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 داخلي ورودي به كالنشهر زايران و گردشگرانتحليلي بر آمار 
  مشهد  با استفاده از مدل هاي سري زماني

 31/6/91:                  پذيرش نهايي23/1/91:دريافت مقاله
  71-94 :صفحات

  1 دانشگاه حكيم جرجاني گرگان جهانگردي،علومگروه  استاديار: مهدي سقايي
Email: mehdi.saghaii@gmail.com   

  كارشناس ارشد برنامه ريزي شهري: زهره جوانبخت قهفرخي 
Email: zohreh.javanbakht@gmail.com 

  چكيده 
شگري  در يك مكان آماريكي از بنياني ترين پارامترهاي سنجش عملكرد زيارت و گرد

 از اين رو ، امروزه داشتن اطالعات آمارى در مورد شمار زائران خارجى .محسوب مي شود
 پايداريو داخلى و ميزان مخارج آنها در مقاصد گردشگري در جهت برنامه ريزي و 

به گونه اي كه فقدان مبناهاي آماري در رابطه با تعداد و . گردشگري بسيار ضرورى است
 مانع از   سبب شده وه هاي مرتبط ، گونه اي ناهماهنگي در ارائه خدماتديگر شاخ

 كالنشهر مشهد از جمله  .مديريت صحيح بحران بخصوص در ايام اوج گردشگري مي شود
 اين  كه برآورد آماري زائران و گردشگران استزيارت و گردشگري در كشورمقاصد 
 آمارگيري در حجم بسيار گسترده جز با اين وجود.  استيافته بيش از همه ضرورت مقصد

 آن هم در چارچوب  صورت گرفته كه  تا اكنون پژوهش هاي پراكنده اي1365در سال 
 بر اين مبنا .كوچك در پژوهش هاي با موضوعات غير آماري بوده استبرآورد حجم نمونه 

 اين مقاله در چارچوب يك تحليل محتوايي به بررسي اسناد، مطالعات و پژوهش هاي
انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران كالنشهر مشهد پرداخته و در چارچوب  تعميم 

 برآورد 1390 تا 1380هاي صورت گرفته تعداد زائران ورودي به مشهد در دوره آماري 
  تعداد برآورد آماريARFIMA و ARIMA نموده و با استفاده از مدل سري هاي زمان

 نتايج به اساسبر. ر افق پنج ساله پيش بيني نموده استدرا داخلي زائران و گردشگران
 نفر 27654068 معادل 1395دست آمده تعداد زائران ورودي به كالنشهر مشهد در افق 

  .برآورد گرديده است
  

  ، مشهدگردشگري داخلي، سري زماني، زيارت، فراتحليل : كليد واژگان

                                                 
استان گلستان ـ شهر بندرگز ـ كوچه شهيد عبدالرحمن كردي ـ روبروي مدرسه تربيت ـ :  نويسنده مسئول. 1
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  مقدمه
در واقع پديده اي , ي مدنظر استگردشگري كه هم اكنون به شكل گسترده و فراگير

). 135:1390پاپلي يزدي و سقايي،(محسوب شده كه آغاز آن به اوايل قرن نوزدهم بازمي گردد
 .تبارشناسي گردشگري نشان دهنده اهميت شهرها در زمينه سفر در مقياس مختلف مي باشد

به گونه اي كه مي توان گردشگري و شهرنشيني را همزاد هم محسوب 
, در واقع به دنبال آشكار شدن بازتاب هاي منحني زندگي شهري). 19:1381ايي،سق(نمود

در صدر اولويت هاي شهرها قرار گرفت و اين امر به زايش , برنامه ريزي در زمينه اوقات فراغت
گردشگري يكي از شاخص هاي چهارگانه در  به گونه اي كه .گردشگري شهري منجر گرديد

 به حساب آمده و در توليد فضاي مناطق كالنشهري داراي مدرن كالنشهرها در عصر پسا
     ).31:1388مافي و سقايي،(اهميت فراوان است 

در وهله اول نيازمند  برنامه ريزي گردشگري در شهر ها و كالنشهر به تبع هر اقدامي در جهت
ني خود از شناخت آماري جريان گردشگري جها كهشناخت بازارتقاضاي گردشگري و رقبا بوده 

در جهت شناخت آماري ). Burger et al., 2001: 403(مابين مقاصد مختلف حاصل مي شود
پيش بيني تعداد گردشگران در مقاصد گوناگون گردشگري، نوع انگيزه،  جريان گردشگري

هاى آنان، آگاهى از ميزان هزينه و پولى كه گردشگران در مقاصد گوناگون  ها و گرايش خواسته
 روندهاى كمى و كيفى  كنند، نياز به آمارگيرى علمى از همه خرج مىگردشگري گوناگون 

در واقع امروزه داشتن . (Kathrada et al.,1999: 115-122)شود  گردشگري احساس مى
شناخت آمارى در مورد تعداد گردشگران خارجى و داخلى و ميزان هزينه كرد و مخارج آنها در 

وخو، انگيزه ها و  عالوه بر آن، آگاهى از خلق. مقاصد مختلف گردشگري بسيار ضرورى است
هاى گردشگران خارجى و داخلى و علل انتخاب مكان هاي جغرافيائى براى مسافرت و  خواسته

. اى اهميت بسيار دارد  عنوان مقاصد گردشگري چه در سطح ملى و چه در سطح منطقه به
ابى در امر گردشگري مستلزم همچنين ذكر اين نكته ضروري است كه اصوالً توسعه و بازاري

ها، امكانات، ارزش  مندى از آمار ي مي باشد كه در مورد ميزان و نوع تجهيزات، جاذبه بهره
   . (Frechtling,1996:58)شود خدماتى كه در زمينه گردشگري ارائه مى

همچنين شناخت آماري گردشگري و ميزان تقاضاي آنها در برنامه ريزي براي بخش دولتي و 
براي . خصوصي در زمينه ارائه تسهيالت و خدمات گردشگري بسيار حياتي مي باشدبخش 

مثال، يكي از متغيرهاي مهم در زمينه شناخت آماري گردشگري دستيابي به آمار صحيح سهم 
چرا كه مفيد ترين ). Smith,1995:97(نسبي گردشگران در درآمد يا توليد ناخالص ملي است 
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و بر (Bull,1995: 56) ات گردشگري را بر روي منابع ارزيابي كردراهي است كه مي تواند اثر
مبناي داده هاي آماري صحيح جهت جذب سرمايه گذاري در گردشگري اقدام نمود كه براي 
برنامه ريزي عملياتي بلند مدت و قابليت دستيابي به تصوري از توسعه اقتصادي آينده بسيار با 

با اين وجود، به سبب پيچيدگى و ويژگى هاي . (Lundberg and Others, 1995) اهميت است
زيرا اگرچه در . ماهيت گردشگري، تهيه آمارى دقيق در مورد گردشگري بسيار دشوار است

 و اهالى ساكنان محليتوان گردشگران را از  برخى موارد، در يك مقصد گردشگري، به آسانى مى
  . كار امكانپذير نيست  از موارد اينمحل يا از ساير مسافران تشخيص داد، ليكن در بسيارى

 ضرورت هاي آمارگيري گردشگري در نظر گرفتن دو مقياس بين المللي و ملي بوده جملهاز 
آمارگيري گردشگران بين المللي . كه وابسته به استفاده از تجربيات ديگر نهادهاي مرتبط است

 و در يك فضاي 1ن داخليكه به كشور سفر مي كنند بسيار ساده تر از، آمارگيري گردشگرا
كه در مورد گردشگري خارجى  به همين علت در بسيارى از كشورها، در حالى. سرزميني است

اطالعات بسيار اندك و ) ملي(هاى داخلى  اطالعات جمع و دقيقى وجود دارد، در مورد مسافرت
نخست : ردهاى داخلى به دو لحاظ اهميت دا با اين وجود آمارگيرى  از مسافرت.  ناقص است

آگاهى از حجم، ارزش، مشخصات و عالقه به گردشگري نزد مردم، و دوم كسب اطالعات در 
در بررسي آماري گردشگران داخلي دو شيوه . مورد يك نقطه ويژه واقع در قلمرو يك كشور

بررسي تعطيالت كشور و بررسي آماري مقاصد گردشگري مرسوم مي باشد كه در اين مقاله بر 
 . مقاصد گردشگري تاكيد مي شودبررسي آماري

از جمله مقاصد گردشگري داخلي در كشور كه ساالنه پذيراي ميليون ها نفر از ايرانيان بوده 
از آنجا كه سفرهاي تك انگيزه اي با . مي باشد) ع(كالنشهر مشهد به علت حرم مطهر امام رضا 

 اولويت زيارت به مشهد بدل انگيزه زيارت در طول ساليان اخير به سفرهاي چند انگيزه اي با
) 283:1389مافي و سقايي،( درصد سفرهاي به مشهد را در برمي گيرد84گشته است و حدود 

گردشگران و زائران از ) 1390، بسقايي ( در همپوندهاي زيارت و گردشگري در اين كالنشهر 
فر زيارتي، به اقصي نقاط كشور به كالنشهر مشهد سفر نموده تا ضمن بهره مندي از معنويات س

 به شهر را سفرهاي زيارتياين امر افزايش. سياحت در شهر مشهد و مناطق پيراموني بپردازند
مشهد در طول سال هاي اخير سبب گرديده و فقدان زيرساخت ها و خدمات متناسب جهت 
پاسخگويي به نيازها و احتياجات زائران و گردشگران در سطح شهر مسائل و مشكالتي را شكل 

عدم وجود آماري مستند در رابطه با شناخت آماري و تعداد زائران و گردشگران . ده استدا

                                                 
 .شود گيرد گردشگري داخلى ناميده مى هائى كه در محدوده جغرافيائى يك كشور صورت مى  مسافرت. 1
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. ورودي به اين امر دامن زده و اقدام جهت هرگونه برنامه ريزي را با مشكل روبرو ساخته است
البته اسناد و آمارهايي از سوي هريك از سازمان ها و دست اندركاران دخيل در امر گردشگري 

ارائه گرديده است ولي اين آمارها چندان قابل تطبيق با هم نبوده به گونه اي كه در و زيارت 
رابطه با تعداد گردشگران و زائران با آمارهاي متفاوتي ارائه گرديده است اين پراكندگي و عدم 
همخواني آمارهاي ارائه شده از سوي متوليان مختلف برنامه ريزان و كارشناسان را دچار 

تبلور عيني اين . وده و موانعي را جهت برنامه ريزي علمي و دقيق شكل داده استسردرگمي نم
گردشگري بروز مي اوجامر بحران هاي شهري متعددي است كه در طول سال و بخصوص ايام 

عالوه بر آن عدم وجود آمار متناسب و جامع در رابطه با آمار زئران و گردشگران كالنشهر . كند
يان گردشگري مذهبي در كشور نيز سبب گرديده كه جايگاه اين كالنشهر مشهد در رابطه با جر

به عنوان اولين و بزرگترين قطب گردشگري داخلي در كشور ناديده گرفته شود و متناسب با 
با اينكه از شهر مشهد به عنوان پايتخت . جايگاه اين كالنشهر مذهبي مورد توجه قرار نگيرد

آماري دقيق و قابل استناد سبب گرديده كه در بسياري از معنوي كشور ياد مي شود فقدان 
  . موارد از منظر اعتبارات و اختيارات در اندازه جايگاه خود بهره مند نگردد

در راستاي موارد ذكر شده در اين مقاله ضمن گردآوري داده ها و اطالعات آماري گردشگران 
 مختلف در چارچوب يك فراتحليل شهر مشهد در يك دوره ده ساله از سازمان ها و متوليان

محتوايي به بررسي اسناد، مطالعات و پژوهش هاي انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران 
كالنشهر مشهد پرداخته و با استفاده از مدل سري هاي زمان به تجزيه و تحليل آماري داده ها 

 و برآورد آماري زائران و پرداخته تا از آن طريق چارچوبي جامع و متناسب از نتايج مطالعات
در اين زمينه . گردشگران  داخلي و جريان گردشگري مذهبي در كالنشهر مشهد ارائه دهد

 نشان  ترسيمي با آمارگيري در گردشگري به صورتيه فرايند انجام تحقيق را در رابط1شكل 
  .مي دهد
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  فرايند آمارگيري در گردشگري) 1(شكل 

  مدل هاي سري زماني 
 را مي توان عمدتا در دوسته كمي و كيفي در ارتباط با مقاصد گردشگري آماري  مدل هاي

 با اين وجود روش .(Archer, 1980: 5-12; Uysal & Crompton, 1985: 7)طبقه بندي نمود
 هاي كمي نسبت به ساير روش ها پيش بيني هاي دقيقتر و صحيحي تري را ارائه مي دهند

(Makridakis & Hibon, 1979: 97) . علت و اين روش ها همچنين به دو دسته مدل هاي
تمايز اصلي اين است كه مدل هاي علت و .  و مدل هاي سري زماني تقسيم مي شوندمعلولي

معلولي براي شناسايي و اندازه گيري متغير هاي اقتصادي و غير اقتصادي و متغيرهاي مؤثر بر 
 در حالي كه .)Burger et al.,2001:405(متغيرهاي ديگر مانند قيمت و كميت تالش مي كنند

 حركت گردشگران و به عنوان مثال، ميانگين(رويكردهاي سري زماني اجزاي تصادفي 
مدل هاي سري زماني ابزار با ارزشي  .)Harvey, 1981: 1(كنند  شناسايي ميرا ) اتورگرسيون

ون بازديدكنندگان را هستند كه مي توانند به محققان كمك كنند تا روندها و رفتارهاي گوناگ
مدل هاي  .طي دوره هاي مختلف هم به صورت فصلي هم دوره اي و كوتاه مدت پيشبيني كنند

و تغييرات ) S(، نوسانات فصلي)C(، ادوار تجاري)T(سري زماني داراي چهار جزء روند بلند مدت
ين از جمله مدل هاي سري زماني مي توان به مدل هاي بومي ، ميانگ. است) R(نامنظم
، رگرسيون هاي تكويني و چند بعدي ARFIMA  مدل ARIMA, ، مدل ) ماهه6 و 3(حركتي

 باشنداشاره كرد كه  از متداولترين مدل هاي استفاده شده در فعاليت هاي گردشگري  مي 
(Frechtling,1996:101; Witt & Witt, 1992:98).   
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در بررسي آماري زائران و  از مدل هاي سري زماني ARFIMA و ARIMAدر اين مقاله مدل 
  يك مدل معروف ARIMAمدل  .گردشگران  كالنشهر مشهد مورد استفاده قرار گرفته است

كاهش اختالف مجموعه ها يا  .براي كاهش اختالف ميانگين هاي حركتي گردشگران است
 2 و كاهش خطاهاي پيشبيني نيز در ميانگين متحرك1سري ها در معادله اي به نام اتورگرسيو

يك  يكپارچه ازكه نسخه آشكار مي شود و يك سري زماني كه بصورت پايدار ساخته شود 
 و مدل هاي يكسان 5  و راندوم ترند4تمامي مدل هاي راندوم والك.  ناميده مي شود3ثابت سري

 ;Duke, 2000)  مي باشندARIMAسازي تك بعدي ، قسمت هاي ويژه اي از مدل 
Montgomery & Zarnowitz, 1998: 478 -492)    

  
  مدل هاي سري زماني) 2(شكل 

در رابطه با مدل مورد نظر و پيش بيني گردشگران تحقيقات و يافته هاي متعددي انجام 
كه با استفاده از مدل سري زماني و )  1980(6گرفته است كه از آن جمله  مي توان به  واندار

                                                 
1- auto- regressive 
2- moving average 
3- integrated version of a stationary series  
4- Random-walk 
5- random- trend 
6- Wandner 
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 بايد براي پيشبيني تقاضاي دولت و بخش خصوصينتايج به دست آمده  تاكيد مي كنند كه 
گردشگري و فراهم كردن سرمايه و ايجاد زيرساخت هاي الزم برنامه ريزي كند، به تخمين هاي 
صحيح تعداد گردشگران در سطح ملي و بين المللي دسترسي داشته زيرا داراي پيامد مهم 

نيز تاكيد  )1987 (1آرچر .Wandner and Van Erden ,1980: 381)(اقتصادي براي كشورهاست
مي كند كه يك ضرورت اساسي براي صحت پيش بيني هاي تقاضاي گردشگري وجود دارد به 
گونه اي كه گردشگري بعلت ماهيت تغيير پذير محصول به پيشبيني هاي دقيق بخصوص در 
موارد حاد نيازمند است زيرا پر نشدن صندلي هاي هواپيما و يا خالي ماندن اتاق هاي هتل ها 

 .(Archer,1987 : 77)حي نبوده و پيش بيني تقاضا گردشگري ضرورت دارد معيار صحي
همچنين در يك تحقيق به منظور پيش بيني ميزان گردشگران ورودي به مالزي ،تكنيك هاي 

متد ساده تشريحي، متد خطي  ،NAIVE ، متد ساده يا ARIMAمختلف پيش بيني مثل 
HOLTs و متد فصلي وگرايش Holts winterآنها دريافتند كه مدل . ي شده است  بررس

 بهترين مدل پيش بيني است كه بر پايه جذر ميانگين مربع MA(10) ميانگين متحرك  يا 
 و همكاران 3دارانمايندر تحقيق ديگري . (Chuah,2001: 118) محاسبه مي شود 2خطا

 از ARFIMA و ARARيك مقايسه اي  انجام دادند تا بررسي كنند  كه آيا  مدل )  2003(
بهتر است يا نه؟ به گونه اي كه يك اتفاق نابهنگام تداخلي مي تواند سريعا  MA(10)مدل اخير 

ميزان گردشگران  را تحت تاثير قرار بدهد و به اين دليل مدل هاي تداخلي را مورد بررسي قرار 
دل آنها به اين نتيجه رسيدند كه با توجه به بررسي هاي مقايسه اي انجام شده، م.دادند

ARFIMA (7,0.42,10) بهتر ظاهر شد (Mahendran et al., 2003: 109-114) .  
 

  برآورد تعداد زائران و گردشگران: محدوده مورد مطالعه 
همانگونه كه بيان شد تنها طرحي كه به صورت جامع به زائران و گردشگران مشهد پرداخته 

بوده كه » )ع(رت ثامن الحجج طرح بررسي مسائل و مشكالت زوار حرم مطهر حض« با عنوان 
 با  به مدت يكسال به روش آمارگيري مستقيم1365توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 

 نتايج به دست آمده در اين طرح را نشان مي 3شكل . .  انجام گرفته استحجم نمونه گسترده 
  .دهد

  

                                                 
1- Archer 
2- RMSE  
3 - Mahendran  
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  )1365سازمان برنامه و بودجه،( 1365تعداد  گردشگران و زائران كالنشهر مشهد در سال )  3(شكل 

  
 حدود نه ميليون و هفتصد هزار نفر در طول 1365نتايج اين طرح نشان مي دهد كه در سال 

بعد از انجام اين طرح تا اكنون  .يك سال به مشهد به عنوان زائر و گردشگر سفر نموده اند
ته مابقي برآورد ها  سرشماري زائران و گردشگران مشهد به صورت مستقيم انجام نگرف)  1390(

 استنادهايي است كه مبناي تحليل آماري 1370تعداد زائران و گردشگران بخصوص در دهه 
 1370 سال  شهر مشهد در است به گونه اي كه حتي در طرح جامع1365آنها نتايج طرح 

ه جهت آگاهي از آمار گردشگران در ده.   طرح مبناي تحليل آمار زائران قرار گرفتهميننتايج 
  اسناد موجود در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، فرمانداري مشهد و ديگر سازمان 1370

 هاي گردشگري در كالنشهر مشهد اوجهاي متولي بخصوص ستاد ويژه تسهيالت سفر كه در 
شكل مي گيرد ، براي برآورد تعداد گردشگران و زائران ورودي مبنا قرار مي گرفته است در اين 

نشان دهنده برآورد تعداد گردشگران و زائران ورودي به كالنشهر مشهد در سال  4زمينه شكل
  .  است1375
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  13751برآورد تعداد زائران داخلي كالنشهر مشهد  در سال )  4(شكل 

  
در اين نمودار نيز فرايند سفر به كالنشهر مشهد شامل اوج و فرود هاي مختلفي است كه تا 

اما برخالف آن اوج تعداد زائران و .  شباهت دارد1365 آماري سال حدود زيادي با نمودار نتايج
 1365گردشگران داخلي در فروردين ماه آغاز و در ارديبهشت به پايان مي رسد ولي در سال 

 در حدود  1375با توجه به تعداد زائران در سال . اين اوج در خرداد ماه رو به كاهش نهاده است
 در طول يكسال زائران داخلي به كالنشهر مشهد سفر نموده نه ميليون و دويست هزار نفر

 و سال 1365اين دو مقطع مورد بررسي يعني سال ). 1376گزارش ستاد تسهيالت سفر،(اند
 تنها به عنوان چشم اندازي به دهه هاي گذشته در بررسي تعداد زائران مورد نظر بوده و 1375

.  كالنشهر مشهد در طول چند دهه ترسيم شودتا يك شماي كلي از تعداد زائران و گردشگران
  و سال هاي اخير شيوه كار متفاوتي مدنظر 1380در رابطه با برآورد تعداد گردشگران در دهه 

قرار گرفته است تا آماري دقيق تر بر مبناي اسناد، مطالعات و پژوهش هاي انجام گرفته 
  .ه دست آيدپيرامون تعداد زائران و گردشگران ورودي به شهر مشهد ب

  
  
  
  

                                                 
، فرمانداري )ايرانگردي و جهانگردي سابق( تلفيق آماري اسناد سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري :  ماخذ  -1

 مشهد، اسناد آماري ستاد تسهيالت سفر مشهد
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  برآورد تعداد گردشگران و زائران كالنشهر مشهد
 كه يك دوره ده ساله آماري را فراهم 1390 تا 1380برآورد تعداد زائران و گردشگران از سال  

در اين راستا اسناد تعداد گردشگران . مي آورد بر مبناي پژوهش ها و اسناد مرتبط اقدام گرديد
( مان ميراث فرهنگي و گردشگري، شهرداري مشهد، فرمانداري و برآوردهاي آماري از ساز

بخصوص سالنامه هاي حمل و نقل ( ، سازمان ترافيك مشهد )بخصوص آمار ايام نوروز و تابستان
 گيريآمارنتايج ، ) چاپ گرديده است1388 به صورت كتابچه اي تا سال 1382كه از سال 
ز آمار تهيه گرديد، پژوهش هايي كه به  كه توسط مرك1390 و 1387 در سال مليگردشگري 

همچون طرح جامع گردشگري مشهد، ( برآورد تعداد گردشگران و زائران شهر مشهد پرداخته 
، نتايج 81-85طرح مجموعه شهري مشهد، مطالعات اولين برنامه ميان مدت عمراني مشهد 

) ير آنا مشهد و نظطرح جامع مطالعاتي ـ تحقيقاتي اصالح و بهبود وضعيت اقتصادي شهرداري
مورد بررسي قرار گرفته است، تمامي اين مدارك مورد استناد قرار گرفته و برآوردي از تعداد 

 انجام شده كه مبناي 1390 تا 1380گردشگران و زائران كالنشهر مشهد طي دوره ده ساله 
  .براي تحليل و بكارگيري مدل سري زماني مي باشد

دشگران داخلي كالنشهر مشهد بدين صورت بوده كه اسناد آمار شيوه برآورد تعداد زائران و گر
زائران و مسافران از سه مبدا ورودي و خروجي شامل پايانه مسافربري، فرودگاه و  راه آهن  به 
عالوه سواري هاي شخصي ورودي و خروجي به اين كالنشهر در سال هاي مختلف از سازمان 

راي به دست آوردن آمارهاي مربوطه مي توان به  ب1382از سال ( هاي مربوطه اخذ گرديده 
 ورودي و خروجي كه آمار مبداو سه ) آمارنامه حمل و نقل سازمان ترافيك مشهد مراجعه نمود

 پايانه مسافربري، راه آهن و مبدامسافران  را ذكر كرده مدنظر قرار گرفته كه در اين سه 
براي سواري هاي . ادي وجود داشته استفرودگاه براي ورود و خروج مسافران آمار قابل استن

شخصي يعني زائراني كه با وسيله نقليه شخصي به اين كالنشهر مسافرت مي كنند سعي 
سعي برآن بوده كه . گرديده كه برآوردي از آنها كه در پژوهش ها انجام گرفته مدنظر قرار گيرد

ام با زمان برآورد همخواني يا در اين موضوع مطالعاتي را مدنظر قرار داده كه از نظر زمان انج
با توجه به برآوردهاي انجام گرفته در پژوهش هاي مورد بررسي  كه . نزديكي داشته باشند

درصد تعميم زائران و مجاوران  را در مبادي مذكور بر مبناي حجم نمونه خود ارائه كرده اند، 
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ورد تعداد زائران و درصد هاي به دست آمده در آماري هاي اخذ شده اعمال گرديده و برآ
  .1گردشگران ورودي به كالنشهر مشهد در طي اين دوره آماري به دست آمده است

به عنوان مثال در برآورد تعداد زائراني كه با سواري شخصي سفر مي كنند مطالعات و 
 1380پژوهش هاي مختلف آمار متفاوتي ارائه داده اند، از جمله سازمان ترافيك سال 

، %) 5/23 (1380لعات اولين برنامه ميان مدت عمراني شهرداري مشهد سال ، مطا%) 26/25(
، مطالعات طرح جامع گردشگري %) 23 (1384سال ) ع(نتايج نظرسنجي از زائران امام رضا

وضعيت  ، نتايج طرح مطالعاتي تحقيقاتي اصالح و بهبود%) 5/23 (1379شهر مشهد در سال 
از اين رو  .هر يك درصدي را اعالم نموده اند% 28 با برابر) 1381(اقتصادي شهرداري مشهد 

پژوهش هاي مورد توجه قرار گرفته كه در وهله اول شاخص هاي آماري مورد نظر را در رابطه 
با زائران و گردشگران مورد بررسي قرار داده باشد و در وهله دوم حجم نمونه بااليي را نسبت به 

رآورد كرده است و عالوه برآن در چند سال اخير انجام ديگر پژوهش ها را براي انجام پژوهش ب
  . شده است

با توجه به اين مباحث در زمينه درصد تعميم طريقه سفر با وسايل شخصي، باالترين درصد  
 درصد بوده 48استفاده گردشگران و زائران از وسيله نقليه شخصي براي سفر به كالنشهر مشهد 

 جامعه حمل و نقل مشهد مي باشد كه به كارفرماي كه مربوط به طرح بهنگام سازي طرح
بيشترين پوشش مربوط به درصد استفاده .  انجام گرفته است1388سازمان ترافيك در سال 

با توجه .  درصد در طرح هاي مختلف متغير است30 تا 20زائران از وسيله نقليه شخصي بين 
 شخصي را در برآورد تعداد سواري زماني كه طرح انجام گرفته درصد استفاده از وسيله نقليه

هاي شخصي ورودي و خروجي مشهد تعميم مي دهيم تا تعداد زائران با توجه به ظرفيت 
 درصدي استفاده از وسايل نقليه شخصي از 48به عنوان مثال برآورد . وسيله نقليه برآوردگردد

گرفته به تعداد  انجام 1388سوي زائران در طرح بهنگام سازي طرح حمل و نقل كه در سال 
در ديگر طريقه هاي . سواري هاي شخصي در اين سال و سال قبل از آن قابل تعميم مي باشد

 5سفر نيز به همين صورت اقدام گرديد و درصد تعميمي هر يك از آنها محاسبه شد كه شكل 
  .نشان دهنده نتايج آن است

                                                 
ررسي اسناد، مطالعات و پژوهش هاي انجام گرفته درصد تعميم  هر يك از مبادي ورودي  در اين شيوه با ب- 1

 اينكه چه  درصدي از تعداد مسافران ورودي به مشهد در ايستگاه قطار، فرودگاه و :تعيين گرديد به عنوان مثال
ي ياد شده در آمار  و پژوهش ها مشخص گرديد و درصد هااسنادپايانه  را زائران تشكيل مي دهند در بررسي 

 .موجود از ورودي مسافران اعمال گرديد تا تعداد زائران برآورد گردد
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 كالنشهر مشهد با توجه به با مشخص شدن درصد هاي قابل تعميم، تعداد زائران و گردشگران
آمار قابل استناد پايانه مسافربري، راه آهن و فرودگاه به عالوه درصد تعميمي هريك انجام 

از آنجا كه .  برآورد گرديده است1390 تا 1380گرفته و اين روند براي يك دوره ده ساله از 
 به دست 1390ا  ت1365شماي كلي از تعداد گردشگران در سال هاي مختلف بخصوص از سال 

 به عالوه دوره ده 1375 و 1365 نشان دهنده تعداد گردشگران در سال هاي 6دهيم شكل 
  . مي باشد1390 تا 1380ساله 

  
 درصدهاي قابل تعميم طريقه هاي سفر  به كالنشهر مشهد) 5(شكل 

  
 نشان مي دهد كه 6نتايج به دست آمده در براورد تعداد زائران و گردشگران داخلي در شكل 
 كه 1375 و 1365تعداد آنها در يك روند افزايشي قرار داشته و به جز دو مورد مابين سال 

 كه 1388 و 1387 و سال هاي 1384 و 1383روند اندكي كاهش ياقته و همچنين بين سال 
 بوده است در مابقي سال هاي تعداد زائران و گردشگران روندي افزايشي   آمارها در يك سطح

 1365در اين بين تعداد زائران و گردشگران داخلي كالنشهر مشهد كه در سال . داشته است
 به حدود بيست ميليون و نهصد هزار 1390حدود نه ميليون و هفتصد هزار نفر بوده در سال 

  .ازدو برابر شده استنفر رسيده است، يعني كمي بيش 
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  1390 تا 1365تعداد  گردشگران و زائران داخلي كالنشهر مشهد از ) 6(شكل 

  
 كالنشهر مشهد نشان دهنده ضريب  ورودي بهينده تعداد گردشگران و زائرانآاين روند فز

 هاي اوجدر اين بين . ستا سفر باالي اين كالنشهر به عنوان نخستين كالنشهر مذهبي  كشور
 برآورد شده به تفكيك ماه هاي سال داراي 1390 تا 1365 سال هاي سفر نيز در دوره آماري

 نشان دهنده تعداد زائران و گردشگران داخلي 7شكل . اوج و فرود مخصوص به خود است
  . مي باشد1390 تا 1365كالنشهر مشهد به تفكيك ماه بين سال هاي 

 

  
 13901 تا 1365 گردشگران و زائران  داخلي كالنشهر مشهد به تفكيك ماه از سال تعداد) 7(شكل 

                                                 
   برگرفته از اسناد، آمارنامه ها ، پژوهش ها و مطالعات انجام گرفته در رابطه با آمار گردشگران و زائران  در دوره مربوطه- 1
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 اين  دوره آماري در  سفر كالنشهر مشهد در طياوج مشخص است 7از شكل همانگونه كه 
، و خرداد و اوايل تابستان و همچنين اواخر تابستان بخصوص شهريور ماه را در فروردين ماه
دمان ها و روزهاي مذهبي خاص نيز در بين اين دوره آماري  سبب در اين بين يا. برمي گيرد

ورد آماري آافزايش تعداد زائران و گردشگران بوده است كه عدم تطبيق پذيري تقويمي فقدان بر
 اوجاين امر خود نيازمند آن است كه براساس تقويم قمري . را در اين زمينه سبب گرديده است
  .با تقويم خورشيدي تهيه و ارائه گرددهاي گردشگري و زيارت در تطبيق 

  
  مدلسازي پيش بيني تعداد گردشگران و زائران كالنشهر مشهد

 زماني يدر رابطه با پيش بيني تعداد زائران و گردشگران كالنشهر مشهد از مدل هاي سر
ARIMA و ARFIMAمدل هاي سري زماني بر اساس نرم افزار .  استفاده گرديدMinitab براي 
ئران و گردشگران داخلي به مشهد بر اساس اطالعات ماهانه ورود گردشگران داخلي از ورود زا

كه مدل هاي انتخاب شده در دو دسته مدل .   مدلسازي گرديد1388 تا اسفند 1379فروردين 
داده هاي مورد نظر نيز برآورد .  و خطي قرار دارند ARIMA(pdq)(PDQ)sهاي فصلي ضربي 

  . بوده است1390 تا 1380ان ورودي به كالنشهر مشهد بين سال هاي تعداد گردشگران و زائر
در وهله اول نمودار سري زماني داده ها بررسي شده ، در گام بعدي نتايج مطالعات بر روي 

 ساله براي تشخيص مدل مناسب پيش بيني 10داده ارائه گرديده،  در بررسي داده هاي 
 سال آينده با حدود 5داد زائران و گردشگران براي استفاده شده  و در گام بعدي پيش بيني تع

نشان دهنده نمودار سري ) 8(در راستاي انجام مدل شكل .  انجام گرفته است95%اطمينان 
  .زماني زائران و گردشگران داخلي است

da
ta

Y e a r
M o n t h

1 3 8 81 3 8 71 3 8 61 3 8 51 3 8 41 3 8 31 3 8 21 3 8 11 3 8 01 3 7 9
j a n vj a n vj a n vj a n vj a n vj a n vj a n vj a n vj a n vj a n v

2 5 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0

1 5 0 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0

0

T i m e  S e r i e s  P l o t  o f  d a t a

  
  1388 تا 1379 سالز سري زماني اطالعات ماهيانه ي ورود گردشگران داخلي به مشهد ا) 8(شكل 
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 به طور مشخصي ميزان گردشگران در سال هاي متوالي افزايش يافته است وجود 8شكل در 
پس از يك بررسي گسترده بين مدل هاي  .نيز ديده مي شود)  ماهه12(روند و دوره فصلي 

محتمل و با توجه به وجود روند در داده ها، به بررسي چهار مدل خطي درجه دو، نمايي 
 مي پردازيم و با توجه به آزمون دقت مدل مناسب براي پيش بيني را انتخاب مي sني ومنح
 ورود ماهيانه ي گردشگران داخلي به مشهد را نشان مي دهد  yt زمان و  tدر فرمول ها . كنيم

.  
                                                       خطي         :  1مدل 

                
                                                درجه دو : 2دل م

 
                                                                 نمايي:  3مدل 

 
                                            sمنحن: 4مدل 

 
اندازه گيري دقت مدل برازش داده شده به يك سري در ارزيابي مدل هاي پيش بيني براي 

استفاده مي شود كه آن ها را معيارهاي دقت مي   MAPE ، MAD ،MSDزماني از سه معيار 
الزم به ذكر است كه در فرمول . در اين قسمت به اختصار به اين معيارها بررسي مي شود .نامند

 تعداد nدار پيش بيني شده متناظر با آن مي باشد و  مق مقدار واقعي سري زماني و   xtها
 .پيش بيني هاست

 Xt  ≠ 0                :ـ ميانگين قدرمطلق درصد خطا1
                                         

                                             ـ ميانگين قدرمطلق انحرافات 2
 

                                                  بع انحرافات  ـ ميانگين مر3
 

با توجه به اين مدل هاي اندازه گيري دقت كه معرفي شدند، دقت داده ها در رابطه با تعداد 
زائران و گردشگران داخلي كالنشهر مشهد در چارچوب اين مدل ها مورد بررسي قرار گرفت كه 

  .   آمده است2جدول شماره ررسي ها در نتايج به دست آمده از اين ب
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  معيارهاي محاسبه شده در مدل ها) 2( جدول
  MAPE MAD  MSD  مدل ها

  52774/8  18383/2  41242/2  1مدل 
  52587/8  18886/2  41187/2  2مدل 
  78475/8  17344/2  34036/2  3مدل 
  97672/9  43075/2  34658/2  4مدل 
  62477/4  46556/1  75687/1  5مدل 

  
 را مي 1 رد شده و مدل 4 و3 و2مدل هاي 2 در جدول شماره آزمون دقتنتايج  توجه به با

مدل زير را به داده ها برازش مي )  ماهه12(حال با در نظر گرفتن روند و دوره فصلي . پذيريم 
  .دهيم
                                                                            :5مدل 

 
. يده استد  بيان گر5 و در ستون مدل 2، نتايج آن در جدول شماره با اجراي آزمون دقت 

 بهترين 5 بر اساس معيارهاي دقت ارائه شده مشخص مي شود كه مدل 1 و 5با مقايسه مدل 
بررسي مناسبت اين مدل را  با تحليل  .دقت را در برازش و پيش بيني هاي آينده خواهد داشت

  . ر باقي مانده ها انجام مي دهيمنمودا
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Histogram of the Residuals Residuals Versus the Order of the Data

Residual Plots for data

  
   زمان و نمودار هيستوگرام و احتمال نرمال–باقي مانده ها در مقابل مقادير برازش شده )  9(شكل
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با توجه به چهار نمودار باال فرض ثابت بودن واريانس باقي مانده ها و نرمال بودن آنها پذيرفته 
 سال آينده را 5ليل بر مناسبت مدل ارائه شده است، بنابراين پيش بيني براي مي شود و اين د

  .بر اساس مدل زير انجام مي دهيم 
 

. گرديد اقدام 1395اكنون با توجه به مدل به پيش بيني تعداد گردشگران و زائران تا افق 
 1395ران ورودي را تا سال جهت ثبت نوسانات فصلي، حداقل و حداكثر تعداد گردشگران و زائ

   . نشان داده مي شود10شكل شماره در پيش بيني گرديد كه 
  

  
 تا 1389پيش بيني حداقل و حداكثر گردشگران و زائران داخلي كالنشهر مشهد از سال ) 10(شكل 

  1395سال 
مشخص است با پيش بيني حداقل و حداكثر تعداد زائران كالنشهر  10 شكلهمانگونه كه در 

 سال آينده روندي صعودي و شيبي ماليم داشته و تعداد گردشگران و زائران 5هد در مش
در حداكثر  به حدود بيست و هشت   سال آينده رو به افزايش بوده وپنجكالنشهر مشهد در 

 خواهد رسيد كه با توجه با 1395 ميليون نفر در سال 14ميليون نفر و در حداقل به حدود 
اين افزايش . داده هاي حال حاضر روندي منطقي به نظر مي رسدواقعيت هاي بيروني و 

تاثيرگذاري عوامل . تصاعدي نبوده بلكه به صورت ماليم و با توجه به شرايط بيروني خواهد بود
 پيش 11در اين بين شكل . بيروني بر اين روند خود نيازمند مطالعات جامع و جداگانه است

  .تفكيك ماه نشان مي دهدبيني حداكثر تعداد گردشگران را به 
 هاي سفر زائران و گردشگران داخلي نيز طبق پيش اوجبا توجه به نتايج به دست آمده 

.  بيني از همان پيك هاي سفر حال حاضر در فروردين و ماه هاي تابستان تابعيت مي كند
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 سال بطوركلي اين مدلسازي توانسته است شماي كلي از تعداد گردشگران و زائران داخلي هفت
بر اين مبنا نمودار سري زماني داده هاي اوليه و پيش . آينده را در كالنشهر مشهد نشان دهد

 12 سال آينده در شكل شماره 5بيني حداكثر و حداقل تعداد زائران و گردشگران داخلي در 
  .نشان داده مي شود

  
 1395 تفكيك ماه تا سال پيش بيني حداكثر گردشگران و زائران داخلي كالنشهر مشهد به)  11(شكل 

  
 همراه با  حداكثر و حداقل پيش بيني 1390 تا 1379سري زماني براي داده هاي ماهيانه ي ) 12(شكل 

  1395 تا 1391ماهيانه ي 
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 پيش بيني تعداد زائران داخلي را برمبناي مدلسازي سري زماني به صورت ماهيانه 12شكل  
با توجه به پيش . بيني مربوطه را در برمي گيردقسمت هاي آبي نمودار پيش . نشان مي دهد

بيني حداكثر و حداقل  تعداد گردشگران و زائران داخلي ورودي به كالنشهر مشهد تا سال 
 برآورد متوسط تعداد مي تواند سناريوي متناسبي را در جهت نتايج حاصل از پيش بيني 1395

 تعداد گردشگران و زائران ورودي به  پيش بيني متوسط2بر اين مبنا جدول شماره . ارائه دهد
  .كالنشهر مشهد مي باشد

  
  پيش بيني متوسط تعداد زائران  ورودي به كالنشهر مشهد) 2(جدول 

  
فر  بر مي آيد تعداد زائران از حدود بيست ميليون ن2 در جدول شماره همانگونه كه از نتايج

اين سناريو را مي .  مي رسد1395 به حدود بيست و هفت ميليون نفر در سال 1391در سال 
توان تطبيق با وضع موجود دانست و پيش بيني انجام گرفته را متكي به واقعيت هاي درون 

هر چند تحقق پذيري اين سناريو هم نيازمند فراهم .  محسوب نمودزيارتمتني متن فضايي 
ايط بوده كه بتواند فرايند رشد تعداد زائران ورودي روند بطئي خود را ادامه آوردن يك سري شر

 سال آينده  5با پيش بيني تعداد واقعي، حداقل و حداكثر زائران كالنشهر مشهد در . دهد
سال آينده رو به  5روندي صعودي و شيبي ماليم داشته و تعداد زائران كالنشهر مشهد در 

 خواهد رسيد كه با توجه با 1395يست و هشت ميليون نفر در سال افزايش بوده و به حدود ب
اين افزايش . واقعيت هاي بيروني و داده هاي حال حاضر روندي منطقي به نظر مي رسد

  1395  1394  1393  1392  1391  ماه ها
 5433946,74 5089383,46 4775278,53 4393143,60 4072456,84 فروردين

 1962255,54 1890806,15 1849805,35 1774097,80 1718509,59 ارديبهشت
 1346696,58 1291234,77 1282997,81 1199512,08 1157881,78 خرداد

 2962136,66 2842450,06 2647824,55 2474823,41 2218099,93 تير
 3932232,04 3521022,83 3398978,56 3162136,66 2903298,89 مرداد

 3779004,15 3668572,68 3547554,90 3312157,39 3255573,31 شهريور
 1205350,4 1153874,40 1133303,12 1101499,50 1087007,64 مهر
 1136554,11 1017939,83 997877,28 963800,91 995037,82 آبان
 1084202,17 990213,66 936108,80 964628,64 926959,017 آذر
 879658,81 820536,69 793705,58 782351,47 768968,87 دي

 1190155,22 1141082,8 1105807,84 1091648,64 1051475,15 بهمن
 2741875,48 2601475,15 2243383,64 2038820,093 1819561,52 اسفند
 27654067,95 26028592,43 24712626,01 23258620,23 21078830,41 جمع
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در اين بين . تصاعدي نبوده بلكه به صورت ماليم و با توجه به شرايط بيروني خواهد بود
با توجه به . ازمند مطالعات جامع و جداگانه استتاثيرگذاري عوامل بيروني بر اين روند خود ني

 هاي سفر زائران نيز طبق پيش بيني از همان پيك هاي سفر حال اوجنتايج به دست آمده 
بطوركلي اين مدلسازي توانسته است .  حاضر در فروردين و ماه هاي تابستان تابعيت مي كند
  . ر مشهد نشان دهدشماي كلي از تعداد زائران پنج سال آينده را در كالنشه

  
  نتيجه گيري و پيشنهادات

اصلي در آمارگيري گردشگران و زائران شهر مشهد در نظر گرفتن تفكيكي مابين سه نكته 
دسته زائران سنتي، زائر ـ گردشگر و گردشگري مذهبي مي باشد چرا كه كاركرد آهنگ زمان 

ان تعدادگردشگر اي كه  به گونه.اين سه دسته در طول اقامت در شهر مشهد متفاوت است
 در حد  سنيزائران زائران ـ گردشگران و  در كالن شهر مشهدكه در مقايسه با تعداد مذهبي

 هرچند مي توان انگيزه مذهبي را در روند گردشگر پذيري در اين كالن .بسيار پاييني قرار دارد
ن بسيار متفاوت از هاي اين گردشگرا شهر در غلظتي باال مشاهده كرد ولي در اين ميان ويژگي

گردشگري در اين كالن شهر مي بايد در روال جريان گردشگري سير توسعه . زائران مي باشد
   .اي خود را طي نمايد

كنش ميزبان ـ گردشگر  رويكرد به برآورد تعامل و ترميم گسستي دارد كه قالب فرهنگي ـ 
ز داراي اهميتي دوچندان عالوه بر آن تشخيص نيازهاي اقتصادي ني .اجتماعي شكل مي گيرد

اي كه انتظارات تسهيالت در زمينه اقامتي از سوي گردشگران بسيار متفاوت از  است به گونه
زائران به جمعيت گردشگران و اين در حالي است كه نسبت . همين نياز از سوي زائران است

 1385سال به گونه اي كه در , كالن شهر مشهد در طي سال هاي متمادي افزايش يافته است
شاخص نفوذ زيارت و گردشگري در اين كالنشهر اين در حالي است كه .  رسيده است72/6به 

 است كه نشان مي دهد تقريبا دو برابر جمعيت ساكن شهر مشهد در زمان مختلف 04/1معادل 
 فضاي شهري در طول سال 04/1از خدمات شهري به عنوان گردشگر استفاده مي نمايند و 

  . داشغال مي كنن
ورود حجم بااليي از زائران و گردشگران به كالنشهر مشهد كه در طول سال به صورت مداوم 

 هاي سفر متفاوت صورت مي گيرد ضرورت هاي بنيادين ايجاد يك سيستم آماري زيارت اوجو 
و گردشگري را شكل مي دهد  اين سيستم آماري زيارت و گردشگري با توجه به بررسي هاي 

العه پژوهش هاي انجام گرفته در طي سال هاي اخير بايد كليتي فراگير داشته انجام شده و مط
تاثير گذاري آمار و شاخص هاي آماري زيارت و گردشگري در . و ابعاد گسترده اي را در بر گيرد
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برنامه ريزي در تمامي ابعاد اقتصادي، اجتماعي ـ فرهنگي و كالبدي ـ فضايي كالنشهر مشهد 
ري مي سازد كه آمار زائران و گردشگران و ويژگي هاي مختص به آنها در اهميت داشته و ضرو

  .دسترس كارشناسان و مسئوالن قرار گيرد 
تمامي تالش در اين مقاله بر آن بوده كه شماي كلي از تعداد و آمار زائران و گردشگران در 

يش بيني تعداد ابعاد داخلي ترسيم شود و با در نظر گرفتن شيوه علمي مناسب به برآورد و پ
با وجود آنكه اين مقاله توانسته است با در نظر  .زائران و گردشگران در چند سال آينده بپردازد

گرفتن شيوه هاي علمي مناسب به بررسي شاخص ها ي آماري  و تعداد  زائران و گردشگران بر 
ي مورد نياز مبناي پزوهش هاي انجام گرفته بپردازد و در برآورد حداقل هاي شاخص هاي آمار

بكوشد ولي اين نمي تواند نافي اين نكته باشد كه در صورت تامين هزينه ها و نيرو انساني مورد 
نياز، انجام يك سرشماري عمومي از زائران و گردشگران در مقاطع زماني چند ساله مي تواند 

نشهر يك بستر مناسب و بسيار سودمند در تحليل و برنامه ريزي زيارت و گردشگري در كال
از آنجا كه در رابطه با تعداد زائران و گردشگران در سال هاي گذشته . مشهد فراهم آورد

برآوردهاي متفاوتي وجود داشته تعداد زائران و گردشگران در طي دوره هاي آماري مورد نظر 
 سال اينده انجام گرفته 5تدوين گرديده و برآورد آنها با توجه به مدلسازي سري زماني براي 

با ) بانك اطالعات گردشگري(با اين وجود ايجاد يك سيستم آماري زيارت و گردشگري . ستا
قابليت بهنگام سازي ،بر مبناي الگوهاي پياده شده بخصوص در مقاصد گردشگر پذير ضروي 
مي باشد تا همپوشي و تطبيق الزم را در رابطه با تمامي شاخص هاي آماري و اقتصادي شكل 

در صورت امكان حساب اقماري زيارت و گردشگري  پيشنهاد مي گردد در اين زمينه. دهد
   .كالنشهر مشهد ايجاد شود

  
  تشكر و قدرداني

 و دفتر مديريت زائر و نگارندگان وظيفه خود مي دانند كه از معاونت اجتماعي و فرهنگي
س شهرداري مشهد كه امكان انجام چنين پژوهشي را مهيا نمود و همچنين مهند گردشگري

، معاونت برنامه ريزي و توسعه شهرداري مشهد كه مساعدت هاي بسياري در مهدي برادران
  .انجام اين پژوهش  انجام داده اند ، تشكر و قدرداني نمايد
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