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اثــر ازدحــام ،انتقــال زمــان ســفر،
گردشــگری ،شــهر مشــهد

مقدمه

چکیده

از جملــۀ آثــار منفــی پیامدهــای خارجــی دورههــای پیــک در مقاصــد
گردشــگری ،کاهــش تقاضــای ســفر ناشــی از اثــر ازدحــام اســت .در ایــن پژوهــش،
بــا هــدف بررســی اثــر ازدحــام در گردشــگری شــهر مشــهد ،دورۀ زمانــی نــوروز
 1398بررســی شــده اســت .روششناســی پژوهــش بــر اســاس ترکیــب دادههــای
پیمایشــی نــوروز  1398و دادههــای ثبتــی فصــل بهــار و نــوروز  1390تــا 1398
اســت و بــر مدلســازی ریاضــی مطالعــۀ پــروس اســتوار اســت .نتایــج پژوهــش
گویــای وجــود اثــر ازدحــام قابلمالحظــه در تعطیــات نــوروزی شــهر مشــهد
اســت؛ بهطوریکــه بــا وجــود ســرمایهگذاریهای گســترده در گردشــگری ایــن
شــهر و ســهم بســیار تأسیســات گردشــگری (در مقایســه بــا کل کشــور) ،همچنــان
ایــن تأسیســات در دورههــای پیــک گردشــگری پاس ـخگوی نیــاز تمامــی گردشــگران
نیســت .بــا وجــود اینکــه اثــر ازدحــام در ایــام نــوروز  1398در مشــهد چشــمگیر
اســت (حــدود  24درصــد از کل نفرشــب اقامــت گردشــگری صورتگرفتــه در
ایــن شــهر) ،انتظــار م ـیرود ایــن اثــر ب ـرای دیگــر ایــام ســال بســیار کمتــر باشــد.
ازایــنرو ،ســوقیافتن ســرمایههای بیشــتر بــرای ایجــاد تأسیســات گردشــگری
(بهویــژه واحدهــای اقامتــی) راهــکاری مفیــد در جهــت کاهــش اثــر ازدحــام
قلمــداد نمیشــود.

بهعلــت وجــود منابــع محــدود در اقتصــاد (منابــع
پولــی و انســانی و زیرســاختی) ،ســوقیافتن منابــع بــه ســمت
یــک بخــش بهمنزلــۀ عــدم توســعه و امــکان ســرمایهگذاری
در دیگــر بخشهــا اســت .ایــن پدیــده در بخــش گردشــگری
مــورد توجــه خــاص اســت؛ زی ـرا توســعۀ بســیار نامتــوازن و
ً
ناهمگــون گردشــگری در بیــن مناطــق مختلــف عمــا بــه
ســرمایهگذاری نامتــوازن در بخــش گردشــگری در ایــن
مناطــق منجــر شــده اســت (براتــی .)1398 ،در صورتــی
کــه ورود ســرمایهها بــه بخشهــای دیگــر (بهجــز بخــش
گردشــگری) بــا ســودآوری بیشــتری همـراه باشــد ،اقتصــاد بــا
پدیــدۀ تأثیـرات جایگزینــی (یا ازدحــام) در بخش گردشــگری
مواجــه خواهــد شــد .بدیــن معنــی کــه بخــش گردشــگری
رقیبــی ب ـرای ســایر بخشهــای اقتصــادی بهشــمار م ـیرود.
ازایــنرو پدیــدۀ ازدحــام در اقتصــاد گردشــگری اســتانهای

کشــور ،بهویــژه مناطقــی کــه از ســرمایهگذاری بســیاری در
ایــن بخــش برخوردارنــد ،مســئلهای قابلطــرح اســت.
بهعلــت فصلیبــودن گردشــگری و وجــود دورههــای
پیــک در ایــن بخــش ،بررســی و تحلیــل وجــود تأثیــرات
ازدحــام در ایــن بخــش ب هراحتــی انجــام نمیشــود.
ازآنجاکــه ســرمایهگذاریهای صورتگرفتــه در بخــش
گردشــگری بــا هــدف پاس ـخگویی بــه دورههــای پیــک ورود
گردشــگر اســت ،اقتصاددانــان بـرای بررســی تحلیــل تأثیـرات
ً
ازدحــام در اقتصــاد گردشــگری مســتقیما زمانهــای پیــک
ورود گردش��گران ب��ه مقاص��د را تحلی��ل میکنن��د (Preuss,
 .)2011بــا ایــن توصیــف ،ســه نکتــه حائــز اهمیــت اســت:
نخســت اینکــه بررســی اثــر ازدحــام بهعنــوان یــک پیامــد در
صنعــت گردشــگری مقاصــد گردشــگری در کشــور قابلطــرح
اســت؛ دوم اینکــه بررســی ایــن تأثی ـرات بایــد بــا توجــه بــه
دورههــای زمانــی خــاص (ایــام پیــک گردشــگری) صــورت
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ً
گیــرد و ســوم اینکــه ،ترجیحــا بایــد تحلیلهــا بــر مقصــدی
متمرکــز باشــد کــه ســرمایهگذاری فراوانــی را در گردشــگری
بــه خــود اختصــاص میدهــد.
بــا ایــن توضیــح ،بررســی اثــر ازدحــام ،بهطــور
خــاص در ایــام نــوروز ،مســئلۀ اصلــی موردبررســی در ایــن
پژوهــش اســت .شــهر مشــهد ،مقصــد گردشــگریای کــه
بیشــترین تأسیســات گردشــگری و ســرمایهگذاری در بخــش
گردشــگری را در مقایســه بــا دیگــر نقــاط کشــور دارد ،ب ـرای
نمونــه انتخــاب شــده اســت 1.بررســی وجــود (یــا نبــود)
پدیــدۀ ازدحــام در صنعــت گردشــگری و همچنیــن محاســبۀ
آن ،هــدف ایــن پژوهــش اســت .بررســی ایــن هدف تــا حدی
مســیر را بــرای تــداوم یــا ممانعــت از انتقــال ســرمایههای
بیشــتر بــه بخشهــای گردشــگری در شــهر مشــهد روشــن
میســازد .ایــن مطالعــه از دو منظــر دارای نــوآوری و ارزش
معنایــی اســت ،نخســت اینکــه اولیــن مطالعــۀ داخلــی
ً
اســت کــه بهصــورت کامــا علمــی بــه مســئلۀ حــد
ســرمایهگذاری در بخــش گردشــگری میپــردازد (بهطــور
خــاص بــرای شــهر مشــهد) .دوم اینکــه نخســتین مطالعــۀ
داخلــی اســت کــه مســئلۀ اشــباع ســرمایهگذاری در بخــش
گردشــگری (بهویــژه حــوزۀ اقامــت و واحدهــای تجــاری) را
بــا بررســی اثــر ازدحــام تحلیــل میکنــد.
مبانی نظری

هــرگاه دولتهــا اقداماتــی انجــام دهنــد کــه موجــب
رشــد ســرمایهگذاری در یــک بخــش شــود و بهعلــت منابــع
محــدود در اقتصــاد ،رشــد ایــن بخــش بــه کاهــش رونــد
ســرمایهگذاری در دیگــر بخشهــا بهویــژه بخشهــای

مزیــتدار بینجامــد ،گفتــه میشــود کــه اثــر جایگزینــی
یــا ازدحــام رخ داده اســت .اثــر ازدحــام یــا جایگزینــی در
بخــش خدمــات ازجملــه بخــش گردشــگری چنیــن تعریــف
میشــود :هــر کاهشــی در مصــرف بخــش خصوصــی کــه
ً
بهواســطۀ افزایــش در تقاضــا مبتنــی بــر یــک رویــداد (مثــا
افزایــش تقاضــا بهواســطۀ رونــق گردشــگری یــا رشــد
تقاضــای مقطعــی در ایــام پیــک گردشــگری)2در قالــب اثــر
ازدحـ�ام تعریـ�ف میشـ�ود (Preuss, 2011; Barrios et
ً
 .)al., 2016افزایــش تقاضــا مســتقیما بــه افزایــش درآمــد/
تولیــد خواهــد انجامیــد ،امــا بهعلــت ظرفیتهــای محــدود
در امــکان ســریع عرضــه (ظرفیتهــای عرضــۀ محــدود
نســبت بــه تقاضــای بالقــوه) ،قیمتهــا رشــد خواهــد یافــت
و قســمتی از درآمــد موردانتظــار بهدســت نخواهــد آمــد و
بازگشــت میکنــد (دچــار اثــر ازدحــام خواهــد شــد) 3.امــا
آنچــه در مباحــث نظــری تحلیــل تأثیـرات ازدحــام در بخــش
گردشــگری حائــز اهمیــت اســت ،تمایــز بیــن اثــر ازدحــام بــا
تأثیـرات دیگــری ازجملــه اثــر بازتوزیــع ،اثــر انتقــال زمانــی،
اثــر جانشــینی واردات و اثــر جابهجایــی 4اســت.
بازتوزیــع (توزیــع مجــدد) 5زمانــی رخ میدهــد
کــه مخــارج برنامهریــزی بــرای گردشــگری در یــک زمــان
ً
دیگــر رخ دهــد (مثــا انتقالدهنــدگان زمــان ســفر بــه
دورههــای بعــد» یــا «جابهجاکننــدگان زمــان ســفر بــه قبــل
یــا بعــد از رویــداد) یــا اینکــه گردشــگران کل مخــارج
برنامهریزیشــدۀ خــود را (کل یــا بخشــی از آن را) کــه ق ـرار
بــود صــرف گردشــگری کننــد در ایــن حــوزه هزینــه نکننــد و
در بخشهــای دیگــر اقتصــادی مثــل خریــد لــوازم منــزل یــا
خــودرو خــرج کننــد.

نمودار  :1اثر ازدحام در گردشگری و انواع گردشگران ورودی ()Preuss, 2011; Hultkrantz, 1998
 .1حــدود  40درصــد از تأسیســات اقامتی گردشــگری کشــور در اســتان خراســان
رضــوی مســتقر اســت کــه از ایــن تعــداد بیــش از  95درصــد در شــهر مشــهد
ق ـرار دارد .نزدیــک بــه  17درصــد از پروازهــای کشــور (داخلــی و خارجــی) از
فــرودگاه شــهید هاشــمینژاد مشــهد صــورت میگیــرد و  35درصــد از مســافران
جابهجاشــده از طریــق راهآهــن نیــز از محــور خراســان اســت کــه نزدیــک بــه
 72درصــد آن بــه مقصــد مشــهد ســفر میکننــد .همــواره باالتریــن ضریــب
اشــغال قطــار نیــز در بیــن محورهــای ریلــی مربــوط بــه راهآهــن خراســان اســت.
در حملونقــل زمینــی بــا نــاوگان عمومــی نیــز بهطــور متوســط  15درصــد
حملونقــل زمینــی در کشــور بــه مقصــد مشــهد صــورت میگیــرد.

 .2مانند ایام نوروز در کشور ایران
 .3در مباحــث کالن اقتصــادی ،ایــن اثر بــه اصطــاح «جایگزینی»
یــا «جایگزینــی جبــری» گفتــه میشــود درحالیکــه در مباحــث
مربــوط بــه اقتصــاد گردشــگری از اصطــاح «ازدحــام» اســتفاده
شــده اســت .همچنیــن ،گاهــی بــا عنــوان «اثــر برونرانــی» نیــز
طــرح شــده اســت.
4. Displacement Effect
5. Redistribution

بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد

time-switching .4
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نمــودار  1مســئلۀ ازدحــام را در بخــش گردشــگری
یــک شــهر یــا منطقــه بــه تصویــر میکشــد .ســمت چــپ
نمــودار وضعیــت کلــی گردشــگران ورودی بــه شــهر و کشــور
را نشــان میدهــد و ســمت راســت بــر نــوع خاصــی از
گردشــگران ورودی بــه شــهر /منطقــۀ موردمطالعــه تمرکــز دارد
(گردشــگرانی کــه اگرچــه برنامــۀ ســفر بــه شــهر موردنظــر را
دارنــد ،امــا بــا توجــه بــه پیامدهــای خارجــی 1منفــی ناشــی
از وقــوع رویــداد ،از رفتــن بــه آن شــهر اجتنــاب میکننــد
و ســفر خــود را بــه زمــان دیگــر یــا بــه مقصــد دیگــر انتقــال
ً
میدهنــد و حتــی ممکــن اســت کال از ســفر منصــرف
ش��وند) (.)Diedering & Kwiatkowski, 2015
جریــان  1و  2مصــرف گردشــگرانی را نشــان میدهــد
کــه بــا هــدف گردشــگری (نــه دیــدار اقــوام و آشــنایان بلکــه
بــا هــدف دیــدار از جاذبههــای مقصــد) بــه ایــن شــهر ســفر
کردهانــد 2.هــر دوی ایــن جریانهــا اثــر مثبــت بــر شــهر
مقصــد دارنــد .اگــر منطقــۀ موردمطالعــه در ســطحی باالتــر
ً
درنظــر گرفتــه شــود (مثــا ســطح ملــی) ،فقــط جریــان 1
دارای اثــر خواهــد بــود و جریــان  2بازتوزیــع (توزیــع مجــدد)
قلمــداد میشــود .همزمــان بــا دورۀ پیــک گردشــگری و
حضــور شــمار چشــمگیری از گردشــگران در شــهر ،اگــر
تعــدادی از ســاکنان (شــهروندان) ایــن شــهر را تــرک کننــد،
جریانهــای  4و  5رخ خواهــد داد کــه ایــن نــوع رفتارهــا
اثــر ازدحــام را کاهــش میدهــد 3.بــا درنظرگرفتــن کشــور
بهعنــوان منطقــۀ هــدف ،جریــان  4بایــد در بررســی اثــر
پیشینۀ پژوهش
ازدحــام درنظــر گرفتــه شــود ،درحالیکــه جریــان  5اثــر
بــا وجــود آنکــه مفهــوم «جانشــینی جبــری»
بازتوزیــع (توزیــع مجــدد) قلمــداد میشــود.
مصــرف گردشــگران ممکــن اســت بــه زمــان دیگــری تاریخچــهای طوالنــی در ادبیــات اقتصــادی دارد ،بهعلــت
انتقــال یابــد (اثــر انتقــال زمانــی) 4کــه بیانگــر مصرفــی اســت رشــد دیرهنــگام مباحــث اقتصــادی در ادبیــات گردشــگری،
کــه نــه در دورۀ برگـزاری رویــداد ،کــه در دورۀ زمانــی دیگــری ایــن مفهــوم حــدود یــک دهــه اســت کــه در مطالعــات
رخ خواهــد داد .جریــان  7بیانگــر ایــن نــوع مصــرف اســت و گردشــگری مطــرح شــده اســت .حتــی پژوهشهــای
اث��ر «انتق��ال زمان��ی» ن��ام دارد ( .)Kwiatkowski, 2016bاخیــر نیــز بــر رویدادهــای کالن بینالمللــی و ایــام پیــک
ْ
ازدحــام جریــان  8اســت کــه گردشــگری کــه تاحــدی خــارج از تحمــل زیرســاختهای
مــورد دیگــر مربــوط بــه اثــر
بیانگــر مردمــی اســت کــه تمایــل دارنــد بـرای گردشــگری بــه و ظرفیتهــای مقاصــد گردشــگری اســت تمرکــز کردهانــد.
ایــن شــهر ســفر کننــد امــا بهعلــت وجــود پیامدهــای خارجــی در ایـران ،تاکنــون در هیــچ مطالعـهای اثــر ازدحــام یــا همــان
منفــی در ایــام وقــوع رویــداد (ازجملــه شــلوغی و ترافیــک و جانشــینی جبــری در ایــام پیــک گردشــگری بررســی نشــده
ً
افزایــش قیمــت خدمــات گردشــگری) از ســفر منصــرف اســت ،امــا مطالعــات نســبتا متعــددی در جهــان انجــام گرفتــه
میشــوند .جریــان  8بــه دو بخــش تقســیم میشــود 81 :اســت .از آن جملــه میتــوان بــه مطالعاتــی اشــاره کــرد کــه
مصــرف گردشــگرانی را بیــان میکنــد کــه خواهــان بازدیــد مبتنــی بــر تأثی ـرات اقتصــادی منفــی ناشــی از برگ ـزاری جــام
از شــهر مقصــد در دورۀ موردنظرنــد (زمــان وقــوع رویــداد) جهانــی  2010در افریقــای جنوبــی بــوده اســت .مطالعــۀ
پــروس ( )2011جــزو مهمتریــن ایــن مطالعــات بهشــمار
Externalities .1
 .2جریان  1و  2به ترتیب مربوط به گردشگران ورودی خارج و داخلی به شهر
مــیرود .آن مطالعــه ،بــا تأکیــد بــر تفکیــک اثــر ازدحــام
موردنظر است.
از اثــر انتقــال زمانــی ،روششناســی و راهحلــی ترکیبــی
 .3جریان  4و  5به ترتیب سفر ساکنان شهر به مقاصد خارجی و داخلی در ایام
ب ـرای شناســایی اثــر ازدحــام معرفــی کــرده اســت .بریســون
پیک است.
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امــا سفرشــان را بــه تعویــق میاندازنــد و جریــان  82مصــرف
ً
گردشــگرانی اســت کــه واقعــا ســفر خــود بــه ایــن شــهر را لغــو
کردهانـ�د و از سـ�فر بـ�ه ایـ�ن شـ�هر منصـ�رف شـ�دهاند (Preuss,
 .)2011جریــان  9مربــوط بــه شــهروندان و ســاکنان مقصــد
میشــود کــه بهعلــت پیامدهــای خارجــی ناشــی از وقــوع
رویــداد (شــلوغی ،ســروصدا ،افزایــش قیمتهــای مقطعــی،
ترافیــک و )...منطقــۀ خــود را تــرک میکننــد و ایــن انتقــال
نممکــن اســت دائمــی باشــد .ازای ـنرو آن را اثــر جابهجایــی
ً
نامیدهانــد .البتــه ایــن نــوع جابهجاییهــا معمــوال در
مباحــث اقتصــاد گردشــگری مطــرح نمیشــود امــا نوعــی
از جابهجاییهاسـ�ت کـ�ه متأثـ�ر از گردشـ�گری اسـ�ت
(.)Hultkrantz, 1998; Kwiatkowski, 2016a
درواقــع اثــر ازدحــام واقعــی مربــوط بــه جریــان 82
اســت .بــا توضیــح مزبــور ،چارچــوب مفهومــی تمایــز
بیــن اثــر ازدحــام بــا اثــر بازتوزیــع ،اثــر انتقــال زمانــی ،اثــر
جانشــینی واردات و اثــر جابهجایــی بیــان شــد .بــا ایــن
توضیــح ،اثــر ازدحــام مدنظــر ایــن پژوهــش عبــارت اســت از
ً
مصــرف گردشــگرانی کــه واقعــا ســفر خــود بــه شــهر موردنظر
(شــهر مشــهد) را لغــو کردهانــد و از ســفر بــه ایــن شــهر
منصــرف شــدهاند .ایــن اثــر شــامل گردشــگرانی نمیشــود
کــه ســفر خــود را بــه زمــان دیگــری موکــول کردهانــد یــا در
ً
همیــن ایــام بــه مــکان دیگــری ســفر کردهانــد یــا کال از ســفر
اجتنــاب کردهانــد.
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در مجمــوع ،مطالعــات تجربــی نشــان میدهــد کــه
بررســی اثــر ازدحــام بــا روششناس ـیهای گوناگونــی قابــل
ً
امکانپذیــر اســت امــا عمدتــا مبتنــی بــر دادههــای پیمایشــی
و متمرکــز بــر یــک رویــداد خــاص و در یــک مقصــد خــاص
بــوده اســت 6.امــا ازآنجاکــه گاهــی تأثیـرات ازدحــام کــه بــه
معنــی انص ـراف گروهــی از گردشــگران (یــا خدماترســانان
بــه گردشــگران) از ورود بــه مقصــد (از ارائــۀ خدمــات)
اســت بیشــتر از تأثیـرات مثبــت ناشــی از توســعۀ گردشــگری
اســت ،بهطوریکــه تــا حــد زیــادی از منافــع حاصــل از
سیاســتهای توســعۀ گردشــگری میکاهــد .ازایــنرو در
مقاصــد اصلــی گردشــگری و دورههــای پیــک گردشــگری،
بررســی ایــن اثربــرای مدیــران و سیاســتگذاران حــوزۀ
گردشــگری ارزنــده خواهــد بــود.
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و لوگوســا )2011( 1در بررســی اثــر ازدحــام ناشــی از
گردشــگری دریایــی بــر طــول دورۀ اقامــت گردشــگران ب ـرای
پانــزده جزیــره در دریــای کارائیــب چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه
اثــر ازدحــام بـرای ایــن نــوع گردشــگری وجــود دارد .درواقــع،
رشــد گردشــگری بهعلــت ایجــاد اثــر ازدحــام و پیامدهــای
خارجــی منفــی ناشــی از شــلوغی و کمبــود منابــع و امکانــات
باعــث کوتاهترشــدن دورۀ ســفر گردشــگران در ایــن جزایــر
شــده اســت .تحلیــل اثــر ازدحــام ،در برخــی مطالعــات،
متمرکــز بــر گردشــگران ورودی از یــک مبــدأ خــاص بــوده
اســت .از آن جملــه میتــوان بــه مطالعــۀ ســو و همــکاران
( )2012اشــاره کــرد کــه متمرکــز بــر ورود گردشــگران چینــی
بــه تایــوان بوده اســت .ایــن پژوهشــگرا ن چنیــن نتیجــه گرفتند
2
کــه بازشــدن مرزهــای تایــوان بــه روی گردشــگران چینــی
اثــر ازدحــام در ورود گردشــگران ژاپنــی و امریکایــی ایجــاد
دادهها و نمونۀ مطالعهشده
میکنــد .در مطالعــهای مشــابه ،چــو و همــکاران ()2014
نمونــۀ مطالعهشــده در ایــن پژوهــش شــهر مشــهد
نشــان دادنــد کــه بهجــز گردشــگران اســترالیایی و بریتانیایــی،
گردشــگران ورودی بــه تایــوان از ســایر کشــورها تــا انــدازهای و دادههــا بــر اســاس حداکثــر دورۀ زمانــی در دســترس
متأثــر از اثــر ازدحــام ناشــی از ورود گردشــگران چینــی بــه آن ( )139۸-1390اســت امــا تحلیــل دقیــق اثــر ازدحــام بـرای
کشــور بودهانــد .ایــن اثــر ،بهویــژه ب ـرای گردشــگران ورودی ایــام نــوروز  1398صــورت گرفتــه اســت .علــت انتخــاب
از کشــورهای کــرۀ جنوبــی ،ســنگاپور و ایــاالت متحــده نــوروز  1398بهعنــوان دورۀ پیــک گردشــگری در شــهر
مشــهد افزایــش گردشــگران ورودی در ایــن دوره نســبت بــه
قابلمالحظــه اســت.
در مطالعــات اخیــر ،جنبههــای دیگــری از اثــر ســالهای قبــل و افزایــش چشــمگیر ســرمایهگذاری در
ازدحــام بررســی شــده اســت .از آن جملــه میتــوان بــه تأسیســات گردشــگری در ایــن ســال (و البتــه ســال قبــل از
مطالعــۀ یوجینیــو مارتیــن و پــرز گرانجــا )2021( 3و آن) اســت 7.ایــام نــوروز از  28اســفند تــا  14فروردیــن اســت
اســچوکرت و وو )2021( 4اشــاره کــرد کــه بــه ترتیــب ،کــه هــم دادههــای ثبتــی و هــم دادههــای پیمایشــی بـرای ایــن
بــر بــازار حملونقــل (بهویــژه حملونقــل هوایــی) و ایــام گــردآوری شــده اســت .بهعلــت اهمیــت ملــی ایــن
موقعیــت جغرافیایــی مقاصــد ســفرها تمرکــز دارنــد .یوجینیــو ایــام ،آمــار و دادههــای ثبتــی نیــز بـرای ایــن ایــام در دســترس
مارتیــن و پــرز گرانجــا ( )2021اثــر ازدحــام ناشــی از ورود اســت و امــکان تلفیــق دادههــای پیمایشــی و دادههــای ثبتــی
حملونقــل ارزانقیمــت در مقاصــد گردشــگری و خــروج را فراهــم میســازد .شــاخصهای بررسیشــده در ایــن
حملونقلهــای چارتــری و بــا خدمــات کامــل 5در آلمــان پژوهــش و منبــع دادههــا در ادامــه توضیــح داده شــده اســت.
شــاخصهای «تعــداد مســافران ورودی و خروجــی
و انگلســتان را بررســی کردهانــد .نتایــج پژوهــش آنــاننشــان
میدهــد کــه در بــازار گردشــگری بریتانیــا ،ورود خدمــات از واحدهــای اقامتــی» و «درصــد اشــغال» ایــن واحدهــا از
حملونقلــی ارزانقیمــت بــه خــروج ســایر انــواع حملونقــل آمارنامــۀ شــهر مشــهد بــه تفکیــک ماههــ ا دریافــت شــده
هوایــی (چارتــری و خدمــات کامــل) منجــر شــده اســت .امــا  .6منظــور از رویــداد خــاص ،رویدادهایــی ازجملــه جــام جهانــی ،بازشــدن
بـرای بــازار گردشــگری آلمــان چنیــن اثــر ازدحامــی در بــازار قانونــی مرزهــای گردشــگری تایــوان بـرای گردشــگران چینــی ،و حضــور سیســتم
حملونقــل ارزانقیمــت در مقاصــد گردشــگری اســت.
حملونقــل گردشــگری مشــاهده نمیشــود .اســچوکرت و
 .7ســال  1398بیشــترین حجــم ورود ســرمایه و رشــد شــدید اخــذ پروانۀ ســاخت
وو ( )2021چنیــن نتیجــه گرفتهانــد کــه گردشــگران ورودی (اقامتــی و تجــاری) بخــش گردشــگری را در شــهر مشــهد داشــته اســت (هرچنــد
ً
از مبــادی نزدیکتــر بــه مقاصــد ســفر اثــر ازدحــام بیشــتری رونــد نســبتا باالیــی در صــدور پروانههــای تجــاری و اقامتــی گردشــگری طــی
دهــۀ اخیــر در شــهر مشــهد رخ داده اســت) .همچنیــن ،رشــد گردشــگر ورودی
دارنــد (انصــراف از ســفر در بیــن ایــن گــروه از گردشــگران
(تقاضــا ب ـرای خدمــات گردشــگری) در نــوروز  1398بــه باالتریــن حــد خــود
بیشــتر از ســایر گردشــگران اســت).
در گردشــگری شــهر مشــهد رســیده اســت .بــا ایــن توضیــح ،ســال  1398و
1. Bresson & Logossah
 .2پیشتر منع قانونی برای ورود این گردشگران وجود داشته است.
3. Eugenio-Martin & Perez-Granja
4. Schuckert & Wu
5. full service

بهطورخــاص نــوروز  1398بهعنــوان ســال و دورۀ هــدف مطالعــه درنظــر
گرفتــه شــده اســت و مناســبترین مقطــع زمانــی بــرای بررســی اثــر ازدحــام
بهشــمار مــیرود ،بهطوریکــه عالوهبــر ورود بــاالی گردشــگران در ایــن
ســال ( 10درصــد از کل گردشــگران نــوروزی در کشــور) ،ســرمایهگذاریهای
چشــمگیری نیــز بــه ســمت بخــش گردشــگری شــهر مشــهد ســوق یافتــه اســت.
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 .1ایــن توضیــح الزم اســت کــه بهعلــت اختــاف موجــود در دادههــای اســتخراجی
ً
از منابــع متفــاوت دادههــا (مثــا آمارنامــۀ شــهری و آمارنامــۀ گردشــگری کــه
بــه ترتیــب توســط دفتــر آمــار شــهرداری و دفتــر آمــار ســازمان میــراث تهیــه
میشــوند) ،بررســی تطابــق دادههــا (چــه بهصــورت ســرجمع و چــه بهصــورت
ترکیبــی) از منابــع متفــاوت ضــرورت دارد .طبــق بررســی صورتگرفتــه ،دادههــای
مربــوط بــه تعــداد مســافران ورودی و خروجــی از واحدهــای اقامتــی و درصــد
اشــغال ایــن واحدهــا در هــر دو منبــع دادههــا مطابقــت دارنــد (و البتــه بــا دادههــای
ســاالنۀ گرفتهشــده از ســالنامۀ آمــاری گردشــگری تطابــق داده میشــود).
 .2بهعلــت محدودیتهــای کرونایــی کــه در ســال  1399اعمــال شــد ،ورود ایــن
ســال بــه تحلیــل رونــد ،نتایــج را تــورشدار خواهــد کــرد .ازایـنرو ســال انتهایــی
در بررســی رونــد ،ســال  1398بــوده اســت.

 .3مســافرانی کــه بهخاطــر پیامدهــای خارجــی منفــی وقــوع رویــداد از ســفر بــه
مشــهد در ایــام تعطیــات نــوروزی اجتنــاب میکننــد در دو اثــر «انتقــال زمــان
گردشــگری» و «ازدحــام» جــای میگیرنــد و درواقــع از تصمیــم خــود بـرای ســفر
بــه مشــهد طــی نــوروز  1398صرفنظــر کردهانــد.
 .4ســهم ایــن گــروه از گردشــگران در شــهر مشــهد بســیار ناچیــز اســت .زیــرا
هــدف اول از ســفر بــه ایــن شــهر زیــارت اســت و همچنیــن ســایر اهــداف اصلــی
ً
ســفر بــه ایــن شــهر نیــز عمومــا از محدودیــت طبیعــی و سیاســی و اجتماعــی
چندانــی برخــوردار نیســت .بــا وجــود ایــن ،جداســازی ایــن نــوع «انتقــال زمانــی

ســفر» مفیــد اســت و بــر دقــت محاســبات میافزایــد.

5. Cancellers

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه

روششناسی
مطابــق آنچــه در مبانــی نظــری بیــان شــد ،دو اقــدام
کلیــدی در روششناســی پژوهــش حائــز اهمیــت اســت.
نخســت ،تعییــن «تعــداد نفرشــب اقامــت» گردشــگرانی
اســت کــه در نــوروز  1398بــه مشــهد ســفر کردهانــد و
ً
هدفشــان از ســفر دقیقــا بازدیــد از جاذبههــا و گردشــگری
بــوده اســت و دوم ،تفکیــک دو اثــر «ازدحــام» و «انتقــال زمان
گردشــگری» از یکدیگــر اســت .بـرای مــورد نخســت (تعییــن
تعــداد نفرشــب اقامــت واقعــی) بایــد ســه اقــدام انجــام گیــرد:
تعییــن «تعــداد نفرشــب اقامــت» کــه در ســال  1398در
شــهر مشــهد اقامــت کردهانــد بهصــورت خــط رونــد محاســبه
میشــود .خــط رونــد بــر اســاس دادههــای واقعــی (بــا حــذف
نــوروز از پژوهــش و بــرآورد رگرســیون خطــی ســاده بــر اســاس
دادههــای فصلــی طــی دورۀ  )1398-1390بهدســت میآیــد.
بـرای اینــکار ،یــک رگرســیون خطــی ســاده تنظیــم شــده و شــیب
2
و عــرض از مبــدا آن نیــز بــرآورد میشــود.
محاســبۀ «نفرشــب اقامــت انتظــاری» گردشــگران در
ایــام نــوروز  ،1398کــه بــر اســاس خــط رونــدی بــرآوردی
بهدســت خواهــد آمــد.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

اســت 1.دادههــای «نفرشــب اقامــت در ایــام نــوروز »1398
نیــز از آمارنامــۀ ســازمان میــراث فرهنگــی اســتان خراســان
رضــوی دریافــت شــده اســت .همچنیــن« ،نفــر شــب
اقامــت گردشــگران داخلــی» بــرای فصــول بهــار -1390
 1399از مرکــز آمــار ایــران دریافــت شــده اســت .بــرای
دریافــت اطالعــات جزئیتــر از گردشــگری در ایــام نــوروز،
پرســشنامهای بــا حجــم نمونــۀ  391از گردشــگران ورودی
بــه مشــهد در ایــام نــوروز  1398تکمیــل شــده اســت .روش
نمونهگیــری غیراحتمالــی دســترسپذیر بــوده اســت کــه از
جامعــۀ پژوهــش (گردشــگران داخلــی و خارجــی ورودی بــه
مشــهد در ایــام نــوروز  )1398بهصــورت اتفاقــی انتخــاب
شــدهاند .تکمیــل پرســشنامه بهصــورت توزیــع یکســان
در تمامــی ایــام تعطیــات نــوروزی بــوده اســت .از میــان 391
نمونــۀ انتخابــی 371 ،پرس ـشنامۀ قابلبررســی انتخــاب شــده و
محاســبات بــر اســاس ایــن حجــم از نمونه صــورت گرفته اســت.

تعییــن «نفرشــب اقامــت» در نــوروز  1398کــه بــه
شــهر مشــهد ســفر کردهانــد امــا سفرشــان بــا هــدف بازدیــد
و گردشــگری از شــهر صــورت نگرفتــه اســت.
بــرای مــورد دوم ،جداکــردن اثــر «انتقــال زمــان
گردشــگری» از اثــر «ازدحــام» ،بایــد مفهــوم ایــن دو عبــارت
بهصــورت نمــودار توضیــح داده شــود تــا فرمولنویســی
3
دقیقتــری نســبتبه بررســی اثــر ازدحــام صــورت گیــرد.
«انتقــال زمــان گردشــگری» مربــوط بــه دورۀ قبــل و بعــد از
مدتزمــان دقیــق رویــداد (ایــام نــوروز) در نمــودار  2بــا
ناحیــۀ  Iو  IIنشــان داده شــده اســت .البتــه گردشــگران در
«انتقــال زمــان گردشــگری» ممکــن اســت بـرای بیــش از چند
هفتــه سفرشــان را جابهجــا کننــد (بــرای چنــد مــاه و حتــی
یــک ســال سفرشــان را بــه تأخیــر بیندازنــد) .علــت آن ،الگوی
رفتــاری مســافران بــه شــهر مشــهد اســت ،بهطوریکــه
برخــی اهــداف گردشــگری در ایــن شــهر بــرای فصــل یــا
ماههــای خاصــی از ســال مثــل زمســتان چنــدان موضوعیــت
نــدارد (ماننــد اســتفاده از پارکهــای آبــی) 4.بــرای جبــران
ایــن اثــر (اثــر انتقــال زمــان گردشــگری) ،میتــوان درصــد
بســیار کوچکــی از نفرشــب اقامــت را بــه دورۀ قبــل و بعــد از
وقــوع رویــداد (نــوروز  )1398اضافــه کــرد .ایــن تصحیــح و
اصـلاح بـ�ا  corr1نشــان داده میشــود .آنطــور کــه مشــاهده
میشــود ،گردشــگرانی کــه فقــط مــدت کوتاهــی قبــل یــا
بعــد از رویــداد ســفر میکننــد ( )E2تعــداد نفرشــب اقامــت
را در طــول ایــام نــوروز کاهــش میدهنــد (ناحیــۀ  ،)IIIامــا
نفرشــب اقامــت را ب ـرای دورۀ قبــل و بعــد از نــوروز (نواحــی
 Iو  )IIافزایــش میدهنــد .کســانیکه در دورۀ قبــل و بعــد از
تعطیــات نــوروزی و فقــط بــا هــدف بازدیــد از شــهر مشــهد
بــه ایــن شــهر ســفر کردهانــد ولــی جــزو انتقالدهنــدگان
زمــان ســفر نیســتند بــا  corr2نشــان داده میشــوند.
نمــودار  2شــب اقامــت ازدســترفتۀ گردشــگرانی را نشــان
ً
میدهــد کــه واقعــا بهواســطۀ اثــر ازدحــام از اقــدام بــه ســفر
صرفنظــر کردهانــد (یــا همــان «انصرافدهنــدگان از
ســفر» 5کـ�ه بـ�ا  E1نشــان داده میشــود و منطقــۀ  IVرا دربــر
میگیــرد).
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نمودار  :2تفکیک بین نفرشب اقامت اسمی و اثر انتقال زمانی گردشگری ()Preuss, 2011

در مجمــوع ،بـرای تعریــف اثــر ازدحــام در گردشــگری
مبتنــی بــر رویــداد خــاص مثــل نــوروز ،بهصــورت ذیــل
عمــل خواهــد شــد:
ان
ر
«گردشــگ
و
()B
رویــداد»
«بازدیدکننــدگان
تعــداد نفرشــب اقامــت
کــه در آن،
بلندمدتتــر» ( ،)Aکل مصرفشــان بــه تأثیــرات افــزوده گردشــگران بــرای دورۀ کوتــاه قبــل و بعــد از تعطیــات
خواهــد شــد (جمــع میشــوند).
تعــداد نفرشــب
نــوروزی (بیــن خــط  aو )b
«لغوکننــدگان ســفر» ( )E1تعــداد افــرادی کــه بــه اقامــت بــرای ایــام تعطیــات نــورزی (بیــن خــط  aو b،
مشــهد ســفر کردهانــد را کــم میکنــد ،بنابرایــن الگــوی  (corr1کل شــب اقامــت بـرای گردشــگرانی کــه زمــان ســفر
مصــرف گردشــگری نرمــال آنهــا بایــد منافــع اقتصــادی را خــود را انتقــال دادهانــد (چــه در دورۀ کوتــاه قبــل و بعــد از
کاهــش دهــد.
رویـ�داد و چـ�ه بـ�رای دورههـ�ای طوالنیتـ�ر) و  corr2نفرشــب
«جابهجاکننــدگان قبــل و بعــد زمــان ســفر» ( )E2اقامــت بـرای دورۀ قبــل و بعــد از تعطیــات نــوروز اســت کــه
در زمــان دیگــری بــه شــهر مشــهد ســفر خواهنــد کــرد پــس جــزو انتقالدهنــدگان زمــان ســفر قلمــداد نمیشــوند .ب ـرای
کمشــدن هزینــۀ مصرفــی آنهــا در ایــام نــوروز فقــط بــه دورۀ معادلــۀ اخیــر ،بــا اعمــال ضریــب منفــی در پرانتــز چنیــن
دیگــری منتقــل میشــود و نبایــد آن را در محاســبات درنظــر بهدســت میآیــد:
گرفــت.
«ســفرکنندگان متــداول» ( ،)Gصرفنظــر از ایــام
نــوروز ،از شــهر مشــهد بازدیــد خواهنــد کــرد امــا بهعلــت
افزایــش قیمتهــا در ایــن ایــام ممکــن اســت تأثیــری
در ایـ�ن رابطـ�ه ،اگـ�ر مقـ�دار  E1منفــی شــود چنیــن
غیرمعمــول در تأثیــرات اقتصــادی نیــز داشــته باشــند.
تفســیر میشــود کــه نفرشــب اقامــت گردشــگران واقعــی
ایــام
«انتقالدهنــدگان زمــان ســفر» ( )Hتقاضــا را در
در تعطیــات نــوروزی و انتقالدهنــدگان زمــان گردشــگری
نــوروز افزایــش میدهنــد ،بــدون آنکــه تأثیـرات اقتصــادی در تعــداد نفرشــب اقامــت مربــوط بــه دورۀ کوتــاه قبــل و بعــد
مقصــد برجــای گذارنــد؛ زیـرا بههرحــال بــه ایــن شــهر ســفر از تعطیــات نــوروزی ( )E2را جب ـران نمیکنــد و مقــداری
خواهنــد کــرد.
کمتــر از آن دارد .ایــن بــدان معنــی اســت کــه با فــرض اینکه
ـف
ـ
مضاع
ـمارش
ـ
ش
از
ـاب
ـ
اجتن
ـا
ـ
ب
و
ـف
ـ
توصی
بــا ایــن
خــط رونــد بــه درســتی بــرآورد شــده باشــد و دادههــای
در محاســبات ،اثــر ازدحــام در گردشــگری بــه صــورت زیــر ثبتــی نیــز از صحــت و دقــت الزم برخــوردار باشــد ،اثــر
محاســبه میشــود:
ازدحــام بســیار ناچیــز اســت .منفــی بــودن مقــدار  E1بــه
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نوع

درصد از کل سفرها

ماندگاری

گردشگرانی که در تعطیالت نوروز در مشهد حضور داشتهاند

79/51

5/77

گردشگرانی که دورۀ سفر خود را به قبل یا بعد از ایام نوروز انتقال دادهاند

19/41

6/8

گردشگرانی که دورۀ سفر خود را به قبل ایام نوروز انتقال دادهاند

11/59

5/27

گردشگرانی که دورۀ سفر خود را به بعد ایام نوروز انتقال دادهاند

7/82

7/32

گردشگرانی که طول دورۀ سفر خود را بیش از ایام نوروز درنظر گرفتهاند

1/08

26/25

سفرهایی که با هدف بازدید از شهر و جاذبههای شهری مشهد نبوده است (گردشگران متداول)

14/87

6/64

ً
گردشگرانی که میزان ماندگاری آنها دقیقا مطابق برنامهریزی قبلی رخ داده است

58/49

5/12

همانطــور کــه در جــدول  1مشــاهده میشــود،
گردشــگرانی کــه ســفر خــود را تــا بعــد از تعطیــات نــوروز
بــه تأخیــر انداختهانــد و زمــان بازگشــت خــود را بــه روزهــای
بعــد از ایــام نــوروز موکــول کردهانــد از گردشــگرانی کــه
ســفر خــود را در روزهــای قبــل از تعطیــات نــوروز انجــام
دادهانــد مانــدگاری بیشــتری دارنــد .مجمــوع ایــن دو گــروه از
گردشــگران کــه ســفر خــود را بــه قبــل یــا بعــد از ایــام نــوروز
منتقــل کردهانــد «انتقالدهنــدگان زمــان ســفر» شــناخته
میشــوند .گرایــش بــه اســتفادۀ بیشــینه از ایــام نــوروز ب ـرای
آن گــروه از گردشــگرانی کــه ســفر خــود را بــه بعــد از ایــام
نــوروز موکــول کردهانــد در مانــدگاری بیشــتر آنهــا مشــهود

اســت .مــدت مانــدگاری انتظــاری و مانــدگاری واقعــی
ایــن گــروه از گردشــگران (انتقالدهنــدگان زمــان ســفر بــه
بعــد از ایــام نــوروز) تطابــق کمتــری نســبتبه گــروه دیگــر
(انتقالدهنــدگان زمــان ســفر بــه قبــل از ایــام نــوروز) دارد
و البتــه بیشــتر از مانــدگاری انتظــاری نیــز هســت (7/32
واقعــی در مقابــل  6/54انتظــاری) .هــر دوی ایــن نتایــج
گویــای انتقــال زمــان ســفر بــه بعــد از ایــام تعطیــات نــوروز
و فاصلهگرفتــن بهعلــت تأثیــرات خارجــی منفــی ایــن ایــام
اســت.
بـرای تعییــن اثــر ازدحــام و مشــخصکردن گردشــگرانی
ً
کــه از ســفر بــه مشــهد اجتنــاب کردهانــد (نــه صرفــا اف ـرادی
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جدول  :1تعداد و ماندگاری گردشگران ورودی به مشهد در تعطیالت نوروزی

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

معنــی نبــود اثــر ازدحــام نیســت بلکــه فقــط مقــدار ناچیــز
آن را بیــان میکنــد و دادههــای مســتخرج از محاســبات
نیــز قابــل تفســیر دقیــق نیســت ( .)2011 ,Preussامــا اگــر
مقــدار  E1عــدد مثبتــی را نشــان دهــد ،نفرشــب اقامــت
بهدســتآمده از ایــن معادلــه بیانگــر نفرشــب اقامــت در
اثــر ازدحــام اســت .ازایــنرو میتــوان بــر اســاس الگــوی
رفتــار مصرفــی گردشــگران و هزینهکــرد آنهــا محاســبات
ریالــی ناشــی از اثــر ازدحــام بــر اقتصــاد را محاســبه کــرد.
ً
اج ـرای ایــن پژوهــش محدودیتهایــی نیــز دارد کــه عمدتــا
بــه کیفیــت و دقــت دادههــای اکتســابی مرتبــط میشــود.
منابــع گوناگــون دریافــت داده امــکان خطــای آمــاری را تــا
حــدی افزایــش میدهــد .بــرای کاهــش ایــن محدودیــت،
ســعی شــده اســت کــه پرسـشنامۀ تکمیلــی تــا حــد امــکان
بــا نظــر کارشناســان آمــاری ســازمان می ـراث تدویــن شــود
تــا کمتریــن اختــاف را بــا دادههــای دریافتشــده از آن
ســازمان داشــته باشــد.

نتایج
مطالعــۀ پیمایشــی در تعطیــات نــوروز 1398
(از  28اســفندماه تــا  14فروردیــن) نشــان میدهــد کــه
 79/51درصــد از گردشــگرانی کــه در تعطیــات نــوروز بــه
شــهر مشــهد ســفر کردهانــد ،بــدون انتقــال زمــان گردشــگری،
ســفر خــود را انجــام دادهانــد (فــارغ از هرگونــه تأثیـرات منفــی
تراکــم جمعیــت و محدودیتهــا در تأمیــن زیرســاختها
و ســایر پیامدهــای خارجــی در ایــام پیــک گردشــگری) و
 19/41درصــد از گردشــگران ورودی بــه شــهر مشــهد ،بــه
علــل گوناگــون ،طــول دورۀ ســفر خــود را بــه دورۀ زمانــی
کوتــاه در قبــل یــا بعــد از ایــام نــوروز منتقــل کردهانــد .از ایــن
تعــداد ( 19/41درصــد) 11/59 ،درصــد سفرشــان را بــه قبــل
از تعطیــات عیــد نــوروز و  7/82درصــد سفرشــان را بــه بعــد
از تعطیــات نــوروز موکــول کردهانــد .حــدود  1/08درصــد
نیــز گردشــگرانی هســتند کــه دورۀ سفرشــان کل ایــام نــوروز
را دربــر گرفتــه اســت و حتــی بیشــتر از ایــن ایــام در مشــهد
اقامــت داشــتهاند .جــدول  1ایــن رفتــار را بــه همــراه میــزان
مانــدگاری در هــر گــروه نشــان میدهــد:
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کــه زمــان ســفر خــود بــه مشــهد را بــه قبــل یــا بعــد از ایــام
نــوروز منتقــل کردهانــد) ،الزم اســت وضعیــت انتظــاری و
وضعیــت واقعــی بــا یکدیگــر مقایســه شــود .نمــودار  3رونــد
واقعــی «نفرشــب اقامــت» را در کنــار رونــد خطــی انتظــاری
ب ـرای فصــل بهــار طــی دورۀ  1399-1390نشــان میدهــد.
ایــن رونــد ،بــا درنظرگرفتــن دادههــای بهــار  1390تــا بهــار
 1398بهدســت آمــده اســت .از خــط رونــد و نمــودار  3در
مراحــل بعــدی محاســبۀ اثــر ازدحــام اســتفاده خواهــد شــد.

نتایــج گویــای ورود چشــمگیر گردشــگر بــه شــهر مشــهد،
باالتــر از خــط رونــد ،در بهــار  1397و بهــار  1398اســت.
بــا توجــه بــه باالتربــودن قابلمالحظــه نمــودار از خــط رونــد
بـرای ســالهای مذکــور ،انتظــار مـیرود اثــر ازدحــام در ایــن
دوره نیــز قابلمالحظــه باشــد .هرچنــد بــرای محاســبۀ اثــر
ازدحــام بایــد جزئیــات بیشــتر و پیچیدگــی باالتــر درنظــر
گرفتــه شــود.

سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نمودار  :3محاسبۀ خط روند نفرشب اقامت در فصل بهار1و مقایسۀ آن با روند واقعی

بـرای تعییـن اثر ازدحـام ،بر اسـاس روششناسـی پژوهش،
بایـد مقادیـر  corr2، B، Aو
 E2را محاســبه کــرد 1.همانطــور کــه در جــدول 2
آمــده اســت« ،نفرشــب اقامــت» مربــوط بــه گردشــگران
بلندمدتتــر ( 1166948 )Aبهدســت آمــده اســت و شــب
ً
اقامــت مربــوط بــه گردشــگرانی کــه دقیقــا در ایــام تعطیــات
نــوروز بــه شــهر مشــهد ســفر کردهانــد ( )Bحــدود 6میلیــون
نفرشــب اقامــت اســت .از مجمــوع ایــن مقادیــر ،بایــد
نفرشــب اقامــت مربــوط بــه گردشــگرانی کــه فقــط بــا هــدف
بازدیــد از مشــهد بهواســطۀ وجــود تعطیــات نــوروز (و نــه
بــه عللــی غیــر از آن) ســفر کردهانــد و همچنیــن نفرشــب
اقامــت مربــوط بــه انتقالدهنــدگان زمــان ســفر (یــک دوره
قبــل یــا بعــد از ایــام تعطیــات نــوروز) را کــم کــرد .البتــه
نفرشــب اقامــت مربــوط بــه دورۀ قبــل و بعــد از تعطیــات
نــوروز را بــرای گردشــگرانی کــه جــزو انتقالدهنــدگان
زمــان ســفر بهشــمار نمیرونــد بایــد بــه محاســبات افــزود.
بــا ایــن توضیــح ،مقــدار ( E1اثــر ازدحــام) کــه بیانگــر

انصرافدهنــدگان از ســفر بــه مشــهد بهعلــت پیامدهــای
خارجــی منفــی ناشــی از ایــام تعطیــات نــوروزی اســت
بهدســت خواهــد آمــد .آخریــن ردیــف از جــدول  2مقــدار
 E1محاســباتی را بــا توجــه بــه روششناســی تفصیلــی کــه در
ایــن مطالعــه بــدان اشــاره شــده اســت نشــان میدهــد.
اگـ�ر مقـ�دار  E1منفــی بهدســت میآمــد ،بیانگــر آن بــود کــه
مجمــوع نفرشــب اقامــت صورتگرفتــه توســط گردشــگرانی
کــه بــا هــدف اســتفاده از تعطیــات نــوروز بــه مشــهد
ســفر کردهانــد و نفرشــب اقامــت صورتگرفتــه توســط
انتقالدهنـ�دگان زمـ�ان سـ�فر کمتـ�ر از مقـ�دار  E2بــوده
اســت .بــر اســاس مطالعــۀ پــروس ( ،)2011ایــن بــدان معنی
نیســت کــه هیــچ اثــر ازدحامــی وجــود نخواهــد داشــت بلکــه
بیانگــر آن اســت کــه اثــر ازدحــام بســیار ناچیــز خواهــد بــود.
امــا اگــر مقــدار  E1مثبــت باشــد ،تعــداد نفرشــب اقامــت
مربــوط بــه اثــر ازدحــام (یــا همــان جایگزینــی جبــری)
قابلمالحظــه اســت .در اینجــا ،مقــدار حــدودی  1/8میلیــون
نفرشــب اقامــت ب ـرای  E1بهدســت آمــده اســت کــه حــدود

 .1به عنوان پروکسی برای محاسبۀ انتظاری سفرهای نوروزی در سال موردنظر
 .2اگرچه مقادیر  Hو  corr1نیز در محاسبۀ اولیه مقدار  E1موردنیاز است اما چون در مسیر محاسبات حذف میشوند در اینجا مورد اشاره قرار نمیگیرند.

بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد

یکچهــارم کل نفرشــب اقامــت در تعطیــات نــوروز اســت.
ایــن بــدان معنــی اســت کــه در صــورت بهبــود تأسیســات
مقدار (نفرشب اقامت)
معیار
اقامتــی (افزایــش ظرفیــت ،بهبــود کیفیــت ،متنوعســازی،
7439295
( Nکل شب اقامت)
متعادلترســازی قیمتهــا و افزایــش بهــرهوری عملکــرد)،
1166948
A
تقویــت زیرســاختهای حملونقلــی (ایجــاد و توســعۀ
6013000
B
راههــا ،کاهــش بــار ترافیکــی جــادهای ،افزایــش نــاوگان ریلــی
4773490
)D(nowruz
و هوایــی و دسترســی بهتــر بــه مقاصــد و جاذبههــا) و بهبــود
خدماترســانی در جاذبههــای گردشــگری امــکان رشــد
1802409
)D(pre/post
گردشــگری در ایــام نــوروز تــا  24درصــد وجــود دارد .بــا
1203235
corr2
ً
توجــه بــه اشــغال نســبتا کامــل تأسیســات اقامتــی و فعالیــت
3192643
E2
کامــل دیگــر خدمــات گردشــگری در ایــام نــوروز در شــهر
1807280
E1
مشــهد ،هرگونــه برنامــهای کــه بــرای کاهــش اثــر ازدحــام نمودار  4وضعیت خط روند ،فرایند واقعی و حالتهای انتظاری
و جــذب ایــن تعــداد گردشــگران بالقــوه بــه شــهر مشــهد در را که منتج به مقادیر جدول  2است نشان میدهد .نواحی I، II،
ایــام نــوروز اج ـرا شــود الزم اســت ســمت عرضــۀ خدمــات  III، Vو  IVکه در روششناسی اشاره شد در این نمودار قابل
گردشــگری نیــز تقویــت شــود و زیرســاختهای مربــوط بــه بررسی است .همانطور که از نمودار  4مشخص است ،ناحیۀ
آن نیــز مــورد توجــه ق ـرار گیــرد.
( Vمحصور بین خط آبی و خطچین مشکی) بسیار بیشتر از
سایر نواحی است که سهم باالی گردشگران بدون انتقال زمانی را
نشان میدهد (سهم حدود  80درصدی که در پیشتر اشاره شد).
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جدول  :2معیارهای محاسبۀ اثر ازدحام در گردشگری

فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

نمودار  :4روند واقعی و انتظاری «شب اقامت» در ایام نوروز و دورههای قبل و بعد از آن
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فصلنامه علمی  -پژوهشی گردشگری و توسعه
سال یازدهم  ،شماره دوم ،تابستان 1401

رویــداد خاصــی مثل نــوروز و پیــک ورود گردشــگران و
محدودیتهــای زیرســاختی خدماترســانی بــه گردشــگران
در ایــن ایــام علتــی بــرای وقــوع اثــر ازدحــام گردشــگران
داخلــی و خارجــی در شــهر مشــهد اســت .اثــر ازدحــام
ممکــن اســت بهعلــت قیمتهــای باالتــر در اقامــت و
ً
حملونقــل رخ دهــد .معمــوال ،بهعلــت رشــد تقاضــا
در ایــن ایــام ،قیمــت خدمــات ارائهشــده بــه گردشــگران
افزایشــی چشــمگیر دارد 1.امــا علــت اثــر ازدحــام فقــط
محــدود بــه افزایــش قیمتهــا نیســت .ســایر بازدارندههــا
و عوامــل ایجــاد اثــر ازدحــام شــامل ایــن مــوارد اســت:
محدودیــت در دریافــت خدمــات حملونقــل (بهویــژه در
تهیــۀ بلیــت هواپیمــا و قطــار) ،تصــور گردشــگران از کمبــود
ً
اتاقهــای هتــل و واحدهــای اقامتــی و قیمــت نســبتا زیــاد
آن (فقــط ادراک و تصــوری کــه دارنــد) و تصــور آنهــا
از اینکــه اســتفاده از خدمــات دیگــر مثــل حملونقــل
عمومــی در ایــام پیــک بســیار دشــوار اســت و صــرف زمــان
بس��یار بیش��تری را میطلب��د (Crompton, 1999; Baade
& & Matheson, 2004; Loots, 2006; Du Plessis
.)Maennig, 2012
مهمتــر از همــه شناســایی آن اســت کــه کــدام گــروه
از گردشــگران (بالقــوه و بالفعــل) در اثــر ازدحــام جــای
میگیرنــد؛ گردشــگران بالقــوۀ شــهر مشــهد کــه بهواســطۀ
دورۀ زمانــی نــوروز و اینکــه نتوانســتهاند بلیــت ســفر و
وســیلۀ ســفر بــه ایــن شــهر را در ایــام نــوروز خریــداری
کننــد ،یــا بهواســطۀ گرانبــودن هزینههــا در ایــن ایــام یــا
عللــی دیگــر از ســفر بــه مشــهد اجتنــاب میکننــد .ازای ـنرو
ایــن گــروه ( 82در نمــودار  )1در محاســبات اثــر اقتصــادی
درنظــر گرفتــه نمیشــوند و متغیــر پنهــان در ارزیابــی اثــر
اقتصــادی بهشــمار میرونــد.
نکتــۀ دیگــر اینکــه بیــن اثــر ازدحــام و اثــر بازتوزیــع
(توزیــع مجــدد) بایــد تمایــز قائــل شــد .بازتوزیــع زمانــی
رخ میدهــد کــه گردشــگران بالقــوهای کــه از صــرف
زمــان خــود در ایــام نــوروز منصــرف شــدهاند مخــارج
برنامهریزیشــدۀ گردشــگری خــود را در دورۀ زمانــی دیگــری
(مثــل انتقالدهنــدگان زمــان ســفر) یــا در مقصــد گردشــگری
ً
دیگــری هزینــه کننــد یــا کال مخــارج خــود را بهجــای
گردشــگری در بخشهــای دیگــر اقتصــادی مثــل خریــد
لــوازم منــزل یــا خــودرو صــرف کننــد .ب ـرای مثــال ،فــردی
کــه از ســفر بــه مشــهد در ایــام نــوروز اجتنــاب کــرده اســت،
 .1بــرای مثــال ،خدمــات اقامتــی ســاالنه در دو نــرخ قیمتگــذاری میشــود:
قیمــت خدمــات اقامــت در کل ســال (بهجــز ایــام نــوروز) و قیمــت خدمــات
اقامــت در ایــام نــوروز .همچنیــن ،نــرخ خدمــات گردشــگری در ســایر
حوزههایــی کــه توســط بــازار تعییــن میشــود ،در ایــام پیــک بــه علــت افزایــش
ســطح تقاضــا و محدودیــت در انعطــاف عرضــه رشــد قابــل توجــه دارد.

بودجــۀ آن را در ســفر بــه شــهرهای دیگــر کشــور هزینــه کنــد
ً
یــا کال از هــر نــوع ســفری منصــرف شــود و بودجــۀ خــود را
بــه خریــد محصــوالت و لــوازم غیرگردشــگری (مثــل پوشــاک
یــا لــوازم منــزل) اختصــاص دهــد .ســؤال ایــن اســت کــه آیــا
ایــن پــول در گردشــگری ســایر شــهرها هزینــه میشــود یــا
ً
کال در بخــش غیرگردشــگری صــرف میشــود .اگــر ایــن
پــول در بخــش دیگــری بهجــز گردشــگری هزینــه شــود ،آیــا
آن بخــش ارزش افــزودۀ بیشــتری ایجــاد میکنــد (دســتمزد
باالتــر یــا ســهم باالتــر اشــتغال موجــب میشــود)؟ ارزش
افــزودۀ بیشــتر موجــب بهرهمنــدی تمامــی شــهروندان از
رشــد تقاضــا و ایجــاد شــغل در آن بخــش خواهــد شــد.
در حقیقــت ،انــواع مثبــت و منفــی از اثــر بازتوزیــع انتظــار
مــیرود (کــه نیازمنــد تحقیقــات بیشــتری اســت و در ایــن
پژوهــش بــدان پرداختــه نمیشــود) .بــرای سادهســازی
محاســبۀ تأثیــرات بازتوزیــع ،بایــد تأثیــرات مثبــت و منفــی
انصــراف از ســفر را بهدقــت بررســی کــرد ،ازایــنرو نیــاز
بــه بررســیهای بیشــتری اســت .امــا آنچــه میتــوان بــدان
اشــاره کــرد ایــن اســت کــه اگــر پیامدهــای خارجــی منفــی
در ایــام پیــک گردشــگری ازجملــه ایــام برگـزاری رویدادهــای
خــاص (مثــل تعطیــات نــوروزی) قابــل رفــع باشــد تــا
چــه حــد بــه رشــد گردشــگری میافزایــد؟ درواقــع رفــع
محدودیتهــای زیرســاختی و اعطــای تســهیالت و بهبــود
تأسیســات گردشــگری تــا چــه حــد بــه ورود گردشــگران
بــه مقصــد میانجامــد و ایــن ســرمایهگذاریها آیــا در
مجمــوع اقتصــاد مقصــد را منتفــع میســازد یــا خیــر؟
تعییــن حــد ســرمایهگذاری بســیار دشــوار اســت امــا آنچــه
از محاســبات اثــر ازدحــام بــرای گردشــگری شــهر مشــهد
بهدســت آمــده اســت بیانگــر آن اســت کــه در صــورت رفــع
هرگونــه محدودیــت و پیامدهــای خارجــی منفــی در ایــن
شــهر ،بــا فــرض ثابتبــودن ش ـرایط محیطــی دیگــر ،شــمار
ً
گردشــگران ورودی بــه ایــن شــهر حــدودا  24درصــد افزایــش
خواهــد یافــت کــه بــا توجــه بــه محدودیتهــای زیرســاختی
ً
در ایــام پیــک ،ایــن افزایــش قطعــا نیازمنــد ســرمایهگذاری
بیشــتری در صنعــت گردشــگری اســت .از ســوی دیگــر ،برای
گــذر از محدودیتهــای موجــود در ایــام پیــک گردشــگری،
راهــکاری کــه بایــد از ســوی مدیریــت شــهری و مدیریــت
مقصــد در ایــن شــهر اجرایــی شــود گســتردهترکردن بــازۀ
زمانــی ورود گردشــگران اســت .درواقــع ،بایــد راهکارهایــی
اجــرا شــود کــه گردشــگری در مشــهد در طــی ســال و
یکنواختتــر صــورت گیــرد .بــا ایــن اقــدام ،اثــر ازدحــام
ً
بــه اثــر انتقــال زمانــی تبدیــل خواهــد شــد و عمــا مقصــد
گردشــگری (شــهر مشــهد) از اثــر ازدحــام در ایــام نــوروز دور
خواهــد مانــد .حــدود  20درصــد از ســفرها بــه گردشــگرانی

بررسی اثر ازدحام در اقتصاد گردشگری شهر مشهد

 1حــدود  1درصــد نیــز گردشــگران بلندمدتتــر (آنهایــی کــه دوره سفرشــان
بــه مشــهد ،کل ایــام نــوروز را دربــر گرفتــه اســت بطوریکــه تاریــخ ورود آنهــا
بــه مشــهد ،قبــل از ایــام نــوروز بــوده اســت و تاریــخ خــروج آنهــا از مشــهد نیــز
بعــد از ایــن ایــام میباشــد) هســتند کــه ســهم ناچیــزی از کل ســفرها را بــه خــود
اختصــاص میدهنــد.
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جمعبندی و نتیجهگیری
بــا توجــه بــه تأثیـرات منفــی ورود گردشــگران بیشــمار
در ایــام نــوروز و محدودیتهــای زیرســاختی و تأسیســات
گردشــگری (بهویــژه اقامــت و خدمــات حملونقــل)،
گروهــی از خانوارهــا از ســفر در ایــن ایــام منصــرف میشــوند.
اگــر آنهــا ســفر خــود را در دورۀ زمانــی دیگــری از ســال و در
همــان مقصــد انجــام دهنــد ،در مجمــوع هزینهکــرد آنهــا
در بخــش گردشــگری صــورت گرفتــه اســت و تأثیــر منفــی
در اقتصــاد مقصــد گردشــگری نخواهــد گذاشــت .امــا اگــر
ً
آنهــا کال از هرگونــه ســفری در آن ســال صرفنظــر کننــد یــا
هزینــۀ پیشبینیشــده ب ـرای گردشــگری را در بخــش دیگــری
(بهجــز گردشــگری) هزینــه کننــد ،ایــن انصــراف تأثیــر
اقتصــادی منفــی در گردشــگری مقصــد قلمــداد میشــود.
اگــر ایــن انصــراف ناشــی از پیامدهــای خارجــی منفــی
مقصــد گردشــگری در ایــام پیــک باشــد (ازجملــه باالتربــودن
قیمتهــا ،ترافیــک ،نبــود دسترســی مناســب بــه واحدهــای
اقامتــی) ،بــه آن «اثــر ازدحــام» گفتــه میشــود .پژوهــش
پیـشرو بــا هــدف بررســی ایــن اثــر ،بیــن «انصرافدهنــدگان
از ســفر» یــا همــان پدیــدۀ ازدحــام و «انتقالدهنــدگان زمــان
ســفر» تمایــز قائــل شــده اســت .نتایــج ب ـرای نمونــۀ مــوردی
(شــهر مشــهد) گویــای آن اســت کــه اثــر ازدحــام گردشــگری
ً
در شــهر مشــهد در ایــام تعطیــات نوروزی نســبتا زیاد اســت.
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مربــوط میشــود کــه بیشــتر روزهــای ســفر خــود را بــه قبــل
یــا بعــد از ایــام نــوروز منتقــل کردهانــد 1.ازایــنرو توصیــه
میشــود سیاســتگذاران حــوزۀ گردشــگری شــهر مشــهد،
ب ـرای حفــظ ایــن گــروه از گردشــگران و ممانعــت از تبدیــل
ً
آنهــا بــه گردشــگرانی کــه کال از ســفر بــه مشــهد اجتنــاب
میکننــد (پدیــدۀ ازدحــام) ،خدمــات و امکانــات گردشــگری
ایــام نــوروز را بــه بــازۀ زمانــی طوالنیتــری کــه هفتــۀ قبــل و
هفتــه بعــد از ایــام نــوروز را نیــز دربــر گیــرد گســترش دهنــد؛
بــرای مثــال ،بــازۀ زمانــی خدماترســانی جاذبههــا در
طــول شــبانهروز و در طــول هفتــه ،و خدمــات راهنمــای زائــر/
گردشــگر کــه در ایــام نــوروز بــه گردشــگران ارائــه میشــود.
همچنیــن ،برنامههایــی کــه ب ـرای توســعۀ خدمــات رفاهــی و
حملونقــل در ایــام نــوروز اجــرا میشــود در روزهــای قبــل
و بعــد از ایــن ایــام نیــز اجرایــی باشــد .ایــن اقدامــات مانــع از
افزایــش تأثیـرات منفــی ازدحــام و کاهــش تعــداد گردشــگران
ورودی بــه مشــهد میشــود.

البتــه پیامدهــای خارجــی منفــی بـرای دورههــای پیــک بســیار
بیشــتر از ایــام دیگــر ســال اســت؛ ازای ـنرو انتظــار م ـیرود
کــه در دیگــر دورههــای زمانــی ســال اثــر ازدحــام بســیار کمتــر
از آن چیــزی باشــد کــه در تعطیــات نــوروزی بهدســت آمــده
اســت .اثــر ازدحــام در تعطیــات نــوروزی شــهر مشــهد
حــدود  24درصــد از کل گردشــگری در ایــن ایــام اســت کــه
مقــدار قابلمالحظــهای اســت .ازآنجاکــه توســعۀ شــهری
مشــهد بــر محــور گردشــگری دیــده شــده اســت ،اقداماتــی
همچــون برنامهریــزی بــرای توســعۀ یکنواخــت و متعادلتــر
گردشــگری در طــول ســال و کاهــش فشــار گردشــگری در
ایــام پیــک ،بهبــود کیفــی زیرســاختهای اقامتــی و تقویــت
ّ
کمــی و کیفــی خدمــات حملونقــل (هوایــی ،ریلــی و
جــادهای) بــرای کاهــش اثــر ازدحــام گردشــگری در شــهر
مشــهد مفیــد خواهــد بــود .همچنیــن ،گســترش زمانــی
خدمــات گردشــگری کــه بهطــور خــاص در ایــام نــوروز بــه
گردشــگران داده میشــود در حفــظ تعــداد گردشــگران فعلــی
مؤثــر خواهــد بــود .ازآنجاکــه ســرمایهگذاری در تأسیســات
گردشــگری بهویــژه تأسیســات اقامتــی در ایــن شــهر بســیار
بیشــتر از میانگیــن کشــوری اســت و بــا وجــود محدودیتهــا
در تأمیــن واحدهــای اقامتــی در ایــام پیــک ،همچنــان ضریــب
اشــغال ایــن واحدهــا در ایــن ایــام  00درصــد نمیشــود؛
ازایــنرو ،بهجــای ساختوســاز واحدهــای اقامتــی ،بهتــر
اســت مدیریــت بهرهمنــدی از اقامــت در شــهر مشــهد را
بهبــود بخشــید .ســاماندهی منــازل شــخصی و واحدهــای
غیررســمی اقامتــی در شــهر مشــهد از جملۀ ایــن اقدامات اســت.
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