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 چکیده:
از    ی. برای عموم مردم، بعضشودیم  یمختلف و متفاوت  ازهایی وحش منجر به ن  اتیدر حوزه گردشگری ح  تیفعال  یگستردگ  

منابع،    یو شکنندگ  تیحساس  لیحال، به دل  نیدارند، با ا  شترییب  تیجذاب  گریانواع د  به  وحش نسبت   اتیانواع گردشگری ح

ح گردشگری  عملکرد  نحوه  به  است  ب  اتیالزم  د   شیوحش  مورد  هر  توجهیاز  شود.  گر  داده  حاضر    نشان  پژوهش  هدف  لذا 

  شهر کالن  میپارک در  حر  یاحداث سافار   کردیبا رو  وحش ات یح  یگردشگر   یرگذاریتأثشناخت و درک بهتر امکان تحقق و  

ها و اطالعات به دو  داده   یآور و روش جمع   یبه لحاظ هدف، از نوع کاربرد  ،یلیتحل -یفیحاضر توص  قیاست. روش تحق  مشهد

... برا  نیانگیم  از جدول   ی فی. در سطح توصتاس  یدانیو م  یاصورت کتابخانه   ی برا  یها و در سطح استنباطداده   فیتوص  یو 

آزمون    یا سهیمقا  یرهایمتغ اسکوئراز  نتا  کای  داد  هاافتهی  جیاستفاده شد.  ابعاد مختلف مح  نشان    ، یکیتراف  ،یمیاقل  ،یطیدر 

. همچنین نتایج حاصل  وجود دارد حریم جنوبی پارک در مشهد یامکان احداث سافار ...و  یحقوق ،ی اقتصاد ،یاجتماع ،یکالبد 

تنوع    شیرا در افزا  ر یتاث  نیشتریپارک ب یاحداث سافار  کردیبا رو  وحشات یح یکه گردشگر از آزمون کای اسکوئر نشان داد که  

بنابرا  یهاوهیدر ش اوقات فراغت در منطقه خواهد داشت.  از  اسکوئر تفاوت معنادار  یآزمون کا  نیگذراندن   ن یب  (05/0)کمتر 

 . دادنشان    یخوببهاز جامعه مورد مطالعه را    شدهحاصل و مورد انتظار    شدهمشاهده   یهای فراوان
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 مقدمه  -1
س  ریس سفرها  احتیو  یافته  ،یگردشگر  ی و  طبق  داده  یباستان  ی هاهرچند  و    قدیمی  و  پا دیر  یپدیدها   ی تاریخ  ی هاو  است 

باعث    یو فناور  ینشهرنشی  آوربه قدمت تاریخ و تمدن بشر دارد، اما ضرورت زمان، همراه با توسعه و گسترش شگفت  یعمر

 نهیدر زم(.  27:1390  ، محبوب فرکند)   دا یدر این عصر نمود پ   یاز هر زمان دیگر  ش یبه استراحت، تفریح، ب  از یشده است که ن

کنار گردشگر  ،یگردشگر دارد.    یا  ژهیو  قیمتعارف، عال  قیعال  یدر  ما  یبرخ  یعنیوجود    ی هاهستند روش  لیاز گردشگران 

ها گسترده  نهیزم  نی. انندی، تدارک ببدهند یماختصاص    یکه به گردشگر  یفراغت  یهازمانخود در    امیگذران ا  یرا برا  یدیجد

دارند  و با صرف    یادیو منافع ز دیفوا  ها یگردشگرنوع از  نی ا .اندقرارگرفتهبزرگ مد نظر   یهاو شهر رانیدر ا ی تازگبههستند و 

را   قیعال  نیاز ا  یتواند بخش  یم  یبر سافار  یمبتن  ی. گردشگرستندیو لزوما گران ن  باشندیممتفاوت قابل حصول    یهانهیهز

و ...( وجود   یطیمحست یز  ،یجوامع )اجتماع  ی مختلف زندگ  یهاارتقاء جنبه یبرا یمختلف یامروزه راهکار و ابزارها . دیپاسخ بگو

به استفاده  راستا  نهیدارد.  پا  یدر  اکولوژ  یع یطب  یهاتیاز ظرف  داریتوسعه  بس  شرفتهی پ   یدر کشورها  یکیو  نقش   اریتوانسته 

 ی خود به نفت و برا  یکاهش وابستگ  یبرا  تواندیم  ازین  رانیکند. کشور ا  فاءیا  ریناپذ   دیبه منابع تجد  یدر عدم وابستگ  یمهم

که تنوع    ییایجغراف  طیداشته باشد. کشور ما با توجه به شرا  یبالفعل خود توجه جد  ی هال یو پتانس  تیبه ظرف  یاقتصاد  یی ایپو

 یادیز  یو جانور  یستیاست، از تنوع ز  داکردهیگسترش پ   یمطلوب  ییایدارد و در طول و عرض جغراف  یادیز  یطیو مح  یمیاقل

است. که    انهیماجراجو  یگردشگر  برخوردار  گردشگر  یاشاخههم  و   یورزش  یاز  است  گردشگر  جوان  قشر  توجه  مورد  است 

)مرادی و  باشد   یگردشگر  از  نوع  نیا  بانیپشت  ا ی(  یتواند هاب )مرکز اصل  ی م  ی. سافارشودیم به آن توجه    یدر سافار  تواندیم

 . (2: 1393همکاران، 

و گردشگری شده است و   عتیباعث تنگاتنگ شدن رابطه طب   یعیروزافزون درباره حفظ منابع طب  یدهه گذشته، نگراندر دو  

باالی تقاضای گردشگران   زانیدر م  عت،یبه طب  ل یم  نیوجود دارد. ا  یهای مختلفبه شکل  عتیبرای تعامل با طب  ی اندهیفزا  لیم

و   یاهل  واناتیدر برابر ح  یوحش  واناتیتوجه نسبتاً باال به ح  ها،تیفعال  نیوی ابر ر  یگذارمربوط به آن، ارزش   یهاتیبرای فعال

دبه  یاهل  مهین با ح  تیمحبوب  . شودیم  ده ی وضوح  تعامل  مبنای  بر  افزا  وحشاتیگردشگری  به  رو  است.    شیدر سراسر جهان 

  یکس  وحشات یدرواقع گردشگر ح.  استشده    وحشاتیبه صنعت گردشگری ح  لیتبد  وحشاتیتجربه گردشگران در مورد ح 

تماشای ح و  برای مشاهده  م  وحشاتیاست که  نقاط مختلف جهان سفر  تعر  و  (.2:1393و همکاران:  ی)مرادکندیبه    ی فیبه 

در    اهانیو گ  یوحش  واناتیکشورهاست که محور آن مشاهده ح  یبرخ  یاز صنعت گردشگر  یاشاخه  "Wild tourism"  گرید

نSafari)یهاست. سافارآن  یعیطب  یهاستگاهیز   وحش ات یح  ی. گردشگرشودیشمرده م  وحشات یح  یاز گردشگر  یبخش  زی( 

ساده ح  ی معنا  ن یتربه  با  کردن  برقرار  ارتباط  زندگ  یوحش  واناتیآن  محل  بهآن  یواصل   یعیطب  ی در  گاه  صورت هاست. 

انجام می عکاس -منفعالنه)تماشا( و گاه به شکل  یبردارنمونه  -فعاالنه)شکار اشودی(  تور  نی.  از صنعت   ی بخش مهم  سمیشاخه 

کشورها  یادیز  یکشورها  یگردشگر امر  ییقایآفر  یمانند  کانادا  ا،یاسترال  ،یجنوب  ی کایو  مالز  ،یاندونز  ،هند،    ، یبنگالدش، 

مالد  النکایسر م  ویو  شامل  گردشگرشودیرا  سال  وحشاتیح  ی.  سر  ریرشد چشمگ  ریاخ  هایدر  جهان   یعیو  سرتاسر  در  را 

و گردشگری    سمیاکوتور  کهیدرحال   دارد.  ک یمطابقت نزد  داری پا  یو گردشگر  سمیاز عناصر آن با اکوتور  یاریداشته است و بس

هر سه نوع   وحشاتیگفت که گردشگری ح  توانیو م  دو وجود دارد  نیا  نیب  یهمپوشان  کی اما    ستند،یمترادف ن  وحشاتیح

شامل اصول   عت،یبر طب  یمبتن   انهیسفر ماجراجو  کیو آن تا حدودی    ردیگی را در برم  یعیطب  طیگری در محذکرشده از گردش

بر سه    وحشاتیاز ح  یحیدر امر حفاظت است. استفاده تفر  یتیهای حما و آموزش   ستیزطیسازگار با مح  سمیاکوتور  دییکل

  ش یآسا   ،یعی. ارزش حفظ منابع طبوحشاتیح-تعامل انسان    یخیتار  نهیو زم  یحیکاربری تفر  ،یشناسعنصر استوار است: بوم

با سود بخش  تیرضا  وانات،یح  یموارد بررس  نیالزم است همه ا  طیشرا  نیبوده و در ا  اداقتصادی در تض  یگردشگران، معموالً 

پارک در کنار عواملی نظیر موقعیت   یسافار  سیخاص تأس  یهایژگیو  بر این اساس  را برای آن در نظر گرفت.  یشوند و اصول

تحقق این نوع از  را در جهت یاژهیو ی هااهداف و برنامه نییجوار، ضرورت تعشهر مشهد و مناطق همجغرافیائی و نیازهای کالن

 سازد.  گردشگری ضروری می
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روی   بر  آن  تاثیرگذاری  میزان  و  گردشگری  از  نوع  این  تحقق  امکان  بررسی  به  که  شد  خواهد  تالش  حاضر  پژوهش  در  لذا 

مشهد پرداخته شود؛ بنابراین سوال اصلی تحقیق ما در پژوهش حاضر این گونه است: شرایط و امکانات    شهرکالنگردشگری  

ث سافاری پارک در شهر مشهد چیست؟ و میزان تاثیرگذاری این نوع با رویکرد احدا  وحشاتیح الزم برای تحقق گردشگری  

 گردشگری در شهر مشهد چگونه خواهد بود؟

 مبانی نظری-2

راهنما   اتیح  یگردشگر به آن  ی مناطق  یگردشگر  یوحش،  و شناخت    یجانور  یهاگونه  ی بررس  یبرا  ها صرفاً است که سفر 

م  میاقل  شتریب منطقه صورت  وجه صحرد یپذیآن  ح  اتیح  یگردشگر  حی.  مشاهده  آن  یبردارعکسو    واناتیوحش،  در  از  ها 

طب گردشگر  یعیحالت  است.  ا  یخودشان  برا  نیبه  هم  و    شگرانگرد  یروش  تحقق   بخشلذتمفرح  به  هم  و  بود  خواهد 

از    ی هابرنامه اکوتور  ستیزطیمححفاظت  کرد.  سمیو  خواهد  ب  کمک  گردشگرساده  انی به  م   اتیح  یتر،  را   توانیوحش 

با   یحوزه از گردشگر  نیاشاره شد، ا  ترشیطور که پ کرد و همان  فیتعر  ستم«ی و اکوس  واناتیبا ح  یبه منظور دوست  ی»گردشگر

از کشورها سهم   یاریوحش در بس اتیح ی. گردشگررد یپذیصورت م  شان یشگیهم ی هاو عادت واناتیح ی عیمشاهده رفتار طب

 توان یمثال م  یبرا(.  Newsome & Dowling,2005:258)را به خود اختصاص داده است  یشگراز گرد  یمهم و بزرگ  اریبس

بس اندونز  ا،یاسترال  ، یجنوب  ی کایآمر  یو کشورها  یی قا یآفر  یاز کشورها  یاریبه  کانادا،  مالز  ، یهند،  و    النکا یسر  ، یبنگالدش، 

ا  ویمالد کرد.  گردشگر  ن یاشاره  از  ر  یجا  یخوببه توانسته    یحوزه  پ   انیم  اخود  حوزه  دایگردشگران  با  و  شاخص    ی هاکند 

 «یخاص خود همانند »سافار  یهاتیبا فعال  وحشات یح  یکه امروزه گردشگر  دیبدان  ستیجهان هم راستا شود. بد ن  یگردشگر

تورها م  یتوانسته سودها  ژه، یو  یگردشگر  یو  برا  یدالر  ونیلیچند  کند.  یکشورها  یرا  فراهم  ط   مختلف  برآورد،    کی  یدر 

  قا یسفرها مربوط به قاره آفر  ن ینصف ا  بایکه تقر رد یگیوحش صورت م اتیح یسفر در حوزه گردشگر ونیلیم  12ساالنه حدود 

نقاط مختلف   ایکشورها    یهستند. بعض   یحوزه از گردشگر  ن یمقاصد ا  نیو بوتسوانا برتر  ایتانزان  ا،یکن  ،یجنوب  یقایاست که آفر

زم بس  یاقتصاد  تیوضع  ونقر  یبرا  ن،یکره  تا حد  گردشگر  یادیز  اریخود  متک   اتیح  یبه  بدون    یوحش  اما    هم آنهستند 

  نیاز مناطق زم  یبعض  یاقتصاد  طیمسئله خواهد بود. اما شرا  نیا  یبرا  یمثال خوب  ایهمانند کن  یادامه دهند. کشور  توانندیم

رونق دوباره    طیحوزه قطع شود، شرا  نیسود حاصل از ا  که قرار باشد    یوحش وابسته است و اگر روز  ات یح  یصرفا به گردشگر

را    ینیچننیا  طیشرا  یکره خاک  نیچند در سرتاسر ا  یممکن خواهد شد. مناطق  ریغ   یادیز  اریآن نقطه تا حد بس  یبرا  یاقتصاد

از مهم   اتیح  یگردشگر  شان،یسود مال   یگاالپاگوس اشاره کرد که عامل اصل  ریبه مجموعه جزا  توانیها م آن  نیتردارند که 

  .(Reynolds & Braithwaite,2001:39)وحش است

 وحش  اتیح  یمثبت گردشگر راتیتأث

 ستیزطیمحو  ستگاهیز میترم •

محل  یاریبس افراد  برا  یاز  مختلف،  بقا  یمناطق  گردشگر  اتیح  یتداوم  و  از    یوحش  خود   یعیطب  ستیزطیمحآن،  منطقه 

 نهیدر زم ا یوحش در سراسر دن اتیتر، گردشگران حبزرگ اسیدر مق نی. همچنکنندیم یریآن جلوگ یحفاظت کرده و از نابود

آن همکار  ستیزطیمح  یداری پا بقا  چراکه  کنند، یم  ی و حفظ  ح  یهاگونه  یتداوم  برا  اتیمختلف  اهمآن  یوحش  از   تیها 

بس  یادیز  اریبس است.  شکارچ  یاری برخوردار  برابر  در  داوطلبانه  صورت  به  مردم  گونه   یستادگیا  انیاز  شدن  شکار  از    ی هاو 

 یاست که وجود گردشگر  هیقض  نیاثبات ا  یبرا  یی هاموارد مثال  نیتمام ا .کنندیم  یریوحش جلوگ  اتیح  ابیارزشمند و کم

در آن    یکمتر  رییها تا حد امکان تغخود ادامه دهد و انسان  یتا به بقا  دهدیاجازه م  ستیزط یمحو    عتیوحش به طب  اتیح

 آن نشوند.  یکنند و باعث نابود جادیا

 در معرض انقراض  یهاگونه  دمثلیتول تداوم •

  تیو در معرض خطر انقراض را در اولو  اب یکم  ی ها، پرورش گونه)سافاری(وحش  اتیح  یها ها و پارکاز باغ وحش  یاریبس

مثبت در   یقدم  ها تیفعال  گونهنیکه مطمئنا ا  کنندیم  یریها جلوگگونه   نیاند و تا حد امکان از انقراض اخود قرار داده  یکار

 وحش خواهد بود.  اتیح یراه گردشگر
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 یرضوان یدیسع دی نو روزبخت،یف مایرضازاده، ش ی، مرتض یطاهر

 

 

 
 
 

 ی مال یهاکمک •

گردشگر  به وجود  بس  اتیح  یلطف  ا  یاریوحش،  گردشگران  کمک  نیاز  با  بعض  ی مال  یهاحوزه  نسل  تداوم  به  از   ی خود 

م  یهاگونه کمک  بسکنندیخاص  امروزه  مثال،  عنوان  به  کمک   ی اری.  با  گردشگران  ببر    یمال  یهااز  نسل  تداوم  به  خود 

 اند. از خطر انقراض نجات داده یادیز اریگونه را تا حد بس نیاند و اکمک کرده ییسوماترا

 

 رفتار گردشگران  دبهبو •

به گردشگران نشان دهد.   ستیز طیرا نسبت به مح یبهتر  دید  تواندیوحش م اتیح نهیخوب در زم یگردشگر یراهنما کی

آن آشنا خواهند شد و پس از آن   یبقا یالزم برا یهانه یزم شیخود و پ  ستیزطیمح یازهای با ن یخوببه گردشگران  جهیدر نت

آشغال   عتیدهند )به عنوان مثال در طب رییمثبت تغ ی را در جهت ستیزط یمحتالش خواهند کرد تا رفتار خود نسبت به 

 . رند یوحش بگ اتیو ح ستیزطیمحاز  تیدر جهت حما ی اساس یماتی( و تصمزندینر
 ی رقانونیشکار غ  کاهش •

ح  وآمدرفت بعض  اتیگردشگران  در  م  ی وحش  خاص  مناطق  غ   تواندیاز  ز  ی رقانونیشکار  حد  تا  و    یادیرا  دهد  کاهش 

 .(1395)شفایی، تر کندسخت  انیشکارچ یرا برا اهیبازار س ی هاتیفعال

چنانچه (.  Manely,1990:50کند)می  گردشگری از نظر زیست محیطی، همچون تیغی دو لبه با محیط طبیعی و انسانی عمل 

دستیابی به بسیاری از منافع زیست محیطی این صنعت دار طراحی شود، امکان  خردمندانه و بر مبنای اصول توسعه پایتوسعه  

برنامه رشد یابد، حاصل جز لجام گسیختگی گردشگری و تخریب محیطی از    های گردشگری بی وجود دارد و چنانچه فعالیت

نخواهد   ناشی  حیاتآن  گردشگری  در  بنابراین  بود؛  نخواهد  مستثنی  قاعده  این  از  هم  وحش  حیات  گردشگری  وحش  بود؛ 

مکان اقداممطالعات  از  یکی  طرح یابی  احداث  فرایند  در  کلیدی  سرمایههای  جهای  از  خدماتی  و  سافاریگذاری  ها  پارکمله 

شود که توجه به این مهم در موفقیت پروژه، نقش بسزایی دارد. اهمیت آن به این دلیل است که انتخاب اصولی یا  محسوب می

، فنی، مالی و اقتصادی نیز تحت  محیطیهای زیستتواند آن را از سایر جنبه غیر اصولی و نا صحیح مکان ایجاد یک پروژه، می

ده  قرار  تصمیمتاثیر  اساسید.  از  یکی  پروژه،  یک  توسعه  یا  ایجاد  مکان  و  موقعیت  درباره  برنامهگیری  تصمیمات  ریزان ترین 

می میبشمار  که  گیریرود  جهت  در  و  تواند  آثار  کمیت  و  کیفیت  همچنین  نماید  ایفا  اساسی  نقش  پروژه  استراتژیک  های 

های الزم  ای که اگر در هنگام انتخاب محل اجرای پروژه، بررسینهپیامدهای آن را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد؛ به گو

درست و مناسب، عالوه   یابیتواند حیات آن را در بلند مدت تحت تاثیر قرار دهد. انجام مطالعات مکانصورت نگیرد این امر می

در منطقه محل احداث خود خواهد   ها، اثرات اجتماعی، محیط زیستی، فرهنگی و اقتصادیبر تاثیر اقتصادی بر عملکرد پروژه

دسته معیار اصلی    11را در    یابی ی مکانسند ملی گردشگری معیارها  (Bhattacharya & Kumari, 2004:53).داشت

  -شامل اقلیم، سیمای فیزیکی، منابع آب، کیفیت محیط، پوشش گیاهی، حیات وحش، اقتصادی، اجتماعی، سیمای فرهنگی

 .(1۴3: 13۸5)دانه کار و همکاران، ه استکرد بندیطبقهتاریخی و مدیریتی 

 

 پیشینه پژوهش-2-2

ی رزیابی سناریوهای احداث هتل نمکی و پارک سافاری جهت توسعها"ای تحت عنوان  ( در مقاله1397موسوی و همکاران )  -

  ی وهایبا طرح سنار  "بیدگل(ی مرنجاب، آران و  ی موردی: منطقه های مناطق خشک )مطالعهگردشگری بیابان در اکوسیستم 

 ی و توسعه   ستمی منطبق با حفظ اکوس  ییراهکارها  یو هتل نمک  یپارک سافار  یابیدر قالب مکان  ابانیب  یگردشگر  یتوسعه 

ارائه    داری پا تا  .  اندنمودهمنطقه  نمودند  مقاله تالش  مع  را  مزبور  یوهایسنار  یابیمکاننویسندگان  اساس    ،یدسترس  یارهایبر 

از    تیمحدود  ن،یسرزم  یمایس قرار دهند.  ستیزط یمحو حفاظت  تهپس    مورد مطالعه  و  شاخص  یرقوم  یهاهیال  یهیاز  ها 

  یتناسب ارض یهیال یه یها منجر به ته آن قیآمد که تلف به دست  ارهایدار معوزن ی هاهیها الاز مدل به آنحاصل  ازیاعمال امت

 شد.   یو هتل نمک  یپارک سافار



   1400بهار  ، 6، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی فصلنامه پژوهش        
 
 

7۸ 

 

 

نشان    ج ی. نتادیگرد  یبندطبقه  تیبه پنج اولو  یتناسب  یهاهیال  ازیامت  یدامنه  ،ی تناسب  یهاپهنه  یمکان  نییمنظور تعبهسپس  

سنار در  که  نمک  یویداد  اول  یدسترس  یارهایمع  ی هتل  مواد  وزن    هیو  سنار  0۴۴/0و    ۴95/0با  در  سافار  یویو    یپارک 

محدود   یدسترس  یارهایمع وزن    تیو  ترت  0/ 093و    ۴1۸/0با  پا   نیباالتر  بیبه  طبق   ازیامت  نیترنییو  کردند.  کسب  را 

ارض  یهانقشه  ترت  یتناسب  )  ۴5۴03و    959  بی به  منطقه  6۸2۸/17و    37۴5/0هکتار  سطح  از  عنوان   درصد(  تحت 

نمک  صینخست تخص  یهات یاولو بر محدوده  یبه هتل  پارک س  یره یجز  یکه منطبق  و  است  بر    یافارسرگردان  عموماً  که 

 مناسب هستند.   اریبس تیقابل یبلند منطبق است، دارا گیشمال ر یاماسه  یهاتپه 

وحش در پارک    اتیح  یطیمح  ستیز  یهاتیظرفو شناخت    یبررس"ای تحت عنوان  ( در مقاله139۴حسینی و حسینی )-

  ی وحش در پارک مل  اتیح  یطیمح  ستیز  یهات یظرفو شناخت    یدر صدد بررس  "یتوسعه گردشگر  منظوربه   رانیا  یمرکز

پا  رانیا  یمرکز  ریکو توسعه  منظور  گردشگر  داریبه  ا  نویسندگان  هدف اند.  بوده  یصنعت  نگارش  جلوگ  نیاز  از    یریمقاله 

 ی ریدرست از منطقه پهناور کو یبرداربهره  تیریو مد یبررس ی و در ثان یرانیمثل گورخر ا  ،یرانیانقراض جانوران منحصر بفرد ا

  شده استفاده  یدان یو م  یاکتابخانه(،  SWOT)یلیتحل  ،یفیتوص   یهااز روش   یبیترک  قیتحق  نیادر    است.  بوده  در سطح کشور

و   یجانور  یهاتیو ظرف  یعیطب  یغن  یهالیپتانسبا توجه به    ریکو  یباشد که پارک مل یم  نینشان دهنده ا  قیتحق  جینتااست.  

بوم غ   یوحوش  مناسب  یبوم  ریو  توان  از  طب  ی خاص،  گردشگر  از  اعم  گردشگر  مختلف  انواع  جذب  گردشگر    عت،یجهت 

 . باشدیمبرخوردار  وحش اتیگردشگر ماجراجو و گردشگر ح ،یقاتیتحق

-  ( همکاران  و  مقاله1393مرادی  در  عنوان  (  تحت  ح"ای  فعال  اتیگردشگری  توسعه  نی نو  ی تیوحش،  راستای  ی در 

است.    شیوحش در سراسر جهان رو به افزا  اتیگردشگری بر مبنای تعامل با ح  تیمحبوباعتقاد داشتند که    "گردیعت یطب

مانند    یتریکلدر مباحث    وحش،  اتیح  تا به امروز مسائل مربوط به  رایوحش امری ضروری است ز  اتیتمرکز بر گردشگری ح

طب بس  ا ی و    عتیگردشگری  مباحث  بوم  ییجز  اریدر  گردشگری  گردشگری،   شده مطرح  ی مانند  انواع  تنوع  به  توجه  با  است. 

  شان، یبوده و با توجه به نوع زندگ یمتفاوت  ی هازهیباانگاقتصادی و  -یاجتماع  ی هانه یزمشیپ با    ،ی سن های گروه گردشگران در

ح  یمختلف  هایزهیانگ گردشگری  با  ارتباط  دارند.   اتیدر  زمان  اتیح  یتموفق  وحش  ن  یوحش  پاسخگوی  که    ازیاست 

و م  گردشگران  و    زبانیمناطق  ح  زمانهم  طوربهباشد  از  ارزشها،  آن   ستیزطیمحوحش،    اتیحفاظت    و  یاجتماع   یهاو 

 .  ردیدر نظر گ را اقتصادی

  "وحش پکن  اتیپارک ح  یوحش: مطالعه مورد  اتیح  یتوسعه منابع گردشگر  "( در پژوهشی تحت عنوان  2021)  3وانگ   -

گردشگربه   منابع  توسعه  پارک ح  اتیح  یمطالعه  در  )  ات یوحش  پکن  بررسBWPوحش  را  تعیم   ی(  آن  و هدف    نییکند 

پا  یهافرصت اقتصاد  یمنافع اجتماع  دیتول  ی، برایگردشگرو ضمن تاکید بر منافع    تاس  BWP  داری توسعه    یهاجنبه،  ی و 

منف و  گردشگر  یمثبت  ی.  قراردادی  موردبررسرا    دیبا  واناتیح  یمنابع  که  هاافتهنتایج  داد  نشان  وانگ  اصول   یرویپ ی  از 

 را از منظر گردشگران   واناتی ح  یمنابع موجود گردشگر  لی توانند پتانسیم  یروابط عموم  ی، روش هاستیزط یمححفاظت از  

  ی، کمک به ارتقا دانش علمواناتیحفاظت از ح  یعلم   یابزارها  تیتقو  یبرا  یبا مقامات رسم  یهمکارهمچنین  ،  ارتقاء دهد 

 .  شددر ارتقاء این نوع از گردشگری مهم و با اهمیت با تواندیم واناتی آموزش حفظ ح تیو تقو ستیزط یمححفاظت از 

A-مدل    ی: آزمون تجربقایآفر  یدر صحرا  یسافار  یمطالعه گردشگر"ای تحت عنوان  ( در مقاله2020و همکاران )  ۴اللیتا   - 

B-C (T-ABC)  اریبس  قایآفر  یجنوب صحرا   یدر کشورها  یسافار  یگردشگر  یرقابت براضمن تاکید بر اینکه     "یگردشگر  

وجود   یرقابت درون کشور  زین  یهاها و استراحتگاهاقامتگاه  نیداخل کشورها ب، در  یکشور  نیاز رقابت ب  یاست. جدا  دیشد

  ن ی رابطه ب  یبه صورت تجرب  هاآنمهم است.    یسافار  یگردشگر  ی، درک نقاط قوت و ضعف هر کشور برانهیزم  نیدارد. در ا

قرار   شی آزمامورد  ( را  C)  نهیزم  ( وB)  ی ( ، مبانA)  یگردشگر  یهاجاذبه  یعن ی،  یو ابعاد مختلف گردشگر  یعملکرد گردشگر

برا  نیا.  اندداده که  انجام    نیاول  یمطالعه  منطقه  در  گردشگرشدبار  به  اقتصاد  ی،  توسعه  محرک  عنوان  و   یبه  پرداخته 

 .ارتباط دارد یبا توسعه اقتصاد یاز آن است که ابعاد گردشگر یحاک که  دهد،  یرا ارائه م ی مهم یهانشیب

 
3 - Wang 

4 - Lalita 
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  ی گردشگر  ی دنیاز گردشگران در مناطق د  یعاطف  لیتحل  کی"تحت عنوان  ای  در مقاله(  2020)  5جیهونگ کنگ لی و هی    -

مورد   کی  -وحش    اتیح سافار  یمطالعه  پارک  آ  "6چایملونگ  یدر  آنان  اعتقاد  عاطفبه  ارتباط  کردن  و    نیب  یشکار  انسان 

وحش در سراسر جهان   اتیح  یاست. گردشگر  یو اجتماع   یعیطب  دهیچیپ   یها  ستمیدر درک اکوس  یوحش جنبه مهم  اتیح

  جاد یاشتغال جامعه و ا  شی، افزایستیارتقا حفاظت از تنوع ز  یوحش برا  اتیح  یرمصرفیغ   یدر حال رونق است و جهانگرد

  یهانهیبه گز  نیوحش چ  ات یح  ی دنی است. مناطق د  شدهگرفتهدر نظر    یو تجارب گردشگر  عتیآموزش طب  یابر  یی هافرصت

وجود    ینیوحش چ  اتیجهانگردان ح  ی هایژگیواز    یحال، هنوز درک درست  نی. با ااندشدهلی تبد  یخانوادگ  التیمحبوب تعط

به    لیوتحلهیتجزندارد.   زم  کیاحساسات  در  داغ  احساسات   لیوتحله یتجزاست.    شدهلیتبدمتن    خراجاست  نهیموضوع 

  یی باال   تیوحش از اهم  اتیانسان و ح  ن یتعامل ب  سمیدرک مکان  یبرا  ها آن  ی هاستگاهیزوحش و    ات یگردشگران در مورد ح

های این پژوهش نشان  نتایج یافته   گرفته شد.   ینقطه مطالعه مورد  کیبه عنوان    Chimelong  یبرخوردار است. پارک سافار

م  یعواملداد   بر  ی ریدرگ  زانیمانند  مکان  اندازه  و  گردشگر  تراکم  تماس،  فاصله  تعامل،  فضا،  ارز  ییرفتار    یعاطف  یاب یو 

  یهاطیو بل  یدن یاز حد نقاط د  شیب  لیتوسط گردشگران به دل  جادشدهیا  یاحساسات منف  شتری؛ ب  گذاردیم  ریگردشگران تأث

وحش است.   اتیح  یجهانگرد  ی دنی در مناطق د  یابیو بازار  تیریمد  یمرجع خاص برا  ،نظراین  مطالعه از    نی. ااست  یورود

  اتیانسان و ح  نیتعامل ب  سمیدر مورد مکان  شتریانجام مطالعات ب  یبرا  شتریبه دانشمندان ب  دنیالهام بخش  باهدف مقاله    نیا

 . مرتبط است ینظر قاتیو تحق نیوحش چ اتیح گردشگریوحش، توجه به عملکرد 

 

 روش پژوهش-3

تحق توص  قیروش  کاربرد  ،یلیتحل-یفیحاضر  نوع  از  هدف،  لحاظ  جمع  یبه  روش  صورت داده  یآورو  دو  به  اطالعات  و  ها 

ابزار  اند.  جامعه آماری ما، متخصصان آگاه در زمینه گردشگری حیات وحش و سافاری پارک بودهاست.    ی دانیو م  یاکتابخانه

هش حاضر از نوع انتخاب هدفمند بوده است  ی پژوریگنمونه روش    بوده است  ها، پرسشنامهآوری دادهمورد استفاده برای جمع

م  کهییازآنجا روش  پرسشنامه در ط  ی دانیدر  کامال مطلوب    کرتیل  یانهیگزپنج    فیاز  تا  نامطلوب  باز    )از کامال  و سواالت 

آمد    به دست  هاپاسخ  نیانگیم  عنوانبه  3داده شد عدد    هاپاسختا پنج به    ک ی  یهارتبه   در بخش سواالت طیفی  د یاستفاده گرد

که    ده یکرونباخ استفاده گرد  ی آلفا  زپرسشنامه ا  یی ایجهت پا همچنین  .  دی گرد  سهیمقا  3آمده با عدد    به دست   نیانگیسپس م

وهش حاضر،  برای پژ  شدهیآورجمعهای  تعداد نمونه  شود.  ی م  د ییدر حد خوب تا  یی ای آمد، که پا  به دست  ۸11/0مقدار آلفا  

در سطح  است.   شدهاستفاده یو استنباط یفیدر دو سطح توص spssپژوهش با استفاده از نرم افزار   نیدر ا باشد.نمونه می 3۸۴

... برا  نیانگیاز م  یفیتوص از آزمون ی ناپارامتریک  رهایمتغ  یبرا  یاست و در سطح استنباط  شده استفادهها  داده  فیتوص  یو 

 است.  شدهاستفاده کای اسکوئز

 

 معرفی محدوده پژوهش -۴ 

 ایاست. دشت مشهد به صورت دره  رانیدر شمال شرق ا  ی و مرکز استان خراسان رضو  رانیشهر بزرگ ا  نیشهر مشهد، دوم

مربع    لومتریک  2500و وسعت حدود    لومتریک  25و عرض متوسط حدود    لومتریک  100از    ش یبه طول ب  ی ابعاد  یدارا  عیوس

%    75مشهد،    میهکتار وسعت حر  ۸65۴9از مجموع    قرار دارد.  رضوی  خراسان  در  رودرودخانه کشف  زیاست. که در حوضه آبر

  ی شورا  1797/ 300/310بنابر مصوبه    قرار دارد.  زیشاند  -% در محدوده شهرستان طرقبه   25در محدوده شهرستان مشهد و  

(  می)حر  یباغ وحش آزاد است( فقط در خارج از محدوده قانون  ینوع   ی)سافارها وحش( باغ  13۸9)  یو شهرساز  یمعمار  ی عال

   لومتریک 20ها تا مرکز شهر حدود پارک  یفاصله سافار ن یانگیمختلف م یکشورها و در تجربه باشندیشهرها قابل استقرار م

 
 

5 -Cong Li &  He JiHong 

6 - Chimelong 



   1400بهار  ، 6، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی فصلنامه پژوهش        
 
 

۸0 

 

 

  مشهد   میحر  یجنوب  پهنهمحدوده مورد مطالعه  اشته باشد.  مراجعه گردشگران قرار د  یبرا  یکه در شعاع مناسب  ینحواست به  

 . باشد یم درصد 22.5 میهکتار است که نسبت آن به کل حر 19۴11 با مساحت

 
 ( 1399نگارندگان، ) ماخذ: : نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه1شکل 

  هاافتهیبحث و  -5

 با رویکرد احداث سافاری پارک   وحشاتیحگردشگری    یریگشکلبررسی شرایط محیطی و طبیعی الزم برای  

  ی نینشه یحاش  یوجود نواح  نیباشد و همچنیم   اریبس  ش یو فرسا  ی شهر مشهد در معرض آلودگ  ی پهنه شمال  نکهیبا توجه به ا

  باشد. یپارک مشهد مناسب نم  یاحداث سافار  یپهنه برا  نیهستند ا  میمحدوده از حر  نیدر ا  یصنعت  یهانابسامان و کارگاه

شرق  در نواح  یپهنه  کاربر  ینینشه یحاش  یوجود  و  تاسدرشت  یهاینابسامان  چون  صنعت  ینظام  ساتیدانه  همچن  یو    ن یو 

پارک مشهد   یاحداث سافار یپهنه هم برا ن یا یو آرمستان بهشت رضا و معادن سنگ یموقوف آستان قدس رضو یوجود اراض

  یوسازهاساخت بخش در معرض توسعه    نیاشاره شد ا  نیشیپ   هایکه در قسمت  یلیبه دال  یپهنه غرب  در  .باشد ینممناسب  

همچن  اریبس شهرک  نیو  کارخانجات،  ن  یصنعت  یهاوجود  ا  باشد یم  روگاه یو  به  توجه  با  ا  نیکه  برا  نیمباحث  هم   یپهنه 

و با در نظر گرفتن    میحر  یجنوب  هیمختلف و ناح  یهاپهنه   یتوجه به بررس  با   .باشدینمپارک مشهد مناسب    یاحداث سافار

فضاها و  منحصر  طب  یجاذبه  همچن  یعی باز  ارتفاع   نیو  سطوح  دارا  ی اختالف  که  مشهد  شهر  با  مناسب    د ید  یآن  منظر  و 

نقش    نییو تع  یزیربرنامهپهنه،    ن یا  یعیطب  طیحفاظت از مح  ی روش ها  نیاز بهتر  ی کیموضوع که    نیباشد و با توجه به ایم

محدوده را مرغوب ساخته، در نظر    نیآب متعدد در دامنه ارتفاعات ا  یهاچشمه باشد و وجود  یم  ستیزطیمحمتناسب با توان  

شهر  م یحر یلذا محدوده جنوب یانجامد ب  یعیبه منابع طب بیآس نیپارک آن است با کمتر یضوابط احداث سافار ی گرفتن تمام 

. بر همین اساس به منظور امکان تحقق گردشگری حیات شودمیفرض    یترمطلوب  ایها گزینه بخش  ه،یمشهد نسبت به بق

رو اساس  بر  طبیعی همچون وحش  و  معیارهای محیطی  شهر مشهد   جنوبی  حریم  در محدوده  پارک  احداث سافاری  یکرد 

و سازگاری   زمین، شیب، دسترسی،  هایکاربرمساحت، مجاورت  مالکیت  منابع طبیعی،  اقلیم،  قابلیت  ربنایز  ساتی تأس،  و  یی 

  .میقراردادی و تحلیل موردبررسجذب گردشگر را 

 



 یهاد ......شهر مشهدکالن  میحر درپارک   یاحداث سافار کردیبا رو وحشاتیح یگردشگر  یرگذار ی بر امکان تحقق و تأث یمرور 

 یرضوان یدیسع دی نو روزبخت،یف مایرضازاده، ش ی، مرتض یطاهر

 

 

 
 
 

 مساحت •

لحاظ   حدود    شهرکالن  میحر  ی مساحتبه  در  در    5/۸6مشهد  را  هکتار  حوزه  ردیگیبرمهزار  به  توجه  با   ی عملکرد  یهاکه 

احداث و   یاست برا یسبز و فراغت یفضا  یعملکرد یحوزه  یکه دارا م یحر یجنوب ی هادامنه مناطق و   م، یحر یبرا شدهفیتعر

مناسب  یسافار  یاب یمکان مپارک  با  باشد یتر  دنیا    یهکتار  200مساحت  میانگین  به    توجه.  های  پارک  مساحت  سافاری  و 

 . باشد یمواجه نم یت یبه لحاظ اندازه، ابعاد و مساحت محدوده مورد نظر با محدود م،یحر یپهنه جنوب یهزار هکتار 5/22

 ی ها و سازگارمجاورت •

  یهایتوجه به موضوع مجاورت و سازگار  رد یمد نظر قرار گ  د یپارک با   یسافار  امکان تحققکه در    یی ارهایمع  ن یترمهماز    یکی

مختلف در   یهایکاربر  یریقرارگ  ی چگونگ  لیتحل  ها،یزیردر محدوده مورد مطالعه است. در برنامه  نیزم  یاراض  یهایکاربر

  ی ناسازگار  ای و    یارهم دارند، باعث سازگ  یمجاور بر رو  یها یکه کاربر  یو منف  ثبتم  راتیدارد و تأث   یاساس  تیکنار هم اهم

  ی هایکاربر یی عملکرد و کاهش کارا تیفیآمدن سطح ک نیی باعث پا  یکه ممکن است در مواقع  شود، یم گر یکدیدر کنار   ها آن 

بررس گردد.  حر  شدهانجام  یهایمختلف  م  یجنوب  میدر  کاربر  دهدینشان  غالب  ا  یهایکه  در  نوع   نیموجود  از  منطقه 

ا  یعیطب  یهاپهنه به  توجه  با  قابل  یسافار  یکاربر  نکهیاست.  سازگار  تیپارک  و  ا  یمجاورت  کاربر  ن یبا  با    ینوع  دارد؛  را 

که در پهنه    یو مسکون  یصنعت   یهای مورد نظر به کاربر  تی سا  یاب یمکاندر    دی . اما بامیستی حوزه مواجه ن  نیدر ا  یتیمحدود

  د یبا   ها یاب یمکانپارک را ندارند و در    یسافار  تیبا سا   یمجاورت و سازگار  تیقابل  ها یکاربر  ن یوجود دارد توجه شود. ا  یجنوب

 بالقوه داشته باشد.  یهایمورد نظر، جهت به حداقل رساندن ناسازگار تیبا سا یقبول ی فاصله قابل

 خرد منطقه میاقل •

به آن توجه    دیبا    هایابیمکانعناصری است که در    نیتراز مهم  میقرار دارد و اقل  مییاقل  طیشرا  ریتحت تاث  وناخواهخواه   انسان

سرد و خشک ارتفاعات   می. با توجه اقلشودیمنطقه محسوب م  میاقل  دهندهل یتشک  یاز عناصر اصل  یکیشود. دما هم به عنوان  

دارا  گرادیسانت  درجه  15تا    13  یو دما  یپهنه جنوب  اگرچه .  باشدینم  یمحسوس  ییاختالف دما  یدر منطقه، سطح منطقه 

مورد نظر مورد    تیسا   یاب یمکاندر    دی که با  باشد یم  یباالتر  یی سطح دما   یدارا  ینسبت به مناطق جنوب غرب  یمناطق جنوب

 زان یکه م  باشدیدر طول سال م  متریلیم  250  رشبا  نیانگیم  ،یساالنه منطقه دارا  یبارندگ  ن یانگی. به لحاظ مردیتوجه قرار گ

پهنه ارتفاعات  ارتفاعات مخصوصا  در  سا  شیب  میحر  یجنوب  یآن  ا  ریاز  است.  م   نیمناطق  را  عنوان    توانیعامل  از    یکیبه 

 پارک در نظر گرفت.  یسافار تیسا ی ابی مکانعوامل موثر در 

 موجود  یعیمنابع طب •

  یی توسعه فضا  یهالیپتانس  ایکه محدودیت منابع آبی در اکثر شهرهای ایران، چالشی عمده بر سر راه توسعه و    نیتوجه به ا  با

آب منابع  شناخت  است ضمن  شده  تالش  حاضر  مطالعه  در  بررس  ی است  به  مطالعه  مورد  منطقه  سطح  در   طیشرا  یموجود 

سد در پهنه    اچهیها و دررودخانه  یهاپرداخته است. با توجه به سرشاخه   ودموج  یپارک با منابع آب  یسازگار و مجاورت سافار

آب   یمتر  150  میحر  تی منطقه مورد مطالعه، رعا  یجنوب با  یسافار  یاب یمکانمنطقه در    یاز منابع  مورد توجه قرار   د یپارک 

 منطقه شود. یعی طب یتا موجب حفظ اکولوژ ردیگ

 تیمالک •

غ   یکی  عنوانبه   نیزم اموال  ضرور  ر یاز  از  کل  هاانسان  یازهاین  نیتر  یمنقول  تار  هیدر  اهم  خیادوار  جهت  به  و  و    تیبوده 

دخالت دولت را به    یدر هر مقطع زمان   نیقوان  بیقانون با تصو  نیکشور، واضع  کیو اقتصاد    ی داخل  ین به مرزهاآ  یوابستگ

داده و تالش    ش یافزا  یاراض  ت ینسبت به مالک  تیو اعمال حاکم  یاجتماع  لحمصا  ، یمنافع عموم  ، یاجتماع   اتیضرور  ن یعناو

سودمند و    یجهت  و    آناز    یبرداربهرهاستفاده  اقتصاد  امر  در  ا  یگذارهیسرمارا  البته  که  ضرر   شهیهم  نیقوان  ن یدارند  به 

موجود در   یکه غالب اراض  دهد ینشان م  شده انجام  ی هایبررس به نفع عموم باشد.    آن  جهیاشخاص نبوده بلکه ممکن است نت

  تیمحل سا  ی ابیمکاندر    تواندیم   ت، یحوزه مالک  یاست. لزوم توجه به مسائل حقوق  یدولت  ت یمالک  یپهنه مورد مطالعه دارا

 پارک موثر واقع شود.   یسافار



   1400بهار  ، 6، شماره2شهرسازی و معماری هویت محیط، دوره تخصصی -ی فصلنامه پژوهش        
 
 

۸2 

 

 ب یش •

اگرچه از بعضی جهات مانند زیبایی منطقه، جلوگیری از انباشت مواد تخریبی در سطح منطقه و یا شستشوی طبیعی   ها شیب 

های بحرانی و بیش  شیب   ،ژهیوبه ها توسط رواناب )به هنگام بارندگی( و غیره حائز اهمیت است ولیکن شیب سطح منطقه  راه

های  نقل، اختالل در احداث بناها و تأسیسات، حرکات و دینامیکواری حمل دشو  ل،تواند مشکالتی نظیر وقوع سیاز اندازه می

است و غالب    یاهیپاجزو مناطق کوه  یشناسپ یت ای مخرب و امثال آن را به بار آورد. با توجه به منطقه مورد نظر از نظر  دامنه 

  یسافار  ت یسا  ی ابیمکاندر    ب یربوط به شم  ی هایبندطبقه لزوم توجه به    باشد یدرجه م  30  بیش  یدارا  یمناطق پهنه جنوب

 برخوردار است.  یی باال تیپارک از اهم

 یدسترس •

انجام    یبرا  یشخص  یروزمره انسان است. در عمده شهرها اغلب از خودرو  تیو فعال  ی از زندگ  ریناپذییجدا  ی جزئ  ، ییجابجا

کمتر مورد استفاده قرار    ، یروادهیپ   ،یسوار مانند دوچرخه  ونقلحمل  ی هانهیگز  ریو سا  شودیاستفاده م  یدرونشهر  یسفرها

 ، یخلج و بزرگراه امام رضا در پهنه جنوب  یجاده ارتباط  ژهی وبه  ونقلحمل  یهارساخت یبا توسعه ز  ریاخ  یها. در سالردیگیم

نداشته است. مناطق    یهنوز رشد چندان  ونقلحمل  ی هانه یگز  ر یبه منطقه مذکور داشته است اما سا  یدر دسترس  یینقش بسزا

اولو  تواندیم  ، یقانون   میبا حفظ حر  ها یمجاور به شبکه دسترس احداث سا  مستعد مناطق    تیدر  پارک در    یسافار  تیجهت 

 . ردیقرار گ هایاب یمکان

 یی ربنایز ساتیتأس •

حومه  یشهر  مناطق ط  یاو  پاقرن  ی در  بر  پا  گرفتهشکل  کیتکنولوژ  ی هارساختیز  هیها  زندگشده  داریو  شهر  امروز    ی اند. 

فاضالب،    یهاآب، شبکه   نیتأم  یهاها، شبکهفرودگاه  ،یلیر  ونقلحمل  یهاو شبکه  هابزرگراه   نترنت،یا  یهابدون، شبکه   یشهر

و   یشهروندان عاد یپاک و ... برا ینور آفتاب، درختان، هوا مانند به شانیهاهیتصور است و حضور پا رقابل یغ   لیتلفن، برق، موبا

و رابطه انسان   یدوران صنعت بر شکل زندگ  گریاز هر دستاورد مدرن د  ش یب ی رساختیز یهاشبکه نی. ارسدیبه نظر م یعیطب

شبکه دفع   ل، یموبا  یهاهمچون شبکه برق، آنتن  یسات یتأسگذاشته است. مجاورت با  ریتأث رامونشیپ  عتیو طب طیمدرن با مح

 پارک باشد.  یاحداث سافار یابیمکانمناطق مستعد جهت  تیدر اولو تواند یو ... م یسطح ی هاآب 

 

 جذب گردشگر •

و    رانیاز مد   یاریبس  یبرا  یکنند. امروزه گردشگر  ی م  فایا   ی و توسعه نقش اساس  ش یدایدر پ   یگردشگر  سات یتأسو    ها جاذبه

اقتصاد  کیبه صورت    یمسئوالن شهر اهم  یامر  و در حال توسعه،   افتهیتوسعه  یاز کشورها  یاری. در بسدرآمدهاست  تیبا 

محرک و موتور رشد و توسعه اقتصاد    ، یات یح  یهابخش  نی ترمهماز    ی کی  به  یرقابت   ی ایداشتن مزا  ل یبه دل  یصنعت گردشگر

و نفت قرار دارد. با توجه   یخودروسازجهان مانند صنعت    ی وکارهاکسب  نیتربزرگتنگاتنگ با    ی است و در رقابت  شده لیتبد

پهنه جنوب  یگردعتیطب  یگردشگر  یهانه یمنطقه، زم  یعیطب  یهایژگیبه و از مناطق در   یرو به گسترش است. برخ  یدر 

برخوردار   یشتریب  یگردشگر  تیاز ظرف  ی عیطب  یهایژگی و و  هارساختینسبت به مناطق مجاور به علت وجود ز  یپهنه جنوب

مورد توجه    دیمورد نظر با  تیسا  یاب یمکانپارک در    یبه مناطق مستعد احداث سافار  یبخش  تیمناطق در اول  نیاست. وجود ا

 .ردیقرار گ

 

سازگار رو  وحشاتیح  یگردشگر  یریگشکل  یسنجش  سافار  کردیبا  با    یاحداث   ا یتوسعه    یها طرحپارک 

 موجود و همجوار یهاپروژه

می  شدهانجامهای  بررسی گردشگری  ریگشکلدهد  نشان  طرح  وحشاتیحی  پروژهبا  و  توسعه  همجوار های  و  موجود  های 

ندارد. در محدوده مورد مطالعه در حریم جنوبی شهر مشهد    گونهچیه منافاتی  ی  نوع بهپروژه وجود دارد که    3ناسازگاری و 

های همجوار در به برخی مشخصات پروژه  1این رویکرد از گردشگری باشد. در جدول    کنندهلیتسهو    کنندهلیتکمتواند  می

 است.  شده اشارهپهنه جنوبی شهر مشهد 
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 موجود و همجوار  یهاپروژه  ای یهاطرح با  با رویکرد سافاری پارک وحشاتیحگیری گردشگری شکل ینجش سازگار س-1جدول 

 مشخصات پروژه عنوان پروژه 
میزان سازگاری پروژه 

 مذکور با سافاری پارک 

 حوض هفت

هفت   نمونه منطقه در اقتصادی، رشد مهم هایبخش از یکی عنوان به گردشگری، نقش ارتقای  -

 شهری.  مجموعه و مشهد شهرکالن گردشگری نیازهای به ییگوپاسخ برای حوض

و  طبیعی هایجاذبه به ایمن  دسترسی طریق از ورانبهر روانی و جسمی  سالمت اعتالی  -

 تفرجی  -ورزشی  عملکردهای

 منطقه. زیبای و طبیعت بکر و ستی ز طیمح از پایدار یبرداربهره حفاظت و -

 سازگار 

 کمربند سبز 

 توسعه همچنین و محیطی،  -زیست  یهایآلودگ کاهش فضایی، و فعالیتی انفصال ایجاد منظور به

منظری، طبیعی یهایژگیو واجد اراضی حفظ و عمومی باز و سبز فضاهای  از ییها بخش و 

کمربند به دولتی و ملی اراضی بر منطبق عمدتاً مشهد شهرکالن حریم اراضی  سبز عنوان 

 است  شدهفیتعر

 سازگار ها در زیر حوزه

 پارک کوه

ریه از  یکی  عنوان  به  پارک  دارای درختچهکوه  تنفسی کالن شهر مشهد،  و درختهای  های  ها 

فراوان و همچنین چندین آبشار مصنوعی کوچک و بزرگ در گوشه و کنار این پارک است. طول  

فضا   می  5.1این  افراد  که  است  خود،  کیلومتر  فراغت  اوقات  گذران  برای  و    یی ما یپکوهتوانند 

نقاط قوت این کوه پارک  ی سواردوچرخه سینما ماشین، رستوران سیار، مزرعه  :  استفاده کنند. 

برنامه از جمله  و کارفود  اینجا  حیوانات  که در  های  کارفود، ون.  است  شده ینیب شیپهایی است 

 .دارندعهدهفود را بر کوچک فروش انواع فست آشپزخانهسیاری هستند که به عنوان یک 

 سازگار 

 1۴00سال ، گاننگارند منبع:

 

در حریم    پارک   یاحداث سافار  کرد یبا رو  وحشاتیح  یگردشگر  یرگذاریتأثدوازده شاخص جهت بررسی    3مطابق جدول  

و   مطالعه  مورد  مشهد  می  لیوتحله یتجزجنوبی  مشاهده  که  همانطور  گرفت.  اعتقاد  قرار  نظران  صاحب  و  کارشناسان  شود 

پارک بیشترین تاثیر را در    وحشاتیحداشتند که گردشگری   گذراندن    یهاوهیتنوع در ش  ش یافزابا رویکرد احداث سافاری 

ی به خود موردبررسی  هاشاخصباالترین امتیاز را در بین    ۴/۴در منطقه خواهد داشت. این شاخص با میانگین    اوقات فراغت

به  توان استنباط کرد که نتایج  ( می003/0اختصاص داده است است. همچنین با توجه به سطح معناداری آزمون کای اسکوئر )

ی جذاب قرار  اندازهاچشماد گردشگران، بهبود زیبایی بصری و توسعه  های بعدی افزایش تعدآمده معنادار است. در رتبه  دست

از   اینکه سطح معناداری هر دو شاخص کمتر  معنادار  تفاوت  باشد بنابراین آزمون کای اسکوئر  می  05/0دارند که با توجه به 

 دهد. میشان  نی خوببهرا مورد مطالعه از جامعه   شدهحاصلو مورد انتظار  شدهمشاهده ی هایفراوان نیب

 
 پارک یاحداث سافار کردیبا رو وحشاتیح ی گردشگری  رگذاریتأثنتایج آزمون کای اسکوئر جهت بررسی  -3جدول 

 سطح معناداری  ر کای اسکوئ انحراف معیار میانگین ها شاخص

 000/0 ۴50/36 2۸2/1 3/4 افزایش گردشگران میزان 

 002/0 906/35 2۴5/1 6/3 گردشگر  یمدت ماندگارمیزان 

 011/0 1۴۸/3۴ 136/1 2/3 مشاغل  جادی ا  شیافزا میزان 
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و فعال شدن   رهیزنج لیتکممیزان 

 در شهر  یگردشگر دی جد یهاخوشه
۸/2 2۸0/1 057/70 002/0 

و بهبود   یستیحفظ تنوع زمیزان 

 ی جانور تیفیباک  ستیز  ی هاشاخص
۸/3 262/1 932/35 000/0 

و توسعه   یبصر  یهاییبایبهبود ز میزان  

 جذاب  یاندازهاچشم
1/۴ 2۴5/1 96۸/35 005/0 

شهر   یارتی کاهش توجه ابعاد زمیزان 

 مشهد 
2/2 019/1 ۸69/۸9 000/0 

 001/0 631/35 232/1 3/3 به شهر  شتریب   هی جذب سرمامیزان 

 یگردشگر های  قطب جادیا میزای افزایش 

 د ی جد
1/3 073/1 27/50 003/0 

 001/0 926/35 259/1 7/3 ی شهر یسرزندگمیزان افزایش  

گذراندن   یهاوهیتنوع در شمیزان افزایش 

 اوقات فراغت 
۴/۴ 326/1 371/39 000/0 

 001/0 96۸/96 009/1 1/2 شهر    ستیز طیمح بی تخرمیزان افزایش 

 1۴00سال ، نگارندگان منبع:

 

 محدوده مورد مطالعهپیامدهای مثبت و منفی این نوع گردشگری برای  

داده اساس  پرسشنامه  به دست های  بر  به  آمده حاصل  زمینه  این  در  آگاه  و صاحبنظران  پیامدهای    نیترمهمها، کارشناسان 

کنید  مشاهده می  3. همانطور که در جدول  اند کردهاشارهبا رویکرد سافاری پارک    وحشاتیح مثبت و منفی تحقق گردشگری  

ان  مراجعه گردشگر  شیافزااز سوی کارشناسان و صاحب نظران شامل موارد همچون    شدهین یبشیپ پیامدهای مثبت    نیترمهم

و   شهر  یمبدل شدن به قطب گردشگر،  ی و سرزندگ  ییایباال رفتن پوان در منطقه،  گردشگر  ی مدت ماندگار  شیافزابه منطقه،  

می مورد،  محدوده  در  گردشگری  نوع  این  منفی  پیامدهای  جمله  از  دیگر  سویی  از  همچنین  کرد.  اشاره  مواردی  ...  به  توان 

ترافهمچون   حجم  رفتن  و    کیباال  امنیت  کاهش  منطقه،  در  پارکینگ  کمبود  منطقه،  ارتباطی  مسیرهای    یآلودگ  جاد یادر 

 اشاره کرد.  یصوت
 با رویکرد سافاری پارک در محدوده حریم جنوبی مشهد  وحشاتیحگردشگری  یمثبت و منف یامدهایپ -3جدول 

 شرایط محقق شدن پیامدها  پیامدهای مثبت

 افزایش مراجعه گردشگر 
 کند یممدنظر که به زیبایی منظر شهری کمک  یهاطرحاجرایی شدن   ➢

 افزایش امکانات عمومی در اطراف این فضا  ➢

 ماندگاری گردشگر افزایش مدت 

 کشد یمو وجود تفریحات مربوط به خوراک معموال یک روز طول  هاآنبه دلیل وسعت زیاد  ➢

. بدین ترتیب اگر گردشگری از این امکانات تفریحی  بعدازظهر  6صبح تا    9ساعت کار سافاری از   ➢

آنکه خدمت   داشت ضمن  بیشتری خواهد  ماندگاری  روز  یک  حداقل  کند  استفاده  آموزشی  و 

 .کندیمسافاری در شب( امکان گذراندن وقت بیشتری در سافاری در شب را ایجاد )

 وجود داشته باشد  هاآنگسترش فضاهای باز که امکان نشست و تعامل بین افراد در  ➢ باال رفتن پویایی و سرزندگی 
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 مبدل شدن به قطب گردشگری شهر 
 فصلی  یهاشگاهینماو برگزاری   ربطیذحمایت سازمان های  ➢

 حمایت و جذب و سازماندهی گردشگران  ➢

 نو در این پروژه  ی هادهی ااجرایی شدن 
 ها دهی احمایت سازمان های مربوطه از اجرایی شدن   ➢

 احتمالی مردم محلی  یهامقاومتو پیشگیری از  ها دهی اتوجیه مردم برای پذیرش  ➢

 افزایش احساس تعلق محلی 
 مردمی یهامشارکتجلب  ➢

 عمومی  یهاعرصهتعامل مردم در  ی هانهیزمگسترش  ➢

 جذاب برای گردشگران  ی هایکاربرایجاد  ➢ جذاب در پروژه ی هایکاربردر نظر گرفتن 

ایجاد مشاغل جدید به واسطه افزایش تعداد  

و   ها پروژهگردشگران این پروژه که در ریز 

 دیگر آن کار می کنند. ی هایکاربر

 کنندیمموجود در  این پروژه با جذب گردشگر و کمک به ایجاد اشتغال  ی هایکاربر ➢

 پشتیبانی مدیریت شهری از مشاغل جدید که در راستای هدف مورد نظر باشد  ➢

 عمرانی و ....  یهابخشپیمانکاران پروژه از نیروهای محلی در  ی ریگبهره ➢

 گردشگران در این پروژه ایجاد زمینه حضور بیشتر  ➢ افزایش تعامالت اجتماعی 

در سافاری   انداز چشمبصری و    یهاییبایز بهبود 

 پارک 
 

 رسیدگی به وضعیت فضای سبز  ➢

 حفاظت از حیوانات  ➢

 استفاده از رنگ های شاد و متنوع  ➢

اجتناب یهاراه یمنف یامدهایپ  ی تعدیل یا جبران هاراه 

 باال رفتن حجم ترافیک 
ساعات    یهاتی محدودایجاد   ➢ در  ترافیکی 

 منتهی به پروژه  یهاابانیخپرتردد در 

 عمومی  ونقل حملتقویت   ➢

نقلیه   ➢ وسایل  مرور  و  عبور  از  جلوگیری 

 سنگین

 ایجاد پارکینگ عمومی در پروژه  ➢ کمبود پارکینگ 

شهروندان    ونقلحملگسترش   ➢ تا  عمومی 

کمتر    المقدوریحت شخصی  وسایل  از 

 استفاده کنند. 

 - امنیتکاهش  

نظارت   ➢ این  اجتماعی.  نظارت  افزایش 

مربوطه    تواندیماجتماعی   های  ارگان  هم 

هم  و  بگیرد  دربر  را  انتظامی  نیروها  مانند 

 . نظارت مردمی را شامل شود

 بی دفاع یهامکانتأمین روشنایی الزم در  ➢

 - ایجاد آلودگی صوتی 

از   ➢ بافرهایی جهت جلوگیری  گرفتن  نظر  در 

توسط وسایل نقلیه    جادشدهی اآلودگی صوتی  

 موتوری

 1۴00سال ، نگارندگان منبع:

 

  یریگجهینت-6

د.  نباشیم  های سافاری پارکنوع بهحیات وحش یا    یگردشگر  پسامداندر عصر    گرفتهشکل  یگردشگر  ییفضا  ی از الگوها  یکی

مح  کردیرو   رندهیدربرگ  ییفضا  یالگو  نیا به    رونیااز  .  باشدیم   یمتفاوت  یهازهیباانگ  وحشاتیحو    یع یطب  طیگردشگران 

کشور باشد.    نهایا  ریتواند به عنوان مثال ساحل، جنگل، کوه و نظیکه م  ردیگیبرم را در    یعیطب  طیالگو مح  نیا  یی گستره فضا

  در حیات وحش    یگردشگر  یهاقطب  از  یکی  تواندیمو حیات وحش بی نظیر خود    یعیطب  یهاجاذبهو  منابع  داشتن  با    رانیا

  یاحداث سافار  کرد یبا رو  وحشاتیح  یگردشگر  یرگذاریتأثامکان تحقق و    باهدف ژوهش حاضر  . بر همین اساس پ باشد   ایدن

میدانی از    درروشمیدانی می باشد. که    ای وها کتابخانهشیوه گردآوری دادهاست.    شدهانجام  مشهد  شهرکالن  میپارک در حر

باغ    (13۸9)  یو شهرساز  یمعمار  یعال  یشورا  300/310/1797بنابر مصوبه    است.  شدهگرفته پرسشنامه در طیف لیکرت بهره  
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 باشند و در تجربه ی( شهرها قابل استقرار ممی)حر  یباغ وحش آزاد است( فقط در خارج از محدوده قانون  ی نوع  ی )سافارهاوحش

  یبرا  ی که در شعاع مناسب  یاست به نحو  لومتریک   20ها تا مرکز شهر حدود  پارک  یفاصله سافار  نیانگیمختلف مکشورهای  

ها، ما حریم  ی سافاری پارکاب یمکانحاضر، با توجه به ضوابط    . بر همین اساس در پژوهشمراجعه گردشگران قرار داشته باشد

  ، یکالبد  ، یکیتراف  ، یمیاقل  ، یطینشان داد در ابعاد مختلف مح  هاافتهی  جینتا   ایم. مشهد را مد نظر قرار داده  شهرکالنجنوبی  

سافار  ی حقوق  ،یاقتصاد  ،یاجتماع  احداث  امکان   ... دارد.    ی و  وجود  مشهد  در  و  پارک  کارشناسان  نظر  اساس  بر  همچنین 

نظران   بررسصاحب  جهت  شاخص  رو  وحشاتیح  یگردشگر   یرگذاریتأث  یدوازده  سافار  کردیبا  حر  یاحداث  در    میپارک 

  ی احداث سافار  کردیبا رو  وحشاتیح  یگردشگر  نتایج نشان داد کهقرار گرفت.    لیوتحلهیتجزمشهد مورد مطالعه و    یجنوب

  ن یانگی شاخص با م  نیگذراندن اوقات فراغت در منطقه خواهد داشت. ا  یهاوه یتنوع در ش  شیرا در افزا  ریثتا  نیشتریپارک ب

آزمون    یبا توجه به سطح معنادار  نیبه خود اختصاص داده است. همچن  یموردبررس  یهاشاخص نیرا در ب  ازیامت  نیباالتر  ۴/۴

تعداد گردشگران،   شیافزا یبعد ی هاآمده معنادار است. در رتبه به دستج یاستنباط کرد که نتا توانی( م003/0اسکوئر ) یکا

 05/0هر دو شاخص کمتر از  یسطح معنادار نکهیجذاب قرار دارند که با توجه به ا یاندازهاچشمو توسعه  یبصر ییبایبهبود ز

کا  نیبنابرا  باشدیم باسکوئر    یآزمون  معنادار  مو  شده مشاهده  یها یفراوان  نیتفاوت  مورد   شدهحاصلانتظار    ردو  جامعه  از 

را   در کارشناسان و صاحب نظران    یاز سو  شدهینیبشیپ مثبت    یامدهایپ   نیترمهماز جمله    .دهدینشان م  یخوببه مطالعه 

  شیشامل موارد همچون افزامشهد  شهرکالنبا رویکرد احداث سافاری پارک در حریم جنوبی  وحشاتیحخصوص گردشگری 

افزا منطقه،  به  گردشگران  ماندگار  شیمراجعه  پو  یمدت  رفتن  باال  منطقه،  در  سرزندگ  یی ا یگردشگران  به    ، یو  مبدل شدن 
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