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چکیده
از جملــۀ آثــار منفــی پیامدهــای خارجــی دوره  هــای پیــک در مقاصــد 
گردشــگری، کاهــش تقاضــای ســفر ناشــی از اثــر ازدحــام اســت. در ایــن پژوهــش، 
ــوروز  ــی ن ــهد، دورۀ زمان ــهر مش ــگری ش ــام در گردش ــر ازدح ــی اث ــدف بررس ــا ه ب
ــای  ــب داده  ه ــاس ترکی ــر اس ــش ب ــی پژوه ــت. روش شناس ــده اس ــی ش 1398 بررس
ــا 1398  ــوروز 1390 ت ــار و ن ــل به ــی فص ــای ثبت ــوروز 1398 و داده  ه ــی ن پیمایش
ــش  ــج پژوه ــت. نتای ــتوار اس ــروس اس ــۀ پ ــی مطالع ــازی ریاض ــر مدل  س ــت و ب اس
ــهد  ــهر مش ــوروزی ش ــات ن ــه در تعطی ــام قابل ماحظ ــر ازدح ــود اث ــای وج گوی
ــن  ــگری ای ــترده در گردش ــرمایه  گذاری  های گس ــود س ــا وج ــه ب ــت؛ به طوری ک اس
ــا کل کشــور(، همچنــان  شــهر و ســهم بســیار تأسیســات گردشــگری )در مقایســه ب
ایــن تأسیســات در دوره  هــای پیــک گردشــگری پاســخ گوی نیــاز تمامــی گردشــگران 
ــوروز 1398 در مشــهد چشــمگیر  ــام ن ــر ازدحــام در ای ــا وجــود این کــه اث نیســت. ب
ــه در  ــگری صورت گرفت ــت گردش ــب اقام ــد از کل نفرش ــدود 24 درص ــت )ح اس
ــر باشــد.  ــام ســال بســیار کمت ــرای دیگــر ای ــر ب ایــن شــهر(، انتظــار مــی  رود ایــن اث
ازایــن رو، ســوق یافتن ســرمایه  های بیشــتر بــرای ایجــاد تأسیســات گردشــگری 
)به ویــژه واحدهــای اقامتــی( راهــکاری مفیــد در جهــت کاهــش اثــر ازدحــام 

قلمــداد نمی شــود.

مقدمه
به علــت وجــود منابــع محــدود در اقتصــاد )منابــع 
پولــی و انســانی و زیرســاختی(، ســوق یافتن منابــع بــه ســمت 
ــرمایه  گذاری  ــکان س ــعه و ام ــدم توس ــۀ ع ــش به منزل ــک بخ ی
در دیگــر بخش  هــا اســت. ایــن پدیــده در بخــش گردشــگری 
ــوازن و  ــرا توســعۀ بســیار نامت مــورد توجــه خــاص اســت؛ زی
ــه   ب

ً
ــا ــف عم ــق مختل ــن مناط ــگری در بی ــون گردش ناهمگ

ایــن  در  گردشــگری  بخــش  در  نامتــوازن  ســرمایه  گذاری 
ــی  ــی، 1398(. در صورت ــت )برات ــده اس ــر ش ــق منج مناط
ــش  ــز بخ ــر )به ج ــای دیگ ــه بخش  ه ــرمایه  ها ب ــه ورود س ک
گردشــگری( بــا ســودآوری بیشــتری همــراه باشــد، اقتصــاد بــا 
پدیــدۀ تأثیــرات جایگزینــی )یا ازدحــام( در بخش گردشــگری 
ــگری  ــش گردش ــه بخ ــی ک ــن معن ــد. بدی ــد ش ــه خواه مواج
ــی رود.  ــمار م ــادی به ش ــای اقتص ــایر بخش  ه ــرای س ــی ب رقیب
ــتان  های  ــگری اس ــاد گردش ــام در اقتص ــدۀ ازدح ــن رو پدی ازای

ــیاری در  ــرمایه  گذاری بس ــه از س ــی ک ــژه مناطق ــور، به وی کش
ــت. ــرح اس ــئله ای قابل ط ــد، مس ــش برخوردارن ــن بخ ای

ــای  ــود دوره  ه ــگری و وج ــودن گردش ــت فصلی ب به عل
ــرات  ــود تأثی ــل وج ــی و تحلی ــش، بررس ــن بخ ــک در ای پی
نمی شــود.  انجــام  به راحتــی  بخــش  ایــن  در  ازدحــام 
بخــش  در  صورت گرفتــه  ســرمایه  گذاری  های  ازآنجاکــه 
ــه دوره  هــای پیــک ورود  ــا هــدف پاســخ گویی ب گردشــگری ب
گردشــگر اســت، اقتصاددانــان بــرای بررســی تحلیــل تأثیــرات 
ــک  ــای پی  زمان  ه

ً
ــتقیما ــگری مس ــاد گردش ــام در اقتص ازدح

 Preuss,( ــد ــل می کنن ــد را تحلی ــه مقاص ــگران ب ورود گردش
2011(. بــا ایــن توصیــف، ســه نکتــه حائــز اهمیــت اســت: 
نخســت این کــه بررســی اثــر ازدحــام به عنــوان یــک پیامــد در 
صنعــت گردشــگری مقاصــد گردشــگری در کشــور قابل طــرح 
ــه  ــا توجــه ب ــد ب اســت؛ دوم این کــه بررســی ایــن تأثیــرات بای
ــورت  ــگری( ص ــک گردش ــام پی ــاص )ای ــی خ ــای زمان دوره  ه

j_baraty@acecr.ac.ir   1.استادیار گروه اقتصاد گردشگری، پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی، مشهد، ایران
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 بایــد تحلیل  هــا بــر مقصــدی 
ً
گیــرد و ســوم این کــه، ترجیحــا

ــی را در گردشــگری  متمرکــز باشــد کــه ســرمایه  گذاری فراوان
ــد. ــاص می  ده ــود اختص ــه خ ب

به طــور  اثــر ازدحــام،  ایــن توضیــح، بررســی  بــا 
خــاص در ایــام نــوروز، مســئلۀ اصلــی موردبررســی در ایــن 
ــه  ــگری ای ک ــد گردش ــهد، مقص ــهر مش ــت. ش ــش اس پژوه
بیشــترین تأسیســات گردشــگری و ســرمایه  گذاری در بخــش 
گردشــگری را در مقایســه بــا دیگــر نقــاط کشــور دارد، بــرای 
ــود(  ــا نب ــود )ی ــی وج ــت.1 بررس ــده اس ــاب ش ــه انتخ نمون
پدیــدۀ ازدحــام در صنعــت گردشــگری و همچنیــن محاســبۀ 
آن، هــدف ایــن پژوهــش اســت. بررســی ایــن هدف تــا حدی 
ــرمایه  های  ــال س ــت از انتق ــا ممانع ــداوم ی ــرای ت ــیر را ب مس
ــن  ــهد روش ــهر مش ــگری در ش ــای گردش ــه بخش  ه ــتر ب بیش
ــوآوری و ارزش  ــر دارای ن ــه از دو منظ ــن مطالع ــازد. ای می  س
ــت این کــه اولیــن مطالعــۀ داخلــی  معنایــی اســت، نخس
بــه مســئلۀ حــد  علمــی   

ً
کامــا به صــورت  کــه  اســت 

ســرمایه  گذاری در بخــش گردشــگری می  پــردازد )به طــور 
ــۀ    ــتین مطالع ــه نخس ــهد(. دوم این ک ــهر مش ــرای ش ــاص ب خ
ــی اســت کــه مســئلۀ اشــباع ســرمایه  گذاری در بخــش  داخل
گردشــگری )به ویــژه حــوزۀ اقامــت و واحدهــای تجــاری( را 

ــد. ــل می کن ــام تحلی ــر ازدح ــی اث ــا بررس ب

مبانی نظری
ــب  ــه موج ــد ک ــام دهن ــی انج ــا اقدامات ــرگاه دولت  ه ه
رشــد ســرمایه  گذاری در یــک بخــش شــود و به علــت منابــع 
ــد  ــش رون ــه کاه ــش ب ــن بخ ــد ای ــاد، رش ــدود در اقتص مح
بخش  هــای  به ویــژه  بخش  هــا  دیگــر  در  ســرمایه  گذاری 

ــی  ــر جایگزین ــه اث ــود ک ــه می  ش ــد، گفت ــت  دار بینجام مزی
ــی در  ــا جایگزین ــام ی ــر ازدح ــت. اث ــام رخ داده اس ــا ازدح ی
بخــش خدمــات ازجملــه بخــش گردشــگری چنیــن تعریــف 
ــه  ــی ک ــش خصوص ــرف بخ ــی در مص ــر کاهش ــود: ه می  ش
 
ً
ــداد )مثــا ــر یــک روی به واســطۀ افزایــش در تقاضــا مبتنــی ب
یــا رشــد  به واســطۀ رونــق گردشــگری  تقاضــا  افزایــش 
ــام پیــک گردشــگری(2در قالــب اثــر  تقاضــای مقطعــی در ای
 Preuss, 2011; Barrios et( ازدحــام تعریــف می شــود
ــد/  ــش درآم ــه افزای  ب

ً
ــتقیما ــا مس ــش تقاض al., 2016(. افزای

تولیــد خواهــد انجامیــد، امــا به علــت ظرفیت  هــای محــدود 
در امــکان ســریع عرضــه )ظرفیت  هــای عرضــۀ محــدود 
نســبت بــه تقاضــای بالقــوه(، قیمت  هــا رشــد خواهــد یافــت 
ــد و  ــد آم ــت نخواه ــار به دس ــد موردانتظ ــمتی از درآم و قس
ــا  ــد(.3 ام ــد ش ــام خواه ــر ازدح ــار اث ــد )دچ ــت می کن بازگش
آنچــه در مباحــث نظــری تحلیــل تأثیــرات ازدحــام در بخــش 
گردشــگری حائــز اهمیــت اســت، تمایــز بیــن اثــر ازدحــام بــا 
تأثیــرات دیگــری ازجملــه اثــر بازتوزیــع، اثــر انتقــال زمانــی، 

ــت. ــی4 اس ــر جابه جای ــینی واردات و اث ــر جانش اث
می  دهــد  رخ  زمانــی  مجــدد(5  )توزیــع  بازتوزیــع 
ــان  ــک زم ــگری در ی ــرای گردش ــزی ب ــارج برنامه  ری ــه مخ ک
 انتقال  دهنــدگان زمــان ســفر بــه 

ً
دیگــر رخ دهــد )مثــا

ــل  ــه قب ــفر ب ــان س ــدگان زم ــا »جابه جاکنن ــد« ی ــای بع دوره  ه
یــا بعــد از رویــداد( یــا این کــه گردشــگران کل مخــارج 
ــرار  ــه ق ــی از آن را( ک ــا بخش ــود را )کل ی ــدۀ خ برنامه  ریزی ش
بــود صــرف گردشــگری کننــد در ایــن حــوزه هزینــه نکننــد و 
در بخش  هــای دیگــر اقتصــادی مثــل خریــد لــوازم منــزل یــا 

ــد. ــرج کنن ــودرو خ خ

1. حــدود 40 درصــد از تأسیســات اقامتی گردشــگری کشــور در اســتان خراســان 
ــن تعــداد بیــش از 95 درصــد در شــهر مشــهد  رضــوی مســتقر اســت کــه از ای
ــی( از  ــی و خارج ــور )داخل ــای کش ــد از پروازه ــه 17 درص ــک ب ــرار دارد. نزدی ق
فــرودگاه شــهید هاشــمی نژاد مشــهد صــورت می  گیــرد و 35 درصــد از مســافران 
ــه  ــک ب ــه نزدی ــت ک ــان اس ــور خراس ــز از مح ــن نی ــق راه  آه ــده از طری جابه جاش
ــب  ــن ضری ــواره باالتری ــد. هم ــفر می  کنن ــهد س ــد مش ــه مقص ــد آن ب 72 درص
اشــغال قطــار نیــز در بیــن محورهــای ریلــی مربــوط بــه راه  آهــن خراســان اســت. 
ــد  ــط 15 درص ــور متوس ــز به ط ــی نی ــاوگان عموم ــا ن ــی ب ــل زمین در حمل ونق

ــرد. ــورت می  گی ــهد ص ــد مش ــه مقص ــور ب ــی در کش ــل زمین حمل ونق

2. مانند ایام نوروز در کشور ایران
3. در مباحــث کان اقتصــادی، ایــن اثر بــه اصطــاح »جایگزینی« 
ــث  ــه در مباح ــود درحالی  ک ــه می  ش ــری« گفت ــی جب ــا »جایگزین ی
ــتفاده  ــام« اس ــاح »ازدح ــگری از اصط ــاد گردش ــه اقتص ــوط ب مرب
ــز  ــی« نی ــر برون ران ــوان »اث ــا عن ــی ب ــن، گاه ــت. همچنی ــده اس ش

طــرح شــده اســت.
4. Displacement Effect
5. Redistribution

 )Preuss, 2011; Hultkrantz, 1998( نمودار 1: اثر ازدحام در گردشگری و انواع گردشگران ورودی
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نمــودار 1 مســئلۀ ازدحــام را در بخــش گردشــگری 
ــپ  ــمت چ ــد. س ــر می  کش ــه تصوی ــه ب ــا منطق ــهر ی ــک ش ی
نمــودار وضعیــت کلــی گردشــگران ورودی بــه شــهر و کشــور 
را نشــان می  دهــد و ســمت راســت بــر نــوع خاصــی از 
گردشــگران ورودی بــه شــهر/ منطقــۀ موردمطالعــه تمرکــز دارد 
ــه شــهر موردنظــر را  )گردشــگرانی کــه اگرچــه برنامــۀ ســفر ب
ــه پیامدهــای خارجــی1 منفــی ناشــی  ــا توجــه ب ــا ب ــد، ام دارن
ــد  ــاب می  کنن ــهر اجتن ــه آن ش ــن ب ــداد، از رفت ــوع روی از وق
ــا بــه مقصــد دیگــر انتقــال  و ســفر خــود را بــه زمــان دیگــر ی
 از ســفر منصــرف 

ً
می  دهنــد و حتــی ممکــن اســت کا

.)Diedering & Kwiatkowski, 2015( شــوند( 
ــد  ــان می  ده ــگرانی را نش ــرف گردش ــان 1 و 2 مص جری
کــه بــا هــدف گردشــگری )نــه دیــدار اقــوام و آشــنایان بلکــه 
ــا هــدف دیــدار از جاذبه  هــای مقصــد( بــه ایــن شــهر ســفر  ب
ــهر  ــر ش ــت ب ــر مثب ــا اث ــن جریان  ه ــر دوی ای ــد.2 ه کرده  ان
ــر  ــۀ موردمطالعــه در ســطحی باالت ــد. اگــر منطق مقصــد دارن
ــان 1  ــط جری ــی(، فق ــطح مل  س

ً
ــا ــود )مث ــه ش ــر گرفت درنظ

دارای اثــر خواهــد بــود و جریــان 2 بازتوزیــع )توزیــع مجــدد( 
قلمــداد می  شــود. هم زمــان بــا دورۀ پیــک گردشــگری و 
حضــور شــمار چشــمگیری از گردشــگران در شــهر، اگــر 
ــد،  ــرک کنن ــهر را ت ــن ش ــهروندان( ای ــاکنان )ش ــدادی از س تع
جریان  هــای 4 و 5 رخ خواهــد داد کــه ایــن نــوع رفتارهــا 
ــور  ــن کش ــا درنظرگرفت ــد.3 ب ــش می  ده ــام را کاه ــر ازدح اث
به عنــوان منطقــۀ هــدف، جریــان 4 بایــد در بررســی اثــر 
ازدحــام درنظــر گرفتــه شــود، درحالی کــه جریــان 5 اثــر 

ــود.  ــداد می  ش ــدد( قلم ــع مج ــع )توزی بازتوزی
ــری  ــان دیگ ــه زم ــت ب ــن اس ــگران ممک ــرف گردش مص
انتقــال یابــد )اثــر انتقــال زمانــی(4 کــه بیانگــر مصرفــی اســت 
کــه نــه در دورۀ برگــزاری رویــداد، کــه در دورۀ زمانــی دیگــری 
رخ خواهــد داد. جریــان 7 بیانگــر ایــن نــوع مصــرف اســت و 
 .)Kwiatkowski, 2016b( ــام دارد اثــر »انتقــال زمانــی« ن
ــه  ــت ک ــان 8 اس ــاْم جری ــر ازدح ــه اث ــوط ب ــر مرب ــورد دیگ م
بیانگــر مردمــی اســت کــه تمایــل دارنــد بــرای گردشــگری بــه 
ایــن شــهر ســفر کننــد امــا به علــت وجــود پیامدهــای خارجــی 
ــداد )ازجملــه شــلوغی و ترافیــک و  ــام وقــوع روی منفــی در ای
افزایــش قیمــت خدمــات گردشــگری( از ســفر منصــرف 
می  شــوند. جریــان 8 بــه دو بخــش تقســیم می  شــود: 81 
ــد  ــان بازدی ــه خواه ــد ک ــان می  کن ــگرانی را بی ــرف گردش مص
ــداد(  ــوع روی ــان وق ــد )زم ــد در دورۀ موردنظرن ــهر مقص از ش

Externalities .1
2. جریان 1 و 2 به ترتیب مربوط به گردشگران ورودی خارج و داخلی به شهر 

موردنظر است.
3. جریان 4 و 5 به ترتیب سفر ساکنان شهر به مقاصد خارجی و داخلی در ایام 

پیک است.
time-switching .4

امــا سفرشــان را بــه تعویــق می  اندازنــد و جریــان 82 مصــرف 
 ســفر خــود بــه ایــن شــهر را لغــو 

ً
گردشــگرانی اســت کــه واقعــا

 Preuss,( کرده انــد و از ســفر بــه ایــن شــهر منصــرف شــده  اند
2011(. جریــان 9 مربــوط بــه شــهروندان و ســاکنان مقصــد 
ــوع  ــی از وق ــی ناش ــای خارج ــت پیامده ــه به عل ــود ک می  ش
رویــداد )شــلوغی، ســروصدا، افزایــش قیمت  هــای مقطعــی، 
ــال  ــن انتق ــد و ای ــرک می  کنن ــود را ت ــۀ خ ــک و...( منطق ترافی
ــر جابه جایــی  نممکــن اســت دائمــی باشــد. ازایــن رو آن را اث
در   

ً
معمــوال جابه جایی  هــا  نــوع  ایــن  البتــه  نامیده  انــد. 

ــی  ــا نوع ــود ام ــرح نمی ش ــگری مط ــاد گردش ــث اقتص مباح
اســت  گردشــگری  از  متأ ثــر  کــه  جابه جایی  هاســت  از 

.)Hultkrantz, 1998; Kwiatkowski, 2016a(
ــان 82  ــه جری ــوط ب ــی مرب ــام واقع ــر ازدح ــع اث درواق
اســت. بــا توضیــح مزبــور، چارچــوب مفهومــی تمایــز 
ــا اثــر بازتوزیــع، اثــر انتقــال زمانــی، اثــر  بیــن اثــر ازدحــام ب
جانشــینی واردات و اثــر جابه جایــی بیــان شــد. بــا ایــن 
توضیــح، اثــر ازدحــام مدنظــر ایــن پژوهــش عبــارت اســت از 
 ســفر خــود بــه شــهر موردنظر 

ً
مصــرف گردشــگرانی کــه واقعــا

ــهر  ــن ش ــه ای ــفر ب ــد و از س ــو کرده  ان ــهد( را لغ ــهر مش )ش
ــود  ــگرانی نمی  ش ــامل گردش ــر ش ــن اث ــده  اند. ای ــرف ش منص
ــا در  ــد ی ــول کرده ان ــری موک ــان دیگ ــه زم ــود را ب ــفر خ ــه س ک
 از ســفر 

ً
همیــن ایــام بــه مــکان دیگــری ســفر کرده  انــد یــا کا

اجتنــاب کرده  انــد. 

پیشینۀ پژوهش
جبــری«  »جانشــینی  مفهــوم  آن کــه  وجــود  بــا 
تاریخچــه  ای طوالنــی در ادبیــات اقتصــادی دارد، به علــت 
ــگری،  ــات گردش ــادی در ادبی ــث اقتص ــگام مباح ــد دیرهن رش
ایــن مفهــوم حــدود یــک دهــه اســت کــه در مطالعــات 
پژوهش  هــای  حتــی  اســت.  شــده  مطــرح  گردشــگری 
ــک  ــام پی ــی و ای ــای کان بین  الملل ــر رویداده ــز ب ــر نی اخی
ــاخت  های  ــل زیرس ــارج از تحم ــدی خ ــه تاح ــگری ک گردش
ــد.  ــز کرده  ان ــت تمرک ــگری اس ــد گردش ــای مقاص و ظرفیت  ه
در ایــران، تاکنــون در هیــچ مطالعــه  ای اثــر ازدحــام یــا همــان 
ــده  ــی نش ــگری بررس ــک گردش ــام پی ــری در ای ــینی جب جانش
 متعــددی در جهــان انجــام گرفتــه 

ً
اســت، امــا مطالعــات نســبتا

ــه  ــرد ک ــاره ک ــی اش ــه مطالعات ــوان ب ــه می  ت ــت. از آن جمل اس
مبتنــی بــر تأثیــرات اقتصــادی منفــی ناشــی از برگــزاری جــام 
ــۀ  ــت. مطالع ــوده اس ــی ب ــای جنوب ــی 2010 در افریق جهان
ــمار  ــات به ش ــن مطالع ــن ای ــزو مهم تری ــروس )2011( ج پ
ــام  ــر ازدح ــک اث ــر تفکی ــد ب کی ــا تأ ــه، ب ــی رود. آن مطالع م
از اثــر انتقــال زمانــی، روش شناســی و راه  حلــی ترکیبــی 
ــی کــرده اســت. بریســون  ــر ازدحــام معرف ــرای شناســایی اث ب
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از  ناشــی  ازدحــام  اثــر  بررســی  در   )2011( لوگوســا1  و 
گردشــگری دریایــی بــر طــول دورۀ اقامــت گردشــگران بــرای 
پانــزده جزیــره در دریــای کارائیــب چنیــن نتیجــه گرفتنــد کــه 
اثــر ازدحــام بــرای ایــن نــوع گردشــگری وجــود دارد. درواقــع، 
ــای  ــام و پیامده ــر ازدح ــاد اث ــت ایج ــگری به عل ــد گردش رش
خارجــی منفــی ناشــی از شــلوغی و کمبــود منابــع و امکانــات 
ــر  ــن جزای ــگران در ای ــفر گردش ــدن دورۀ س ــث کوتاه  ترش باع
ــات،  ــی مطالع ــام، در برخ ــر ازدح ــل اث ــت. تحلی ــده اس ش
ــوده  ــاص ب ــدأ خ ــک مب ــگران ورودی از ی ــر گردش ــز ب متمرک
ــکاران  ــو و هم ــۀ س ــه مطالع ــوان ب ــه می  ت ــت. از آن جمل اس
)2012( اشــاره کــرد کــه متمرکــز بــر ورود گردشــگران چینــی 
بــه تایــوان بوده اســت. ایــن پژوهشــگران   چنیــن نتیجــه گرفتند 
ــی2  ــگران چین ــه روی گردش ــوان ب ــای تای ــدن مرزه ــه بازش ک
ــاد  ــی ایج ــی و امریکای ــگران ژاپن ــام در ورود گردش ــر ازدح اث
ــکاران )2014(  ــو و هم ــابه، چ ــه ای مش ــد. در مطالع می  کن
نشــان دادنــد کــه به جــز گردشــگران اســترالیایی و بریتانیایــی، 
گردشــگران ورودی بــه تایــوان از ســایر کشــورها تــا انــدازه  ای 
متأثــر از اثــر ازدحــام ناشــی از ورود گردشــگران چینــی بــه آن 
ــرای گردشــگران ورودی  ــژه ب ــر، به وی ــد. ایــن اث کشــور بوده  ان
از کشــورهای کــرۀ جنوبــی، ســنگاپور و ایــاالت متحــده 

قابل ماحظــه اســت. 
اثــر  از  دیگــری  جنبه  هــای  اخیــر،  مطالعــات  در 
ازدحــام بررســی شــده اســت. از آن جملــه می  تــوان بــه 
و   )2021( گرانجــا3  پــرز  و  مارتیــن  یوجینیــو  مطالعــۀ 
اســچوکرت و وو4 )2021( اشــاره کــرد کــه بــه ترتیــب، 
و  هوایــی(  حمل ونقــل  )به ویــژه  حمل ونقــل  بــازار  بــر 
موقعیــت جغرافیایــی مقاصــد ســفرها تمرکــز دارنــد. یوجینیــو 
ــی از ورود  ــام ناش ــر ازدح ــا )2021( اث ــرز گرانج ــن و پ مارتی
ــروج  ــگری و خ ــد گردش ــت در مقاص ــل ارزان قیم حمل ونق
ــان  ــل5 در آلم ــات کام ــا خدم ــری و ب ــای چارت حمل ونقل  ه
و انگلســتان را بررســی کرده انــد. نتایــج پژوهــش آنــان  نشــان 
ــات  ــا، ورود خدم ــگری بریتانی ــازار گردش ــه در ب ــد ک می ده
حمل ونقلــی ارزان قیمــت بــه خــروج ســایر انــواع حمل ونقــل 
هوایــی )چارتــری و خدمــات کامــل( منجــر شــده اســت. امــا 
بــرای بــازار گردشــگری آلمــان چنیــن اثــر ازدحامــی در بــازار 
ــچوکرت و  ــود. اس ــاهده نمی  ش ــگری مش ــل گردش حمل ونق
ــگران ورودی  ــه گردش ــد ک ــه گرفته  ان ــن نتیج وو )2021( چنی
از مبــادی نزدیک تــر بــه مقاصــد ســفر اثــر ازدحــام بیشــتری 
ــگران  ــروه از گردش ــن گ ــن ای ــفر در بی ــراف از س ــد )انص دارن

ــت(.  ــگران اس ــایر گردش ــتر از س بیش
1. Bresson & Logossah

2. پیش تر منع قانونی برای ورود این گردشگران وجود داشته است.
3. Eugenio-Martin & Perez-Granja
4. Schuckert  & Wu
5. full service

ــه  ــد ک ــان می  ده ــی نش ــات تجرب ــوع، مطالع در مجم
ــل  ــی قاب ــی  های گوناگون ــا روش شناس ــام ب ــر ازدح ــی اث بررس
 مبتنــی بــر داده  هــای پیمایشــی 

ً
امکان پذیــر اســت امــا عمدتــا

و متمرکــز بــر یــک رویــداد خــاص و در یــک مقصــد خــاص 
بــوده اســت.6 امــا ازآنجاکــه گاهــی تأثیــرات ازدحــام کــه بــه 
معنــی انصــراف گروهــی از گردشــگران )یــا خدمات  رســانان 
بــه گردشــگران( از ورود بــه مقصــد )از ارائــۀ خدمــات( 
اســت بیشــتر از تأثیــرات مثبــت ناشــی از توســعۀ گردشــگری 
ــل از  ــع حاص ــادی از مناف ــد زی ــا ح ــه ت ــت، به طوری ک اس
سیاســت  های توســعۀ گردشــگری می کاهــد. ازایــن رو در 
ــگری،  ــک گردش ــای پی ــگری و دوره  ه ــی گردش ــد اصل مقاص
بررســی ایــن اثربــرای مدیــران و سیاســت  گذاران حــوزۀ 

ــود. ــد ب ــده خواه ــگری ارزن گردش

داده  ها و نمونۀ مطالعه شده
نمونــۀ مطالعه شــده در ایــن پژوهــش شــهر مشــهد 
و داده  هــا بــر اســاس حداکثــر دورۀ زمانــی در دســترس 
)1390-139۸( اســت امــا تحلیــل دقیــق اثــر ازدحــام بــرای 
ــاب  ــت انتخ ــت. عل ــه اس ــورت گرفت ــوروز 1398 ص ــام ن ای
پیــک گردشــگری در شــهر  به عنــوان دورۀ  نــوروز 1398 
ــه  ــبت ب ــن دوره نس ــگران ورودی در ای ــش گردش ــهد افزای مش
در  ســرمایه  گذاری  چشــمگیر  افزایــش  و  قبــل  ســال  های 
ــل از  ــال قب ــه س ــال )و البت ــن س ــگری در ای ــات گردش تأسیس
آن( اســت.7 ایــام نــوروز از 28 اســفند تــا 14 فروردیــن اســت 
کــه هــم داده  هــای ثبتــی و هــم داده  هــای پیمایشــی بــرای ایــن 
ــن  ــی ای ــت مل ــت اهمی ــت. به عل ــده اس ــردآوری ش ــام گ ای
ایــام، آمــار و داده  هــای ثبتــی نیــز بــرای ایــن ایــام در دســترس 
اســت و امــکان تلفیــق داده  هــای پیمایشــی و داده  هــای ثبتــی 
ایــن  در  بررسی شــده  شــاخص  های  می  ســازد.  فراهــم  را 
پژوهــش و منبــع داده  هــا در ادامــه توضیــح داده شــده اســت.
شــاخص  های »تعــداد مســافران ورودی و خروجــی 
ــن واحدهــا از  ــی« و »درصــد اشــغال« ای از واحدهــای اقامت
ــده  ــت ش ــا   دریاف ــک ماه ه ــه تفکی ــهد ب ــهر مش ــۀ ش آمارنام

ــدن  ــی، بازش ــام جهان ــه ج ــی ازجمل ــاص، رویدادهای ــداد خ ــور از روی 6. منظ
قانونــی مرزهــای گردشــگری تایــوان بــرای گردشــگران چینــی، و حضــور سیســتم 

ــت. ــگری اس ــد گردش ــت در مقاص ــل ارزان قیم حمل ونق
7. ســال 1398 بیشــترین حجــم ورود ســرمایه و رشــد شــدید اخــذ پروانۀ ســاخت 
)اقامتــی و تجــاری( بخــش گردشــگری را در شــهر مشــهد داشــته اســت )هرچنــد 
ــی  ــگری ط ــی گردش ــاری و اقامت ــای تج ــدور پروانه  ه ــی در ص  باالی

ً
ــبتا ــد نس رون

ــن، رشــد گردشــگر ورودی  ــر در شــهر مشــهد رخ داده اســت(. همچنی دهــۀ اخی
ــود  ــد خ ــن ح ــه باالتری ــوروز 1398 ب ــگری( در ن ــات گردش ــرای خدم ــا ب )تقاض
ــال 1398 و  ــح، س ــن توضی ــا ای ــت. ب ــیده اس ــهد رس ــهر مش ــگری ش در گردش
درنظــر  مطالعــه  دورۀ هــدف  و  به عنــوان ســال  نــوروز 1398  به طورخــاص 
ــام  ــر ازدح ــی اث ــرای بررس ــی ب ــع زمان ــب  ترین مقط ــت و مناس ــده اس ــه ش گرفت
ایــن  در  گردشــگران  بــاالی  ورود  عاوه بــر  به طوری کــه  مــی  رود،  به شــمار 
ــرمایه گذاری های  ــور(، س ــوروزی در کش ــگران ن ــد از کل گردش ــال )10 درص س
چشــمگیری نیــز بــه ســمت بخــش گردشــگری شــهر مشــهد ســوق یافتــه اســت.
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ــوروز 1398«  ــام ن ــت در ای ــب اقام ــای »نفرش ــت.1 داده  ه اس
ــان  ــتان خراس ــی اس ــراث فرهنگ ــازمان می ــۀ س ــز از آمارنام نی
رضــوی دریافــت شــده اســت. همچنیــن، »نفــر شــب 
اقامــت گردشــگران داخلــی« بــرای فصــول بهــار 1390-
1399 از مرکــز آمــار ایــران دریافــت شــده اســت. بــرای 
ــوروز،  ــام ن ــر از گردشــگری در ای ــت اطاعــات جزئی  ت دریاف
ــگران ورودی  ــۀ 391 از گردش ــم نمون ــا حج ــش نامه  ای ب پرس
بــه مشــهد در ایــام نــوروز 1398 تکمیــل شــده اســت. روش 
ــه از  ــت  ک ــوده اس ــترس  پذیر ب ــی دس ــری غیراحتمال نمونه  گی
ــه  جامعــۀ پژوهــش )گردشــگران داخلــی و خارجــی ورودی ب
ــاب  ــی انتخ ــورت اتفاق ــوروز 1398( به ص ــام ن ــهد در ای مش
شــده  اند. تکمیــل پرســش نامه به صــورت توزیــع یکســان 
ــان 391  ــت. از می ــوده اس ــوروزی ب ــات ن ــام تعطی ــی ای در تمام
ــۀ انتخابــی، 371 پرســش نامۀ قابل بررســی انتخــاب شــده و  نمون
محاســبات بــر اســاس ایــن حجــم از نمونه صــورت گرفته اســت.

روش شناسی
ــدام  ــد، دو اق ــان ش ــری بی ــی نظ ــه در مبان ــق آنچ مطاب
ــت.  ــت اس ــز اهمی ــش حائ ــی پژوه ــدی در روش  شناس کلی
نخســت، تعییــن »تعــداد نفرشــب اقامــت« گردشــگرانی 
اســت کــه در نــوروز 1398 بــه مشــهد ســفر کرده  انــد و 
ــگری  ــا و گردش ــد از جاذبه  ه  بازدی

ً
ــا ــفر دقیق ــان از س هدفش

بــوده اســت و دوم، تفکیــک دو اثــر »ازدحــام« و »انتقــال زمان 
گردشــگری« از یکدیگــر اســت. بــرای مــورد نخســت )تعییــن 
تعــداد نفرشــب اقامــت واقعــی( بایــد ســه اقــدام انجــام گیــرد:
تعییــن »تعــداد نفرشــب اقامــت« کــه در ســال 1398 در 
شــهر مشــهد اقامــت کرده  انــد به صــورت خــط رونــد محاســبه 
ــا حــذف  ــر اســاس داده  هــای واقعــی )ب ــد ب می  شــود. خــط رون
نــوروز از پژوهــش و بــرآورد رگرســیون خطــی ســاده بــر اســاس 
ــد.  ــت می  آی ــی دورۀ 1390-1398( به دس ــی ط ــای فصل داده  ه
بــرای اینــکار، یــک رگرســیون خطــی ســاده تنظیــم شــده و شــیب 

ــود.2 ــرآورد می  ش ــز ب ــدا آن نی ــرض از مب و ع
ــگران در  ــاری« گردش ــت انتظ ــب اقام ــبۀ »نفرش محاس
ــرآوردی  ــدی ب ــط رون ــاس خ ــر اس ــه ب ــوروز 1398، ک ــام ن ای

ــد. ــد آم ــت خواه به دس
1. ایــن توضیــح الزم اســت کــه به علــت اختــاف موجــود در داده    هــای اســتخراجی 
ــه  ــگری ک ــۀ گردش ــهری و آمارنام ــۀ ش  آمارنام

ً
ــا ــا )مث ــاوت داده  ه ــع متف از مناب

ــه  ــراث تهی ــازمان می ــار س ــر آم ــهرداری و دفت ــار ش ــر آم ــط دفت ــب توس ــه ترتی ب
ــورت  ــه به ص ــرجمع و چ ــورت س ــه به ص ــا )چ ــق داده  ه ــی تطاب ــوند(، بررس می  ش
ترکیبــی( از منابــع متفــاوت ضــرورت دارد. طبــق بررســی صورت گرفتــه، داده  هــای 
ــد  ــی و درص ــای اقامت ــی از واحده ــافران ورودی و خروج ــداد مس ــه تع ــوط ب مرب
اشــغال ایــن واحدهــا در هــر دو منبــع داده  هــا مطابقــت دارنــد )و البتــه بــا داده  هــای 

ــود(. ــق داده می  ش ــگری تطاب ــاری گردش ــالنامۀ آم ــده از س ــاالنۀ گرفته ش س
2. به علــت محدودیت  هــای کرونایــی کــه در ســال 1399 اعمــال شــد، ورود ایــن 
ســال بــه تحلیــل رونــد، نتایــج را تــورش دار خواهــد کــرد. ازایــن رو ســال انتهایــی 

در بررســی رونــد، ســال 1398 بــوده اســت.

ــه  ــه ب ــوروز 1398 ک ــت« در ن ــب اقام ــن »نفرش تعیی
ــا هــدف بازدیــد  شــهر مشــهد ســفر کرده  انــد امــا سفرشــان ب

ــت. ــه اس ــورت نگرفت ــهر ص ــگری از ش و گردش
زمــان  »انتقــال  اثــر  جداکــردن  دوم،  مــورد  بــرای 
گردشــگری« از اثــر »ازدحــام«، بایــد مفهــوم ایــن دو عبــارت 
به صــورت نمــودار توضیــح داده شــود تــا فرمول  نویســی 
ــرد.3  ــورت گی ــام ص ــر ازدح ــی اث ــبت به بررس ــری نس دقیق ت
ــد از  ــل و بع ــه دورۀ قب ــوط ب ــگری« مرب ــان گردش ــال زم »انتق
ــا  ــودار 2 ب ــوروز( در نم ــام ن ــداد )ای ــق روی ــان دقی مدت زم
ــگران در  ــه گردش ــت. البت ــده اس ــان داده ش ــۀ I و II نش ناحی
»انتقــال زمــان گردشــگری« ممکــن اســت بــرای بیــش از چند 
ــی  ــاه و حت ــد م ــرای چن ــد )ب ــا کنن ــان را جابه ج ــه سفرش هفت
یــک ســال سفرشــان را بــه تأخیــر بیندازنــد(. علــت آن، الگوی 
رفتــاری مســافران بــه شــهر مشــهد اســت، به طوری کــه 
ــا  ــل ی ــرای فص ــهر ب ــن ش ــگری در ای ــداف گردش ــی اه برخ
ماه  هــای خاصــی از ســال مثــل زمســتان چنــدان موضوعیــت 
ــران  ــرای جب ــی(.4 ب ــای آب ــتفاده از پارک ه ــد اس ــدارد )مانن ن
ــد  ــوان درص ــگری(، می  ت ــان گردش ــال زم ــر انتق ــر )اث ــن اث ای
بســیار کوچکــی از نفرشــب اقامــت را بــه دورۀ قبــل و بعــد از 
وقــوع رویــداد )نــوروز 1398( اضافــه کــرد. ایــن تصحیــح و 
اصــاح بــا corr1 نشــان داده می  شــود. آن طــور کــه مشــاهده 
ــا  ــل ی ــی قب ــدت کوتاه ــط م ــه فق ــگرانی ک ــود، گردش می  ش
بعــد از رویــداد ســفر می کننــد )E2( تعــداد نفرشــب اقامــت 
ــا  ــۀ III(، ام ــد )ناحی ــش می  دهن ــوروز کاه ــام ن ــول ای را در ط
نفرشــب اقامــت را بــرای دورۀ قبــل و بعــد از نــوروز )نواحــی 
ــد از  ــل و بع ــانی که در دورۀ قب ــد. کس ــش می  دهن I و II( افزای
تعطیــات نــوروزی و فقــط بــا هــدف بازدیــد از شــهر مشــهد 
ــدگان  ــزو انتقال  دهن ــی ج ــد ول ــفر کرده  ان ــهر س ــن ش ــه ای ب
می  شــوند.  داده  نشــان   corr2 بــا  نیســتند  ســفر  زمــان 
ــان  ــگرانی را نش ــت رفتۀ گردش ــت ازدس ــب اقام ــودار 2 ش نم
ــه ســفر  ــر ازدحــام از اقــدام ب  به واســطۀ اث

ً
می  دهــد کــه واقعــا

از  »انصراف  دهنــدگان  همــان  )یــا  کرده  انــد  صرف  نظــر 
ســفر«5 کــه بــا E1 نشــان داده می  شــود و منطقــۀ IV را دربــر 

می  گیــرد(. 

3. مســافرانی کــه به خاطــر پیامدهــای خارجــی منفــی وقــوع رویــداد از ســفر بــه 
ــان  ــال زم ــر »انتق ــد در دو اث ــاب می  کنن ــوروزی اجتن ــات ن ــام تعطی ــهد در ای مش
گردشــگری« و »ازدحــام« جــای می  گیرنــد و درواقــع از تصمیــم خــود بــرای ســفر 

ــد. ــر کرده  ان ــوروز 1398 صرف  نظ ــی ن ــهد ط ــه مش ب
ــرا  ــت. زی ــز اس ــیار ناچی ــهد بس ــهر مش ــگران در ش ــروه از گردش ــن گ ــهم ای 4. س
هــدف اول از ســفر بــه ایــن شــهر زیــارت اســت و همچنیــن ســایر اهــداف اصلــی 
ــی  ــی و اجتماع ــی و سیاس ــت طبیع  از محدودی

ً
ــا ــز عموم ــهر نی ــن ش ــه ای ــفر ب س

چندانــی برخــوردار نیســت. بــا وجــود ایــن، جداســازی ایــن نــوع »انتقــال زمانــی 

ــد. ــبات می افزای ــت محاس ــر دق ــت و ب ــد اس ــفر« مفی س
5. Cancellers
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)Preuss, 2011( نمودار 2: تفکیک بین نفرشب اقامت اسمی و اثر انتقال زمانی گردشگری

در مجمــوع، بــرای تعریــف اثــر ازدحــام در گردشــگری 
ــل  ــورت ذی ــوروز ، به ص ــل ن ــاص مث ــداد خ ــر روی ــی ب مبتن

عمــل خواهــد شــد:
»گردشــگران  و   )B( رویــداد«  »بازدیدکننــدگان 
بلندمدت  تــر« )A(، کل مصرفشــان بــه تأثیــرات افــزوده 

می  شــوند(. )جمــع  شــد  خواهــد 
»لغوکننــدگان ســفر« )E1( تعــداد افــرادی کــه بــه 
مشــهد ســفر کرده  انــد را کــم می  کنــد، بنابرایــن الگــوی 
ــادی را  ــع اقتص ــد مناف ــا بای ــال آن ه ــگری نرم ــرف گردش مص

ــد. ــش ده کاه
 )E2( »جابه جاکننــدگان قبــل و بعــد زمــان ســفر«
در زمــان دیگــری بــه شــهر مشــهد ســفر خواهنــد کــرد پــس 
کم شــدن هزینــۀ مصرفــی آن  هــا در ایــام نــوروز فقــط بــه دورۀ 
ــد آن را در محاســبات درنظــر  دیگــری منتقــل می شــود و نبای

گرفــت.
ایــام  از  صرف نظــر   ،)G( متــداول«  »ســفرکنندگان 
ــت  ــا به عل ــرد ام ــد ک ــد خواهن ــهد بازدی ــهر مش ــوروز، از ش ن
افزایــش قیمت  هــا در ایــن ایــام ممکــن اســت تأثیــری 

ــند. ــته باش ــز داش ــادی نی ــرات اقتص ــول در تأثی غیرمعم
ــام  ــا را در ای ــفر« )H( تقاض ــان س ــدگان زم »انتقال دهن
نــوروز افزایــش می  دهنــد، بــدون آن کــه تأثیــرات اقتصــادی در 
مقصــد برجــای گذارنــد؛ زیــرا به هرحــال بــه ایــن شــهر ســفر 

خواهنــد کــرد.
ــا ایــن توصیــف و بــا اجتنــاب از شــمارش مضاعــف  ب
در محاســبات، اثــر ازدحــام در گردشــگری بــه صــورت زیــر 

ــود: ــبه می  ش محاس

کــه در آن،                         تعــداد نفرشــب اقامــت 
گردشــگران بــرای دورۀ کوتــاه قبــل و بعــد از تعطیــات 
ــب  ــداد نفرش ــط a و b(                            تع ــن خ ــوروزی )بی ن
 b، و a ــط ــن خ ــورزی )بی ــات ن ــام تعطی ــرای ای ــت ب اقام
corr1( کل شــب اقامــت بــرای گردشــگرانی کــه زمــان ســفر 
ــد از  ــل و بع ــاه قب ــه در دورۀ کوت ــد )چ ــال داده  ان ــود را انتق خ
رویــداد و چــه بــرای دوره  هــای طوالنی  تــر( و corr2 نفرشــب 
اقامــت بــرای دورۀ قبــل و بعــد از تعطیــات نــوروز اســت کــه 
جــزو انتقال  دهنــدگان زمــان ســفر قلمــداد نمی  شــوند. بــرای 
ــن  ــز چنی ــی در پرانت ــب منف ــال ضری ــا اعم ــر، ب ــۀ اخی معادل

می  آیــد: به دســت 

ــن  ــود چنی ــی ش ــدار E1 منف ــر مق ــه، اگ ــن رابط در ای
ــی  ــگران واقع ــت گردش ــب اقام ــه نفرش ــود ک ــیر می  ش تفس
ــدگان زمــان گردشــگری  ــوروزی و انتقال  دهن در تعطیــات ن
ــاه قبــل و بعــد  تعــداد نفرشــب اقامــت مربــوط بــه دورۀ کوت
از تعطیــات نــوروزی )E2( را جبــران نمی  کنــد و مقــداری 
کمتــر از آن دارد. ایــن بــدان معنــی اســت کــه با فــرض این که 
ــای  ــد و داده  ه ــده باش ــرآورد ش ــتی ب ــه درس ــد ب ــط رون خ
ــر  ــد، اث ــوردار باش ــت الزم برخ ــت و دق ــز از صح ــی نی ثبت
ــه  ــدار E1 ب ــودن مق ــی ب ــز اســت. منف ازدحــام بســیار ناچی
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ــز  ــر ازدحــام نیســت بلکــه فقــط مقــدار ناچی ــود اث ــی نب معن
آن را بیــان می  کنــد و داده  هــای مســتخرج از محاســبات 
نیــز قابــل تفســیر دقیــق نیســت )Preuss, 2011(. امــا اگــر 
ــت  ــب اقام ــد، نفرش ــان ده ــی را نش ــدد مثبت ــدار E1 ع مق
به دســت آمده از ایــن معادلــه بیانگــر نفرشــب اقامــت در 
ــوی  ــاس الگ ــر اس ــوان ب ــن رو می  ت ــت. ازای ــام اس ــر ازدح اث
ــبات  ــا محاس ــرد آن  ه ــگران و هزینه  ک ــی گردش ــار مصرف رفت
ــر اقتصــاد را محاســبه کــرد.  ــر ازدحــام ب ــی ناشــی از اث ریال
 
ً
اجــرای ایــن پژوهــش محدودیت  هایــی نیــز دارد کــه عمدتــا
ــود.  ــط می  ش ــابی مرتب ــای اکتس ــت داده  ه ــت و دق ــه کیفی ب
ــا  ــاری را ت ــای آم ــکان خط ــت داده ام ــون دریاف ــع گوناگ مناب
ــت،  ــن محدودی ــش ای ــرای کاه ــد. ب ــش می  ده ــدی افزای ح
ســعی شــده اســت کــه پرســش نامۀ تکمیلــی تــا حــد امــکان 
ــن شــود  ــراث تدوی ــا نظــر کارشناســان آمــاری ســازمان می ب
تــا کمتریــن اختــاف را بــا داده  هــای دریافت شــده از آن 

ــد. ــته باش ــازمان داش س

نتایج
 1398 نــوروز  تعطیــات  در  پیمایشــی  مطالعــۀ 
)از 28 اســفندماه تــا 14 فروردیــن( نشــان می  دهــد کــه 
ــه  ــوروز ب ــات ن ــه در تعطی ــگرانی ک ــد از گردش 79/51 درص
شــهر مشــهد ســفر کرده  انــد، بــدون انتقــال زمــان گردشــگری، 
ســفر خــود را انجــام داده  انــد )فــارغ از هرگونــه تأثیــرات منفــی 
تراکــم جمعیــت و محدودیت  هــا در تأمیــن زیرســاخت  ها 
ــگری( و  ــک گردش ــام پی ــی در ای ــای خارج ــایر پیامده و س
ــه  ــهد، ب ــهر مش ــه ش ــگران ورودی ب ــد از گردش 19/41 درص
ــی  ــه دورۀ زمان ــود را ب ــفر خ ــول دورۀ س ــون، ط ــل گوناگ عل
کوتــاه در قبــل یــا بعــد از ایــام نــوروز منتقــل کرده  انــد. از ایــن 
تعــداد )19/41 درصــد(، 11/59 درصــد سفرشــان را بــه قبــل 
از تعطیــات عیــد نــوروز و 7/82 درصــد سفرشــان را بــه بعــد 
ــد  ــدود 1/08 درص ــد. ح ــول کرده  ان ــوروز موک ــات ن از تعطی
ــوروز  ــام ن ــز گردشــگرانی هســتند کــه دورۀ سفرشــان کل ای نی
ــام در مشــهد  ــن ای ــی بیشــتر از ای ــه اســت و حت ــر گرفت را درب
ــزان  ــراه می ــه هم ــار را ب ــن رفت ــدول 1 ای ــته  اند. ج ــت داش اقام

ــد: ــان می  ده ــروه نش ــر گ ــدگاری در ه مان

جدول 1: تعداد و ماندگاری گردشگران ورودی به مشهد در تعطیالت نوروزی

ماندگاریدرصد از کل سفرهانوع

79/515/77گردشگرانی که در تعطیات نوروز در مشهد حضور داشته  اند

19/416/8گردشگرانی که دورۀ سفر خود را به قبل یا بعد از ایام نوروز انتقال داده  اند

11/595/27گردشگرانی که دورۀ سفر خود را به قبل ایام نوروز انتقال داده  اند

7/827/32گردشگرانی که دورۀ سفر خود را به بعد ایام نوروز انتقال داده  اند

1/0826/25گردشگرانی که طول دورۀ سفر خود را بیش از ایام نوروز درنظر گرفته  اند

14/876/64سفرهایی که با هدف بازدید از شهر و جاذبه  های شهری مشهد نبوده است )گردشگران متداول(

 مطابق برنامه  ریزی قبلی رخ داده است
ً
58/495/12گردشگرانی که میزان ماندگاری آن  ها دقیقا

می شــود،  مشــاهده   1 جــدول  در  کــه  همان طــور 
ــوروز  ــات ن ــد از تعطی ــا بع ــود را ت ــفر خ ــه س ــگرانی ک گردش
بــه تأخیــر انداخته  انــد و زمــان بازگشــت خــود را بــه روزهــای 
بعــد از ایــام نــوروز موکــول کرده  انــد از گردشــگرانی کــه 
ــام  ــوروز انج ــات ن ــل از تعطی ــای قب ــود را در روزه ــفر خ س
داده  انــد مانــدگاری بیشــتری دارنــد. مجمــوع ایــن دو گــروه از 
گردشــگران کــه ســفر خــود را بــه قبــل یــا بعــد از ایــام نــوروز 
منتقــل کرده  انــد »انتقال دهنــدگان زمــان ســفر« شــناخته 
ــرای  ــوروز ب ــام ن ــینه از ای ــتفادۀ بیش ــه اس ــش ب ــوند. گرای می  ش
ــام  ــد از ای ــه بع ــود را ب ــفر خ ــه س ــگرانی ک ــروه از گردش آن گ
ــهود  ــا مش ــتر آن  ه ــدگاری بیش ــد در مان ــول کرده  ان ــوروز موک ن

اســت. مــدت مانــدگاری انتظــاری و مانــدگاری واقعــی 
ــه  ــفر ب ــان س ــدگان زم ــگران )انتقال  دهن ــروه از گردش ــن گ ای
ــر  ــروه دیگ ــبت به گ ــری نس ــق کمت ــوروز( تطاب ــام ن ــد از ای بع
ــوروز( دارد  ــام ن ــل از ای ــه قب ــفر ب ــان س ــدگان زم )انتقال  دهن
و البتــه بیشــتر از مانــدگاری انتظــاری نیــز هســت  )7/32 
واقعــی در مقابــل 6/54 انتظــاری(. هــر دوی ایــن نتایــج 
گویــای انتقــال زمــان ســفر بــه بعــد از ایــام تعطیــات نــوروز 
ــام  ــن ای ــی ای ــی منف ــرات خارج ــت تأثی ــن به عل و فاصله گرفت

ــت. اس
بــرای تعییــن اثــر ازدحــام و مشــخص کردن گردشــگرانی 
 افــرادی 

ً
کــه از ســفر بــه مشــهد اجتنــاب کرده  انــد )نــه صرفــا
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کــه زمــان ســفر خــود بــه مشــهد را بــه قبــل یــا بعــد از ایــام 
ــاری و  ــت انتظ ــت وضعی ــد(، الزم اس ــل کرده  ان ــوروز منتق ن
وضعیــت واقعــی بــا یکدیگــر مقایســه شــود. نمــودار 3 رونــد 
واقعــی »نفرشــب اقامــت« را در کنــار رونــد خطــی انتظــاری 
ــرای فصــل بهــار طــی دورۀ 1390-1399 نشــان می  دهــد.  ب
ــا بهــار  ــن داده  هــای بهــار 1390 ت ــا درنظرگرفت ــد، ب ــن رون ای
ــودار 3 در  ــد و نم ــط رون ــت. از خ ــده اس ــت آم 1398 به دس
مراحــل بعــدی محاســبۀ اثــر ازدحــام اســتفاده خواهــد شــد. 

ــهد،  ــهر مش ــه ش ــگر ب ــمگیر گردش ــای ورود چش ــج گوی نتای
ــد، در بهــار 1397 و بهــار 1398 اســت.  ــر از خــط رون باالت
بــا توجــه بــه باالتربــودن قابل ماحظــه نمــودار از خــط رونــد 
بــرای ســال  های مذکــور، انتظــار مــی  رود اثــر ازدحــام در ایــن 
ــر  ــبۀ اث ــرای محاس ــد ب ــد. هرچن ــه باش ــز قابل ماحظ دوره نی
ــر  ــر درنظ ــی باالت ــتر و پیچیدگ ــات بیش ــد جزئی ــام بای ازدح

گرفتــه شــود. 

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

1. به عنوان پروکسی برای محاسبۀ انتظاری سفرهای نوروزی در سال موردنظر
2. اگرچه مقادیر H و corr1 نیز در محاسبۀ اولیه مقدار E1 موردنیاز است اما چون در مسیر محاسبات حذف می  شوند در اینجا مورد اشاره قرار نمی  گیرند.

بـرای تعییـن اثر ازدحـام، بر اسـاس روش شناسـی پژوهش، 
بایـد مقادیـر                                 و                

 2 جــدول  در  کــه  همان طــور  کــرد.1  محاســبه  را   E2
ــگران  ــه گردش ــوط ب ــت« مرب ــب اقام ــت، »نفرش ــده اس آم
ــب  ــت و ش ــده اس ــت آم ــر )A( 1166948 به دس بلندمدت  ت
 در ایــام تعطیــات 

ً
اقامــت مربــوط بــه گردشــگرانی کــه دقیقــا

نــوروز بــه شــهر مشــهد ســفر کرده  انــد )B( حــدود 6میلیــون 
نفرشــب اقامــت اســت. از مجمــوع ایــن مقادیــر، بایــد 
نفرشــب اقامــت مربــوط بــه گردشــگرانی کــه فقــط بــا هــدف 
ــه  ــوروز )و ن ــات ن ــود تعطی ــطۀ وج ــهد به واس ــد از مش بازدی
ــب  ــن نفرش ــد و همچنی ــفر کرده  ان ــر از آن( س ــی غی ــه علل ب
ــک دوره  ــفر )ی ــان س ــدگان زم ــه انتقال  دهن ــوط ب ــت مرب اقام
ــه  ــرد. البت ــم ک ــوروز( را ک ــات ن ــام تعطی ــد از ای ــا بع ــل ی قب
ــات  ــد از تعطی ــل و بع ــه دورۀ قب ــوط ب ــت مرب ــب اقام نفرش
انتقال  دهنــدگان  کــه جــزو  بــرای گردشــگرانی  را  نــوروز 
ــزود.  ــه محاســبات اف ــد ب ــد بای زمــان ســفر به شــمار نمی رون
ــر  ــه بیانگ ــام( ک ــر ازدح ــدار E1 )اث ــح، مق ــن توضی ــا ای ب

ــای  ــت پیامده ــهد به  عل ــه مش ــفر ب ــدگان از س انصراف  دهن
ــت  ــوروزی اس ــات ن ــام تعطی ــی از ای ــی ناش ــی منف خارج
ــدار  ــدول 2 مق ــف از ج ــن ردی ــد. آخری ــد آم ــت خواه به دس
E1 محاســباتی را بــا توجــه بــه روش  شناســی تفصیلــی کــه در 

ــد. ــان می  ده ــت نش ــده اس ــاره ش ــدان اش ــه ب ــن مطالع ای
اگــر مقــدار E1 منفــی به دســت می  آمــد، بیانگــر آن بــود کــه 
مجمــوع نفرشــب اقامــت صورت گرفتــه توســط گردشــگرانی 
کــه بــا هــدف اســتفاده از تعطیــات نــوروز بــه مشــهد 
ســفر کرده  انــد و نفرشــب اقامــت صورت گرفتــه توســط 
بــوده   E2 از مقــدار انتقال  دهنــدگان زمــان ســفر کمتــر 
اســت. بــر اســاس مطالعــۀ پــروس )2011(، ایــن بــدان معنی 
نیســت کــه هیــچ اثــر ازدحامــی وجــود نخواهــد داشــت بلکــه 
بیانگــر آن اســت کــه اثــر ازدحــام بســیار ناچیــز خواهــد بــود. 
ــت  ــب اقام ــداد نفرش ــد، تع ــت باش ــدار E1 مثب ــر مق ــا اگ ام
ــری(  ــی جب ــان جایگزین ــا هم ــام )ی ــر ازدح ــه اث ــوط ب مرب
قابل ماحظــه اســت. در اینجــا، مقــدار حــدودی 1/8 میلیــون 
نفرشــب اقامــت بــرای E1 به دســت آمــده اســت کــه حــدود 

 corr2، B، A 
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یک چهــارم کل نفرشــب اقامــت در تعطیــات نــوروز اســت. 
ــات  ــود تأسیس ــورت بهب ــه در ص ــت ک ــی اس ــدان معن ــن ب ای
اقامتــی )افزایــش ظرفیــت، بهبــود کیفیــت، متنوع  ســازی، 
متعادل  ترســازی قیمت  هــا و افزایــش بهــره  وری عملکــرد(، 
توســعۀ  و  )ایجــاد  حمل ونقلــی  زیرســاخت  های  تقویــت 
راه  هــا، کاهــش بــار ترافیکــی جــاده  ای، افزایــش نــاوگان ریلــی 
ــود  ــه مقاصــد و جاذبه  هــا( و بهب ــر ب و هوایــی و دسترســی بهت
خدمات  رســانی در جاذبه  هــای گردشــگری امــکان رشــد 
ــا  ــود دارد. ب ــد وج ــا 24 درص ــوروز ت ــام ن ــگری در ای گردش
 کامــل تأسیســات اقامتــی و فعالیــت 

ً
توجــه بــه اشــغال نســبتا

ــهر  ــوروز در ش ــام ن ــگری در ای ــات گردش ــر خدم ــل دیگ کام
ــام  ــر ازدح ــش اث ــرای کاه ــه ب ــه  ای ک ــه برنام ــهد، هرگون مش
ــه شــهر مشــهد در  و جــذب ایــن تعــداد گردشــگران بالقــوه ب
ــوروز اجــرا شــود الزم اســت ســمت عرضــۀ خدمــات  ــام ن ای
ــه  ــوط ب ــز تقویــت شــود و زیرســاخت  های مرب گردشــگری نی

ــرد. ــرار گی ــز مــورد توجــه ق آن نی

جدول 2: معیارهای محاسبۀ اثر ازدحام در گردشگری

مقدار )نفرشب اقامت(معیار

N7439295 )کل شب اقامت(

A1166948

B6013000

D)nowruz(4773490

D)pre/post(1802409

corr21203235

E23192643

E11807280

نمودار 4 وضعیت خط روند، فرایند واقعی و حالت  های انتظاری 
 I، II، را که منتج به مقادیر جدول 2 است نشان می  دهد. نواحی
III، V و IV که در روش  شناسی اشاره شد در این نمودار قابل 
بررسی است. همان طور که از نمودار 4 مشخص است، ناحیۀ 
از  بیشتر  آبی و خط چین مشکی( بسیار  بین خط  V )محصور 
سایر نواحی است که سهم باالی گردشگران بدون انتقال زمانی را 
نشان می  دهد )سهم حدود 80 درصدی که در پیش تر اشاره شد(.

نمودار 4: روند واقعی و انتظاری »شب اقامت« در ایام نوروز و دوره  های قبل و بعد از آن 
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رویــداد خاصــی مثل نــوروز و پیــک ورود گردشــگران و 
ــه گردشــگران  محدودیت  هــای زیرســاختی خدمات  رســانی ب
ــگران  ــام گردش ــر ازدح ــوع اث ــرای وق ــی ب ــام علت ــن ای در ای
ــام  ــر ازدح ــت. اث ــهد اس ــهر مش ــی در ش ــی و خارج داخل
ممکــن اســت به علــت قیمت  هــای باالتــر در اقامــت و 
تقاضــا  رشــد  به علــت   ،

ً
معمــوال دهــد.  رخ  حمل ونقــل 

ــگران  ــه گردش ــده ب ــات ارائه ش ــت خدم ــام، قیم ــن ای در ای
افزایشــی چشــمگیر دارد.1 امــا علــت اثــر ازدحــام فقــط 
ــا  ــایر بازدارنده  ه ــت. س ــا نیس ــش قیمت  ه ــه افزای ــدود ب مح
ــت:  ــوارد اس ــن م ــامل ای ــام ش ــر ازدح ــاد اث ــل ایج و عوام
ــژه در  ــل )به وی ــات حمل ونق ــت خدم ــت در دریاف محدودی
تهیــۀ بلیــت هواپیمــا و قطــار(، تصــور گردشــگران از کمبــود 
ــاد   زی

ً
ــبتا ــت نس ــی و قیم ــای اقامت ــل و واحده ــای هت اتاق  ه

آن   )فقــط ادراک و تصــوری کــه دارنــد( و تصــور آن  هــا 
از این کــه اســتفاده از خدمــات دیگــر مثــل حمل ونقــل 
عمومــی در ایــام پیــک بســیار دشــوار اســت و صــرف زمــان 
 Crompton, 1999; Baade( ــد ــتری را می طلب ــیار بیش بس
 & Matheson, 2004; Loots, 2006; Du Plessis &

 .)Maennig, 2012
ــروه  ــدام گ ــه ک ــت ک ــایی آن اس ــه شناس ــر از هم مهم ت
از گردشــگران )بالقــوه و بالفعــل( در اثــر ازدحــام جــای 
ــطۀ  ــه به واس ــهد ک ــهر مش ــوۀ ش ــگران بالق ــد؛ گردش می  گیرن
دورۀ زمانــی نــوروز و این کــه نتوانســته  اند بلیــت ســفر و 
ــداری  ــوروز خری ــام ن ــهر را در ای ــن ش ــه ای ــفر ب ــیلۀ س وس
ــا  ــام ی ــن ای ــا در ای ــودن هزینه  ه ــطۀ گران ب ــا به واس ــد، ی کنن
عللــی دیگــر از ســفر بــه مشــهد اجتنــاب می  کننــد. ازایــن رو 
ــادی  ــر اقتص ــبات اث ــودار 1( در محاس ــروه )82 در نم ــن گ ای
ــر  ــی اث ــان در ارزیاب ــر پنه ــوند و متغی ــه نمی  ش ــر گرفت درنظ

می  رونــد. به شــمار  اقتصــادی 
ــع  ــر بازتوزی ــر ازدحــام و اث ــن اث ــۀ دیگــر این کــه بی نکت
ــی  ــع زمان ــد. بازتوزی ــل ش ــز قائ ــد تمای ــدد( بای ــع مج )توزی
صــرف  از  کــه  بالقــوه  ای  گردشــگران  کــه  می  دهــد  رخ 
زمــان خــود در ایــام نــوروز منصــرف شــده  اند مخــارج 
برنامه  ریزی شــدۀ گردشــگری خــود را در دورۀ زمانــی دیگــری 
)مثــل انتقال  دهنــدگان زمــان ســفر( یــا در مقصــد گردشــگری 
 مخــارج خــود را به جــای 

ً
دیگــری هزینــه کننــد یــا کا

گردشــگری در بخش  هــای دیگــر اقتصــادی مثــل خریــد 
ــردی  ــال، ف ــرای مث ــد. ب ــرف کنن ــودرو ص ــا خ ــزل ی ــوازم من ل
کــه از ســفر بــه مشــهد در ایــام نــوروز اجتنــاب کــرده اســت، 

ــود:  ــذاری می  ش ــرخ قیمت  گ ــاالنه در دو ن ــی س ــات اقامت ــال، خدم ــرای مث 1. ب
ــات  ــت خدم ــوروز( و قیم ــام ن ــز ای ــال )به ج ــت در کل س ــات اقام ــت خدم قیم
ســایر  در  گردشــگری  خدمــات  نــرخ  همچنیــن،  نــوروز.  ایــام  در  اقامــت 
ــش  ــه علــت افزای ــک ب ــام پی ــن می  شــود، در ای ــازار تعیی ــی کــه توســط ب حوزه  های

ــه دارد. ــل توج ــد قاب ــه رش ــاف عرض ــت در انعط ــا و محدودی ــطح تقاض س

بودجــۀ آن را در ســفر بــه شــهرهای دیگــر کشــور هزینــه کنــد 
 از هــر نــوع ســفری منصــرف شــود و بودجــۀ خــود را 

ً
یــا کا

بــه خریــد محصــوالت و لــوازم غیرگردشــگری )مثــل پوشــاک 
یــا لــوازم منــزل( اختصــاص دهــد. ســؤال ایــن اســت کــه آیــا 
ــا  ــود ی ــه می ش ــهرها هزین ــایر ش ــگری س ــول در گردش ــن پ ای
 در بخــش غیرگردشــگری صــرف می  شــود. اگــر ایــن 

ً
کا

پــول در بخــش دیگــری به جــز گردشــگری هزینــه شــود، آیــا 
ــتمزد  ــد )دس ــاد می  کن ــتری ایج ــزودۀ بیش ــش ارزش اف آن بخ
ــود(؟ ارزش  ــب می  ش ــتغال موج ــر اش ــهم باالت ــا س ــر ی باالت
افــزودۀ بیشــتر موجــب بهره منــدی تمامــی شــهروندان از 
ــد.  ــد ش ــش خواه ــغل در آن بخ ــاد ش ــا و ایج ــد تقاض رش
ــار  ــع انتظ ــر بازتوزی ــی از اث ــت و منف ــواع مثب ــت، ان در حقیق
ــن  ــت و در ای ــتری اس ــات بیش ــد تحقیق ــه نیازمن ــی رود )ک م
بــرای ساده  ســازی  بــدان پرداختــه نمی  شــود(.  پژوهــش 
ــی  ــت و منف ــرات مثب ــد تأثی ــع، بای ــرات بازتوزی ــبۀ تأثی محاس
ــاز  ــن رو نی ــرد، ازای ــی ک ــت بررس ــفر را به دق ــراف از س انص
ــدان  ــوان ب ــه می  ت ــا آنچ ــت. ام ــتری اس ــی  های بیش ــه بررس ب
اشــاره کــرد ایــن اســت کــه اگــر پیامدهــای خارجــی منفــی 
در ایــام پیــک گردشــگری ازجملــه ایــام برگــزاری رویدادهــای 
ــا  ــد ت ــع باش ــل رف ــوروزی( قاب ــات ن ــل تعطی ــاص )مث خ
ــع  ــع رف ــد؟ درواق ــگری می افزای ــد گردش ــه رش ــد ب ــه ح چ
ــود  ــهیات و بهب ــای تس ــاختی و اعط ــای زیرس محدودیت    ه
ــگران  ــه ورود گردش ــد ب ــه ح ــا چ ــگری ت ــات گردش تأسیس
آیــا در  ایــن ســرمایه  گذاری  ها  بــه مقصــد می  انجامــد و 
مجمــوع اقتصــاد مقصــد را منتفــع می  ســازد یــا خیــر؟ 
ــا آنچــه  ــن حــد ســرمایه  گذاری بســیار دشــوار اســت ام تعیی
ــهد  ــهر مش ــگری ش ــرای گردش ــام ب ــر ازدح ــبات اث از محاس
به  دســت آمــده اســت بیانگــر آن اســت کــه در صــورت رفــع 
ــن  ــی در ای ــی منف ــای خارج ــت و پیامده ــه محدودی هرگون
ــا فــرض ثابت بــودن شــرایط محیطــی دیگــر، شــمار  شــهر، ب
 24 درصــد افزایــش 

ً
گردشــگران ورودی بــه ایــن شــهر حــدودا

خواهــد یافــت کــه بــا توجــه بــه محدودیت  هــای زیرســاختی 
ــرمایه  گذاری  ــد س  نیازمن

ً
ــا ــش قطع ــن افزای ــک، ای ــام پی در ای

بیشــتری در صنعــت گردشــگری اســت. از ســوی دیگــر، برای 
ــام پیــک گردشــگری،  گــذر از محدودیت  هــای موجــود در ای
ــت  ــهری و مدیری ــت ش ــوی مدیری ــد از س ــه بای ــکاری ک راه
ــازۀ  ــترده  ترکردن ب ــود گس ــی ش ــهر اجرای ــن ش ــد در ای مقص
زمانــی ورود گردشــگران اســت. درواقــع، بایــد راهکارهایــی 
اجــرا شــود کــه گردشــگری در مشــهد در طــی ســال و 
ــام  ــر ازدح ــدام، اث ــن اق ــا ای ــرد. ب ــورت گی ــر ص یکنواخت  ت
 مقصــد 

ً
ــی تبدیــل خواهــد شــد و عمــا ــر انتقــال زمان ــه اث ب

گردشــگری )شــهر مشــهد( از اثــر ازدحــام در ایــام نــوروز دور 
خواهــد مانــد. حــدود 20 درصــد از ســفرها بــه گردشــگرانی 
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ــل  ــه قب ــوط می  شــود کــه بیشــتر روزهــای ســفر خــود را ب مرب
ــه  ــن رو توصی ــد.1 ازای ــل کرده  ان ــوروز منتق ــام ن ــد از ای ــا بع ی
ــهد،  ــهر مش ــگری ش ــوزۀ گردش ــت گذاران ح ــود سیاس می  ش
ــل  ــت از تبدی ــگران و ممانع ــروه از گردش ــن گ ــظ ای ــرای حف ب
ــاب  ــهد اجتن ــه مش ــفر ب  از س

ً
ــه کا ــگرانی ک ــه گردش ــا ب آن  ه

می  کننــد )پدیــدۀ ازدحــام(، خدمــات و امکانــات گردشــگری 
ایــام نــوروز را بــه بــازۀ زمانــی طوالنی  تــری کــه هفتــۀ قبــل و 
هفتــه بعــد از ایــام نــوروز را نیــز دربــر گیــرد گســترش دهنــد؛ 
در  جاذبه  هــا  خدمات  رســانی  زمانــی  بــازۀ  مثــال،  بــرای 
طــول شــبانه  روز و در طــول هفتــه، و خدمــات راهنمــای زائــر/ 
ــه می  شــود.  ــه گردشــگران ارائ ــوروز ب ــام ن گردشــگر کــه در ای
ــرای توســعۀ خدمــات رفاهــی و  همچنیــن، برنامه  هایــی کــه ب
ــل  ــای قب ــود در روزه ــرا می  ش ــوروز اج ــام ن ــل در ای حمل ونق
و بعــد از ایــن ایــام نیــز اجرایــی باشــد. ایــن اقدامــات مانــع از 
افزایــش تأثیــرات منفــی ازدحــام و کاهــش تعــداد گردشــگران 

ــود. ــهد می ش ــه مش ورودی ب

جمع  بندی و نتیجه  گیری
بــا توجــه بــه تأثیــرات منفــی ورود گردشــگران بی شــمار 
ــات  ــاختی و تأسیس ــای زیرس ــوروز و محدودیت  ه ــام ن در ای
حمل ونقــل(،  خدمــات  و  اقامــت  )به ویــژه  گردشــگری 
گروهــی از خانوارهــا از ســفر در ایــن ایــام منصــرف می  شــوند. 
اگــر آن  هــا ســفر خــود را در دورۀ زمانــی دیگــری از ســال و در 
ــا  ــرد آن  ه ــوع هزینه  ک ــد، در مجم ــام دهن ــد انج ــان مقص هم
ــی  ــر منف ــت و تأثی ــه اس ــورت گرفت ــگری ص ــش گردش در بخ
ــر  ــا اگ ــت. ام ــد گذاش ــگری نخواه ــد گردش ــاد مقص در اقتص
 از هرگونــه ســفری در آن ســال صرف  نظــر کننــد یــا 

ً
آن  هــا کا

ــرای گردشــگری را در بخــش دیگــری  ــۀ پیش  بینی شــده ب هزین
)به جــز گردشــگری( هزینــه کننــد، ایــن انصــراف تأثیــر 
ــود.  ــداد می  ش ــد قلم ــگری مقص ــی در گردش ــادی منف اقتص
اگــر ایــن انصــراف ناشــی از پیامدهــای خارجــی منفــی 
مقصــد گردشــگری در ایــام پیــک باشــد )ازجملــه باالتربــودن 
ــای  ــه واحده ــب ب ــی مناس ــود دسترس ــک، نب ــا، ترافی قیمت  ه
ــش  ــود. پژوه ــه می  ش ــام« گفت ــر ازدح ــه آن »اث ــی(، ب اقامت
پیــش رو بــا هــدف بررســی ایــن اثــر، بیــن »انصراف  دهنــدگان 
از ســفر« یــا همــان پدیــدۀ ازدحــام و »انتقال  دهنــدگان زمــان 
ســفر« تمایــز قائــل شــده اســت. نتایــج بــرای نمونــۀ مــوردی 
)شــهر مشــهد( گویــای آن اســت کــه اثــر ازدحــام گردشــگری 
 زیاد اســت. 

ً
در شــهر مشــهد در ایــام تعطیــات نوروزی نســبتا

ــان  ــه دوره سفرش ــی ک ــر )آن  های ــگران بلندمدت  ت ــز گردش ــد نی ــدود 1 درص 1 ح
ــا  ــخ ورود آنه ــه تاری ــت بطوریک ــه اس ــر گرفت ــوروز را درب ــام ن ــهد، کل ای ــه مش ب
بــه مشــهد، قبــل از ایــام نــوروز بــوده اســت و تاریــخ خــروج آنهــا از مشــهد نیــز 
بعــد از ایــن ایــام می  باشــد( هســتند کــه ســهم ناچیــزی از کل ســفرها را بــه خــود 

اختصــاص می  دهنــد.

البتــه پیامدهــای خارجــی منفــی بــرای دوره  هــای پیــک بســیار 
ــی  رود  ــار م ــن رو انتظ ــت؛ ازای ــال اس ــر س ــام دیگ ــتر از ای بیش
کــه در دیگــر دوره  هــای زمانــی ســال اثــر ازدحــام بســیار کمتــر 
از آن چیــزی باشــد کــه در تعطیــات نــوروزی به دســت آمــده 
ــهد  ــهر مش ــوروزی ش ــات ن ــام در تعطی ــر ازدح ــت. اث اس
حــدود 24 درصــد از کل گردشــگری در ایــن ایــام اســت کــه 
ــهری  ــعۀ ش ــه توس ــت. ازآنجاک ــه  ای اس ــدار قابل ماحظ مق
ــی  ــده شــده اســت، اقدامات ــر محــور گردشــگری دی مشــهد ب
ــر  ــت و متعادل  ت ــعۀ یکنواخ ــرای توس ــزی ب ــون برنامه  ری همچ
ــگری در  ــار گردش ــش فش ــال و کاه ــول س ــگری در ط گردش
ــی و تقویــت  ــود کیفــی زیرســاخت  های اقامت ــام پیــک، بهب ای
و  کّمــی و کیفــی خدمــات حمل ونقــل )هوایــی، ریلــی 
ــهر  ــگری در ش ــام گردش ــر ازدح ــش اث ــرای کاه ــاده  ای( ب ج
مشــهد مفیــد خواهــد بــود. همچنیــن، گســترش زمانــی 
ــه  ــوروز ب ــام ن خدمــات گردشــگری کــه به طــور خــاص در ای
گردشــگران داده می  شــود در حفــظ تعــداد گردشــگران فعلــی 
ــات  ــرمایه  گذاری در تأسیس ــه س ــود. ازآنجاک ــد ب ــر خواه مؤث
ــیار  ــهر بس ــن ش ــی در ای ــات اقامت ــژه تأسیس ــگری به وی گردش
بیشــتر از میانگیــن کشــوری اســت و بــا وجــود محدودیت  هــا 
در تأمیــن واحدهــای اقامتــی در ایــام پیــک، همچنــان ضریــب 
ــود؛  ــد نمی  ش ــام  00 درص ــن ای ــا در ای ــن واحده ــغال ای اش
ــر  ــی، بهت ــای اقامت ــاز واحده ــای ساخت وس ــن رو، به ج ازای
اســت مدیریــت بهره  منــدی از اقامــت در شــهر مشــهد را 
ــای  ــخصی و واحده ــازل ش ــامان دهی من ــید. س ــود بخش بهب
غیررســمی اقامتــی در شــهر مشــهد از جملۀ ایــن اقدامات اســت.
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