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فصل  : 1مقدمه ،چکیده و مسألهها

 -1-1مقدمه
شهر مشهد به دلیل وجود بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا (ع) هرساله پذیرای زائران بسیاری از اقصی نقاط کشور و همچنین اقصی
نقاط جهان میباشد ،هرچند افراد دالیل و انگیزههای متفاوتی را برای انتخاب مقصد سفر خود ارائه میدهند اما در شهرهای زیارتی
همچون شهر مشهد ،عمده ترین انگیزه سفر ،شرفیاب شدن به مرقد مطهر امام هشتم و زیارت میباشد ،حتی افرادی که به قصد
سیاحت ،دیدار آشنایان و دوستان ،کار و  ....به این شهر سفر میکنند بخشی از برنامه سفر خود را به زیارت اختصاص میدهند .با
این تفاسیر ،شهر مشهد در طول سال ،مهمانان بسیاری را از شهرها و کشورهای مختلف ،با ویژگیهای متفاوتی (سن ،جنسیت،
مذهب ،شغل و  )....پذیرایی مینماید.
بدیهی است که برنامهریزی برای حجم جمعیتی که در طول سال به ویژه در ایام خاص (میالد امام رضا ،ایام شهادت امام رضا و
مناسبتهای دیگر) به عنوان زائر وارد شهر مشهد می شوند نیازمند دسترسی به آمار تقریبی جمعیت آنان میباشد .عالوه بر آمار
جمعیتی زائران ،شناسایی مؤلفههای جمعیت شناختی آنان نیز برای ارائه خدمات بهتر از سوی مسئولین و کارگزاران ذیربط ضرورت
دارد.
شهرداری به عنوان یکی از سازمانهایی که در قالبهای مختلف (فرهنگی ،رفاهی و  )...به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با
گردشگران و به ویژه با زائران در ارتباط است بیش از همه نهادها و سازمانها ،نیازمند دسترسی به چنین اطالعاتی میباشد.
مطالعات انجام شده نشان میدهد که از سال  1365تا به امروز طرحها و پژوهشهای پراکندهای از سوی ارگانهای مختلف جهت
سرشماری و برآورد تعداد زائران صورت گرفته است (مطالعاتی که یا موضوع آنان دقیقا برآورد تعداد زائرین بوده است یا این که
بخشی حاشیه ای از اطالعات گردآوری شده به این موضوع پرداخته است) اما تجمیع این اطالعات و یافتهها جهت استفاده
مسئولین اتفاق نیفتاده است.
در این گزارش ،یافته های طرحها و مطالعات شناسایی شده در حوزه آمارگیری زائرین و شناسایی ویژگیهای جمیعت شناختی آنان
به تلخیص ارائه گردیده و برآورد تعداد زائرین از این مطالعات استخراج شده است.
قابل ذکر است که در بخش برآورد تعداد زائرین ،کلیه مسافرین ورودی به شهر مشهد به عنوان زائر در نظر گرفته شده و مبنای
آمارگیری قرار گرفتهاند اما در بخش ویژگیهای جمعیت شناختی زائران با توجه به اینکه ،در سرشماری تعداد زائرین در مطالعات
انجام شده از سوی سازمانهای ذیربط ،ویژگیهای جمعیتشناختی آنان لحاظ نشده است ،بنابراین این اطالعات از طرحهای پژوهشی
و مطالعات انجام شده در حوزه زائر و زیارت گردآوری شده است و بنابراین زائرین در این بخش ،به افرادی اطالق میشود که در
محدوده حرم مطهر امام رضا (ع) با شیوههای مختلف نمونه گیری انتخاب شده و مورد مصاحبه قرار گرفتهاند.
همچنین برای جمع آوری آمار و اطالعات مربوط به سرشماری تعداد زائرین تعدادی از پژوهشها و طرحهای مطالعاتی انجام شده در
سازمانهای مختلف (آستان قدس رضوی ،مرکز پژوهشهای شورای شهر ،سازمان حمل و نقل ترافیک ،مرکز آمار ایران )...مورد
بررسی قرار گرفت که از مجموع این مطالعات 3 ،طرح انتخاب شده و آمار و اطالعات مربوطه از آنها استخراج گردید و سایر
مطالعات یا به دلیل دارا بودن اطالعات قدیمی و یا ابهام زیاد در روشهای جمع آوری اطالعات و نیز ایرادات دیگر کنار گذاشته شد.

خالصه پژوهش های صورت گرفته در خصوص آمار زائران و مسافران
مشهد مقدس

شماره صفحه 4 :از 20

کد سند ایزو FR-521-005 :

تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :

 -1-2چکیده
اطالعات کلی
 بنا بر آمارهای موجود و همچنین برآوردهای انجام شده در زمینه تعداد مسافرین ،تا پایان اسفندماه  ،1393تعداد
مسافرین ورودی به شهر مشهد به  22میلیون نفر میرسد که این تعداد در مقایسه با سال گذشته روند افزایشی دارد.
 پیش بینیهای صورت گرفته بر اساس آمار موجود و برآوردهای مطالعات انجام شده نشان میدهد که در سال 1394
تعداد مسافرین ورودی به شهر مشهد به  24میلیون نفر برسد

 برآوردهای انجام شده در زمینه تعداد زائرین حاکی از آن است که در سال  1395تعداد زائران کالنشهر مشهد در حداکثر
به حدود  28میلیون نفر و در حداقل به حدود  14میلیون نفر خواهد رسید.
جنسیت



به لحاظ جنسیتی ،تفاوت اندکی در تعداد زائرین به تفکیک جنسیت وجود دارد ،در واقع نسبت زنان در بین زائرین در
مقایسه با مردان کمتر است.

 تفاوت در تعداد سفرهای زائرین زن و زائرین مرد در حدود  15درصد میباشد ،به عبارتی سهم سفرهای زائرین مرد 15
درصد بیشتر از زائرین زن میباشد.
میزان تحصیالت
 بیشتر افرادی که به مشهد مقدس سفر میکنند (نزدیک به نیمی از آنان ) از نظر سطح سواد زیر دیپلم بودهاند که درصد
مربوط به آن به طور میانگین  44درصد است.
 نزدیک به  53درصد زائرین نیز به لحاظ سطح تحصیالت در مقاطع دیپلم ( 31/5درصد) ،فوق دیپلم ( 7/9درصد) و
لیسانس ( 14/4درصد) قرار دارند.
 نزدیک به  3درصد زائرین نیز در سطوح تصحیلی فوق لیسانی و باالتر جای گرفتهاند.
سن
 اکثر مسافرین ورودی به شهر مشهد (بیش از نیمی از آنان) در رده سنی  20-40سال قرار دارند.

 کمترین میزان مسافرت در بین زائران مربوط به افراد با رده سنی باالی  60سال میباشد که حاکی از کم بودن دفعات
مسافرت این دسته از زائران به شهر زیارتی مشهد مقدس میباشد.
وضعیت شغلی
 به لحاظ وضعیت شغلی ،نتایج مطالعات انجام شده در حوزه زائر و زیارت نشان میدهد که مسافرین ورودی به شهر
مشهد عمدتاً شاغل هستند.

 زائرین شاغل در رده های شغلی همچون؛ کارگری ،کشاورزی ،فنی و تکنیسین ،فرهنگی ،رانندگی ،پرسنل نظامی و
آموزشی ،کسبه و بازاری و سایر مشاغل تولیدی و خدماتی مشغول به فعالیت میباشند.
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 همچنین  45درصد زائرین را افرادی همچون افراد بیکار ،خانهدار ،بازنشسته ،محصل ،زنان سرپرست خانوار ،طلبه و سرباز
که نقش چندانی در تولید و فعالیتهای اقتصادی ندارند ،تشکیل میدهند.
هزینه ها و درآمد

 میزان هزینههای خانوار بر حسب میانگین در بین  90درصد زائران بین  250هزار تا  500هزار تومان است که از این
تعداد میزان هزینه خانوار  47درصد آنان کمتر از  250هزار تومان میباشد.
 تنها  2/5درصد زائران ،هزینه کردی بیش از  500هزار تومان در ماه برای خانوار خود دارند.

 سطح درآمد زائران نیز حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از آنان ( 48/6درصد) درآمدی بین  200تا  500هزار تومان
دارند.
 سطح درآمد باالی  1میلیون تومان تنها به  6/6درصد زائران اختصاص دارد.
وسیله سفر
 در بین وسایل نقلیه ،اتوبوس بیشترین نقش را در ورود و خروج زائران به شهر مشهد دارد که در برخی مطالعات تا بیش
از  65درصد زائران را نیز شامل می شود.
 در مجموع به طور میانگین بیش از  50درصد ورود و خروج زائران به شهر مشهد توسط اتوبوس انجام میشود.

 بعد از اتوبوس ،اتومبلیهای شخصی ،قطار و در انتها نیز هواپیما و سایر وسایل در رده های بعدی قرار میگیرند.
 در خصوص زائران خارجی نیز ورود و خروج اکثر آنها به وسیله هواپیما صورت میگیرد.
انگیزه سفر
 یافتههای مطالعات انجام شده نشان می دهد که هدف زیارت بارگاه امام رضا (ع) نسبت به سایر اهداف سفر از سوی
زائران در اولویت قرار دارد.
 تفریح در اولویتبندی انگیزه سفر زائران در مرتبه دوم قرار گرفته است.

 دیدار اقوام ،کار اداری ،امور پزشکی ،تجارت و امور شغلی از دیگر دالیلی است که سبب ساز سفر زائران به شهر
مشهد شده است.
اسکان

 اقامت گاههای رایج زائران در شهر مشهد شامل :کمپ ،زائرسرا ،مدرسه ،هتل ،مهمانسرای غیردولتی ،مهمانسرای
دولتی ،حسینیه ،مهمان پذیر ،هتل آپارتمان ،مسافرخانه ،سوئیت ،خانه اجاره ای ،خانه شخصی ،منزل اقوام ،حاشیه
خیابان و حرم میباشد.
 هتل ،هتل آپارتمان و مسافرخانه به ترتیب رایجترین نوع اقامتگاه زائران خارجی است.

 در بین زائران ایرانی ،مسافرخانه ،منزل اقوام ،مهمان پذیر و هتل از اولویت های اول انتخاب اقامتگاه میباشد.
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 -3-1مسألههای شناسایی شده
 .1مهمترین موضوعی که در جریان جمع آوری اطالعات مربوط به تعداد زائرین به چشم میخورد ،پراکندگی مطالعات انجام شده
در این زمینه میباشد .نهادها و مراکز متعددی به طور موازی و بدون اطالع از مطالعات انجام شده توسط سایرین ،اقدام به
آمارگیری از زائرین به شیوههای مختلف نمودهاند و با توجه به بررسیهایی که در محدوده این مطالعه 1صورت گرفته است
می توان گفت که نهاد خاصی که به طور ویژه ( با استفاده از رویههای علمی و معتبر) متولی گردآوری اطالعات مربوط به
زائرین باشد ،وجود ندارد.
 .2آخرین آمارگیری دقیق از زائرین شهر مشهد در سال  1365صورت گرفته است که شیوه های علمی معتبر جهت جمع آوری
اطالعات مورد استفاده قرار گرفته است ،بنابراین آخرین اطالعات آماری موثق در زمینه تعداد زائران ورودی به شهر مشهد
مربوط به سه دهه پیش می باشد و بعد از آن مطالعه جامع و کاملی در این زمینه صورت نگرفته است.
 .3مراجعات به دستگاههای دولتی درگیر با زائر در شهر مشهد جهت گردآوری آمار زائرین نشان میدهد که اطالعات آماری
دقیقی در زمینه تعداد زائرین در این دستگاهها وجود ندارد .سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بنا بر محدوده وظایف خود
تنها آمار زائرانی را که در اقامتگاههای رسمی (هتل ،مسافرخانه ،هتل آپارتمان و  )...سکنی می گزینند در اختیار دارد و آماری
از تعداد زائرینی که در اقامتگاههای غیررسمی (خانه های اجاره ای ،منزل اقوام و آشنایان و  )...بیتوته می کنند در اسناد این
سازمان وجود ندارد .ستاد زیارت فرماندا ری مشهد در سالهای اخیر بنا بر مالحظاتی خاص که به صورت شفاف توضیح داده
نشد ،فعالیتی در زمینه جمع آوری آمار زائرین نداشته است .با مراجعه به استانداری نیز مشخص شد که اطالعات موجود در
رابطه با تعداد زائر اطالعاتی است که در فصول بهار و تابستان توسط ستاد زیارت این سازمان جمع آوری می شود که اطالعات
مربوط به آن در سایت مرکز آمار ایران نیز انتشار یافته است ولی در زمینه آمار کلی زائرین ورودی به شهر مشهد در طول
سال (در کلیه فصول) اطالعاتی در اسناد این دستگاه دولتی وجود ندارد .طبق گفته های مسئولین واحد آمار و اطالعات
استانداری طرحی در زمینه آمارگیری از زائرین ورودی به شهر مشهد ارائه گردیده است که انجام آن مستلزم اختصاص بودجه
از سوی نهادهای ذیربط می باشد .نهاد دیگری که به نظر میرسید اطالعاتی در زمینه تعداد زائرین در اختیار داشته باشد
معاونت فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد می باشد که با مراجعه به این واحد و گفتگو با کارشناس مربوط مشخص شد
که در این معاونت نیز اطالعاتی در زمینه آمار زائرین ورودی به شهر مشهد وجود ندارد ،بنا بر اظهارات کارشناس مربوطه
آمارگیری تعداد زائری ن ورودی به شهر مشهد نیازمند تدوین شیوه های علمی و معتبر آمارگیری می باشد که پس از جمع
آوری آمار مربوط بتوان کامال به داده ها و اطالعات موجود اعتماد نمود عالوه بر این ،آمارگیری تعداد زائرین شهر مشهد
نیازمند صرف وقت و هزینه زیاد است که بایستی تمهیدات الزم در این زمینه صورت گیرد ،تنها مطالعه صورت گرفته موجود
در معاونت فرهنگی و گردشگری شهرداری مشهد ،مطالعه ای است که به برآورد تعداد زائرین شهر مشهد در سالهای پیش رو
پرداخته است ،این مطالعه اطالعات الزم جهت برآورد را از داده های موجود در زمینه تعداد زائر (اخذ شده از سازمانها و
دستگاههای دولتی مرتبط با بحث زائر) گردآوری نموده است که همانطور که قبال ذکر آن به میان آمد ،آمار موجود آمار موثق
و قابل اعتمادی نمی باشد .در بخشی از گزارش حاضر از یافته های مطالعه فوق الذکر استفاده شده است.
 -1شایان ذکر است که در تهیه گزارش حاضر  ،کلیه اطالعات و آمار و ارقام موجود در زمینه سرشماری تعداد زائرین (به دلیل عدم دسترسی به برخی از
اسناد و گزارشها و  )....مورد بررسی قرار نگرفته و آمار و ارقام ارائه شده با تکیه براطالعات حاصله از چند گزارش ارائه گردیده است.
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.4

.5

.6
.7

.8
.9

در اغلب مطالعات انجام شده در حوزه آمارگیری از زائرین ،در زمینه شیوههای مورد استفاده برآورد تعداد زائر (به شیوه علمی)
ابهاماتی وجود دارد به طوری که شاید نتوان دادههای حاصل از این مطالعات را دادههای موثق و معتبری برای سیاستگذاری و
تصمیمگیری و برنامهریزی به شمار آورد.
وجود تناقض و تضاد در ارقام و آمارهای ارائه شده از تعداد زائرین در منابع اطالعاتی مختلف ،چالش دیگری است که مطالعات
مربوط به برآورد تعداد زائر در شهر مشهد با آن مواجه میباشد .به طوری که در برخی موارد ،این تناقضها در حدی است که
امکان ارائه یک گزارش تجمیع شده در این زمینه را دسترس ناپذیر میسازد.
عدم وجود یک برنامه مدون در زمینه آمارگیری از تعداد زائران باعث شده است که در بعضی از سالها ،با نقصان دادهها در این
زمینه مواجه باشیم که این امر برآورد تعداد زائرین برای سالهای آتی را با مشکل مواجه میسازد.
در اغلب مطالعات انجام ش ده در زمینه آمارگیری از تعداد زائرین (مطالعاتی که قابلیت استناد باالتری دارد و در مقایسه با سایر
موارد بیشتر می توان به داده های آن اعتماد کرد) ،ویژگیهای جمعیت شناختی زائران مغفول مانده و اطالعاتی در این زمینه
ارائه نگردیده است.
بر اساس برآوردهای انجام شده برای سالهای  1394و  ، 1395روند حضور زائران در شهر مشهد ،روندی صعودی بوده و شیبی
مالیم خواهد داشت.
ماههای پیک مسافر در سال  1393به ترتیب شامل ماههای فروردین ،شهریور ،مرداد و اسفند بوده است که در سال 1394
نیز در همین ماهها ،شهر مشهد با بیشترین میزان حضور زائران مواجه خواهد بود.
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فصل  :2سوابق مطالعاتی در حوزه آمارگیری زائرین شهر مشهد

 -1-2منبع اطالعاتی :آمارنامه های حمل و نقل شهرمشهد ( ،)1383-1392مرکز مطالعات حمل و نقل
شهرداری

2

3

جدول  -1تعداد مسافرین ورودی به شهر مشهد طی سالهای 1383-1392

فرودگاه

راه آهن

پایانه های مسافربری و ایستگاههای سوار جمع کل

384,222,10 708,453,2 887,147,1 1383

درصد رشد

7.8 979,823,13

 1384اطالعات موجود نبود
101,702,9 180,252,3 867,844,1 1385

7 148,799,14

308,392,11 470,652,3 924,927,1 1386

14.7 702,972,16

898,290,14 410,888,4 332,099,2 1387

25.4 640,278,21

188,647,13 720,132,6 094,523,2 1388

4.8 002,303,22

986,710,12 009,532,6 123,002,3 1389

-0.2 118,245,22

453,726,12 788,687,6 756,100,3 1390

1.2 997,514,22

304,061,12

-4 114,619,21

866,144,6 944,412,3 1391

353,357,11 784,541,6 096,648,3 1392

-0.3 233,547,21

 -2آمارنامه های حمل و نقل شهر مشهد ،1383-1392 ،سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری مشهد ،معاونت مطالعات و برنامه ریزی
 -3الزم به ذکر است که در آ مارنامه های حمل و نقل سازمان ترافیک ،آماری از تعداد زائرینی که با وسایل نقلیه شخصی به مشهد سفر می کنند ،وجود
ندارد.
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25,000,000
21,278,640

20,000,000
15,000,000

22,514,997 22,245,118 22,303,002

21,547,233 21,619,114

16,972,702
13,823,979

14,799,148

10,000,000

سال 1383

سال 1385

سال 1386

سال 1387

سال 1388

سال 1389

سال 1390

سال 1391

0

نمودار  -1روند ورود مسافر به شهر مشهد طی سالهای ()1383-1392

جدول  -2آمار ورود مسافر به شهر مشهد طی سالهای  1385-1392در ماه فروردین (ایام نوروز)

سال

آمار مسافرین ورودی فروردین ماه به شهر مشهد

درصد رشد

1385

761,238,1

-

1386

250,465,1

18.3

1387

455,727,1

17.9

1388

955,866,1

8

1389

281,851,1

-0.8

1390

854,871,1

1.1

1391

128,346,1

-28

1392

484,787,1

32.8

سال 1392

5,000,000
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2,000,000

1,866,955
1,727,455

1,800,000
1,600,000
1,400,000

1,851,281

1,871,854

1,787,484

1,465,250
1,346,128
1,238,761

1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
سال1385

سال1386

سال1387

سال1388

سال1389

سال1390

سال1391

سال1392

نمودار -2آمار ورود مسافر به شهر مشهد در فروردین ماه سالهای 1385-1392

 -2-2منبع مطالعاتی :تحلیلی بر آمار گردشگران و زائران داخلی ورودی به کالنشهر مشهد با استفاده از
مدلهای سری زمانی (4)1391
این پژوهش تعداد زائران و گردشگران ورودی به شهر مشهد ،بر اساس آمارهای یک دوره ده ساله آماری ( )1380-1390که مبتنی
بر پژوهشها و اسناد مرتبط میباشد ،تحلیل و برآورد نموده است .این آمارها یا از طرحهای پژوهشی (همچون طرح جامع گردشگری
مشهد ،طرح مجموعه شهری مشهد ،مطالعات اولین برنامه میان مدت عمرانی مشهد ،نتایج طرح جامعه مطالعاتی -تحقیقاتی اصالح
و بهبود وضعیت اقتصادی شهرداری مشهد و نظایر آن) و یا از برآوردهای آماری سازمانهایی همچون سازمان میراث فرهنگی و
گردشگری ،شهرداری مشهد ،فرمانداری ،سازمان ترافیک مشهد  ،نتایج آمارگیری گردشگری ملی استخراج شده است .تمامی این
مدارک مورد استناد قرار گرفته و برآوردی از تعداد گردشگران و زائران کالن شهر مشهد طی دوره ده ساله  1380تا  1390به عمل
آمده که مبنایی برای تحلیل و به کارگیری مدل سری زمانی می باشد.
یافتههای این مطالعه نشان می دهد که روند حضور زائرین در شهر مشهد ،روند صعودی بوده و شیبی مالیم دارد و تعداد گردشگران
و زائران کالنشهر مشهد در سالهای آینده رو به افزایش میباشد و در حداکثر به حدود بیست و هشت میلیون نفر و در حداقل
به حدود  14میلیون نفر در سال  1395خ واهد رسید .با توجه به نتایج به دست آمده زمانهای اوج سفر زائران و گردشگران
داخلی نیز طبق پیش بینی از همان پیک های سفر حال حاضر در فروردین و ماههای تابستان تبعیت میکند.
 -4سقایی ،مهدی ،جوانبخت ،زهره ( ،) 1391تحلیلی بر آمار گردشگران و زائران داخلی ورودی به کالنشهر مشهد با استفاده از مدلهای سری زمانی ،نشریه
تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال سیزدهم ،شماره 28
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جدول  -3پیشبینی متوسط تعداد زائران ورودی به کالنشهر مشهد

ماههای سال

1392

1393

1394

1395

فروردین

4,393,143

4,775,278

5,089,383

5,433,946

اردیبهشت

1,774,097

1,849,805

1,890,806

1,962,255

خرداد

1,199,512

1,282,997

1,291,234

1,346,696

تیر

2,474,823

2,647,824

2,842,450

2,962,136

مرداد

3,162,136

3,398,978

3,521,022

3,932,232

شهریور

3,312,157

3,547,554

3,668,572

3,779,004

مهر

1,101,499

1,133,303

1,153,874

1,205,350

آبان

963800،91

997877،28

1017939،83

1136554،11

آذر

964,628

936,108

990,213

1,084,202

دی

782,351

793,705

820,536

879,658

بهمن

1,091,648

1,105,807

082,141,1

1,190,155

اسفند

2,038,820

2,243,383

2,601,475

2,741,875

جمع

23,258,620

24,712,626

26,028,592

27,654,067

 -3-2منبع مطالعاتی :نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار و تابستان (شش ماه اول سال  5)1392مرکز آمار
ایران ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
اطالعات مربوط به این مطالعه در پاییز سال  1392جمع آوری گردیده است .روش آمارگیری در این طرح روش نمونهگیری است
که مأمور آمارگیر با مراجعه به خانوارهای نمونه ،اطالعات مربوط به فعالیتهای گردشگری خانوار در فصل مورد نظر را از طریق
مصاحبه رودررو با سرپرست یا عضو مطلع خانوار در پرسشنامه مربوط ثبت کرده است.
چارچوب نمونه گیری مرحله اول ،فهرست حوزههای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  1390در کشور است .چارچوب
نمونهگیری مرحله دوم نیز فهرست قطعههای حاصل از تقسیم بندی حوزههای نمونه است که هر کدام از این قطعهها به طور
متوسط در مناطق شهری شامل  80خانوار و در مناطق روستایی شامل  40خانوار است .چارچوب نمونهگیری مرحله سوم ،فهرست
همه خانوارهای معمولی ساکن در واحدهای نمونهگیری مرحله دوم نمونه گیری است که مأمور آمارگیر با فهرست برداری از کلیه
 -5نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار و تابستان  ،1392مرکز آمار ایران ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
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مکانها و خانوارهای قطعه نمونه در قالب فرم فهرست برداری تهیه کرده است .در این طرح از روش نمونهگیری احتمالی سه مرحله
ای با طبقه بندی استفاده شده است.
یافته های مربوط به مطالعه مورد نظر در جدول ذیل ارائه شده است:
جدول  -4آمار سفر به شهرستان مشهد به ترتیب تعداد سفر انجام شده بر حسب نوع سفر و تعداد نفر شب اقامت در بهار 1392

تعداد سفر
کل

بدون اقامت شبانه

با اقامت شبانه

*نفر شب اقامت

بهار 1392

3927101

495448

3431652

15330558

تابستان 1392

6181124

454469

5726655

24955421

*تعداد نفر شب اقامت در سفرهای با اقامت شبانه عبارت از مجموع شب اقامت فردفرد اعضای سفررفته خانوار در فصل مورد
بررسی است.
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فصل  -3سوابق مطالعاتی در حوزه ویژگیهای جمعیت شناختی زائران

 -1-3مقدمه
سازمانهای متولی امور زائر و گردشگر جهت برنامهریزی ها و سیاستگذاریهای دقیق و ارائه خدمات و امکانات رفاهی مطلوب به
زائران و گردشگران نیازمند شناسایی برخی از ویژگیها وخصوصیات آنان میباشند ،آگاهی از این امر که مسافرین ورودی به شهر
مشهد و زائرین مرقد مطهر امام رضا (ع) را بیشتر چه قشری از افراد (به لحاظ سطح تحصیالت ،جنسیت ،رده سنی ،رده شغلی و
 )...تشکیل می دهند ،اتخاذ تصمیمات مدیریتی را برای مسئولین و کارشناسان حوزه مربوطه آسان تر میسازد .به همین جهت
بخشی از این گزارش ،به ترسیم سیمای زائرین پرداخته و ویژگیهای جمعیت شناختی آنان را از منظر آماری مورد بررسی قرار داده
است.
الزم به ذکر است که آمار و ارقام این بخش از گزارش از یافتههای مطالعه ای با عنوان « بررسی تحقیقات موجود در رابطه با
زائر و زیارت و فراتحلیل آنها» 6که در سال  1391از سوی پارک علم و فناوری توسط پژوهشگران جهاد دانشگاهی مشهد ،انجام
شده ،استخراج گردیده است .در این مطالعه 203 ،طرح پژوهشی ،طرح مطالعاتی و پایان نامه مورد بررسی قرار گرفته و ویژگیهای

زائران در ابعاد مختلف آن احصاء شده است.
 -2-3ویژگیهای شخصی مسافرین ورودی به شهر مشهد
جنسیت
یکی از متغیرهای مهم در ارتباط با مسائل اجتماعی جنسیت افراد میباشد ،این متغیر به لحاظ مسائل حقوقی ،رعایت شاخص
های اجتماعی و اقتصادی همانند رفاه ،تمایز بین جنسیتی و ترکیب جنسیتی و نوع برخورد با آن ،از اهمیت بسیاری برخوردار است
و عدم توجه به آن در واقع بیتوجهی به نیمی از جمعیت فعال یا غیرفعال جامعه خواهد بود.
جدول  -5توزیع درصدی جنسیت مسافرین ورودی به شهر مشهد

جنسیت

درصد

مرد

58

زن

42

 -6مظهری ،محمد ( ،)1391بررسی تحقیقات موجود در رابطه با زائر و زیارت و فراتحلیل آنها  ،پژوهشکده جهاد دانشگاهی ،کارفرما :پارک علم و فناوری
خراسان ،به سفارش طرح مطالعه توسعه کمّی و کیفی زیارت امام رضا(ع)
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تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :
تحصیل
نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در مورد زائران حضرت رضا (ع) نشان میدهد بیشتر افرادی که به مشهد مقدس سفر میکنند
از نظر سطح سواد زیر دیپلم بوده که درصد مربوط به آن تقریباً به طور میانگین  37.6درصد است .همچنین نتایج نشان میدهد
که به طور میانگین  31.5و  14.4درصد از زائرین را به ترتیب مقاطع تحصیلی دیپلم و لیسانس تشکیل میدهد .بر اساس

اطالعات در جدول ذیل ،بیشتر افرادی که به مشهد مقدس مشرف میشوند افراد دارای تحصیالت پایینتر از دیپلم میباشند.
جدول  -6میانگین مسافرین ورودی به شهر مشهد از نظر سطح تحصیالت در تحقیقات انجام شده

سطح سواد

بی سواد زیر دیپلم دیپلم فوق دیپلم لیسانس
5.5

درصد میانگین

37.6

31.5

7.9

فوق لیسانس و باالتر
2.8

14.4

سن
یکی دیگر از متغیرهای مهم جمعیتی و اجتماعی ،سن افراد است .این متغیر از این جهت اهمیت دارد که با خواستههای افراد و
میزان توجه به آن ،انگیزهها و نگرشها ،فعالیت افراد و بسیاری از شرایط دیگر سروکار دارند .در این میان فعالترین و با انگیزه
ترین قشر سنی ،افرادی هستند که عموماً دارای رده سنی  20-40سال میباشند و عدم توجه به خواسته ها و عالیق این قشر از
جامعه ،منجر به رشد کند بسیاری از شاخص های اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی خواهد شد.
به طور کلی نتایج حاصل نشان میدهد که  57.3درصد از زائرین مورد بررسی ،دارای رده سنی  20-40سال ،یعنی فعالترین قشر
جامعه بوده و پس از آن رده سنی  40-60سال ،بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده است .کمترین درصد مربوط به افراد با
رده سنی باالی  60سال می باشد که مسافرت کمتر این قشر به شهر زیارتی مشهد مقدس را نشان میدهد .بر اساس یافتهها بیشتر
زائرین و مسافرین را افرادی که در دامنه سنی  20-40سال هستند ،تشکیل میدهند.
جدول  -7رده های سنی مسافرین ورودی به شهر مشهد

رده سنی

زیر  20سال

 20-40سال

 40-60سال

باالی  60سال

درصد میانگین

11.7

57.3

24.8

6.1

شغل
جدول  -8شغل مسافرین ورودی به شهر مشهد

شغل

شاغل

غیرشاغل

درصد

55

45
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تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :
افراد شاغل عمدتا ،در رده های شغلی همچون؛ کارمندی ،کارگری ،کشاورزی ،فنی و تکنیسین ،فرهنگی ،رانندگی ،پرسنل نظامی
وآموزشی ،کسبه و بازاری و سایر مشاغل تولیدی و خدماتی مشغول به فعالیت میباشند .همچنین افراد غیرشاغل نیز شامل افراد
بیکار ،خانه دار ،بازنشسته ،محصل ،زنان سرپرست خانوار ،طلبه و سرباز که نقش چندانی در تولید و فعالیت های اقتصادی ندارند
میباشند.
هزینه خانوار
میزان درآمد زائرین نیز یکی از شاخصهایی است که تمایل آنها به سفر و میزان آسیبپذیری اقتصادی آنها را نشان میدهد .در
میان تحقیقات انجام شده در سالهای  1389و  1390اطالعات چندانی در مورد سطح درآمد زائرین در دست نیست و تنها در
پژوهش انجام شده توسط مرکز پژوهشهای آماری دانشگاه فردوسی مشهد در سال  ،1389به میزان هزینه ماهانه خانوار برای
زائرین توجه شده است که قاعدتاً میزان درآمد این افراد ،بایستی بیش از هزینه ماهانه هریک از خانوارهای آنان باشد.
جدول  -9هزینه خانوار مسافرین ورودی به شهر مشهد

گروههای هزینه ماهانه
خانوار

زیر  250هزار
تومان

از  250تا  500هزار
تومان

از  500تا  800هزار
تومان

باالتر از  800هزار
تومان

درصد زائرین

47.2

44.1

7

1.7

اگرچه با توجه به تحقیقات انجام شده برای سالهای  1389-90اطالعات چندانی در مورد درآمد زائرین وجود ندارد اما نتایج حاصل
از تحقیقات برخی از محققان نشان میدهد که متوسط درآمد زائرین به طور میانگین در گروههای درآمدی مختلف در بین زائرین
به قرار زیر است:
درآمد زائرین
جدول  -10درآمد مسافرین ورودی به شهر مشهد

گروههای
درآمدی
درصد زائرین

زیر  200هزار بین  200تا  500بین  500هزار تا  1بین  1تا
میلیون تومان
میلیون تومان
هزار تومان
تومان
28

16.8

48.6

 1.5باالی  1.5میلیون
تومان

3.1

وسیله سفر
جدول  -11وسیله سفر مسافرین ورودی به شهر مشهد

وسیله سفر

اتوبوس

اتومبیل شخصی

قطار

هواپیما و سایر وسایل نقلیه

درصد زائرین

50

21.3

18.5

10.2

3.5
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تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :

یافتههای مطالعات انجام شده در حوزه وسیله سفر ( 17مطالعه) نشان میدهد که در بین وسایل نقلیه ،اتوبوس بیشترین نقش را
در ورود و خروج زائران به شهر مشهد دارد که در برخی مطالعات تا بیش از  65درصد زائران را نیز شامل میشود .در مجموع به
طور میانگین بیش از  50درصد ورود و خروج زائران به شهر مشهد توسط اتوبوس انجام میشود .در مرتبه بعد اتومبیلهای شخصی
حدودا  21.3درصد ،قطار  18.5درصد و در انتها نیز هواپیما و سایر وسایل نقلیه قرار دارد.
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تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :

فصل  -4خالصه یافته و جمع بندی

 -1-4خالصه یافته های مطالعات انجام شده در حوزه آمارگیری و برآورد تعداد زائرین
آمارهای سازمان حمل و نقل ترافیک در زمینه تعداد مسافرین ورودی (بدون احتساب آمار زائرین وسایل نقلیه شخصی) به شهر
مشهد نشان میدهد که:
 در یک دوره ده ساله ( )1383 -1393حجم مسافرین ورودی به شهر مشهد روند صعودی داشته است
 از سال  1386به بعد نرخ ورود مسافر به شهر مشهد ،شیب تندی داشته است.

 تعداد کل مسافرین (بدون احتساب آمار زائرین وسایل نقلیه شخصی) در سال  1392برابر با  21،547،233نفر میباشد.

 بیشترین حجم مسافر جابجا شده در طول این دوره ده ساله توسط وسایل نقلیه اتوبوس و تاکسی صورت گرفته
است.

 در سالهای  1391و  ، 1392حجم ورود مسافر نسبت به چند سال قبل از آن به طور ناچیزی ( 1میلیون نفر) با کاهش
مواجه شده است.
عالوه بر آن آمار مطالعه انجام شده در زمینه برآورد تعداد مسافرین ورودی به شهر مشهد حاکی از آن است که:
 تعداد مسافرینی که مقصد آنان شهر مشهد بوده و به قصد زیارت به مشهد مشرف می شوند ،در مقایسه با سالهای قبل
در حال افزایش است.


 تعداد کل مسافرین در سال  1393برابر با  24712626نفر برآورد شده است.
 ماههای پیک مسافر در سال 1393به ترتیب شامل ماههای فروردین ،شهریور ،مرداد و اسفند است.
 بنا بر برآورد انجام شده ،در فروردین  1394در مقایسه با همین ماه در سالهای قبل با حجم جمعیت بیشتری از
در سالهای آینده ( ،)1394-1395روند حضور زائران در شهر مشهد ،صعودی بوده و شیبی مالیم دارد.

زائران مواجه هستیم 5089383( .نفر)

 -2-4جمع بندی و نتیجه گیری
در بررسی مطالعات انجام شده در حوزه سرشماری و برآورد تعداد زائرین ،سه مطالعه که از دادههای معتبر و موثقتری در مقایسه با
سایر اسناد و مطالعات برخوردار بودند در این گزارش مورد استناد قرار گرفته اند .آمار و ارقام موجود در رابطه با تعداد زائرین از
مطالعا ت حمل و نقل ترافیک و همچنین مطالعات مرکز آمار ایران استخراج گردیده و پیش بینی تعداد زائرین نیز با استفاده از
اطالعات و یافتههای مطالعه برآورد تعداد زائر با استفاده از مدل سری زمانی صورت گرفته است.
با مقایسه آمارهای موجود در زمینه تعداد زائر و همچنین برآورد موجود در این زمینه ،تعداد زائرین برای نوروز  1394پیش بینی
شده است .مقایسه این آمار و ارقام نشان می دهد که برآورد صورت گرفته برای تعداد زائرین با آمار و ارقام موجود تفاوتی در
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تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :
حدود  1.5تا  2میلیون نفر را دارا می باشد که این اختالف آمار به دلیل عدم دسترسی به آمار زائرینی که با وسایل نقلیه شخصی
به شهر مشهد سفر کرده اند اتفاق افتاده است .بدین معنا که پیش بینی تعداد زائر در مطالعه صورت گرفته ،تعداد زائرین را  1.5تا
 2میلیون نفر بیشتر از آمار موجود زائرین (با توجه به اطالعات و آمار و ارقام سازمان حمل و نقل ترافیک و مرکز آمار ایران) نشان
می دهد .لذا با عنایت به آمارهای موجود ،جهت برآورد تعداد زائرین نوروز  1394از اطالعات مطالعه پیش بینی تعداد زائرین با
استفاده از مدل سری های زمانی استفاده گردیده است.
در مجموع با توجه به آمارهای موجود و همچنین برآوردهای صورت گرفته میتوان گفت که:
 در سال  ،1392تا پایان اسفند ماه ،حجم ورود مسافر به شهر مشهد به  21547233نفر رسیده است و بنابر
برآوردهای صورت گرفته ،آمار مسافرین ورودی تا پایان اسفند ماه  1393به این شهر به  22میلیون نفر خواهد
رسید.

 حجم ورود مسافر به شهر مشهد طی سالهای آتی با افزایش مواجه میباشد به طوری که بر اساس برآوردهای انجام شده
تعداد مسافرین ورودی به مشهد در سال  1394به  24میلیون نفر و در سال  1395به  26میلیون نفر خواهد رسید.
عالوه بر آمارهای ارائه شده در زمینه تعداد مسافرین ورودی به شهر مشهد در طول سال ،حجم ورود مسافر در ایام نوروز نیز بدین
شرح می باشد:
 در طی سالهای  1385تا  1392بنا بر آمارهای موجود حجم ورود مسافر به شهر مشهد در فروردین ماه (ایام نوروز)
باالی  1میلیون نفر بوده است.



تعداد مسافرین ورودی به شهر مشهد در ماه فروردین (ایام نوروز) در طی سالهای مورد بررسی ( )1385-1392از
حداقل  1،200،000تا نزدیک به  1،900،000نفر در نوسان بوده است.



با توجه به روند افزایشی ورود مسافر به شهر مشهد (با اتکا بر آمارهای سازمان حمل و نقل و ترافیک و همچنین برآورد
انجام شده) می توان پیشبینی کرد که در ماه فروردین ( 1394ایام نوروز) تعداد مسافرین ورودی به شهر مشهد به
باالتر از  2میلیون نفر برسد.
جدول  -11پیش بینی حجم ورود مسافر به شهر مشهد در سالهای آتی

سال

7

حجم مسافر ورودی به شهر مشهد در طول سال حجم مسافر ورودی به شهر مشهد در ماه فروردین (ایام نوروز)

1392

21,547,233

4،400،000

1393

22,000,000

4،800،000

1394

24,000,000

5،000،000

 -7جهت برآورد و پیش بینی تعداد زائر ورودی به شهر مشهد از یافته های مطالعه تحلیلی بر آمار گردشگران و زائران ورودی به کالنشهر مشهد با استفاده از
مدل سری های زمانی ( )1392استفاده شده است.
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تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :

فصل  : 5پیشنهادات
پیشنهاداتی در زمینه ایجاد بانکهای متمرکز اطالعاتی زائر و گردشگر در شهر مشهد
بررسی های انجام شده در زمینه مطالعات مربوط به برآورد تعداد زائر و مسافر ،حاکی از وجود تناقضهایی در اطالعات و آمارهای
موجود می باشد به طوری که تجمیع این اطالعات در قالب یک گزارش آماری از تعداد زائرین را با مشکل مواجه میسازد .عدم
هماهنگی نهادهای مرتبط با امور زائر و گردشگر در سرشماری زائرین و موازی کاری این نهادها بدون اطالع از نتایج و یافتههای
مطالعات یکدیگر ،به این تناقضها و نواقص در آمار و ارقام دامن میزند .بررسیها نشان میدهد که سازمانهای مختلفی که هرکدام به
نوعی با زائر و مسافر در ارتباط میباشند ،درگیر جمعآوری اطالعات در این زمینه هستند ،سازمانهایی چون سازمان میراث فرهنگی
و گردشگری ،آستان قدس رضوی ،سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،پارک علم و فناوری ،حوزه های مختلف سازمان شهرداری و  ...از
جمله این نهادها می باشند .لذا ضروری است که از اقدامات موازی در زمینه سرشماری تعداد زائر و گردشگر پرهیز شده و کار جمع
آوری اطالعات و دادههای این حوزه در اختیار یک نهاد قرار گیرد و در واقع یک سازمان متولی سرشماری تعداد زائرین باشد تا هم
در زمان و هم در بودجه های اختصاصیافته به این امر صرفه جویی به عمل آید .عالوه بر سرشماری تعداد زائرین ،الزم است که
برخی از خصوصیات و ویژگیهای جمعیتشناختی زائرین نیز در جریا ن این سرشماریها مورد سوال قرار گیرد تا بدین ترتیب بانک
اطالعاتی کاملی در زمینه امور زائرین و مسافرین ورودی به شهر مشهد در دسترس باشد تا در مواقع لزوم ،دسترسی به اطالعات
مورد نیاز در این زمینه برای همه افراد ،مسئولین و کارشناسان امکان پذیر شود.
همچنین پیشنهاد میشود با استفاده از اساتید برجسته دانشگاه که در حوزههای آمار و روش تحقیق ،پژوهشگری علوم اجتماعی و
سایر حوزههای مرتبط صاحب نظر بوده و در این زمینه ها متخصص میباشند ،شیوههای علمی و معتبری جهت آمارگیری از تعداد
زائرین و همچنین شناسایی مؤلفه های جمعیت شناختی آنان تدوین گردد و در اختیار دستگاههای دولتی جهت برنامه ریزی و
اجرا قرار گیرد .بدین ترتیب و با کاربرد شیوههای علمی و یکسان میتوان تناقض در آمار و ارقام را از بین برد و دادههای موثق تر و
با اعتبار بیشتری را در اختیار مسئولین در راستای برنامهریزیهای بهتر قرار داد.

خالصه پژوهش های صورت گرفته در خصوص آمار زائران و مسافران
مشهد مقدس

شماره صفحه 20 :از 20

کد سند ایزو FR-521-005 :

تاریخ ارسال گزارش94/03/05 :

فصل  :6فهرست مطالعات مورد بررسی در تهیه گزارش آمارگیری زائرین و ویژگیهای جمعیت
شناختی آنان:8
.1
.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

حسنی ،غالمرضا ( ،) 1384بررسی شاخصهای ورود و خروج زائر به شهر مقدس مشهد ،طرح پژوهشی معاونت فرهنگی و
اجتماعی شهرداری مشهد
مظهری ،محمد (،) 1391بررسی تحقیقات موجود در رابطه با زائر و زیارت و فراتحلیل آنها ،طرح پژوهشی پارک علم و
فناوری ،به سفارش طرح مطالعه توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا (ع)
حسینی ،ابراهیم ( ،) 1381بررسی آماری زائرین حرم مطهر در ورودیها از نظر تعداد ،ترکیب سنی ،قومی ،جنسی ،سواد،
بومی و غیربومی بودن ،طرح پژوهشی آستان قدس رضوی
حسینی ،ابراهیم ( ،) 1381بررسی نمونه ای ترکیب جمعیتی و ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی و نیازسنجی زائرین ورودی
به اماکن متبرکه حرم مطهر امام رضا (ع) ،طرح پژوهشی مؤسسه خدمات مشاوره ای و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس
رضوی ،به سفارش دبیرخانه شورای عالی فرهنگی
سقایی ،مهدی ،جوانبخت ،قهفرخی ،زهره ( ،) 1391تحلیلی بر آمار گردشگران و زائران ورودی به کالنشهر مشهد با
استفاده از مدل سری های زمانی ،نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی ،سال سیزدهم ،شماره 28
نتایج آمارگیری زائرین حرم مطهر امام رضا (ع) (،)1374طرح پژوهشی شهرداری ثامن
بهروان ،حسین ( ،) 1386تفکیک زائرین و مجاورین در میان واردشدگان به شهر مشهد در ایام تابستان ،طرح پژوهشی
مرکز پژوهشهای شورای اسالمی شهر مشهد
آمارنامه های حمل و نقل شهری ( ،)1383-1392سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری مشهد ،معاونت مطالعات و
برنامه ریزی
نتایج آمارگیری از گردشگران ملی بهار و تابستان  ،1392مرکز آمار ایران ،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست
جمهوری

 -8در تدوین گزارش حاضر تنها از  3منبع اطالعاتی استفاده شده است ولی سایر منابعی که در جریان تدوین این گزارش مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته-
اند (ولی بنا به دالیلی که در متن گزارش به آن اشاره شده است مورد استفاده واقع نشدهاند) نیز در فهرست مطالب آمده است.

