبب می شود که مقدار زمان توجهی از وقت 

نفر بازدید بوده  324124نفر و از کوهستان پارک شادی  274241نفر از پارک ملت  234249بازدیدکنندگان ، از پارک کوهسنگی 

تجاری که در در بین مراکز . نفر نیز از آرامگاه نادری بازدید نموده اند 7,14342نفر از آرامگاه فردوسی و  412,424تعداد . است

نفر مقام  1,921,422حقیقت عالوه بر تامین مایحتاج مسافرین به عنوان جاذبه های توریستی نیزمطرح می باشد که بازار رضا با 

نفر مقام چهارم را  323,144نفر مقام سوم و بازار امین با  291,414نفر مقام دوم ،بازار مرکزی با  212,711اول ،الماس شرق با 

 . داشته اند
 

 
 

 سناریوسازی. 2

سناریو سازی با در در دو قالب کلی یعنی برون شهری و درون شهری ارائه شده و سپس با استفاده مدل های موجود برای اندازه 

 . گیری و مشخص کردن نواحی تولید و جذب مسافر گردیده است
 

 بررسی نقاط توليد سفر -2-1
فرخانه ها، هتل ها ،کمپ ها، که نسبت جمعیت به سطح در آنها بسیار باالست درفرضیه سازی به عنوان نواحی اماکنی مانند مسا

تولیدسفر انتخاب شده و مراکز تجاری و رستوران ها و مراکز تفریحی و ورزشی به نواحی جذب سفر در سنریو سازی در نظر گرفته 

ب سفر چه در داخل کالن شهر مشهد و چه در حومه و اطراف شهر مشهد برای مشخص شدن تفکیک نواحی تولید و جذ. شده اند

مناطق مختلف شهر جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و با بررسی میزان جمعیت ساکن و یا منتقل شده به آن منطقه نسبت به 

 2و  11ال با مقایسه مناطق به عنوان مث. منطقه مورد نظر جزء مناطق تولید کننده سفر و یا جذب کننده سفر تعیین می گردد

، میزان جمعیت مستقر 2نشان داده می شود به دلیل تعدد هتل ها و اماکن اقامتی مانند هتل آپارتمان ها مسافرخانه ها در منطقه 

 
  (  پراکندگی  هتل  ها  در  سطح  شهر 1 شکل ) 
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 با داشتن رستوران ها 11در این اماکن نسبت به سطح افزایش یافته و به عنوان محل تولید سفر می باشد و از سوی دیگر منطقه 

در . ی متعدد و وجود کوهستان پارک شادی و منطقه تفریحی پارک جنگلی وکیل آباد به عنوان منطقه جذب سفر معرفی میگردد

گانه مشهد منطقه ثامن که شامل حرم و اطراف ان می باشد کامال استثنا به شمار می رود به طوری که با  17بین تمامی مناطق 

ین منطقه می توان دریافت که این منطقه به دلیل وجود حرم مطهر و مراکز عمده خرید و مشاهده میزان تولید و جذب سفر در ا

درصد اماکن اقامتی و هتل ها در این ناحیه و در تولید  91اماکن تاریخی درون شهری فراوان درجذب سفرو به دلیل وجود بیش از 

 . سفر در رتبه اول قرار دارد
دارای ... رسی مانند هتل ها ، موزه ها ، اماکن تفریحی ورزشی ، رستوران ها ، اماکن تاریخی ، واز آنجا که هرکدام از اماکن مورد بر

با بررسی ها و پرسش های انجام شده از اماکن نام برده و همچنین با مراجعه به پایگاه های ثبت .ساعات بازدید متفاوتی می باشند 

کدام از این اماکن به تفکیک مشخص گردید که با توجه به این اطالعات می داده و آمارنامه های مختلف ساعات اوج بازدید از هر

در بحث تولید سفر هتل ها و اماکن اقامتی به عنوان مهمترین عامل . توان فرضیه های متفاوتی را در زمینه های مختلف ارائه داد

گانه مشهد مشخص  17وجود در مناطق در شکل زیر تمامی هتل های م. در تبدیل منطقه به محل تولید سفر مطرح شده است

، به ترتیب به عنوان بیشترین  2شده است آنچه که میتوان در ارتباط با اشکال زیر مورد بحث قرار داد این است که نواحی ثامن  و 

 . مناطق تولید کننده سفر می باشند
 

 

 

 

 

 

 
 

 بررسی عوامل مختلف تاثيرگزار در جذب سفر درون شهري -2-2
بوط به موارد زیر بر اساس پرسش در محل به دست آمده است و با توجه به تعیین نمودن ساعت های مراجعه به اماکن اطالعات مر

 . تهیه نمود 2زیر میتوان در نهایت برنامه زمان بندی مناسبی برای ارائه خدمات حمل و نقلی به گردشگران مطابق بند 
 نقش رستوران ها در جذب سفر:  الف

تا  41:71و ساعات 13:71تا   14:71به عمل آمده از رستوران های مورد آمارگیری مشخص گردید که بین ساعات با بررسی های 

 . دقیقه بیشترین حجم مراجعه کننده وجود داشته است 44:71
 

 نقش موزه ها در جذب سفر:  ب

بعداز  2تا  2موزه ها ساعات بازدید از از % 21با بررسی های به عمل امده از موزه های مورد آمارگیری مشخص گردید که حدود 

بعداز ظهر بوده است که این موزه  14تا  12صبح و ساعت  11تا  9ظهر بوده است که اوج بازدید در این محدوده زمانی بین ساعات 

ماری مجموعه مع -موزه هنرهای تجسمی ، تاریخ مشهد ، نجوم وساعت ،سالح ، تمبر و اسکناس ، صدف ،سکه و مدال(ها شامل 

بزرگراه شهید کالنتری مرکز تربیت معلم  -میدان حر بولوار سرفرازان ،موزه علوم و تاریخ طبیعی -حرم مطهر، موزه علوم زمین

چهارراه شهدا  -مجموعه فرهنگی تفریحی توس ، موزه مجموعه فرهنگی آرامگاه نادری  -شهید بهشتی ، موزه فردوسی و شاهنامه 
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از موزه ها تنها در شیفت صبح دایر بوده که در این موزه % 71بررسی های انجام شده مشخص گردید که در ادامه ) آرامگاه نادری 

مجموعه  -موزه قرآن و نفایس ،فرش و هدایای مقام معظم رهبری ( بوده است که شامل  14تا  11ها ساعت اوج بازدید بین 

بولوار وکیل آباد نرسیده به  -بان اندرزگو ، موزه حیاط وحش خیا -معماری حرم مطهر ، موزه مردم شناسی حمام مهدی قلب بیک 

% 11و حدود ) خیابان ابکوه روبروی پمپ بنزین  -بولوار شهید صادقی مجموعه اداری سازمان آب ، موزه اوقاف -صدف ، موزه آب 

بعداز ظهر شاهد اوج بازدیدکننده می  2تا  3از موزه ها نیز تنها در شیفت کاری بعد از ظهر دایر بوده که در این زمان بین ساعات 

موزه مورد بررسی  31تعداد موزه ها محدود به شهر مشهد نمی باشد و کل استان خراسان رضوی را شامل می شود در بین (باشند 

 ). موزه واقع در شهر مشهد مقدس می باشد 41تنها 
 

 نقش مراکز خرید و بازارها در جذب سفر:  ج

شب و  11صبح تا  9ز مراکز خرید مورد آمارگیری مشخص گردید که ساعات کاری مراکز تجاری از ساعت با بررسی به عمل آمده ا

این ساعات توسط آمارگیری حضوری از چندکسبه در ( شب می باشد  11الی  11صبح تا  2:71بازارها و مراکز خرید رو باز از 

که اوج )پروما ،زیست خاور،جنت ،الماس شرق اشاره کرد : به  مراکزمختلف تجاری بدست آمده است از جمله این مراکز می توان 

 . شب می باشد 44تا  12ظهر و  13تا  11بازدید در این مراکز از 
 

 

 

 

 نقش مراکز تفریحی ورزشی در جذب سفر: د
 :  گروه تقسیم کرد 4این مراکز را می توان به 

مراکز تفریحی ورزشی آبی مراکز تفریحی ورزشی 

 غیر آبی 
 

 کز تفریحی ورزشی آبیمرا

در مشهد مقدس ساعت کار استخرها و مراکز ابی سرپوشیده .می باشد ... شامل استخرها ،پارک های آبی ، دریاچه های مصنوعی و 

آبی باعث شده است  _در چند سال اخیر به دلیل رشد چشمگیر این مراکز تفریحی. شب می باشند 11صبح تا  9عموما از ساعت 

هد نه تنها در ایران بلکه در خاورمیانه به عنوان یک قطب تفریحی و سیاحتی به خصوص در فصل گرم تابستان که کالن شهر مش

مطرح شود عالوه بر مناطق ذکر شده مجموعه های آبی جدیدی در اطراف شهر مشهد در حال ساخت می باشند که نشانگر افزایش 

روند رو به رشد افزایش . ه در جاده شاندیز در حال ساخت می باشد انها در شهر مشهد می باشد مانند مجموعه ابی تفریحی ک

مراکز تفریحی ورزشی آبی در مشهد همچنان ادامه دارد و پیش بینی می شود که در چند سال آینده بعد از جنبه زیارتی مشهد از 

و حتی کشور های همجوار  دیدگاه تفریحی ورزشی دارای تعداد چشمگیری گردشگر و بازدید کننده نسبت سایر نقاط کشور

می  12تا  9پس از بررسی های به عمل آمده مشخص گردید که در بیشتر این مراکز ساعت اوج جمعیتی بین فاصله زمانی .گردد

 . در فصل  تابستان تعداد بازدیدکنندگان بیشتری نسبت به فصول دیگر سال جذب می کند  . باشد
 



7 
 

 از مراکز تفریحی ورزشی غیر آبی

شهرمقدس مشهد میتوان به باغ ملی، پارک جنگلی وکیل آباد، پارک جنگلی وکمپ غدیر در حاشیه بولوار وکیل آباد، پارک و شهر 

بازی ملت ، مجموعه ورزشی و تفریحی کوهسنگی ، کوهستان پارک شادی ، مسیر کوهپیمایی آب و برق ، سینماها و فرهنگ 

به دلیل گستردگی این مراکز از یک رو و روباز بودن  اکثر آنها از . اشاره کرد ... ،  و  سراهای مشهد، قلعه سحرآمیز،سرزمین عجایب

طرف دیگر باعث شده که ساعات کاری و همچنین ساعات اوج بازدید در آنها در فصول متفاوت سال متغیر بوده و از این رو نمیتوان 

 . زدید از این مراکز در شیفت صبح بیشتر می باشدساعت کامال مشخصی را برای آن ارائه داد اما به صورت کلی با
 

 نقش اماکن و ابنيه تاریخی در جذب سفر: و

مهمترین مکان تاریخی و زیارتی درون شهری . از کل زیارتگاه ها و اماکن تفریحی گردشگری کشور در مشهد می باشد% 11وجود  

ید کننده و زائر را بهخود اختصاص می دهد حرم مطهر میلیون بازد 74مشهد حرم مطهر رضوی می باشد که در سال بیش از 

ساعته بوده که بیشترین زائر و مسافر در هر روز در هنگام نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا به حرم مطهر  43دارای ساعت کاری 

بان عنصری غربی،خانه از دیگر اماکن تاریخی درون شهری مشهد میتوان به باغ خون، بولوار امام رضا، خیا. تشریف فرما می شوند

ملک ،خیابان امام خمینی مقابل دارایی،سرای قدیمی عزیز اله اف، محله عیدگاه، گذرگاه عباس قلی خان،کاروانسرای بابا قدرت، 

تن ،مقبره پیر  44خیابان نواب صفوی، مسجد جامع گوهرشاد  ،مسجد  -، گنبد سبز،مدرسه عباس قلی خان 12خیابان صدر صدر 

 . می باشد 14تا  2بره نادر شاه افشار اشاره کرد که ساعات بازدید در اکثر آنها بین ساعات پاالن دوز،مق
 

 

 بررسی عوامل مختلف تاثيرگزار در جذب سفر حومه شهر -2-3

 نقش رستوران ها در جذب سفر :  الف 

افرین را دارا می باشند در دو منطقه اکثر رستوران ها و تاالرهای پذیرایی خارج شهر مشهد که قابلیت پذیرایی از زائرین و مس

مناطق فوق عالوه بر داشتن رستوران ها وتاالرهای متعدد از لحاظ مناظر طبیعی و بکر نیز به عنوان . شاندیز و طرقبه قرار گرفته اند

 . یک منطقه استراتژیک در جذب سفر مطرح می باشد
 

 نقش موزه ها در جذب سفر : ب

 : ید خارج از شهر مشهد می توان به موارد زیر اشاره کرداز موزه های معروف و پربازد

موزه مردم شنایی رباط ویرانی ، موزه باستان شناسی مسجد مدرسه توس ، موزه مردم شناسی کالت نادری ،بخش تحتانی عمارت 

 ... خورشید ، موزه مردم شناسی قوچان،هاشیه میدان ازادی ،موزه مردم شناسی فریمان و 
 اشاره کرد 

 

این مراکز را نیز نقش مراکز تفریحی ورزشی در جذب سفر :  ج

 :  گروه تقسیم کرد 4می توان به 
 مراکز تفریحی ورزشی آبی  •
 مراکز تفریحی ورزشی غیرآبی •
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 مراکز تفریحی ورزشی آبی  

آبشار کالت نیز معروف  از مراکز تفریحی ورزشی آبی خارج شهر مشهد می توان به آبشار و دره ییالقی اخلمد، آبشار قره سو که به

 . است، آبشار رود معجن، بند فریمان، دریاچه بزنگان و سد چالیدره واقع در روستای نقندر اشاره کرد

 مراکز تفریحی ورزشی غيرآبی 

از مراکز تفریحی ورزشی غیر آبی در خارج شهر مشهد نیز می توان به پیست اتومبیل رانی شاندیز ، پیست اسب دوانی شاندیز، 

اشاره نمود که هر ساله تعداد بسیار زیادی از عالقه مندان ... موعه ورزشی استادیوم ثامن االئمه، سالن ورزشی تفریحی طرق و مج

 . به ورزش های مختلف نام برده را به سوی خود می کشاند
 

 نقش اماکن و ابنيه تاریخی در جذب سفر :  د

می توان به رباط فخرداوود، سنگ نگاره سنگ شتر، چهار طاقی بازه هور،  در ارتباط با اماکن تاریخی حومه و خارج شهر مشهد

مجتمع فرهنگی تاریخی توس،میل اخنگان، روستای تاریخی پاژ، رباط و مصلی طرق، مقبره اخیعلی قطلغشاه، بند تاریخی گلستان، 

چهار طاقی، سنگبر، کتیبه خان تاشی، چهار ، مسجد جامع ازغد، رباط های عالقبند و شریف آباد، رباط سفید، )موزه(رباط، ویرانی

 طاقی چالقد 
 

 

 یافته های تحقیق -3

الزم به توضیح است، .با طبقه بندی نوع سفر ها و بررسی نحوه دسترسی  به مقاصد به راهکارها و یافته های ذیل بدست آمده است 

بوده و سفرهایی که به منظور بازدید ییالقات و  سفرهایی که برای بازدید از اماکن داخل شهر انجام می گیرد سفرهای درون شهری

 . اماکن تاریخی اطراف شهر صورت می پذیرد، سفرهای حومه می باشند
 

 سفرهاي زیارتی -5-1

 مبدأ و مقصد سفر در کمتر از هزار متري هم قرار گرفته باشد : الف

که تا حرم مطهر کمتر از هزار متر ... تون ،رضا و هتل ها و مسافر خانه های اطراف حرم مطهر مانند هتل مشهد، قصر، سپید، زی

فاصله دارند، برای این چنین مسیر هایی می توان پیاده روهایی را که در اطراف حرم قرار دارند ،مانند طرح ره باغ هایی که در طرح 

ه به بهترین نحو ممکن بهسازی بهسازی و نوسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی در نظر گرفته شده اند را از لحاظ گذر عابر پیاد

 . نمود
 

 مبدأ و مقصد سفر در بيشتر از هزارمتري هم قرار گرفته باشد :  ب

هتل های شیراز، فیروزه، رازی ،شمس، پارس، : مانند( هتل هایی که در مکان هایی دورتر از هزارمتری حرم مطهر قرار گرفته اند

مبداء ها نسبت به همدیگر در دوحالت ) حرم مطهر(جه به اینکه مقصد ثابت استدر این حالت بستگی دارد که با تو...). و  4هما

 . پراکنده و هم راستا ،  پراکنده و غیر هم راستا قرار داشته باشند
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 مبادي پراکنده بوده و در یک راستا قرار داشته باشند : ج

ل هر هتل ایستگاه های  دوچرخه قرار داده که با دریافت اگر مبداءها پراکنده بوده و در یک راستا قرار داشته باشند میتوان مقاب

کارت شناسایی دوچرخه تحویل مسافر یا زائر داده شوده و در همین راستا ایستگاه هایی در اطراف حرم مطهر برای تحویل 

در نظر همچنین میتوان سه چرخه های مخصوص حمل افراد مسن و همچنین افراد معلول .دوچرخه و پارک آن طراحی گردد 

 . در این طرح، شهرداری می تواند به عنوان بخش نظارت کننده در نظر گرفته شود . گرفته شود
 

 مبادي پراکنده بوده ودر یک راستا نباشند : د

اگر مبداءها پراکنده بوده ودر یک راستا نباشد و مسافت آن ها تا حرم مطهر یرای استفاده از دوچرخه طوالنی باشد، می توان 

نمونه ای از مبادی . هایی به صورت مشترک و با برنامه زمان بندی مشخص بین چند هتل در نزدیکی هم ،در نظر گرفتسرویس 

 . نشان داده شده است) 4( پراکنده در شکل
 

 
 سفرهاي سياحتی -5-2

... موزه ها و آثار تاریخی ،مراکز خرید و(درون شهری  برای سفر. هدف  سفرها  به دو نوع درون شهری و حومه شهر تقسیم می شود

ییالقات ، مراکز تاریخی وموزه (برنامه ریزی به صورت ساعتی انجام گردد و برای سفر های حومه شهر ) که در داخل شهر قرار دارند

 . برنامه ریزی به صورت روزانه در نظر گرفته شود ) های شهرهای مجاور نزدیک به مشهد 
 : مقاصد سفر درون شهری و حومه شهر به چهار صورت تقسیم می شوندمبدأ و 

 مبدأ و مقصد سفر هر دو ثابت باشد  _

 مبادی پراکنده ولی مقصد سفر ثابت باشد    _

 مبادی و مقاصد سفر هر دو پراکنده باشد    _

 مبدأ ثابت و مقاصد پراکنده باشد    _

 

 
  (   نمونه  ای  از  مبادی  پراکنده 5 ) شکل
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 سفر هر دو ثابت باشدمبدأ و مقصد : سفرهاي درون شهري الف 5-2-1

در این حالت می توان از سرویس هایی که خدمات را به صورت رایگان به مسافرین و زائرین ارائه می دهند استفاده کرد که فقط 

برای مثال ایستگاه اول در مقابل پارک ملت و ایستگاه . ایستگاه بوده، ایستگاه اول در مبدا و ایستگاه دوم در مقصد است  4دارای 

در حالت دوم با بررسی مسیر های خطوط حمل ونقل عمومی می توان طوری برنامه . م در مقابل هتل پارس طراحی می شوددو

ریزی نمود که ایستگاه هایی در مقابل مبادی و مقاصد قرار گیرند که مسافرین و زائرین بتوانند با کمترین پیاده روی از این ایستگاه 

اطالع رسانی به زائران و مسافران باید به صورت کامل توسط بروشورهایی در هنگام ورود در اختیار  ها استفاده نمایند در این حالت

 . مسافران و زائران قرار گیرد تا مسافران را هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ اقتصادی توجیح کند 
 

 

 در صورتی که مبادي پراکنده ولی مقصد سفر ثابت باشد : ب

 .  می باشد  hop on hop offین پیشنهادی استفاده از سرویس های دراین حالت اول

به طور مثال برای بازدید و خرید از مرکز بزرگ خرید الماس شرق ایستگاه هایی را در نقاط مختلف شهر طراحی کرده که محل این 

از ایستگاه ) با ساعت های مشخص(ن تورها ایستگاه ها در نقاط پر رفت و آمد شهر قرار گیرند و مسافرین بعد از ثبت نام در این ای

در این گونه مسیرها مسافرین و زائرین میتوانند از هر مکان دیدنی یا مراکز خرید دیدن کنند و . ها به مقصد مورد نظر حرکت کنند

در این . بمانند  hop on hop offبعد از بازدید میتوانند با همان بلیط اول در همان ایستگاه پیاده شده منتظر سرویس بعدی 

 .ساعت از همان بلیط استفاده کنند 43برنامه ریزی تواتر بین سرویس ها نیم ساعت بوده و مسافرین با خرید یک بلیط میتوانند تا 
صبح حرکت  4این سرویس ها در ساعت . پبشنهاد دیگر استفاده از خودرو های ون در مبادی های پر رفت و آمد شهر می باشد

درحالت سوم می توان از . بعدازظهر جهت بازگشت مسافران اقدام میکنند 2را به مقصد می رسانند و در ساعت کرده و مسافران 

 . تاکسی های خطی کمک گرفت که در خیابان های منتهی به مقصد مورد نظر سرویس دهی را انجام می دهند
برای رفت و آمد به مقصد استفاده می کنند نیاز به طراحی با توجه به این که تعدادی از مسافران و زائران از وسیله  نقلیه  شخصی 

 . پارکینگ های عمومی با ظرفیت باال در مقاصد سفر مسافرین می باشد
 

 در صورتی که مبادي و مقاصد سفرها هر دو پراکنده باشند : ج

در سراسر سطح شهر انتخاب شده  در این پیشنهاد مسیرهایی. در این حالت نیز می توان از سرویس های سیتی تور استفاده نمود

اند که دارای حجم باالی تردد و مسافر می باشد این مناطق با توجه به مراکز تجاری ، پارک های بزرگ شهر ، مراکز تفریح و 

ا تاریخی انتخاب شده است  در این گونه سرویس ها استفاده کنندگان باید خود را به اولین ایستگاه نزدیک به خود برسانند تا ب

 hop on hopدر این نوع این سرویس دهی استفاده کنندگان مانند سرویس. سرویس مخصوص به این مراکز انتخابی سفر کنند

off   2نمیتوانند از وسیله خارج شده و بعد از بازدید از سرویس بعدی استفاده کنند بلکه توقف به مدت خیلی کوتاهی در حدود 

ن انجام می شود و اشخاص فقط برای اشنا شدن با این مکان و انتخاب مکان های دلخواه دقیقه برای توضیحات در مورد ان مکا

 . برای انجام سفر به انها در روز های بعدی سفر از این سرویس استفاده می کنند
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 در صورتی که مبداء ثابت و مقاصد پراکنده باشد :  د

ان را از مبداء سوار نموده و به مقاصد مختلف طی یک  مسیر در این حالت می توان از سرویس هایی استفاده کرد که مسافر

مشخص با برنامه ریزی شده است انتقال دهند در این برنامه ریزی انتخاب مسیر بیشتر با توجه به مقاصدی انجام می گردد که در 

 .  یک امتداد یا نزدیک به هم هستند 
سیتی تور برای حمل و نقل مسافرین و نشان دادن نقاط زیبا و یا تاریخی  عالوه بر آن میتوان از تورهای درون شهری یا به عبارتی

شهر و یا حتی نقاط تفریحی مانند مجتمع های آبی و یا پارک ها و یا حتی شهرهای بازی کمک گرفت که تمام این موارد تفریحی 

ری می تواند به صورت ثبت نامی انجام این تورهای درون شه. خوشبختانه در شهر مشهد به صورت فراوان و متنوع یافت می شود

 . گیرد
 

 

 حومه شهر -5-2-2

 در صورتی که مبداء و مقصد سفر هر دو ثابت باشد : الف

می توان از سرویس هایی استفاده کرد که مسافرین را صبح در ساعتی مشخص از مبداء سوار کرده و به مقصد انتقال می دهند 

 . زگشت مسافرین اقدام می کنند وبعد از ظهر در ساعتی مشخص به جهت با

 در صورتی که مبادي پراکنده ولی مقصد سفر ثابت باشد : ب

از آنجا که محور های خروجی و مکان های دیدنی اطراف و خارج مشهد کمتر دچار مشکالت ترافیکی است استفاده کنترل شده از 

مد، به عنوان مثال زوج و فرد پالک ها و یا یک طرفه سواریهای شخصی مسافرین با اعمال محدودیت هایی در ایام ژر رفت و آ

در این پیشنهاد دو نکته مهم وجود دارد اول اینکه چون از . کردن برخی از مسیر ها می تواند یک راهکار در نظر گرفته شود

برای جمع  خودروهای شخصی به صورت کنترل شده استفاده می شود تا حدود زیادی مشکل ترافیکی برطرف می گردد و ثانیا

باید توجه داشت که در این پیشنهاد باید به احداث پارکینگ هایی با ظرفیت . آوری مسافرین نیازی به صرف هزینه و وقت نیست

 . متناسب در اطراف و یا نزدیکی اماکن تفریحی پر بازدید خارج شهر اقدام نمود
تورهای برون شهری به صورت ثبت نامی و یا داوطلبانه و با توجه به اینکه که مقصد سفر ثابت و مشخص می باشد می توان از 

بهره جست که می تواند عالوه بر حل مشکالت ترافیکی شهر یک تبلیغ بسیار ) با حمایت مالی شهرداری و چند هتل(حتی رایگان 

که به دلیل  مناسب برای تک تک هتل های شرکت کننده در این طرح باشد در این حالت مسافران ترغیب و تشویق می شوند

راحت بودن و همچنین رایگان بودن در این تورها شرکت کنند و از خودروهای شخصی برای مراجعت به مکان های برون شهری 

 . استفاده ننمایند 
 

 در صورتی که مبادي و مقاصد سفرها هر دو پراکنده باشند : ج

راه اندازی نمود که در ساعت مشخص از هتل ها و یا کمپ در این حالت نیز می توان تورهای برون شهری را به صورت منطقه ای 

ها ی در یک محدوده حرکت کرده و مسافران و زائرین مشتاق را طی یک برنامه از قبل تعیین شده که در اختیار مسافرین قرار 

داری های چند منطقه و این تورها توسط شهر. گرفته است به چند مقصد و یا چند مکان دیدنی و تفریحی خارج از شهر انتقال دهد

هتل های مشارکت کننده در طرح صورت می گیرد می تواند به صورت رایگان و یا با یک هزینه جزئی انجام گیرد که باعث جلب 

 . این گونه تورها نیز می تواند به صورت ثبت نامی و یا داوطلبانه باشد. مسافران گردد
راکنده است می توان در خروجی های شهر یکسری ایستگاه ها را دایر نمود که در از آنجا که مبادی در این حالت بسیار متنوع و پ

ساعاتی مشخص و به صورت کامال رایگان مسافرین را در هر روز به مکان های تفریحی و ییالقی انتقال دهد و برنامه هفتگی به 
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کمپ های اسکان مسافر قرار داده شود تا در صورت کامال زمان بندی شده و مشخص از قبل توسط شهرداری در اختیار هتل ها و 

مزیت این طرح در این است که نیازی به تردد اتوبوس ها در سطح شهر به منظور سوار . اختیار میهمانان این شهر مقدس قرار گیرد

ها قرار گرفته است نمودن مسافران نمی باشد و این خود مسافران هستند که با کمک گرفتن از برنامه هایی که از قبل در اختیار آن

به ایستگاه ها در حومه شهر می آیند و همچنین در این حالت به مسافران حق انتخاب داده می شود که در چه روزی و در چه 

به عنوان مثال در روز های فرد مناطق ییالقی و دیدنی شرقی مشهد مورد . زمانی به کدام مناطق و مکان های دیدنی سفرکنند

 . رد و در در روز های زوج مناطق جنوبی بازدید قرار می گی

 در صورتی که مبدأ ثابت و مقاصد پراکنده باشد : د

در این برنامه ریزی این نکته مهم است که مسیر باید با توجه به مقاصدی که در یک امتداد یا نزدیک به هم بقرار دارند انتخاب 

نتیجه بعد از مشخص شدن مسیرها می توانیم از سرویس هایی در . گردد بدین ترتیب در زمان نیز صرفه جویی خواهد گردید

استفاده کنیم که مسافران را از مبداء سوار نموده و به مقاصد مختلف طی یک  مسیر مشخص که برنامه ریزی شده است انتقال 

روستای تاریخی و تفریحی  به صورت مثال  سرویسی که در محور نیشابور قرار میگیرد میتواند از خواجه اباصلت ،بینالود ،. دهند

 . بازدید داشته باشد ... بوژان ، روستای تفریحی بوژمهران ،سد باغرود ،آرامگاه خیام ،عطار، کمال الملک و 
 

 سفرهاي درمانی -5-3
ی مشهد از لحاظ درمانی در شرق کشور اهمیت خاصی دارد و از دیر باز سفر های درمانی به این شهر مرسوم بوده است چراکه برا

. ساکنین استان های شمالی ، شمال شرقی ، شرقی و جنوب شرقی از لحاظ اقتصادی و از لحاظ زمانی مناسب تر می باشد

به همین دلیل بیشتر . مسافرین در اینگونه سفر ها با توجه به دوره های درمانی بیماران، زمان بیشتری در مشهد سپری میکنند

ز لحاظ اقتصادی و آرامش روانی به مناسب باشد، مانند منزل آشنایان و یا مسافرخانه های افراد در مکان هایی ساکن می شوند که ا

نزدیک به همان مجتمع درمانی، حال با توجه به این موضوع می توان نتیجه گرفت که در این گونه سفر ها معموال مبداء پراکنده 

مارستان امام رضا، رضوی ، قائم ، شریعتی و فارابی و یا هر بیمارستان های بزرگ و بنام مشهد مثل بی. اما مقاصد ثابت هستند

با توجه به اینکه اکثر این بیمارستان ها در امتداد یک مسیر .  بیمارستان بنام دیگر می تواند یکی از این مقاصد در نظر گرفته شود

یک برنامه مدیریتی و کاربردی برای سرویس  قرار گرفته اند و با توجه اینکه این مقاصد از ثبات بیشتری برخوردار هستند می توان

برای حل مشکل حمل و نقل و سرویس دهی چنین سفرها و مسافرانی می توان دو . دهی به این عزیزان را در دستور کار قرار گیرد

 .راهکار جامع را مطرح کرد
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 پراکندگی بیمارستان ها) 3(شکل
 

 احداث ایستگاه هاي ویژه:  الف
قرار دادن ایستگاه های ثابت در برخی از مراکز پر رفت و آمد و مسکونی شهر که به هتل آپارتمان ها و مسافرخانه ها نیز  میتوان با 

نزدیک باشد خدمات حمل و نقلی را با کمک و مشارکت خود بیمارستان های نام برده و وزارت بهداشت و شهرداری انجام داد به 

مرکز خدماتی درمانی دولتی و بنام را سرویس دهی کند که خوشبختانه به دلیل در یک  صورتی که سعی شود چند بیمارستان و

 . امتداد قرار گرفتن چند بیمارستان معروف مشهد محتمل جلوه می کند
 

 سرویس دهی همراهان بيمار از طربق حمل و نقل عمومی:  ب
ی اتوبوس در سطح شهر ونزدیکی آنها به بیمارستان های با توجه به موقعیت مناسب ایستگاه های قطار شهری و اغلب ایستگاه ها

میتوان  بروشور هایی جهت تعیین مسیر هر بیمارستان از . بزرگ شهر، خود به عنوان یک راهکار مناسب در شهر عمل می کند

بتوانند به راحتی  طریق حمل و نقل عمومی تهیه و در اختیار همراهان بیماران که از شهرهای مختلف می آیند قرار داد تا آنها

 . تعیین مسر نمایند

 نتیجه گیری .2

همانگونه که بیان شد تاثیرات اجتماعی و اقتصادی گردشگری بر حمل و نقل تا حدی است که می توان به بررسی این موضوع 

ر در شهر در این پژوهش با توجه به مشخص شدن محل های تولید و جذب سف. درجهت تدوین یک برنامه توریستی اقدام نمود

مقدس مشهد و با بررسی راهکارهایی در جهت جابه جایی گردشگران و زائرین این شهر از محل های اقامتشان به مقاصدی که به 

عنوان مقصد گردشگری به حساب می آید، برنامه ای به منظور ساماندهی جابه جایی گردشگران و به تبع آن کاهش اثرات منفی 

اد شده که بر آن اساس، خدمت دهی به گردشگران با وسایل نقلیه معین و در زمان های مشخص گردشگری بر حمل و نقل پیشنه

 . شده صورت پذیرد 
 

 راهکارها و پیشنهادات. 4

به طور کلی باتوجه به یافته های بدست آمده از پژوهش با درنظر گرفتن سرویس هایی با زمان بندی مناسب در نقاط مختلف شهر 

ن بندی آنها به گردشگران و زائرین، دستیابی به دو هدف بسیار مهم امکانپذیر خواهد بود اول ایجاد تهسیالت و ارائه برنامه زما

مناسب برای گردشگران جهت جابه جایی و دسترسی راحت و ایمن به مناطق مختلف گردشگری و ایجاد یک تجربه و خاطره خوب 

 . شران بر ترافیک شهر که باعث ایجاد نظم ترافیکی خواهد شدمی گردد و دوم کاهش بار ترافیکی و تاثیرات حضور گرد
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