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 خالصه مدیریتی 
های گردشگری جهان های آبی و جاذبههای موضوعی، پارکپس از اینکه تعداد بازدیدکنندگان بزرگترین پارک

به گزارش در سال    نیم میلیاردبه    2018در سال   بنا  ی ده شرکت اصلی فعال در حوزه   2019نفر رسید، 

رساندند. با    یلیون نفرم  521به    درصدی  4رشدی  های گردشگری، تعداد بازدیدکنندگان خود را با  جاذبه

، سالی متعادلبا نرخ رشد    2019پارک موضوعی برتر در بازارهای جهانی، مشخص شد که سال    20نگاه به  

 بوده است.   باثبات

، عملکرد    1و به ویژه شرکت او سی تی   رهبری چیندرصدی با    2های قاره آسیا با افزایش ظرفیت  پارک

نتایج بازارهای قاره اروپا و آمریکا مکمل رشد در بازارهای قاره آسیا گردید. این امر  ثباتپرقدرتی داشتند.  

و ایجاد تغییرات شگرف در سالمت و اقتصاد جهان، این   ویروس کرونادهد که تا قبل از شیوع  نشان می 

های تجاری در حال بازگشایی خی از جاذبه ، بر 19صنعت وضعیت خوبی داشته است. با وجود تاثیر کووید  

هم  هستند.  تابستان  فصل  برای  خود  جاذبهاماکن  موزه چنین  مثل  فرهنگی  آکواریومهای  و  در ها  ها، 

 های مختلف جهان در حال بازگشایی هستند. بخش

ر بگیرند.  جاذبه ها با رعایت معیارهای جدید سالمت و ایمنی، کار خود را از س اکثررسد امسال به نظر می

ها درصد ظرفیت عادی خود برسند و نظرسنجی   50الی    30کنند که کسب و کارها به  برخی پیش بینی می 

طول خواهد کشید تا   یک الی چند سالکنند. با این حال،  نیز این تقاضا از سمت مشتریان را تایید می 

بسیاری از صاحبان کسب و کارها   افق سرمایه گذاریشرایط به روال قبل از شیوع ویروس کرونا بازگردد و  

 به دلیل کاهش گردش مالی تغییر خواهد کرد.

ها احتماال تمام تمرکز  خود را  ها، پارکهای تجمع و سایر محدودیتبه دلیل افول گردشگری، محدودیت 

)نه بازدید( به عنوان معیار موفقیت خواهند داشت. تغییرات رفتاری مشتریان که برخی از   درآمد بر روی  

بود، قابل پیش   مدت طوالنی ها  آن به آمار سال  خواهند  بازگشت صنعت  از  اما پیش   2019بینی نیست 

 را تجربه خواهیم کرد.  رکوداحتماال حداقل یک یا دو سال 

 
1 OCT: Overseas Chinese Town Enterprises Co 
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 مقدمه
انجمن   ساالنه  همکاری  چهاردهمین  همچنین  و  ایندکس  تم  چهاردهمین گزارش  رو  پیش  گزارش 

است. این گزارش در   AECOMریزی، طراحی و مهندسی  شرکت برنامه ( و  TEA1های موضوعی ) سرگرمی

های مهم  تر شده است. در ابتدا این گزارش به عنوان گزارشی در مورد پارکطول سال های گذشته کامل 

و رفته رفته مناطق دیگر ) به کار کرد  آغاز  ِای  ایاالت متحده  ای  ام  انواع  ای  و  آمریکای التین(   ، ، آسیا 

ای از تحقیقات بین ها )پارک های آبی و موزه ها( به آن اضافه شد. گزارش تم ایندکس از مجموعه جاذبه

 المللی و پایش ساالنه تشکیل شده است.  

های درج جاذبه ها در این گزارش هم اکنون به عنوان یک معیار موفقیت بزرگ در بین صاحبان مکان 

از پارک ها و موزه هایی که می خواهند در این گزارش   TEAو    AECOMشود. هر ساله  تفریحی تلقی می

شان باید در این کند. کسانی هم که معتقدند مجموعه باشند آمار مربوطه را از طرق مختلف دریافت می 

در منطقه خود تماس گرفته و اطالعات   AECOMگزارش باشد، پس از مطالعه معیارهای بررسی، به دفتر  

 کنند. خود را اعالم می 

های های بزرگ برای صنعت جاذبه به علت شیوع ویروس کرونا سالی پر از چالش   2020حالی که سال  در  

، تمرکز دارد. در عین حال، اطالعات 2019گردشگری است، این گزارش بر روی نتایج سال گذشته یعنی سال  

 های منتخب این گزارش ذکر شده است. در بخش  2020مختصری نیز در خصوص سال 

ن گزارش به این صورت است که بازار جهانی هر یک از مناطق: آمریکای شمالی، آمریکای التین، ساختار ای

به طور جداگانه و به ترتیب مورد مطالعه قرار می گیرند. در ابتدا ای ام ای ِای    یمنطقهآسیا و اقیانوسیه و  

به پارکبه پارک مچنین در آخر گزارش . ه2شود های آبی هر منطقه پرداخته می های موضوعی و سپس 

 ها مشاهده کنید.   ها را در هر کدام از این دستهتوانید لیست بهترین می 

 
کنندگان ایده ، توسعه دهندگان ، طراحان و تولیدکنندگان یک انجمن غیرانتفاعی بین المللی است که خلق    (TEA)های موضوعیانجمن سرگرمی 1

ایجاد شد و   1995مورد توجه قرار گرفته است که در سال  THEA سرگرمی موضوع محور را نمایندگی میکند. همچنین این انجمن به خاطر جوایز
 شود. ساالنه طیف وسیعی از دسته های سرگرمی موضوعی را شامل می

 اند که به دلیل نبودن در محدوده مطالعاتی مترجمان در این گزارش آورده نشده است. موزه ها نیز مورد مطالعه قرار گرفته در گزارش تم ایندکس  2
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 منطقه آمریکای شمالی  -1

های ناشی از دنبال کردن رویه  2019های موضوعی منطقه آمریکای شمالی: رشد باثبات در سال پارک
 مناسب

میلیون   1.6اند که نمایانگر  رشد بوده   %1شاهد    2019در سال    منطقه آمریکای شمالیپارک موضوعی برتر    20

این شرکت از  این پارکهای پیشرو و محبوب است. به طور کلی می بازدید جدید  ها عملکرد توان گفت 

توان به سودآوری راهبردی، سرمایه گذاری بر روی امالک و اند؛ از جمله این عملکردها میخوبی داشته

با شرایط فصلهای جدید،  دستگاه بیشتر  برگزاری  سازگاری  به کمک  بازدیدکنندگان  تعداد  افزایش  و  ها 

ها نیز  ی مخاطب و بازخوردگیری اشاره کرد. بر اهمیت این رویههای جدید و تمرکز بر روی تجربه مراسم

 شود.  همچنان که این صنعت به جلو پیش می رود روز به روز افزوده می 

 دیزنی، یونیورسال 

تواند قرارگیری در یک محیط تعاملی را وارد  می  دیزنی در کالیفرنیا،توسط  «  1استار وارز:گلکسی ادج»معرفی  

فاز جدیدی کند و بهترین توانایی دیزنی یعنی غرق کردن مخاطب در سرزمین ها، سواری ها و جاذبه های  

و میلنیم فالکن: اسماگلرز    2داستانی را تحقق بخشد. این مکان و سواری های اصلی آن، رایز آو رزیستنس 

 (.  TEAای از انجمن سرگرمی های تفریحی )، جوایزی نیز دریافت کرده اند، از جمله جایزه 3ران 

 
1 Star Wars: Galaxy’s Edge 
2 Rise of the Resistance 
3 Millennium Falcon: Smugglers Run 
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 نمایی از مجموعه استار وارز، کالیفرنیا، آمریکا  -1شکل 

 

 جایزه دریافت کرده است  TEAتصویری از سواری رایز آو رزیستنس که از انجمن  - 2شکل 
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 جایزه دریافت کرده است TEAتصویری از سواری میلنیم فالکن که از انجمن  - 3شکل 

 تواند ناشی از تمرکز میروند یکنواختی داشته است که    2019بازدید از پارک های دیزنی در تمام ایام سال  

ی مخاطبین باشد. این مدل اجرایی شرکت بر روی استراتژی سوددهی و اولویت قرار دادن کیفیت تجربه

این، نیازِ در بر  ی گذشته شکل گرفت و در آینده نیز به پیشرفت شرکت کمک خواهد کرد. عالوه  در دهه 

 کند. می  ها را مجبور به پیشرفتمیدان رقابت ماندن، این پارک

و    3، که چرخ و فلک جسی کریتر    2در مجموعه دیزنی کالیفرنیا ادونچر   1ها روی پیکسار پیر سرمایه گذاری

ادامه دارد. از مواردی که قرار است   2019را در خود جای داده است، درسال    4گردباد اینساید اوت اموشنال  

ی قوی با پتانسیل باال برای اشاره کرد؛ یک ایده  6لند در دیزنی  5توان به اونجرز کامپس بزودی افتتاح شود می 

 ها. ایجاد محتوای جدید در پارک

 
1 Pixar Pier 
2 Disney California Adventure 
3 Jessie’s Critter Carousel 
4 Inside Out Emotional Whirlwind 
5 Avengers Campus 
6 Disneyland 
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 پیکسار پیر نمایی از پارک آبی  - 4شکل 

 
 تصویری از دستگاه پرطرفدار گردباد اینساید اوت اموشنال در پیکسار پیر  -5شکل 

 



 

13 

 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 

 نمای کلی از اونجرز کامپس که قرار است به زودی افتتاح گردد - 6شکل 

رشد    %2.8،  منطقه آمریکای شمالیدر    1یونیورسال ی استودیوهای  پارک های زیرمجموعه   2019در سال  

ترن هوایی است.    2خوب مجموعه یونیورسالز آیلندز آف ادونچر داشتند که بیشتر این رشد ناشی از عملکرد  

  4های تفریحی( که بخشی از مجموعه ویزاردینگ ورلد آف هری پاتر ی انجمن سرگرمی )برنده جایزه   3هاگرید 

  2010ی محبوب که ابتدا در سال  ن عملکرد نقش بسزایی داشته است. این ایدهاست، در بدست آمدن ای

سال همچنان با قدرت در حال جذب بازدیدکننده و   10به ویزاردینگ ورلد آف هری پاتر داده شد، پس از  

 بهبود عملکرد برای یونیورسال است.

 
1 Universal Studios 
2 Universal’s Islands of Adventure 
3 Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure 
4 Wizarding World of Harry Potter 
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 ترن هوایی هاگرید - 7شکل 

 

 نمایی از مجموعه ویزاردینگ ورلد آف هری پاتر  - 8شکل 
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های  استودیوی یونیورسال در فلوریدای آمریکا همچنان در حال سود بردن از محصوالت مربوط به فیلم 

 ، فضاهای فیزیکی خود را افزایش دادند. 2018در سال  1سریع و خشن است. آنها با تاسیس هتل اونچورا 

است که ابتدا در استودیوی یونیورسال در ژاپن    2ی جدید و بزرگ یونیورسال، دنیای عظیم نینتندو البته ایده 

و پس از آن در استودیوی یونیورسال    4در اورالندو   3افتتاح خواهد شد و سپس در استودیوی اپیک یونیورس

 شاهد تاسیس این جاذبه خواهیم بود. در سنگاپور 

 

 از دنیای عظیم نینتندو که هنوز ساخت آن به اتمام نرسیده است  ساختگی نمایی  - 9شکل 

 

 

 

 
1 Aventura Hotel 
2 Super Nintendo World 
3 Epic Universe 
4 Orlando 
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 های محلی شرکت

گزارش کرده است. در سال    %7.8بیشترین میزان رشد را با حدود    1سدارهای محلی، شرکت  از میان شرکت

تحت مدیریت این مجموعه قرار گرفتند.    3و شلیتربان گالوستون   2های آبی شلیتربان نیو برونفلزپارک  2019

های این مجموعه اند، بازدید پارکبدون احتساب سودی که از بازدیدهای دو پارک آبی جدید به دست آورده 

 افزایش داشته است.  5%

 

 ، تگزاس، آمریکاتصویری از پارک آبی شلیتربان نیو برونفلز -10شکل 

ها و تجربیات جدید  ها و سواریالگوی بسیار خوبی برای سرمایه گذاری بر روی پارک   سدار استراتژی شرکت  

 توان بازدیدها و درآمد را افزایش داد. دهد چگونه می است و نشان می 

نیز   افزایش تعداد روزهای    %4واندرلند کانادا  از آن به دلیل  بازدیدها داشته است که بخشی  افزایش در 

دید ناشی از برگزاری مراسم جشن زمستانی و بخشی دیگر به دلیل افتتاح ترن هوایی جدید به نام یوکان باز 

 
1 Cedar Fair 
2 Schlitterbahn New Braunfels 
3 Schlitterbahn Galveston 
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و بازگشایی   2رشد، به کمک برگزاری جشن بادام زمینی  %3آمریکا نیز با    ناتس بری فارمبوده است.    1استرایکر 

 ای داشت.سال فوق العاده  3قایق کلیکو ریور رپیدز 

 

 نمایی فوق العاده از مجموعه کلیوکو ریور رپیدز  -11شکل 

های خود افزود و به جهش دوباره به تعداد بازدیدکننده   4شرکت پارک و سرگرمی سی ورلد   2019در سال  

های جدید و نوآورانه ادامه داد. از سرزمین چندین ساله خود به کمک ارتقا محتوا و مضامین و ایجاد جاذبه

ی در سی ورلد اورالندو استقبال خیلی خوبی شده است و این مجموعه قصد دارد این ایده  5سیمخیابان سی

 ، به کار بگیرد.7سیم پلیسبه پارک سی 6با تغییر اکواتیکا سن دیگو  2021سال  محبوب را در 

 
1 Yukon Striker 
2 PEANUTS celebration 
3 Calico River Rapids 
4 Seaworld 
5 Sesame Street Land 
6 Aquatica San Diego 
7 Sesame Place Park 
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 سیم استسیم که برگرفته از کاراکترهای محبوب سیتصویری از سرزمین خیابان سی -12شکل 

هزار نفر    800،    %2.5نیز رشد باثباتی را گزارش داده است و تعداد بازدیدها با نرخ رشد    1سیکس فلگس

در سیکس   2افزایش یافته است. یکی از مهم ترین عوامل برای این رشد، ترن هوایی جدید مکس فورس

پنج پارک جدید تاسیس کرد که باعث افزایش   2018است. این مجموعه در سال    3فلگس گریت امریکا 

ها و ایجاد تجربیات برمبنای  چشمگیر بازدید شد. هدف این مجموعه، سرگرم کردن مخاطبین با سواری

 است. 4های دی سی کامیکس ها و شخصیتداستان

 
1 Six Flags 
2 Maxx Force 
3 Six Flags Great America 
4 DC Comics 
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 جدید مکس فورس  در سیکس فلگس گریت امریکاتصویری از  ترن هوایی  -13شکل 

 

 های آبی منطقه آمریکای شمالی پارک

هزار بازدید جدید داشتند که نسبت به   200حدود    2019در سال    منطقه آمریکای شمالیهای آبی برتر  پارک

 افزایش داشته است. %1.2، 2018سال 

را در اختیار   منطقه آمریکای شمالی پارک آبی شهر اورالندو حدود نیمی از بازدیدها و بیشتر سهم بازار    4

این بازار رقابتی است. تغییرات از یونیورسال که در حال تثبیت جایگاه خود در    1دارد؛ به خصوص ولکینو بی

الگون  تیفون  در  بیچ   2خاصی  بلیزارد  اکواتیکا   3و  ولی  است  نشده  ایجاد  دیزنی هستند،  زیرمجموعه  که 

 را اضافه کرده است.  4ی خانوادگی کاری کاری کرلسرسره

 
1 Volcano Bay 
2 Typhoon Lagoon 
3 Blizzard Beach 
4 KareKare Curl 
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 پارک آبی شاخص ولکینو بی در شهر اورالندو -14شکل 

های و بارندگی بیش از حد معمول در تابستان، بر روی تعداد بازدیدکنندگان پارک   1متاسفانه توفند دوریان 

اند. در این بین، های آبی آمار بازدید یکنواختی داشتهآبی تاثیر منفی گذاشت. خارج از فلوریدا، بیشتر پارک

افزایش    % 6.4با    سال قدرتمند دیگری را   3در اوهایو   2چند مورد استثنا هم وجود داشته است. زومبزی بی 

ها این نتیجه، به دلیل آب و هوای بهتر منطقه، موفقیت بخش تازه اضافه بازدید ثبت کرده است. از نظر آن

اتربنکس  تگزاسو کمپین   4شده  تیفون  است.  بوده  جدید  تبلیغاتی  با    5های  بازدید،    % 6نیز  افزایش 

های خود را دوباره تکرار کرده است. عوامل موثر در این موفقیت، قرار دادن سیستم قیمت گذاری موفقیت 

های به کار برده شده شود که استراتژیپویا و تبلیغات بهبودیافته بوده است. با این توضیحات مشخص می 

 های کوچک نیز سودمند باشند. ی محلی و پارکتوانند برای بازارهاهای بزرگ میتوسط شرکت

 
شرقی ایاالت متحده آمریکا را در  ( توفند قوی است که باهاما را درنوردید و جنوبHurricane Dorianتوفند دوریان )انگلیسی:  1

 . شوددهد. این چهارمین توفند یا تندباد دریایی محسوب میتهدید قرار میمعرض 
2 Zoombezi Bay 
3 Ohio 
4 Outer Banks 
5 Typhoon Texas 
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توان به سرسره آبی واتر کانتری یو اس ، می منطقه آمریکای شمالیهای مهم دیگر در  از جمله سرمایه گذاری

، هریکین    4ی واهو ویو ی موجی شش طبقه، سرسره  3در اکواتیکای سن آنتونیو   2، آبشار ایهوز بریک اوی   1آ  

 اشاره کرد.    6هزار گالونی جکسون  100سیکس فلگس و استخر متعلق به  5هاربر

 

 تصویری از سرسره آبی مجموعه هریکین هاربر، کشور آمریکا  -15شکل 

 منطقه آمریکای التین -2

 های موضوعی منطقه آمریکای التین: فراز و فرودهاپارک

میلیون نفر رسید.   15.7و مکزیک به    منطقه آمریکای التین پارک موضوعی برتر    10بازدیدهای    2019در سال  

درصد   0.1، تنها  2018با این وجود تقریبا تعداد کل بازدیدهای این ناحیه ثابت بوده است و نسبت به سال  

می  عامل  سه  ناحیه،  این  در  است.  داشته  موفقیترشد  در  نقش کلیدی  باشند: پارک  تواند  داشته  ها  

 سیاست، اقتصاد و ایمنی. 

 
1 Water Country USA 
2 Ihu’s Breakaway 
3 Aquatica San Antonio 
4 Wahoo Wave 
5 Hurricane Harbor 
6 Jackson 
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در کشور مکزیک شاهد    1های خصوصی رشد چشمگیری داشته اند: پارک ایکس کارت  پارک  2019در سال  

، در حال افزایش سهم بازار خود است. 2018درصدی بوده است و با افزودن هتل دیگری در سال    4رشد  

بهسرمایه گذاری این شرکت   جا و هوشمندانههای  و حاال  بوده است  برانگیز  ایکس کارت تحسین  گروه 

تواند ادعا کند که در این موقعیت مکانی، تفرجگاهی کامال جامع و یکپارچه در اختیار دارد. پارک موندو می 

بود که دلیل این رشد به احتمال زیاد شرایط خوب  %8.5در کشور گواتماال نیز شاهد افزایش بازدید  2پتاپا 

 بوده است.  3ر و تاسیس ترن هوایی جدید ریلمپاگو بازا 

  

 تصاویری از پارک آبی ایکس کارت با بهره گیری مناسب از المان های طبیعی، گواتماال -16شکل 

رشد   %10.5در کشور آرژانتین به لطف آب و هوای خوب و افزایش بازدیدکنندگان محلی،    4پارک د ال کستا

ی دوم را  بازدید، در بین ده پارک برتر رتبه %2.9در کشور برزیل با رشد  5بازدید داشته است. بتو کاررو ورلد 

را گزارش کرده رشد بازدیدهای بومی و بهبود اقتصادی    2019کسب نموده است. این پارک نیز در سال  

 است.

 
1 Parque Xcaret 
2 Parque Mundo Petapa 
3 Relámpago 
4 Parque de la Costa 
5 Beto Carrero World 
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 تصویری از پارک د ال کستا، آرژانتین -17شکل 

 

 نمایی از ورودی پارک بتو کاررو ورلد، برزیل -18شکل 

سال قرار ها آنقدر باال نیست که در بین ده پارک برتر دو پارک دیگر با وجود اینکه تعداد بازدیدکنندگان آن

در کشور برزیل، با بهبود سطح ایمنی و برطرف    1اند. هوپی هاریگیرند، اما به رشد قابل توجهی دست یافته

درصدی در بازدید را در سال   32ی  های مالکیتی به پیشرفت ادامه داده و رشد امیدوارکننده کردن بحث

 
1 Hopi Hari 
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درصدی رسید که از    12.1یز به رشد بازدید  در کشور گواتماال ن  1رقم زده است. پارک موضوعی زتولول   2019

 ، امکانات و وضعیت منطقه اشاره کرد. توان به بهبود زیرساختدالیل آن می 

 

 تصویری از پارک هوپی هاری، برزیل  -19شکل 

 

 تصاویری از پارک موضوعی زتولول، گواتماال -20شکل 

 
1 Xetulul 
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ای مرگبار  در مکزیکو سیتی، جزو ده پارک برتر بود. پس از رخ دادن سانحه   1گذشته ال فریا د چپولتپکدر  

رسد  که منجر به فسخ شدن جوازش شد، این مکان بسته شده و برای واگذاری آماده است. به نظر می 

 ی زیادی به خرید آن دارند. های بزرگ عالقهبرخی از شرکت 

 بندی ییرات در رتبه ها و تغهای آبی منطقه آمریکای التین: فرصت پارک

و مکزیک از مرز    منطقه آمریکای التین ، برای اولین بار تعداد بازدیدکنندگان ده پارک آبی برتر  2019در سال  

رسید. در این ناحیه،   %1.9ی  میلیون بازدیدکننده و ثبت رشد ساالنه   10.2میلیون نفر گذشت و به رکورد    10

 وده که این امر سبب وقوع چنین رکوردی گردیده است.  ب  %30رشد بازدید سالیانه سه پارک بیش از 

برزیل است که   3در سوزانو   2مورد جدید در فهرست ده پارک آبی برتر این بخش، پارک آبی مجیک سیتی 

های جدید و بازاریابی خوب شاهد بوده است. این پارک آبی در بازار  رشد زیادی را به علت ایجاد جاذبه 

های آب گرم را در اختیار مخاطبین خود  ها، استخرها و چشمهمحلی سائوپائولو واقع شده و انواع سرسره 

 گذارد. می 

هزار نفر افزایش پیدا کرده    160برزیل،    5در سائو پدرو   4س تعداد بازدیدکنندگان پارک آبی سرم  2019در سال  

گذاری بر روی چند حوزه از جمله اضافه کردن یک زمین بازی  است. این موفقیت ناشی از  رشد سرمایه

زیرساخت بهبود  بازاریابی خوب،  و همچنین  بزرگ  و  باجه جدید  تاسیس  و  ها،  فروشی جدید  بلیط  های 

 های متنوع بوده است. ی غذاها و نوشیدنی عرضه 

 
1 La Feria De Chapultepec 
2 Magic City 
3 Suzano 
4 Thermas 
5 São Pedro 
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 تصویری زیبا از نمای باالی پارک آبی مجیک سیتی در سوزانو برزیل  -21شکل 

ی دهم در سال  برزیل یک رتبه باالتر آمده و از رتبه  2در اولیمپیا  1در فهرست ده پارک آبی برتر، هات بیچ

 % 31.6هزار نفر معادل    150رسیده است. تعداد بازدید کنندگان این پارک    2019ی نهم در سال  ، به رتبه2018

 چنینگان بومی و هم رشد داشته است. دلیل این موفقیت، افزایش تعداد بازدیدکنند 

های شهر و  توان به افزایش تعداد هتلهمچنین از دالیل دیگر می   المللی بوده است.جذب گردشگران بین 

های غیر از تابستان بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد که به نوبه خود بسیار موثر بوده است. در فصل 

نیز تعداد بازدیدکنندگان افزایش داشته است، در همین راستا این پارک برگزاری مراسم مخصوص هالووین، 

 خود افزود.  2019را نیز به تقویم اجرایی سال  3س، ایستر و اسپرینگ بریککریسم

 
1 Hot Beach 
2 Olimpia 
3 Halloween, Christmas, Easter and spring break 
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 نمایی از پارک آبی هات بیچ، الیمپیا، برزیل  - 22شکل 

کاهش یافت که این امر احتماال ناشی   %11.5، در  کشور کلمبیا  1در مقابل، تعداد بازدیدکنندگان پیسیالگو 

در الیمپیای برزیل نیز تاثیر   2از دالیل اقتصادی بوده است. این عامل همچنین بر سرمس دس الرنجس 

های جدیدی را به ظرفیت خود افزود ولی منفی گذاشته است. این پارک اگرچه به تازگی مجموعه سرسره 

رو شد. با همه این اتفاقات این پارک هنوز صدر جدول را در اختیار  بازدیدها روبه   درصدی  6.4با کاهش  

 دارد. 

 

 
1 Piscilago 
2 Thermas dos Laranjas 
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های آبی آمریکای پارک آبی سرمس دس الرنجس در المپیای برزیل که با وجود کاهش در تعداد بازدیدکنندگان همچنان در صدر بهترین پارک -23شکل 
 دارد. التین قرار 

 اقیانوسیه-منطقه آسیا -3

 انگیز اقیانوسیه: آمار شگفت -های موضوعی منطقه آسیاپارک

 المللی شده چین در عرصه داخلی و بین مسیر طی 

سال   آسیا  2019در  قاره  در  است.    %1.6اقیانوسیه  -بخش گردشگری  داشته  رشد  سالیانه  بازدید  نظر  از 

های آبی رشد  های موضوعی و پارکافتاده است. در سراسر چین پارکگیرترین رشد در چین اتفاق  چشم 

 المللی تغییرات چشمگیری ایجاد شده است. ی داخلی و بین اند و در رتبهبازدید زیادی را گزارش کرده 

مند  رشد چین در بخش سرگرمی، مبتنی بر عرضه و تقاضاست. جمعیتی بزرگ با درآمد روزافزون و عالقه

ها به ویژگی   های حمل و نقل. هر کدام از این ح، در سرزمینی گسترده با بهترین زیرساختبه سفر و تفری

ها را یکجا تواند کافی باشد، حال آنکه چین همه این ها میها و جاذبه تنهایی برای گسترش و پیشرفت پارک

ای های مدرسه ش گروههای تبلیغاتی شامل پیشنهادهای ویژه، پذیر ، برنامه 2019دارد. به طور خاص در سال  

های هفتادمین سالگرد چین کمونیستی که یک مناسبت مهم ملی است نیز به این رشد دامن زده  و جشن 

 است.
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درصدی   8.4و رشد    2019میلیون بازدیدکننده در سال    11.7با    2دام ، چایملونگ اوشن کینگ1در جوهای 

های موضوعی منطقه د و در صدر بهترین پارکنسبت به سال گذشته، به بیشترین میزان بازدیدکننده رسی

است که به علت   3لند هزار نفر بیشتر از شانگهای دیزنی  500اقیانوسیه قرار گرفت. این مقدار حدود  -آسیا

 بازده، کاهش مختصری در بازدیدها داشته است. های کم به کارگیری استراتژی

 

 دام، جوهای، چینمجموعه چایملونگ اوشن کینگ  تصویری از  - 24شکل 

چایملونگ با تبلیغاتی ویژه، ماه دسامبر که به طور معمول تعداد بازدیدها کم است را تبدیل به ماهی پر 

کردند )مشابه ورودی رایگان برای متر ورودی دریافت نمی   1.5ها برای کودکان با قد زیر  رفت و آمد کرد. آن 

نفری چایملونگ   6700سالن   2019در غرب(. این پارک به توسعه ادامه داد و در سال سال  12کودکان زیر 

افتتاح کرد که محل برگزاری سیرک است. پارک و هتل مارین ساینس اکنون در    4را  این مجموعه هم، 

 ی افتتاح هستند. دست ساخت و تقریبا آماده 

 

 
1 Zhuhai 
2 Chimelong Ocean Kingdom 
3 Shanghai Disneyland 
4 Marine Science 
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 نفری چایملونگ که محل برگزاری سیرک است  6700سالن  -25شکل 

 

 مجموعه پارک و هتل مارین ساینس -26شکل 

رشد    1، هر دو پارک او سی تی چین و فانتاوایلد2019سال  با نظر به لیست ده پارک موضوعی برتر دنیا در  

  20چهار پارک جدید تاسیس کرد و به رشد بازدید تقریبا    2019اند. فانتاوایلد در سال  چشمگیری داشته

 
1 Fantawild 
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ه قبال ک  میلیونی بازدیدکنندگان است. او سی تی  8درصدی دست یافت که این به معنای افزایش حدود  

های  ها و تفرجگاه ای باالتر در پارکرشد بازدید، به رتبه  %9.4وعی در چین بود با  ترین پارک موض هم بزرگ

 جهانی دست یافت و تبدیل به سومین پارک موضوعی بزرگ در دنیا شد. 

عدد رسید.    29های آن به  تعداد پارک  2019کند و در سال  های جدیدی تاسیس می فانتاوایلد هر ساله پارک

،  1فضای فرهنگی یا تاریخی چینی دارند عبارتند از میراث شرقی جینگژو فانتاوایلد  چهار پارک جدید که همگی 

و میراث    5در استان گانسو   4ی ابریشم جیایوگن، سرزمین رویایی جاده 3در هاندان   2فانتاوایلد ارینتال لیجند 

سعه شامل پارک فرهنگی  های جدید فانتاوایلد برای تو . پروژه 7در استان هونان  6شرقی چانگشا فانتاوایلد 

در استان    12و پارک زوژو فانتاوایلد  11در لینهای شنژن   10های بونی ، شهر خرس9در بندر هانگژوئه  8سنتی نینگبو

 هستند.  13جیانگسو 

 
1 Jingzhou Fantawild Oriental Heritage 
2 Fantawild Oriental Legend 
3 Handan 
4 Jiayugan Fantawild Silk Road Dreamland 
5 Gansu 
6 Changsha Fantawild Oriental Heritage 
7 Hunan 
8 Ningbo Traditional Chinese Culture Park 
9 Hangzhoue Bay 
10 Boonie Bears Town 
11 Linhai, Shenzhen 
12 Xuzhou Fantawild 
13 Jiangsu 
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 تصویری از مجموعه میراث شرقی جینگژو فانتاوایلد، چین - 27شکل 

 

 تصویری از فانتاوایلد ارینتال لیجند، هاندان، چین - 28شکل 

را   IAAPAی برنجی  ی حلقهجایزه  2در پارک فانتاوایلد ایژن لجند  1نمایش دنسینگ آیلندز  2019در سال  

بر روی خدمتترین نمایش چندرسانه برای »خالقانه این پارک  بازارهای محلی ای« دریافت کرد.  به  رسانی 

 
1 Dancing Islands 
2 Fantawild Asian Legend 
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میلیونی دارند، تمرکز دارد. مدل پیشرفت فانتاوایلد به   5تا    4تر که جمعیت پایه  چین و شهرهای کوچک 

مایت دولت محلی به کار  ی صنعت در مناطق مورد هدف خود را با حاین صورت است که تمامی زنجیره 

 گیرد. می 

ای دولتی او سی تی یکی از چندین نهاد گردشگری و توریسم در این کشور است که تبلیغاتی شرکت زنجیره 

شاهد رشد بازدیدها بود. در    ی آنحول محور هفتادمین سالگرد چین کمونیستی تدارک دید که در نتیجه

ای است که ورودی دریافت که آمار کلی شامل بازدید از هر جاذبه رابطه با آمار بازدیدها باید در نظر گرفت  

 کند.می 

 

 یک پارک موضوعی بزرگ که از معابد باستان خمر الگو گرفته است. -تصویری از فضای بیرون پارک فانتاوایلد ایژن لجند در چین   -29شکل 
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 یک پارک موضوعی بزرگ که از معابد باستان خمر الگو گرفته است.   -تصویری از داخل پارک فانتاوایلد ایژن لجند در چین  -30شکل 

 ژاپن و کره 

بازدیدهای پارک با گذشت زمان در    2019های موضوعی در سال  در کشور ژاپن،  نسبتا یکنواخت بوده و 

لند روس کرونا(. دو پارک پر بازدید این کشور، دیزنی انتهای سال کم کم متوقف شده است )به دلیل شیوع وی

هایی از تفرجگاه دیزنی در توکیو هستند، همچنان در صدر لیست بازدیدها سی توکیو که بخش توکیو و دیزنی 

 قرار دارند. استودیوی یونیورسال ژاپن نیز رشد مختصری را ثبت کرده است. 

و همچنین نمایش   1ی هوایی سورینگ: فانتستیک فالیتسی توکیو جاذبهدیزنی  2019در ماه ژوئیه سال  

افتتاح کرد. دیزنی   2ُسنگ آف میراژ بندر  را  با تاسیس هشتمین  و در ماه می  سی در حال توسعه است 

های دیزنی و شامل یک هتل است، نوآوری ی فیلم ، که سرزمینی بر پایه3موضوعی خود، فانتزی اسپرینگز

 
1 Soaring: Fantastic Flight 
2 Song of Mirage 
3 Fantasy Springs 
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افتاده و جاذبهلند توکیو نیز توسعهدر دیزنی   دیگری را به ارمغان آورد. اتفاق  اند د هایی  ی جدید بیوتی 

 در مقیاسی بزرگ به عنوان مرکز سرگرمی و خرید افتتاح شده است.  1بیست

 

 کندهای مطرح دنیا میغرق در تماشای مکانی هوایی سورینگ: فانتستیک فالیت که بازدیدکننده را به صورت شبیه سازی شده جاذبه  -31شکل 

 

 نمایش زنده ُسنگ آف میراژ در دیزنی سی توکیو  -32شکل 

 
1 Beauty and the Beast 
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های سواری و  ای از جاذبه را اجرا کرد که مجموعه  20191استودیوی یونیورسال ژاپن، یونیورسال کول جاپن 

هایی برای درگیری مخاطبان با برندهای صنعت پویانمایی و محصوالت فرهنگی محبوب دیگر از جمله برنامه

 بود.  7و اتک آن تایتن 6، گُدزیال5، نئون جنسیس ایونگلین4، سیلر مون3، لوپین د سرد2دیتکتیو کونن

 

 شودسال یکبار برگزار می  5که هر   2019مراسم یونیورسال کول جاپن در اوساکا ژاپن سال  -33شکل 

 

ی بهبود دهنده زیاد و یکنواخت بوده است که نشان   2019ها در طول سال  در کشور کره، بازدیدهای کلی پارک

 8ین به کره بود. در سئول، پارک اورلند شرایط پس از دو سال رکود ناشی از کاهش ورود گردشگران از چ

 
1 Universal Cool Japan 2019 
2 Detective Conan 
3 Lupin the Third 
4 Sailor Moon 
5 Neon Genesis Evangelion 
6 Godzilla 
7 Attack on Titan 
8 Everland 
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 1نتایج خوبی را گرفته است گرچه هنوز از آمار دوران اوجش کمتر است. همچنین آمار بازدید از  التی ورلد 

 تغییر خاصی نکرده است. 

ی زمستانی و سیاحت برفی، به حفظ مخاطبین در هر شرایط های سال نو، جشنواره اورلند با کمک جشن 

دو موزه و بخش میزبانی از    2ی پرداخت. تفرجگاه اورلند همچنین شامل پارک آبی کریبین بی آب و هوای

 میهمان است. 

 

 پارک موضوعی اورلند که به نوعی نسخه کره ای دیزنی لند است  - 34شکل 

متری التی ورلد را که مشرف    555برج    2017شهربازی التی ورلد در حومه شهر سئول قرار دارد و در سال  

است، افتتاح کرد. در همین حین، التی ورلد در حال ایجاد یک تفرجگاه خانوادگی   3ی سئول اسکای بر جاذبه

 است. 5به نام التیز مجیک فارست  4در بوسان

 
1 Lotte World 
2 Caribbean Bay 
3 Seoul Sky 
4 Busan 
5 Lotte’s Magic Forest 
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 پنجمین ساختمان بلند جهان طبقه  و  123ای رنگ و برج التی ورلد با ظاهری نقره  -35شکل 

 هنگ کنگ 

هایی در گردشگری و متحمل هنگ کنگ به دلیل اعتراضات اجتماعی شش ماهه، شاهد توقف   2019در سال  

لند هنگ کنگ با وجود اینکه ابتدای سال را با بازدید چشمگیر های مربوط به آن بود. دیزنیشدن هزینه 

هنگ کنگ گزارش داد که   1ا به پایان رساند. اوشن پارک درصدی بازدیده  15شروع کرد، سال را با کاهش  

 آمار سال مالی یکنواخت بوده است که البته دوره گزارش شده، چندان تحت تاثیر اعتراضات نبوده است. 

 
1 Ocean Park 
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و  1، اوشن پارک کمپ ماجراجویی تابستانی برای کودکان، سواری هیجان انگیز وایلد توایستر2019در سال 

  را معرفی کرد  2ی واقعیت مجازی سقوط آزاد، د ابیس: وی آر اسپیس ویجهمچنین بازی نوآورانه

 

 تصاویری از سقوط آزاد و  در عین حال تجربه کاوش در دنیایی دیگر با واقعیت مجازی در دستگاه د ابیس: وی آر اسپیس ویج  -36شکل  

 

 3ترین پارک موضوعی« را در پنجمین دوره مراسم فریس اواردز عنوان »محبوب   2019اوشن پارک در سال  

، مدیر اجرایی این مجموعه، عنوان »نوآور در صنعت سرگرمی چین« 4کسب کرد. همچنین، تیموسی انجی 

 را به خود اختصاص داد. 

قرار است در این مجموعه، سازی برنامه توسعه چند ساله خود است و لند هنگ کنگ در حال پیاده دیزنی

 را تعبیه کند.  5فضای موضوعی برپایه انیمیشن فروزن 

 
1 Wild Twister 
2 The Abyss – VR Space Voyage 
3 Ferris Awards 
4 Timothy Ng 
5 Frozen 
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 تصویری از اوشن پارک، هنگ کنگ  -37شکل 

 تغییر در الگوی سفر و نگاهی به مسیر پیش رو با وجود ویروس کرونا 

اند که این امر برای بازارهای داخلی مانده به دلیل شیوع ویروس کرونا، گردشگران چینی بیشتر در خانه  

ی خوبی است اما برای کشورهای دیگر به معنی کاهش درآمد است. تاثیرات ویروس کرونا در چین نکته

چنین اولین مراحل بهبود و بازیابی نیز در آنجا شکل گرفت.  بیشتر از سایر نقاط جهان احساس شد و هم 

های تعدادی و تعیین سقف بازدید بازگشایی با اعمال محدودیت   های زیادی، پارک2020در اواسط سال  

های خوبی از بازگشت به شرایط عادی را های هوایی و زمینی داخلی نیز نشانه شدند. همچنین مسافرت

ها با تمرکز بر ظرفیت بازارهای داخلی به دنبال کسب درآمد هستند. با  دهند. در این شرایط پارکنشان می 

های قاره آسیا اتفاق بیفتد. با  رکود شدیدی در بازدید از پارک 2020شود که در سال بینی می حال، پیشاین 

های اجرایی های پس از آن، با بهبود مدل و سال  2021توان انتظار داشت که در سال  ، می 2020گذر از سال  

 و تدابیر تجاری، تعداد بازدیدکنندگان وضعیت بهتری داشته باشند. 

های بزرگی در دست ساخت هستند از  های جدید زیادی در چین تاسیس شدند. پروژه پارک  ،2019در سال 

ها احتماال با تاخیری شود. برخی پروژه ی بزرگ آکواریوم که توسط چایملونگ مدیریت می جمله یک پروژه 

این  با  شد.  خواهند  مواجه  ساله  چند  تا  ماهه  صنع چند  در  بلندمدت  و  پایدار  رشد  شاهد  ما  ت حال، 
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های گردشگری و فرهنگی که سبب جذب ها نیز همواره از پروژه ها خواهیم بود. دولت گردشگری و جاذبه 

 کنند. بازدیدکنندگان داخلی شوند، حمایت می 

 هاها و بلندیاقیانوسیه: پستی -های آبی منطقه آسیاپارک

رشد داشت. صنعت پارک آبی در نیم درصد    2019های آبی قاره آسیا در سال  به طور کلی بازدیدهای پارک

پارک رو  از همین  است.  مانده  باقی  پرحرارت  آسیا  و موقعیت قاره  ابعاد  در  زیادی  آبی  مکانی های  های 

پارک هستند.  تاسیس  حال  در  مختلف  در کشورهای  برای سرمایهمتفاوت  آبی  جذابهای  نیز  تر گذاران 

گذاری و زمان کمتری ای موضوعی نیاز به سرمایههها در مقایسه با پارکهستند زیرا ساخت و طراحی آن

 دارد. 

های سرپوشیده در مناطق افتد. به عنوان مثال پارکهای آبی قاره آسیا اتفاق میهای زیادی در پارکنوآوری 

های های آبی که به عنوان پروژه های غیرآبی، پارکهای آبی بزرگ با امکانات و سرگرمیسردسیرتر، پارک

 های آبی با سبک تفرجگاهی و استوایی.شوند و پارکهای محلی اجرا می وی دولت شهرسازی از س

 

 چین

ی اول را در لیست  رشد بازدید، همچنان رتبه  %10پارک آبی چایملونگ در گوانگژوی چین با    2019در سال  

ملونگ اقیانوسیه حفظ کرده است. این پارک بخشی از تفرجگاه وسیع چای-آسیا  منطقهپارک آبی برتر    20

 2018و استادیوم سیرک نیز هست. در سال    1در گوانگژو است که شامل پارک موضوعی، پارک سیاحتی 

منحصر به فرد خود، که هم به عنوان سواری    2ی چرخشی پارک آبی چایملونگ اولین پارکی بود که سرسره

های  ی انجمن سرگرمی زهکار گرفت و جایآمد را به ی مرکزی پارک به چشم میآبی و هم به عنوان منظره 

 موضوعی را دریافت کرد. 

 
1 Safari Park 
2 SlideWheel 
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 تصویری از سرسره چرخشی مربوط به پارک چایملونگ  -38شکل 

 

این مجموعه  چین به طرز شگفت  2در سانیا   1آکواونچر آتالنتیس   2019در سال   انگیزی وارد عرصه شد. 

های  های چین است و چندین جایزه از گروه ترین تفرجگاهاست که یکی از گران  3بخشی از آتالنتیس سانیا 

گردشگری دریافت کرده است. این تفرجگاه ضمن قرار داشتن در یک منطقه ساحلی محبوب، شامل یک 

، این مجموعه شروع به فروش بلیط پارک آبی  2019اریوم است. در سال  طبقه، پارک آبی و آکو  55هتل  

 های هتل کرد که باعث شد در این گزارش مورد مطالعه قرار گیرد. جدای از اقامت 

گذرند و  ها میهای سورپوشویده که از میان آکواریوماین پارک آبی محیط موضووعی، مناظر مختلف، سورسوره

دارد. معتدل بودن موقعیت مکانی این پارک باعث شووده اسووت که در تمام هایی مخصوووص بازی رودخانه

پارک برتر  20ی پنجم در لیسوت  میلیون بازدیدکننده و رتبه  1.2ایام سوال عملکرد خوبی داشوته باشود و به 

 دست یابد.

 
1 Aquaventure Atlantis 
2 Sanya 
3 Atlantis Sanya 
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  3هپی ولی رشد داشته است. این پارک در نزدیکی    %12  2، تعداد بازدیدهای پارک آبی پالیا مایا 1در ووهان

ووهان قرار دارد که مقصدی توریستی با تعداد زیادی پارک موضوعی است. در مقابل، پارک آبی پالیا مایا 

  او های تبلیغاتی گروه درصدی بازدید را گزارش کرده است. هر دو پارک آبی از برنامه 4.2رشد  4در تیانجین 

 های تابستانی بهره بردند. سی تی برای جشن 

 

 تصویری از  پارک آبی آکواونچر آتالنتیس  در سانیا  چین -39شکل 

 
1 Wuhan 
2 Playa Maya 
3 Happy Valley 
4 Tianjin 
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 تصویری زیبا از سرسره آبی پارک آبی آکواونچر آتالنتیس در سانیا  چین -40شکل 

 

 کشور کره جنوبی و بخش جنوب شرقی آسیا

از پارک2019در سال   جنوبی افزایش چشمگیر بازدید و در برخی دیگر کاهش بازدید های کره  ، در برخی 

است، رشد    2در سئول، که بخشی از مجموعه تفرجگاهی سامسونگ اورلند   1گزارش شده است. کریبین بی 

ترین درصدی بازدید را گزارش کرده است. کریبین بی به داشتن بزرگترین استخر جاری جهان و بزرگ  11.1

نازد. به طور کلی دلیل رشد بازدیدها در اورلند بازاریابی و تبلیغات قوی بوده  سرسره آبی ترکیبی جهان می 

 د بازدید داشته است. رش %4.2نیز  4در بوچئون  3است. وونجین پلیدوچی واتردوچی

 
1 Caribbean Bay 
2 Samsung Everland 
3 Woongjin Playdoci Waterdoci 
4 Bucheon 
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 تصویری از پارک آبی کریبین بی در سئول، که بخشی از مجموعه تفرجگاهی سامسونگ اورلند است -41شکل 

تجربه کرد. این پارک از لحاظ   2019درصدی بازدید را در سال    15.3کاهش    2در هونگ چئون  1اوشن ورلد 

است که دارای یک   3ترین پارک آبی کشور کره جنوبی است و بخشی از تفرجگاه ویوالدی پارکوسعت بزرگ 

 پیست اسکی و سایر امکانات تفریحی است.

 
1 Ocean World 
2 Hongcheon 
3 Vivaldi Park 
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 اوشن ورلد بزرگترین پارک آبی کره جنوبی در هونگ چئون تصویری از نمای باالی  - 42شکل 

- آسیا  منطقهپارک برتر    20در کشور مالزی در بین    1نگاهی به بخش جنوب شرقی آسیا: دو پارک سان وی

کاهش یافته است که   %7.7در کواال المپور    2قیانوسیه قرار دارند. تعداد بازدیدکنندگان سان وی الگون ا 

جاذبه  بر  عالوه  سقوط کند.  پنجم  رتبه  به  پارک  این  شده  سواری باعث  الگون  وی  سان  آبی،  و های  ها 

روی ترسناک را نیز در  های وحشت و مناطق پیادههای زنده، تونل های غیرآبی، باغ وحش، نمایشسرگرمی

 
1 Sunway 
2 Sunway Lagoon 
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، از  2019با یک میلیون بازدید در سال    2یز الست ورلد آف تامبون ، سان و1خود جای داده است. در پراک

ی سرگرمی ی نهم صعود کرده است. سان ویز الست ورلد آف تامبون شامل یک مجموعه ی دهم به رتبهرتبه

 های اخیر رشد چشمگیری داشته است.و تفرجگاه وسیع است که در طی سال 

 

 تصویری بسیار زیبا از ورلد آف تامبون در شهر پراک مالزی  - 43شکل 

 

 امیدها برای فصلی قابل قبول 

هستند، البته که به دلیل    2020های آبی قاره آسیا در حال بازگشایی برای استقبال از میهمانان سال  پارک

محدودیت  ویروس کرونا  نمی شیوع  انتظار  است.  شده  اعمال  موارد  دیگر  و  ظرفیت  در  رود که هایی 

باشد اما صاحبان این صنعت امیدوارند که به   2019به خوبی سال    2020های آبی در سال  بازدیدهای پارک

 درآمد و تعداد بازدید قابل قبولی برسند. 

 
1 Perak 
2 Sunway’s Lost World of Tambun 
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 ی ای ام ای ِای منطقه -4

 ی ای ام ای ِای: ثبات در درآمد و تعداد بازدید  های موضوعی در منطقه پارک

ها شاهد  پارک موضوعی برتر از نظر تعداد بازدید، اکثر آن   20، از بین  2019ِای در سال  ی ای ام ای  در منطقه

 ها نسبت به سال قبل اتفاق افتاده است. اند و تغییرات اندکی در جایگاه افزایش بازدید بوده 

بلیغات های جدید، تها و هتلها، جاذبهگذاری بر روی سواریها، سرمایهدلیل افزایش بازدید برخی پارک

های ویژه بوده است. این امر سبب افزایش وفاداری مخاطبین برای  ها و جشن قدرتمند و برگزاری مراسم 

 ها شده است. بازگشت به این پارک

ی خود را به عنوان تقریبا ثابت ماندند و این مکان توانست رتبه   2019لند پاریس در سال  بازدیدهای دیزنی 

)در    2)در آلمان( و افتلینگ  1قه حفظ کند. به صورت مشابه، یوروپا پارکپربازدیدترین پارک موضوعی منط

اند. یوروپا پارک همچنین پارک آبی جدید خود را افتتاح کرده است و هلند( نیز جایگاه خود را تثبیت کرده

 به احتمال زیاد در آینده شاهد سوددهی و بازدیدهای بیشتری خواهد بود. 

 

 
1 Europa-Park 
2 Efteling 
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 نمایی از یوروپا پارک، آلمان  - 44شکل 

 

 نمایی از افتلینگ، هلند -45شکل 

فرانسه بود چرا که امسال سالگرد سی سالگیش را جشن گرفت    1امسال سالی خاص برای پارک استریکس 

پارک برتر این گزارش رسید. رشد بازدیدهای این پارک   20ی دهم در لیست  و با چهار رتبه صعود، به رتبه

های قابل استفاده خود درصدی درآمد نیز همراه بوده است. این پارک فصل 13رسیده که با افزایش    %7به  

 
1 Parc Astérix 
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جدید خود را در طول    1تر کرد و همچنین رژه گالیکی کریسمسی خود طوالنیاولین جشنواره را با برگزاری  

با تبلیغات ویژه این پارک، جاذبههای توسعهای معرفی کرد. دیگر بخشسال  اتنشن 4ی  یافته در  بعدی 

  3لوتسی ، این پارک همچنین هتل جدید لس کیس د  2020بازی است. در سال  و یک نمایش شعبده   2منهیر 

 اش افزوده است. را به مجموعه 

 

 خوردتصویری از پارک استریکس فرانسه که کاراکترهای محبوب استریکس و اوبلیکس در جای جای آن به چشم می -46شکل 

درصدی بازدیدها بوده است. این مجموعه در فضای باز    5.5شاهد کاهش    5در کوپنهاگ  4های تیوولی باغ

ی باران این کاهش بازدیدها اتفاق افتاده است.  سابقههای بیقرار دارد و به احتمال زیاد تحت تاثیر بارش

 های سرپوشیده بیشتر است. استراتژی تیوولی در آینده افزودن مکان 

 
1 Gallic Parade 
2 Attention Menhir 
3 Les Quais de Lutece 
4 Tivoli 
5 Copenhagen 
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 های تیوولی، کوپنهاگ، دانمارک نمایی از باغ - 47شکل 

بوده است اما به گزارش این پارک، درآمد و سودآوری    %3.4در سوئد شاهد کاهش بازدیدها تا    1لیسبرگ 

افزایش یافته است. هم  این پارک در سال  آن  ها که در سال قبل رایگان  برای برخی مراسم   2019چنین 

 بودند، ورودی دریافت کرده است. 

هزار بازدید رسیده  750میلیون و  3یش یافته و به  افزا   %2.7در کشور اسپانیا    2بازدیدها در پورت اونچورا 

،  2019به عنوان بهترین شهربازی اروپا معرفی شد. در سال    3است. این پارک از طرف ورلد آف پارکس.ای یو 

را افتتاح کرده است. پورت اونچورا    4این پارک همچنین سواری تعاملی سسمی استریت: استریت میشن

و پارک   6است. دو پارک دیگر فراری لند  5در تفرجگاه پورت اونچورا ورلد   ودی یکی از سه پارک با هزینه ور 

است. وجود چندین پارک و هتل باعث شده است که بازدیدهای هر سه مجموعه در چند   7کریب اکواتیک

 سال متوالی روند افزایشی داشته باشد.

 
1 Liseberg 
2 PortAventura 
3 worldofparks.eu 
4 Sesame Street: Street Mission 
5 PortAventura World 
6 Ferrari Land 
7 Caribe Aquatic 
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 اونچورا، اسپانیا نمایی از پورت  - 48شکل 

 
 سواری تعاملی سسمی استریت: استریت میشن در پارک پورت اونچورا -49شکل 

به مجموعه پورت اونچورا    2019در ماه ژوئن سال    1ی دیگر نیز به نام کولورادو کریکستاره  4یک هتل  

رساند. پورت اونچورا ورلد همچنین میزبان می   220های این مجموعه را به  اضافه شد که تعداد کل اتاق

هایش را نیز توسعه داده است. همچنین این هتل جدید، مسافران تجاری است و اخیرا مرکز همایش

های خوب زیست محیطی شده است که از آن به عنوان یکی از مثال  آالیندگی هوا ندارد و این امر سبب

 شود. یاد 

 
1 Colorado Creek 



 

53 

 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 

 ی کولورادو کریک ستاره4نمایی از هتل  -50شکل 

اروپایی شرکت سرگرمی مرلین، رتبه های موضوعی ی خود را به عنوان دومین گروه بزرگ پارک صاحبان 

ها در  دهد و بسیاری از این پارکهای موضوعی تفرجگاهی ادامه میپارکاند. مرلین به ساخت  حفظ کرده

که همگی برای مرلین هستند،    3و آلتون   2، گاردالند 1گیرند. لگولند بیلندمی پارک برتر اروپا قرار    20فهرست  

ها ره هایی برای رصد ستااند. برج آلتون همچنین تلسکوپتاسیس کرده   2019هر کدام هتل جدیدی در سال  

 تعبیه کرده است.

 
1 Legoland Billund 
2 Gardaland 
3 Alton 
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 نمایی از پارک گاردالند، ایتالیا -51شکل 

 

 

 

 های آلتون در مکانی با آسمان صاف برای رصد ستارگان های ارزان قیمت و با طراحی جالب برجاقامتگاه -52شکل 

 

های حمل و نقل در کشور فرانسه، تعداد بازدیدهای  کارکنان شرکتهای  موج گرمای تابستان و اعتصاب

میلیون نفر رسیده است. این عدد    1.9را تحت تاثیر قرار ندادند و بازدیدهای این پارک به    1فیوچروسکوپ 

به   %65ها از  هزارتایی بازدیدهاست. عواملی مثل افزایش چشمگیر حضور خانواده   50دهنده افزایش  نشان

 
1 Futuroscope 
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با   1ی کودکان فیوچروپلیس ی تازه بازسازی شده ین آمار تاثیرگذار بوده است. همچنین محوطه در ا   80%

 رو شده است. تعطیالت تابستانی به طور خاص زمان شلوغی برای این پارک است.استقبال خوبی روبه 

 

 نمایی از پارک فیوچروسکوپ، فرانسه -53شکل 

 

 های آبیی ای ام ای ِای: رشد چشمگیر در بازدید پارک منطقه های آبی  پارک

ها نسبت به سال ی ای ام ای ِای را با کمی تغییر در رتبه پارک آبی برتر منطقه  10اروپای شمالی و امارات،  

گذشته، در اختیار خود دارند. پارک آبی ِثرم اردینگ در کشور آلمان در صدر جدول باقی مانده و با رشد  

درصدی در بازدید، تابستان باشکوهی را پشت سرگذاشته است. این پارک موفقیت خود   23.3چشمگیر  

انگیز تا های هیجانهای جدید از سواریهای تابستانی و ترکیب مختلف جاذبهها و برنامهرا مدیون سرگرمی 

 ز بوده است. های آبی در اروپای شمالی نیسونا است. موفقیت ِثرم اردینگ مشوق سایر مجموعه

 
1 Futuropolis 
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 تصاویری از پارک آبی ِثرم اردینگ، آلمان -54شکل 

ثبت کرده است   2019در کشور جمهوری چک نیز رشد دو رقمی در بازدیدها را برای سال    1اکوالند موراویا 

های کنفرانس های پذیرش میهمان، ساختمانبخش  که این موفقیت را مدیون سرمایه گذاری قوی و توسعه

د و حاال  عنوان یک پارک سرپوشیده آغاز به کار کر های غذایی، خریدنی و آبی است. این مجموعه بهو جاذبه 

 های فضای باز، خود را با شرایط شیوع ویروس کرونا تطبیق داده است. با افزودن مکان

 
1 Aqualand Moravia 
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 تصویری از نمای باالی پارک اکوالند موراویا در جمهوری چک -55شکل 

 

پارک برتر یک رتبه سقوط   10درصدی بازدید بوده اما در فهرست    2.8در دبی امارات شاهد رشد    1وایلد ودی 

ها ی پارکرشد داشت اما همچنان عرضه   %5گردشگری در امارات    2019کرده است. با وجود این که در سال  

 از تقاضای بازدیدکنندگان بیشتر است.

 
1 Wild Wadi 
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 تصویری زیبا از  پارک آبی وایلد ودی در امارات  - 56شکل 

 خاورمیانه و قاره آفریقا

ترین مناطقی هستند که ممکن است محتمل  2و ژوهانسبورگ   1آفریقا شهرهای بزرگ مثل کیپ تون  در قاره 

انداز گردشگری قاره آفریقا بیشتر بر روی طبیعت و  اکنون چشم هایشان روزی وارد فهرست شود. هم جاذبه

 اند. هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفتهها و جاذبه تجارب فرهنگی تمرکز دارد تا بر روی پارک

آبی در خاورمیانه زپارک نوع جاذبه ودتر ظهور می های  این  ها در مناطق گرمسیر محبوبیت  کنند چرا که 

ایجاد و گسترش آن  و  دارند  نیز هزینهبیشتری  پارکها  و  دارد  اصلی رشد  ی کمتری  های موضوعی عامل 

نمی  بوده  شوند. منطقه خاورمیانه شاهد رشد زیادی در زمینه جاذبه گردشگری محسوب  های گردشگری 

در دبی و ابوظبی )عربستان سعودی نیز یکی از کشورهای در حال رشد است(. برخی از  است، به خصوص  

 
1 Cape Town 
2 Johannesburg 
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ها هستند که آخرین آن  شده های موضوعی شناخته ها نیز به علت دریافت جوایزی از انجمن سرگرمی پروژه 

 در ابوظبی است.  1وارنر برودرز ورلد 

 

 برودرز ورلد، ابوظبی، اماراتنمایی از وارنر  -57شکل 

نداشتهپارک بازدید  اندازه کافی  به  منطقه هنوز  این  در  بهترین های موضوعی  فهرست  وارد  بتوانند  تا  اند 

 اند.های آبی به این رتبه دست یافتهی ای ام ای ِای شوند. با این وجود برخی پارکهای منطقهپارک

جهانی   ی این جشنواره سازی بود. اما افتتاحیهدر حال آماده   2020  2اکسپو ی دبی  های اخیر، جشنواره تا ماه 

به تعویق افتاده است. همچنین سی ورلد ابوظبی نیز قرار   2021به دلیل شیوع ویروس کرونا تا اکتبر سال  

ی یاس فعالند، وارنر هایی که هم اکنون در جزیره افتتاح شود. پارک  3ی یاسدر جزیره  2022است در سال  

 هستند.  5و فراری ورلد  4ودرز ورلد، یاس واترورلد بر 

 
1 Warner Bros. World 
2 Dubai Expo 
3 Yas Island 
4 Yas Waterworld 
5 Ferrari World 
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 تصویری زیبا از جزیره یاس؛ در تصویر سه بخش وارنر برودرز ورلد، واترولد و فراری ورلد قابل مشاهده است. -58شکل 
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 جمع بندی
 2020های پیش رو در سال  چالش، نقطه امیدی برای تقابل با 2019ثبات در سال 

های او سی تی، چایملونگ و فانتاوایلد  های آسیایی در این صنعت پیشگام بودند. شرکتبار دیگر شرکت

 همگی رشد یک یا دو رقمی گزارش کردند.

درصدی بازدیدها، در صدر قرار گرفت که یکی از دالیل این پیشرفت،   8با رشد    در قاره آمریکا، شرکت سدار

 های آبی این شرکت بود. یش تعداد پارکافزا 

های لگولند مرلین رشد  شامل قاره اروپا، خاورمیانه و قاره آفریقا( پارک  ه)منطق  ای ام ای ِای  یهدر منطق

های آلمان عملکرد خوبی داشتند و پارک استریکس است. هم چنین پارک  باثبات و تک رقمی را شاهد بوده 

ی عملکرد با ثبات  2019ای ام ای ِای در سال    یه درصدی دست یافت. به طور کلی، منطق  7در فرانسه به رشد  

 داشته است.

نرخ رشد متعادل یک درصدی داشتند. در این بخش،   منطقه آمریکای شمالیهای  در بخش دیگر، پارک

درصد رشد کسب کرده است. به دنبال    6بهترین نتیجه را مجموعه یونیورسالز آیلندز آف ادونچر آمریکا با  

های  درصدی را به ثبت رساندند. پارک  3آمریکا رشد    1درصدی و ناتس بری فارم   4کانادا رشد    1آن واندرلند 

 اند.نیز به طور کلی عملکرد باثباتی داشته منطقه آمریکای التین 

اند.  یکی از نکات قابل توجه داشته  0.6های موضوعی با رشد مختصر  های آبی نیز درآمدی مشابه پارک پارک

از پارک  های فصلیگذاریدرصدی سرمایه   23دیگر، رشد چشمگیر   های قدرتمند آسیایی و ِثرم تعدادی 

 در آلمان بوده است.  1اردینگ

در آخر قابل ذکر است که این صنعت در گذشته نیز دچار شکست و توقف هایی بر اثر وقایع مربوط به 

سالمت، ایمنی، اقتصاد و مسائل امنیتی بوده است. تجربه نشان داده است که رفتار مردم، به جز برخی 

از رفع خ بازمی استثناها، بعد  به حالت عادی  نیازهای مخاطبینش  طر  گردد. صنعت گردشگری در مقابل 

ها در کنار توانایی ایجاد لحظات لذت بخش و تجربیات مشترک مقتدر، خالق و پاسخگو است. این ویژگی 
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ها، این صنعت را به سوی رونق دوباره و نوآوری های جدید سوق می دهد؛ همانطور که در  برای خانواده 

 نیز این اتفاق افتاده است. گذشته 
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 پیوست
 

 های موضوعی و آبی برتر جهان لیست پارک

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام هولدینگ

157,311,000 155,991,000 -0.8% WALT DISNEY ATTRACTIONS 1 

66,400,000 67,000,000 0.9% MERLIN ENTERTAINMENTS GROUP 2 

49,350,000 53,970,000 9.4% OCT PARKS CHINA 3 

50,068,000 51,243,000 2.3% UNIVERSAL PARKS AND RESORTS 4 

42,074,000 50,393,000 19.8% FANTAWILD GROUP 5 

34,007,000 37,018,000 8.9% CHIMELONG GROUP 6 

32,024,000 32,811,000 2.5% SIX FLAGS INC 7 

25,912,000 27,938,000 7.8% CEDAR FAIR ENTERTAINMENT 
COMPANY 8 

22,582,000 22,624,000 0.2% SEAWORLD PARKS & 
ENTERTAINMENT 9 

20,900,000 22,195,000 6.2% PARQUES REUNIDOS 10 

501,228,000 521,183,000 4.0% 
هولدینگ برتر    10رشد بازدیدکنندگان میزان 

2018-2019  

 موضوعی در جهان  هایهولدینگ برتر پارک 10لیست   -1جدول 

می  مشاهده  باال  جدول  در  مجموعهوشهمانطور که  از  بازدیدکنندگان  رشد  میزان  پوشش د  تحت  های 

  501.2بوده است. این یعنی میزان بازدید از    %4.0برابر با    2019و    2018های فوق بین سال های  کمپانی

 رسیده است.  2019میلیون نفر در سال  521.2به   2018میلیون نفر در سال 
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مربوط به یک کمپانی چینی به نام فانتاوایلد گروپ است های فوق نیز  بیشترین میزان رشد در میان کمپانی

 میلیون نفر برساند.  50که توانسته است بازدیدهای خود را به باالی 

 

 

 جهان های موضوعیهولدینگ برتر در حوزه پارک  10 از کشورها سهم   -59شکل 

های موضوعی جهان، به کشور آمریکا تعلق دارد که دستاورد هولدینگ برتر حوزه پارک  10لیست   درصد 50

اختیار   های برتر را در درصد هولدینگ  30ترین رقیب آن کشور چین است که  بزرگی است. از طرفی نزدیک

 . دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمریکا
۵

چین
۳

انگلیس
۱

اسپانیا
۱
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میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

موضوعی  تفریحی/ نام پارک  رتبه  

20,859,000 20,963,000 0.5% MAGIC KINGDOM THEME PARK AT 
WALT DISNEY WORLD RESORT 1 

18,666,000 18,666,000 0.0% DISNEYLAND PARK 2 

17,907,000 17,910,000 0.0% TOKYO DISNEYLAND 3 

14,651,000 14,650,000 0.0% TOKYO DISNEYSEA 4 

14,300,000 14,500,000 1.4% UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 5 

13,750,000 13,888,000 1.0% DISNEY'S ANIMAL KINGDOM AT 
WALT DISNEY WORLD 6 

12,444,000 12,444,000 0.0% EPCOT AT WALT DISNEY WORLD 7 

10,830,000 11,736,000 8.4% CHIMELONG OCEAN KINGDOM 8 

11,258,000 11,483,000 2.0% DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS 
AT WALT DISNEY WORLD 9 

11,800,000 11,210,000 -5.0% SHANGHAI DISNEYLAND 10 

10,708,000 10,922,000 2.0% UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA AT 
UNIVERSAL ORLANDO 11 

9,788,000 10,375,000 6.0% 
UNIVERSAL'S ISLANDS OF 

ADVENTURE AT UNIVERSAL 
ORLANDO , 

12 

9,861,000 9,861,000 0.0% DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE 
PARK, ANAHEIM 13 

9,843,000 9,745,000 -1.0% DISNEYLAND PARK AT 
DISNEYLAND PARIS 14 

9,147,000 9,147,000 0.0% UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD 15 

5,850,000 6,606,000 12.9% EVERLAND 16 
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5,960,000 5,953,000 -0.1% LOTTE WORLD 17 

5,920,000 5,950,000 0.5% NAGASHIMA SPA LAND 18 

5,720,000 5,750,000 0.5% EUROPA-PARK 19 

5,800,000 5,700,000 -1.7% OCEAN PARK 20 

6,700,000 5,695,000 -15.0% HONG KONG DISNEYLAND 21 

5,350,000 5,260,000 -1.7% DE EFTELING 22 

5,298,000 5,245,000 -1.0% WALT DISNEY STUDIOS PARK AT 
DISNEYLAND PARIS 23 

3,980,000 5,160,000 29.6% OCT HAPPY VALLEY 24 

4,680,000 4,905,000 4.8% CHIMELONG PARADISE 25 

251,990,000 253,724,000 0.7% 
پارک موضوعی برتر   25میزان رشد بازدیدکنندگان 

2019-2018  

 پارک موضوعی برتر در جهان  25لیست  -2جدول 

بین   موضوعی برتر جهان  پارک  25د میزان رشد بازدیدکنندگان از  وشهمانطور که در جدول باال مشاهده می 

رشد توانسته    %29.6در این بین او سی تی هپی ولی با  بوده است.  %0.7   برابر با  2019و    2018سال های  

 پارک موضوعی برتر برساند.  25است خود را به لیست 
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 در جهان برتر موضوعی  پارک  25از  کشورهاسهم   -60شکل 

درصد لیست مورد نظر   36یعنی  است. این    پارک  9موضوعی برتر جهان،  پارک    25سهم کشور آمریکا از  

پارک   4متعلق به این کشور است. کشور ژاپن نیز عملکرد خوبی را داشته است و همچون کشور چین،  

 موضوعی برتر این لیست را به خود اختصاص داده است. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

آمریکا
9

چین
4

ژاپن
4

هنگ کنگ
2

کره جنوبی
2

فرانسه
2

آلمان
۱

هلند
۱
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میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

بازدیدکننده  میزان 
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

2,740,000 3,014,000 10.0% CHIMELONG WATER PARK 1 

2,271,000 2,248,000 -1.0% TYPHOON LAGOON AT DISNEY 
WORLD 2 

2,003,000 1,983,000 -1.0% BLIZZARD BEACH AT DISNEY 
WORLD 3 

1,500,000 1,850,000 23.3% THERME ERDING 4 

1,971,000 1,845,000 -6.4% THERMAS DOS LARANJAIS 5 

1,831,000 1,813,000 -1.0% BAHAMAS AQUAVENTURE WATER 
PARK 6 

1,725,000 1,811,000 5.0% VOLCANO BAY 7 

1,556,000 1,533,000 -1.5% AQUATICA 8 

1,439,000 1,469,000 2.1% HOT PARK RIO QUENTE 9 

1,360,000 1,348,000 -0.9% WUHU FANTAWILD WATER PARK 10 

1,200,000 1,333,000 11.1% CARIBBEAN BAY 11 

1,397,000 1,322,000 -5.4% AQUAVENTURE WATER PARK 12 

1,288,000 1,300,000 0.9% AQUAPALACE 13 

1,200,000 1,233,000 2.8% TROPICAL ISLANDS 14 

1,080,000 1,210,000 12.0% PLAYA MAYA WATER PARK 15 

600,000 1,200,000 100.0% AQUAVENTURE ATLANTIS 16 
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1,300,000 1,200,000 -7.7% SUNWAY LAGOON 16 

1,210,000 1,200,000 -0.8% SIAM PARK 16 

1,120,000 1,120,000 0.0% WET 'N' WILD GOLD COAST 19 

1,264,000 1,071,000 -15.3% OCEAN WORLD 20 

30,919,000 31,103,000 0.6% 
پارک آبی برتر   20میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019 
 

 پارک آبی برتر جهان 20لیست  -2جدول 

درصد رشد، عنوان اول را   10میلیون بازدیدکننده و    3، پارک آبی چایملونگ با ثبت بیش از   2019در سال  

پارک آبی برتر جهان کسب کرده است. این پارک با سایر رقبای خود فاصله خوبی را ایجاد کرده    20در لیست  

ها  تواند به بهترین رتبهب خود می است. در چند سال آینده، پارک آبی سرم اردینگ نیز با تداوم عملکرد خو

رشد،   %0.6پارک آبی برتر جهان با    20دست پیدا کند. به صورت کلی تعداد بازدیدکنندگان  در این لیست  

 عملکرد قابل قبولی داشته است.
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 
 جهان پارک آبی برتر  20سهم کشورها از  -61شکل 

نظر، کشور   مورد  لیست  هرکدام  در  چین  و  حضور   4آمریکا  و  دارند  اختیار  در  را  جهان  برتر  آبی  پارک 

 کشورهایی همچون جمهوری چک و باهاما در این لیست جالب توجه است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آمریکا
4

چین
4

آلمان
2

برزیل
2

کره جنوبی
2

اسپانیا
۱

باهاما
۱

جمهوری چک
۱

مالزی
۱

امارات
۱

استرالیا
۱
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 آمریکای شمالی منطقه های موضوعی و آبی برتر  لیست پارک

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

20,859,000 20,963,000 0.5% MAGIC KINGDOM THEME PARK AT 
WALT DISNEY WORLD RESORT 1 

18,666,000 18,666,000 0.0% DISNEYLAND PARK 2 

13,750,000 13,888,000 1.0% TOKYO DISNEYLAND 3 

12,444,000 12,444,000 0.0% TOKYO DISNEYSEA 4 

11,258,000 11,483,000 2.0% UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 5 

10,708,000 10,922,000 2.0% DISNEY'S ANIMAL KINGDOM AT 
WALT DISNEY WORLD 6 

9,788,000 10,375,000 6.0% EPCOT AT WALT DISNEY WORLD 7 

9,861,000 9,861,000 0.0% CHIMELONG OCEAN KINGDOM 8 

9,147,000 9,147,000 0.0% DISNEY'S HOLLYWOOD STUDIOS 
AT WALT DISNEY WORLD 9 

4,594,000 4,640,000 1.0% SHANGHAI DISNEYLAND 10 

4,115,000 4,238,000 3.0% UNIVERSAL STUDIOS FLORIDA AT 
UNIVERSAL ORLANDO 11 

4,139,000 4,180,000 1.0% 
UNIVERSAL'S ISLANDS OF 

ADVENTURE AT UNIVERSAL 
ORLANDO , 

12 

3,798,000 3,950,000 4.0% DISNEY CALIFORNIA ADVENTURE 
PARK, ANAHEIM 13 

3,676,000 3,731,000 1.5% DISNEYLAND PARK AT 
DISNEYLAND PARIS 14 

3,592,000 3,610,000 0.5% UNIVERSAL STUDIOS 
HOLLYWOOD 15 
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

3,486,000 3,521,000 1.0% EVERLAND 16 

3,793,000 3,485,000 -8.1% LOTTE WORLD 17 

3,400,000 3,451,000 1.5% NAGASHIMA SPA LAND 18 

3,367,000 3,384,000 0.5% EUROPA-PARK 19 

3,107,000 3,169,000 2.0% OCEAN PARK 20 

157,478,000 159,108,000 1.0% 
پارک موضوعی برتر   20بازدیدکنندگان میزان رشد 

2018-2019  
 

 منطقه آمریکای شمالی برتر  موضوعیپارک  20لیست  -3جدول 

رشد، به بیش   %1.0با  پارک موضوعی برتر منطقه آمریکای شمالی    20بازدیدکنندگان از    تعداد  2019در سال  

تنها یک پارک از این لیست عملکرد   ،دوشهمانطور که در جدول باال مشاهده می میلیون نفر رسید.    159از  

های موضوعی را نشان داشته است و این امر عملکرد باثبات این پارک  2018تری نسبت به سال  ضعیف

 دهد. می 
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 
 پارک موضوعی برتر منطقه آمریکای شمالی  20ها از سهم ایالت -62شکل 

پارک   19ی، تنها یک پارک متعلق به کشور کانادا است و  شمال  یکایبرتر منطقه آمر   یپارک موضوع   20از بین  

 های فلوریدا و کالیفرنیا قرار دارد. پارک در ایالت  14پارک نیز  19دیگر متعلق به کشور آمریکا است. از این 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فلوریدا، آمریکا
8

کالیفرنیا، آمریکا
6

سایر ایاالت آمریکا
۵

انتاریو، کانادا
۱
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

2,271,000 2,248,000 -1.0% TYPHOON LAGOON AT DISNEY 
WORLD 1 

2,003,000 1,983,000 -1.0% BLIZZARD BEACH AT DISNEY 
WORLD 2 

1,725,000 1,811,000 5.0% UNIVERSAL'S VOLCANO BAY 3 

1,556,000 1,533,000 -1.5% AQUATICA 4 

1,016,000 996,000 -2.0% SCHLITTERBAHN 5 

729,000 736,000 1.0% WATER COUNTRY USA 6 

669,000 656,000 -1.9% ADVENTURE ISLAND 7 

645,000 651,000 0.9% AQUATICA SAN ANTONIO 8 

559,000 567,000 1.4% SCHLITTERBAHN 9 

539,000 542,000 0.6% SPLISH SPLASH 10 

533,000 538,000 0.9% SIX FLAGS-HURRICANE HARBOR 11 

531,000 526,000 -0.9% SIX FLAGS WHITE WATER 
ATLANTA 12 

475,000 482,000 1.5% SIX FLAGS HURRICANE HARBOR 13 

451,000 478,000 6.0% TYPHOON TEXAS 14 

475,000 475,000 0.0% SIX FLAGS HURRICANE HARBOR 
SPLASHTOWN 15 

438,000 466,000 6.4% ZOOMBEZI BAY 16 
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450,000 441,000 -2.0% SIX FLAGS HURRICANE HARBOR 
PHOENIX 71  

437,000 439,000 0.5% CAMELBEACH 81  

437,000 433,000 -0.9% DOLLYWOOD'S SPLASH COUNTRY 19 

420,000 424,000 1.0% CEDAR POINT SHORES 20 

16,237,000 16,425,000 1.2% 
پارک آبی برتر   20میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019 
 

 پارک آبی برتر منطقه آمریکای شمالی  20لیست  -4جدول 

رشد، به بیش از   %1.2پارک آبی برتر منطقه آمریکای شمالی با    20بازدیدکنندگان از    تعداد  2019در سال  

 میلیون نفر رسید.   16.4

 

 
 پارک آبی برتر منطقه آمریکای شمالی  20ها و مناطق از سهم ایالت -63شکل 

متعلق به کشور آمریکا است. در این لیست  پارک آبی برتر منطقه آمریکای شمالی    20ی  ، همه 2019در سال  

 پارک آبی برتر، بیشترین سهم را دارند.  5پارک آبی برتر و سپس ایالت فلوریدا با  6ایالت تگزاس با 

تگزاس
6

فلوریدا
۵

شرق کشور آمریکا
۳

شمال شرق کشور آمریکا
۳

اوهایو
2

آریزونا
۱
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 های موضوعی و آبی برتر منطقه آمریکای التینلیست پارک

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

2,789,000 2,803,000 0.5% SIX FLAGS MEXICO 1 

2,200,000 2,241,000 1.9% BETO CARRERO WORLD 2 

1,885,000 1,960,000 4.0% PARQUE XCARET DISNEYLAND 3 

1,226,000 1,330,000 8.5% MUNDO PETAPA 4 

1,593,000 1,306,000 -18.0% LA FERIA DE CHAPULTEPEC 5 

1,185,000 1,173,000 -1.0% PLAZA DE SESAMO 6 

1,158,000 1,151,000 -0.6% PARQUE MUNDO AVENTURA 7 

1,100,000 1,100,000 0.0% FANTASIALANDIA 8 

1,028,000 1,043,000 1.5% THEME PARQUE NACIONAL DEL 
CAFÉ 9 

876,000 968,000 10.5% PARQUE DE LA COSTA 10 

پارک موضوعی برتر    10میزان رشد بازدیدکنندگان  0.1% 15,075,000 15,064,000
2018-2019 

 

 پارک موضوعی برتر منطقه آمریکای التین 10لیست   -5جدول 

 التین تغییر چندانی نداشتبرتر منطقه آمریکای    موضوعیپارک    10بازدیدکنندگان از    تعداد  2019در سال  

رشد   %10.5پارک د ال کاستا با  میلیون نفر بود. در این لیست، 15و تعداد کل بازدیدکنندگان کمی بیشتر از 

 پارک موضوعی برتر این منطقه رسانده است.  10به لیست بازدیدکننده، بهترین عملکرد را داشته و خود را 
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 پارک موضوعی برتر منطقه آمریکای التین 10سهم کشورها از  -64شکل 

داشتن   با  مکزیک  التین، کشور  آمریکای  منطقه  پارک  40در  از  مورد درصد  لیست  موضوعی  نظر،    های 

نیز   داراست. کشور کلمبیا  را  سهم  پارک  20بیشترین  از  داراست. کشورهای  درصد  را  برتر  موضوعی  های 

 ماال و برزیل و آرژانتین و شیلی نیز هر کدام یک پارک برتر از لیست مورد نظر را در اختیار دارند. گوات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مکزیک
4

کلمبیا
2

گواتماال
۱

برزیل
۱

آرژانتین
۱

شیلی
۱
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میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

1,971,000 1,845,000 -6.4% THERMAS DOS LARANJAIS 1 

1,831,000 1,813,000 -1.0% BAHAMAS AQUAVENTURE WATER 
PARK 2 

1,439,000 1,469,000 2.1% HOT PARK RIO QUENTE 3 

840,000 894,000 6.4% PARQUE ACUATICO XOCOMIL 4 

950,000 890,000 -6.3% BEACH PARK 5 

990,000 876,000 -11.5% PISCILAGO 6 

515,000 681,000 32.2% MAGIC CITY WATER PARK 7 

481,000 641,000 33.3% THERMAS WATER PARK 8 

462,000 608,000 31.6% HOT BEACH 9 

530,000 525,000 -0.9% PARQUE ACUATICO EL ROLLO 10 

9,988,000 10,242,000 2.5% 
پارک آبی برتر    10میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019 
 

 پارک آبی برتر منطقه آمریکای التین 10لیست  -6جدول 

 10.2رشد، به بیش از    %2.5پارک آبی برتر منطقه آمریکای التین با    10بازدیدکنندگان از    تعداد  2019در سال  

میلیون نفر رسید. این رشد مدیون عملکرد خوب سه پارک آبی مجیک سیتی و سرمس و هات بیچ است 

 اند. باالی سی درصد را ثبت کردهرشد ها  که هر کدام از این پارک
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 پارک آبی برتر منطقه آمریکای التین 10سهم کشورها از  -65شکل 

پارک آبی برتر منطقه آمریکای التین متعلق به کشور برزیل است. این عملکرد برای    10پارک آبی از لیست    6

تنها یک نماینده  کشور برزیل فوق العاده است و هر کدام از کشورهای مکزیک، گواتماال، باهاما و کلمبیا  

 در این لیست دارند. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

برزیل
6

کلمبیا
۱

باهاما
۱

گواتماال
۱

مکزیک
۱
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 اقیانوسیه-برتر منطقه آسیا های موضوعی و آبی لیست پارک

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

17,907,000 17,910,000 0.0% TOKYO DISNEYLAND 1 

14,651,000 14,650,000 0.0% TOKYO DISNEYSEA 2 

14,300,000 14,500,000 1.4% UNIVERSAL STUDIOS JAPAN 3 

10,830,000 11,736,000 8.4% CHIMELONG OCEAN KINGDOM 4 

11,800,000 11,210,000 -5.0% SHANGHAI DISNEYLAND 5 

5,850,000 6,606,000 12.9% EVERLAND 6 

5,960,000 5,953,000 -0.1% LOTTE WORLD 7 

5,920,000 5,950,000 0.5% NAGASHIMA SPA LAND 8 

5,800,000 5,700,000 -1.7% OCEAN PARK 9 

6,700,000 5,695,000 -15.0% HONG KONG DISNEYLAND 10 

3,980,000 5,160,000 29.6% OCT HAPPY VALLEY 11 

4,680,000 4,905,000 4.8% CHIMELONG PARADISE 12 

4,400,000 4,500,000 2.3% UNIVERSAL STUDIOS SINGAPORE 13 

4,106,000 4,434,000 8.0% CHINA DINOSAUR PARK 14 

3,990,000 3,990,000 0.0% OCT WINDOW OF THE WORLD 15 
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3,910,000 3,980,000 1.8% OCT HAPPY VALLEY 16 

3,800,000 3,840,000 1.1% ZHENGZHOU FANTAWILD 
ADVENTURE 17 

3,100,000 3,580,000 15.5% OCT HAPPY VALLEY 18 

3,740,000 3,575,000 -4.4% NINGBO FANTAWILD ORIENTAL 
HERITAGE 19 

2,800,000 3,390,000 21.1% OCT HAPPY VALLEY 20 

139,104,000 141,264,000 1.6% 
پارک موضوعی برتر   20میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019  
 

 اقیانوسیه - منطقه آسیاپارک موضوعی  20لیست  -7جدول 

نسبت به سال گذشته،   2019در سال    اقیانوسیه-آسیابرتر منطقه    موضوعیپارک    20بازدیدکنندگان از    تعداد

رشد بازدیدکننده،   %29.6با    او سی تی هپی ولیپارک    میلیون نفر افزایش یافت. در این لیست،  2بیش از  

 است. داشته در این لیست را   بیشترین رشد بازدیدکننده

 
 
 
 



 

82 

 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

 
 اقیانوسیه-پارک موضوعی برتر منطقه آسیا 20سهم کشورها از  -66شکل 

پارک به کشور چین تعلق دارد و از این نظر   11اقیانوسیه،  - پارک موضوعی برتر منطقه آسیا  20از لیست  

 نماینده در این لیست دارد.  4دارد. کشور ژاپن اختالف زیادی با رقیب خود یعنی کشور ژاپن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

چین
۱۱

ژاپن
4

کره جنوبی
2

هنگ کنگ
2

سنگاپور
۱
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 های موضوعی و آبیگزارش جهانی از وضعیت پارک

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

2,740,000 3,014,000 10.0% CHIMELONG WATER PARK 1 

1,360,000 1,348,000 -0.9% WUHU FANTAWILD WATER PARK 2 

1,200,000 1,333,000 11.1% CARIBBEAN BAY 3 

1,080,000 1,210,000 12.0% PLAYA MAYA WATER PARK 4 

600,000 1,200,000 100.0% AQUAVENTURE ATLANTIS 5 

1,300,000 1,200,000 -7.7% SUNWAY LAGOON 5 

1,120,000 1,120,000 0.0% WET 'N' WILD GOLD COAST 7 

1,264,000 1,071,000 -15.3% OCEAN WORLD 8 

1,000,000 1,000,000 0.0% KAIFENG YINJI WATER PARK 9 

1,000,000 1,000,000 0.0% SUNWAY LOST WORLD OF 
TAMBUN 9 

990,000 970,000 -2.0% PLAYA MAYA WATER PARK 11 

907,000 910,000 0.3% ATLANTIS WATER ADVENTURE 12 

910,000 905,000 -0.5% ZHENGZHOU FANTAWILD WATER 
PARK 13 

820,000 868,000 5.9% SUMMERLAND 14 

827,000 832,000 0.6% XIAMEN FANTAWILD 
WATERPARK, 15 

783,000 785,000 0.3% THE JUNGLE WATER ADVENTURE, 
BOGOR 16 
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720,000 750,000 4.2% PLAYA MAYA WATER PARK 71  

720,000 750,000 4.2% WOONGJIN PLAYDOCI 
WATERDOCI 17 

744,000 740,000 -0.5% LOTTE WATER PARK, GIMHAE 19 

700,000 710,000 1.4% ADVENTURE COVE WATER PARK 20 

21,606,000 21,716,000 0.5% 
پارک آبی برتر   20میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019 
 

 اقیانوسیه -پارک آبی منطقه آسیا 20لیست  -8جدول 

-پارک آبی برتر منطقه آسیا  20د میزان رشد بازدیدکنندگان از  وشهمانطور که در جدول باال مشاهده می 

میلیون نفر   21.6بوده است. این یعنی میزان بازدید از    %0.5برابر با    2019و    2018بین سال های  قیانوسیه  ا 

 رسیده است.  2019میلیون نفر در سال  21.7به  2018در سال 
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 اقیانوسیه-پارک آبی برتر منطقه آسیا 20سهم کشورها از  -67شکل 

 در این بخش نیز پارک به کشور چین تعلق دارد و    9اقیانوسیه،  -برتر منطقه آسیا  آبیپارک    20از لیست  

  نماینده در این لیست دارد.   4  کره جنوبیدارد. کشور    کره جنوبیبا رقیب خود یعنی کشور    اختالف خوبی

 عملکرد خوبی را از خود نشان داده است. با دو نماینده   نیز کشور اندونزی 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

چین
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 ی ای ام ای ِایهای موضوعی و آبی برتر منطقه پارکلیست  

میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

 رتبه  نام پارک تفریحی/ موضوعی 

9,843,000 9,745,000 -1.0% DISNEYLAND PARK AT 
DISNEYLAND PARIS 1 

5,720,000 5,750,000 0.5% EUROPA-PARK 2 

5,350,000 5,260,000 -1.7% DE EFTELING 3 

5,298,000 5,245,000 -1.0% WALT DISNEY STUDIOS PARK AT 
DISNEYLAND PARIS 4 

4,850,000 4,581,000 -5.5% TIVOLI GARDENS 5 

3,650,000 3,750,000 2.7% PORTAVENTURA 6 

3,055,000 2,950,000 -3.4% LISEBERG 7 

2,900,000 2,920,000 0.7% GARDALAND 8 

2,315,000 2,430,000 5.0% LEGOLAND WINDSOR 9 

2,174,000 2,326,000 7.0% PARC ASTERIX 10 

2,305,000 2,308,000 0.1% PUY DU FOU 11 

2,185,000 2,232,000 2.2% PARQUE WARNER 12 

2,100,000 2,130,000 1.4% ALTON TOWERS 13 

2,000,000 2,050,000 2.5% PHANTASIALAND 14 

1,850,000 1,950,000 5.4% LEGOLAND BILLUND 15 
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1,880,000 1,900,000 1.1% THORPE PARK 16 

1,850,000 1,900,000 2.7% FUTUROSCOPE 16 

1,650,000 1,700,000 3.0% LEGOLAND DEUTSCHLAND 18 

1,660,000 1,700,000 2.4% HEIDE PARK 18 

1,670,000 1,690,000 1.2% CHESSINGTON WORLD OF 
ADVENTURES 20 

65,371,000 64,517,000 -1.3% 
پارک موضوعی برتر   20میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019  
 

 ی ای ام ای ِای پارک موضوعی برتر منطقه 20لیست  -9جدول 

ی ای ام ای ِای برخالف آمار سایر مناطق، روندی نزولی را در سال  پارک موضوعی برتر منطقه  20بازدید از  

با  مجموع  به ثبت رساند.    2019 لیست  این  بازدیدهای  به    %1.3تعداد  نفر رسید  64.5کاهش    . میلیون 

 .اندهداشت، عملکرد بهتری را لیست تر های باال به پارک تر لیست نسبت های پایین پارک
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 پارک موضوعی برتر منطقه ای ام ای ِای  20سهم کشورها از  -68شکل 

خاورمیانه در این لیست های  ی ای ام ای ِای از قاره اروپا هستند. پارک پارک موضوعی برتر منطقه  20ی  همه

پارک    4پارک موضوعی در صدر قرار دارد و کشورهای اکراین و آلمان با    5ای ندارند. کشور فرانسه با  نماینده 

 شوند. ترین رقیب محسوب می موضوعی جدی 
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میزان بازدیدکننده  
2018در سال   

میزان بازدیدکننده  
2019در سال   

درصد  
 تغییرات 

پارک تفریحی/ موضوعی نام   رتبه  

1,500,000 1,850,000 23.3% THERME ERDING 1 

1,397,000 1,322,000 -5.4% AQUAVENTURE WATER PARK 2 

1,288,000 1,300,000 0.9% AQUAPALACE 3 

1,200,000 1,233,000 2.8% TROPICAL ISLANDS 4 

1,210,000 1,200,000 -0.8% SIAM PARK 5 

720,000 806,000 11.9% AQUALAND MORAVIA 6 

800,000 800,000 0.0% TIKI POOL, DUINRELL 7 

758,000 756,000 -0.3% NETTEBAD 8 

720,000 740,000 2.8% WILD WADI 9 

682,000 682,000 0.0% LALANDIA 10 

10,275,000 10,689,000 4.0% 
برتر  پارک آبی   10میزان رشد بازدیدکنندگان 

2018-2019 
 

 ی ای ام ای ِای پارک آبی برتر منطقه 10لیست  -10جدول 

میلیون   10.7به    %4.0ی با رشد  ِا   یام ا   یا   یمنطقهپارک آبی برتر    10تعداد بازدیدکنندگان    2019در سال  

چنین نفر رسید. در این لیست پارک آبی سرم اردینگ با اختالف خوبی در رتبه اول قرار دارد. این پارک هم

 . ه استبه خود اختصاص داد %23.3بیشترین رشد بازدید را با  
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 پارک آبی برتر منطقه ای ام ای ِای  10سهم کشورها از  -69شکل 

پارک آبی بیشترین سهم را داراست. در    3ی ای ام ای ِای، کشور آلمان با  پارک آبی برتر منطقه  10در بین  

منطقه نماینده  تنها  عنوان  به  امارات  چنین کشور  هم  لیست  خاورمیانه،  این  خود   2ی  به  را  آبی  پارک 

 اختصاص داده است.
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