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چکیده

یو
تعیین ظرفیت قابل تحمل محیطهای گردشگری اساسًاًا یک مفهوم نسبی بوده که از آستانههای قابل قبول اقتصا يد  ، ،اجتماعی ی

ش محیططط و بررسییی تع اد ددد
زیست محیطی در منطقه میزبان تبعیت می کندکه در محیطهای گردش رگ ييي ب روآر ددد ظرفیتتت پذیرش ش
متقاضیان حوزههای گردشگري از چالشهای پیش روي برنامهریزان عرصههای گردشگری قلمداد م  ی شش شششوددر مقال هب رضاح ه    
بررسی این مقوله به تعیین میزان ظرفیت تحمل جاذبههای گردشگری شهری در کاشان به عنوان یکی از مهمترین فضا رهش یاه یی یی
ی
گردشگرپذیری کشورمان با تمرکز بر ابنیه و آثار معماری پرداخته ش سا رب و هد اس د  و  روحم ا رصانع زکرمت یلص گشدرگ ر یییییییی ییییییییی
باهدف ،برآورد ظرفیت تحمل گردشگری این شهر ارتقای توان پذیرش آن با استفاده از محاسبات فرمولللها ای ظرفی هب لمحت ت    
تعیین ظرفیت پذیرش گردشگران این شهر در دو محور اصلی جاذب گردشگری آن در فصول پ پ( ددرت ر ی  یرگشدرگ ک شششش ش ششششششهر
فصل بهار) با بهرهگیری از تکنیک اخذآرای از متخصصان (دلفی) پرداخته شده است وبر اساس این سنجشها ،بناهای با ارزش آن
که شامل خانه طباطبایی ،باغ فین ،تپه سیلک و حمام میرسلطان احمدشده است برآورده ظرفیت تحمل شدهاند

واژگان کلیدی :ظرفیت تحمل ،محورهای گردشگری ،گردشگری شهری

 1نویسنده مسئولAzitarajabi @ yahoo.com،
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مقدمه
گرچه در سالیان اخیر گردشگری شهری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه شهری مورد توجه و استفاده قرار گرفته،
لیکن هنوز سطح آسیبپذیری محیطی در شهرها ،جهت توسعه گردشگری ه ویژه در کشورهایی همچو نامروشک ن   
ایران بسیار باالبوده و آمادگی مناسبی در محیطهای شهری کشور برای پذیرش مطلوب آن با کمترین آث را ن بولطما
محیطی درآن ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از این روگرچه گردشگری شهری ب قلخ ا

فرصتتتهاای جدید

باعث احیا و بهبود شرایط زندگی ساکنان شهر میگردد ،ولی باید توجه داشت که توسعه گردش نودب یرهش یرگ    
تعیین آستانه تغییرات قابل قبول ،برنامهریزی و مشارکت مردم در محیط شهر ،موجب آسیبهای اقتصادی ،اجتم یعا
و زیست محیطی جبران ناپذیری خواهد شد ) )Lepp,2007:879( .با توجه به ماهیت گردشگری شهری ،این فعالیت
باید به عنوان مکمل نقش محیطهای شهری در بافت تاریخی و طبیعی آن تعریف شود .لذا ب یعت و دروآر ی دودح ن    
توسعه آن در راستای حفظ پایداری سیستم اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیط  دوجوم ی د  نابزیم هقطنم ر اا اا ااااالزامی
است )Bardolet,2008: 910( .رهیافت جامع گردشگری پایدار بر رشد بلند مدت ص راثآ نودب ،یرگشدرگ تعن     
مخرب بر محیط طبیعی ،اقتص و یعامتجا ،یدا

ینابم دیابو هتشاد تلالد یگنهرف

لوصا و

یرگشدرگ

         پای اد ررر

خاصی
پاسخگوی تهدیدات گردشگری بوده و برای هرکدام از اجزاء فرآین راد ،یرگشدرگ د ا ض و نیناوق ی واب  ط خخخخ خخخخ
جهت حفظ میراث هر جامعهی شهری باشد .از این رو جهت تعادل بخشی به مح و نابزیم طی

گشدرگ هعماج رررر ررررران

الزم است بتوانیم میان میزان پذیرش گردشگران در فضاهای شهری و شرایط پذیرش این فضاها تعادل برقرار س هتخا
وتوسعه متعادلی را در این فضاها ایجاد نماییم .در واقع ،گردشگری شهری با این مالحظات ع رب هوال    ایج افتنا دا عع ععع
برای تک تک اجزاء با ارزش فضاهای شهری برآنست تا با به حداقل رساندن آسیبها بر محیط شهری از یک ط فر
و افزایش رضایت گردشگران از طرف دیگر ،موجبات استمرار توسعه شهری را فراهم آورد)Reinhold,2000:12( .
ظرفیت قابل تحمل محیط (ظرفیت پذیرش) اساسًاًا یک مفهوم نسبی بوده و از آستانههای قابل قبول اقتصادي ،اجتماعی
ط و بررسی ی
ی
ش محیط ط
و زیست محیطی در منطقه میزبان تبعیت میکند .در محیطهای گردشگري برآورد ظرفیت پ ریذ ش ش
تعداد متقاضیان حوزههای گردشگري از چالشهای پیش روي برنامهریزان محیط قلمداد میشود(مخدوم)18 :1387 ،
شهر کاشان با توجه به مرکزیت سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی و همچن ندوب اراد نی    جاذبههههاای متعدد خیرات  ی و 
فرهنگی به عنوان یک قطب گردشگری ،گردشگران زیادی را از ایران و جهان به خود جذب میکند .به نحوی که بر
اساس آمار کمیته استخراج و پردازش آمار و اطالعات ،کاشان تعداد  879945نفر بازدیدکنن یلخاد هد    و خ زا یجرا
بناهای تاریخی در سه ماه اول سال  1395داشته است.
در سالهای اخیر کاشان به دلیل نداشتن برنامهری رو اب یرگشدرگ جوا لوصف رد بسانم یز ود ییالاب دادعت زا     
گردشگران شاهد آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی بسیاری بوده است .آلودگی هوا ،آلو یگد
زیرزمینی ،ترافیک شهری ،ناکافی بو و تالیهست ند

  

آبهاای

ت ،ازدی زفا ،یعامتجا تافلخت دا ا ق شی ی  تم ززززز ززززززم ،نی
ناکما ا تتت تتت

دگرگونی در ساختار اجتماعی منطقه و از بین رفتن فرهنگ س  .و یتن  ..شدرگ هک تسا یدراوم هلمج زا  گگ گگگگ گگگگگگگران و
ساکنین محلی به وضوح از آن یاد میکنند.

تعیین ظرفیت تحمل جاذبههای دو محور3 ...

گرچه گردشگری شهری با خلق فرصتهای جدید باعث احیاء و بهبود شرایط زندگی و توسعه شهر کاشان نیز ش هد
است ،ولی باید توجه داشت که توسعه گردش مانرب و یرگشدرگ درب تیفرظ نییعت نودب یرهش یرگ هههههههه هههههههههری یز
گردشگری شهری بر اساس آن ،موجب آسیبهای اقتصادی ،اجتماعی و زیست محیطی جبران ناپذیری خواهد ش .د
از اين رو در اين پژوهش نيز جهت برداشتن گامي در راستاي توسعه گردشگري پايدار در اين شهر به محاسبه ظرفيت
پذيرش گردشگري یا همان ظرفیت برد گردشگری جهت ارتقاء توان ظرفيت پذيرش گردشگر خواهیم پرداخت.
مبانی نظری
گردشگری شهری
گردشگری شهری عبارت است از مسافرت به شهر با انگیزههای مختلف بر اساس جاذبههاای مختل و تاناکما و ف
تسهیالتی که شهر دارای آن بوده و در شخص ایجاد انگیزه و جذابیت میکند( .موحد)65 :1381 ،
از این رو در راستای پردازش یک الگوی فضایی در شهر ،گردشگری شهری را میتوان به صورت زیر تعری :درک ف   

"گردشگری شهری ،کنش متقابل گردشگران -میزبان و تولید فضای گردشگری پیرامون س اب یرهش قطانم هب رف

   

انگیزههای متفاوت و بازدید از جاذبهها و استفاده از تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگری است که آثار متفاوووتی
را در فضای شهری برجای مینهد( ".مهندسین مشاور گنو)40 :1383 ،
ظرفیت برد گردشگری
هر منطقه یا کشوری توانایی محدودی در جذب گردشگر و رشته فعالیت مربوط به آن دارد که این مح ود ددیتهاا را
غالبًاًا با تکنیک برد1در چارچوب نظریه توسعه پایدار گردشگری تبیین میکنند .اما قبل از هرچیز این نکت رکذ لباق ه    
است که ارائه تعریفی مشخص و قابل درک از ظرفیت برد گردشگری2نیازمن رب د ر اونع هب نآ یس ن رد دنیآرف هی     

  

درون فرآیند برنامهریزی توسعه گردشگری است .این مقوله دارای دو فرآیند موازی و تکمیلی است که میتواند یک
چارچوب کلی جهت راهنمای جوامع محلی ،برنامهریزان و تصمیم سازان باشد( .فرهودی و  )22 :1387 ،...بو لک ی ی
ی

3

ظرفیت برد را این چنین تعریف میکند :تعدادی از بازدیدکنندگان که هیچ گونه تخریب یا تغییر اکولوژیکی غیر قابل
برگشت را برای یک اکوسیستم در درون یک ناحیه تولید نمیکند .یا حداکثر سطحی از استفاده از تفرجگ تسا یها   
در قالب تعداد و فعالیتهایی که میتواند توسط یک ناحیه یا یک اکوسیستم قبل از کاهش غیر قابل قبول یا غیر قابل
برگشتپذیر در ارزشهای اکولوژیکی رخ میدهد)Buckley,1999:706( .
همه ارزیابیهای ظرفیت برد گردشگری تنها شامل مش صخشم ریظن )،هناتسآ( دادعت ندرک صخ ادعت ندرک د       
بازدیدکنندگان نمیباشد .حتی اگر این آستانهها بدست آید ،باز هم محدویت ها لزومًاًا نمیتوانددد از اه دت ،فاد و نی   
معیارهای قابل تغییر بطور واقعی پیروی کند .تدوین  TCCنه تنها باید حداکثر ،بلکه همچنین ی  حطس ک ح زا لقاد

  

توسعه را فراهم آورد ،یعنی پایینترین سطحی که جوامع محلی پایدار نیاز دارند .به عالوه  TCCممکن اس لماش ت   
حدود مختلف ظرفیت برد در سه ترکیب فیزیکی – اکولوژیکی ،اجتم یعا

ی -اقتص .دشاب یدا   
– جمعیت سایس و ی یی یی
Carrying Capacity
TCC
3
Buckley, 1999.
1
2
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هریک از ظرفیتهای بردهای گردشگری نه تنها به عنوان یک ارزش عددی است بلک تیریدم رازبا دنمزاین ه ی زین 

    

میباشد .فرآیند تعریف  TCCمیتواند شامل موارد زیر باشد:
 -1تجزیه و تحلیل ویژگیهای یک سیستم
 -2تجزیه و تحلیل توسعه گردشگری
 -3بکارگیری توسعه گردشگری برای هریک از ترکیبات (فیزیکی-اکولوژیکی ،اجتماعی-جمعیتی و سیاسی-اقتصادی)

 -4معرفی نیروهای ملی هدایتگر
 -5تدوین ویژگی هر ترکیب؛ معرفی تقابالت ،مسائل ،تهدیدها ،پیچیدگیها و ...
 -6تعریف  TCCبرای هر ترکیب؛ تنگناها ،محدودیتها ،انتخاب شاخصها ،تعریف آستانهها
 -7تهیه گزینههای توسعه گردشگری و مسیرهای جایگزین فعالیت ،تجزیه و تحلیل تق  باختنا ،تالبا

گگ گگگزین ،رترب ه   

تدوین یک استراتژی
 -8تعریف کلی ظرفیت برد کلی ،انتخاب از لیست نهایی شاخصها (فرهودی و )23 :1387 ،...
سازمان جهانی گردشگری ظرفیت برد را چنین تعریف میکند :سطحی از استفاده بازدیدکنن  کی رد ناگد

نن ننناحی هک ه   

میتواند تجمع یابد .علیرغم این مالحظات بسیاری از نویسندگان موافقند که ظرفیت برد اساسًاًا یک جنبه اکولوژییکی
است که رابطه بین جمعیت و محیط طبیعی را بیان میکند.
شاخصهای ظرفیت برد گردشگری
شاخصها فرصتهای مهمی را برای تعریف و کاربرد  TCCفراهم میآورند .شاخصها غالبًاًا به عنوان یک پیش نیاز
صهاا ،انعکاس و اهراشف زا ی و وع تیعض
در تدوین استراتژی گردشگری محسوب میشوند .بکارگیری ش خا ص ص

ااا اااامل

کلیدی (مانند ویژگیهای خاص) است ،که به عنوان ابزاری در جهت تحلیل سیستم و معرفی شدت محدودیتهاای
ظرفیت برد گردشگری بکار میروند ..در این زمینه سه نوع شاخص در ترکیبات  TCCپیشنهاد شده است..
 -1شاخصهای فیزیکی-اکولوژیکی

 -2شاخصهای اجتماعی – جمعیتی

 -3شاخصهای اقتصادی – سیاسی ()Coccossis H. Maxa A. 2002, pp 55-56
جدول -1شاخصهای فیزیکی -اکولوژیکی
نوع نواحی

ساحلی

محیط طبیعی و گوناگونی زیستی

H

جزایر
H

تحت حفاظت
H

کیفیت هوا

H

آلودگی صوتی
انرژی
آب

روستایی
H

استراحتگاههای کوهستانی

شهری

H
H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

H

پسماند

H

H

آثار فرهنگی

H

H

زیرساخت گردشگر

H

H

H

زمی ن

H

H

H

چشم انداز

H

H

H

حمل و نقل

H
H

 Hدارای اولویت باال ()High Priority

H
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جدول -2شاخصهای فیزیکی-جمعیتی
نوع نواحی

ساحلی

مسیرهای گردشگر

H

جمعیت
رفاه اجتماعی
امنیت و سالمتی

H

اثرات روانشناختی

H

جزایر

تحت حفاظت

روستایی

استراحتگاههای کوهستانی

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
H

شهری
H

H
H
H

H

 Hدارای اولویت باال ()High Priority

جدول  -3شاخصهای اقتصادی-سیاسی
نوع نواحی

ساحلی

جزایر

سرمایه گذاری و درآمدهای گردشگری

H

H

H

اشتغال

H

H

H

H

هزینه و درآمد عمومی

H

H

H

H

سیاست توسعه گردشگری

H

H

تحت حفاظت

H

روستایی

استراحتگاههای کوهستانی

شهری

H

H

H

H
H

H

 Hدارای اولویت باال ()High Priority

Source: Coccossis H. Maxa A. 2002, pp 55-56

ش کیف  زا و ی ننظر
روش پژوهش :پژوهش حاضر براساس هدف از نوع کاربردی بوده و ازنظر ماهیت مبتنی ب ور ر ش ش
متدولوژی ازروش توصیفی  -تحلیلی استفاده شده اس تاعلاطم تروصب تاعالطا یروآدرگ شور نینچمه .ت       
میدانی (مشاهده ،مصاحبه و پرسشنامه) و مطالعات کتابخانهای -اسنادی بوده با توجه به اینکه ای ژپ ن و هش رد شه ررر رررر
تاریخی کاشان بوده و بر اساس بناهای با ارزش آن (که شامل خانه طباطبایی ،باغ فین ،تپه سیلک و حمام میرسلطططان
احمد) و تحلیل ظرفیت آنها تدوین شده است لذا سؤاالت جنبه تخصصی و ک ما ًالًالًالًال کارشناس و هتشاد ی

از تکنیک

دلفی (اخذ آرا از متخصصین) جهت تکمیل پرسشنامهها استفاده شده اس ا یرامآ هعماجاذل .ت ی وژپ ن ههههه ههههههش ش لما
کارشناسان صنعت گردشگری شهر کاشان و همچنین کارشناسان سازمانهای متولی گردش س ؛رهش نیا یرگ اااا ااااازمان
میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان به تعداد  21نفر بوده است.
روشهای برآورد ظرفیت برد :فصل مشترک روشهای برآورد ظرفیت ب و تخانش ،در

لباق دودح نییعت       قبول

تغییرات در معرفههای به کار رفته میباشد که مبنا و پایه اصلی برای برآوردها محسوب

م ممیگ در دد .در ی میسقت ک   

بندی کلی ظرفیت برد شامل فیزیکی -اکولوژیکی ،اجتماعی-ادراکی و اقتصادی-سیاسی میباشد ک لماش مادکره ه    
ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی و مؤثر میباشند( .فرهودی و شورچه)36 :1387 ،
ظرفیت برد فیزیکی ( :)PCC1ظرفیت برد فیزیکی عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگانی که در ی و ناکم ک
زمان معین میتوانند حضور فیزیکی داشته باشند .این ظرفیت به هیچ عنوان نمیتواند اساس برنامهریزی ق ؛دریگ رار   
بلکه ظرفیت محیط فیزیکی منطقه را بدون در نظر داشتن عوامل و عناصر محدود کننده نشان میدهد.
این تعداد میتوانند براساس فرمول زیر برای پهنههای مناسب گردشگری محاسبه میشود.

PCC= A * V/a * RF

که در آنA2مساحت پهنه مناسب برای استفاده کنندگان گردشگران V/a1،مقدار فضایی که ه نکدیدزاب ر ن راد زاین هد د    
تا به راحتی بتواند در آن جابه جا شده و تداخلی باسایر پدیدههای فیزیکی و یا افراد نداش  رادقم نیا( .دشاب هت در   
Physical Carrying Capacity
Area

1
2
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حالت عادی برای یک فرد معمولی مساحتی افقی به اندازه  1مترمربع میباشد و در یک فعالیت تفرج اب یهورگ ی    
توجه به موانع طبیعی ،حساسیت منطقه و یا مالحظات ایمنی متغییر بوده و تنظیم آن به عهده راهنم دهاوخ روت یا    
بود RF 2).تعداد بازدید روزانه از یک مکان میباشد و بر این اساس محاسبه میشود:

مث ًالًال چنانچه میانگین مدت زم م کی رد تیلاعف نا ک نا       12س  دشاب زور هنابش رد تعا و  روضح نیگنایم 
بازدیدکننده در یک محل یک ساعت بدانیم RF ،برابر  12ساعت خواهد بود.

ییییی ی یییییییک

12
= 12
1

در محاسبه ظرفیت برد فیزیکی باید به نکات زیر توجه داشت:

= Rf

اول اینکه منظور از پهنه مناسب برای استفاده گردشگران ( )Aدر واقع پهنههایی است که با توجه به ارزی ییابیهاا و یا
عدم محدودیتهای مکانی برای گردشگران شناسایی شدهاند؛ و دیگر اینکه تعداد بازدیدکنندههاا در ه اب عبرمرتم ر    
توجه به ویژگیهای طبیعی و حساسیتهای هر منطقه و مالحظات ایمنی میتواند متغییر باشد( .طبیبیان و همک ،نارا
)22 :1386
ظرفیت برد واقعی ( 3:)RCCظرفی  ترابع یعقاو درب ت است ا دح ز ا دادعت رثک زاب دید کم کی زا ناگدننک ا نننننننننن ننننننننننن
تفرجگاهی که باتوجه بـه عـوامل محدودکننده که ناشی از شرایط ویژه آن مـکان و تـأثیر این عوام ـب ل رر ررر ظ یفرـ تتت
بـرد فیزیکی میباشد ،مجازند تا از آن مـکان بازدید به عمل آورند .این عوامل محدودکننده با در نظر گرفتن ش طیار
و متغیرهای بیوفیزیکی ،اکولوژیکی ،اجتماعی و مدیریتی به دسـت مـیآیند( .طبیبیان و همکاران)23 :1386،
که در آن  cfیک عـامل مـحدودکننده اسـت کـه بـه درصد بیان مـیشود .بنابراین ایـن فرمول میتواند به این ش لک
بیان میشود:

باید در نظر داشت که عوامل محدودکننده هر منطقه میتواند فقط مختص بـه هـمان منطقه بـاشد ،ب لیس لاثم یار    
در یک منطقه عامل محدودکننده بـاشد در حـالی کـه در مـنطقهای دیـگر ایـن تهدید وجود نداشته باشد .به عب را ت ت
ت
دیگر عوامل محدودکننده کام ًالًال به شرایط و ویژگیهای مشخص ه طنم ر قق قققه بس راد یگت دد .عوام نکدودحم ل ن هب هد    
درصد بیان میشوند و براساس فرمول زیر بدست میآیند:

که در آن  CFعامل مـحدودکننده m ،محدودکننده یک متغیر و  Mمقدار کل یک متغیر میباشد.

Visitor/Area
Rotation Factor
3
Real carrying capacity
1
2
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بهعنوان مثال اگر یک مکان تفرجگاهی که  500نفر در روز بازدیدکننده دارد (ظرفیت برد فیزیکی  500نف د ر ررر روز)،
دارای مساحتی برابر با  2000متر مربع باشد و در مقابل از این مساحت مـقدار  200مـتر مربع آن به دالی فلتخم ل   
ل خواه )درک د   
فاقد استفادهگردشگری باشد( .در واقع بهعنوان عامل محدودکننده ظرفیت ب مع ناکم یکیزیف در لللل لللل
محاسبه عامل محدودکننده در ظرفیت برد فیزیکی برای رسیدن به ظرفیت برد واقعی بـه صـورت زیر خواهد بود:

 450نفر در روز (طبیبیان و همکاران)23 :1386،
ظرفیت برد مؤثر ( 1:)ECCبه حداکثر تعداد بازدید کنندگان از یک مکان که مدیریت موجود ،،توانمن آ هرادا ید ننن را
یه ریدم یا یتیی یی
به صورت پایدار دارد ،ظرفیت برد گویند ..توانمندی ی
ی ( )MC2ش لما

ت کههه
مجموع طیارـش ه ی ـسا  تتت تتت

یها،،
ن توانمندی ی
ی ا ین ن
مدیریت یک منطقه بـرای رسـیدن به اهداف و عملکردهای مورد نظر نیاز دارد .در برآورد کمی ی
متغیرهای فراوانی دخالت دارند که میتوان از خط مشیها و سیاستگذاریها ،،قو تاررقم و نینا  ،،، ،،تس ریز تالیه   
ی یک مهم زا ی تت تتترین
یه ریدم یا یتیی یی
بنایی و تجهیزات ،نیروی انسانی مورد نیاز و غیر نام برد .کمبود ای ـت نـ و منا ند یی یی
یباشد ..در هرح هک تشاد هجوت دیاب لا
مسائل در مـدیریت مـناطق گردشگری در کشورهای در حال توسعه می ی

   

ظرفیت برد مؤثر هیچگاه از ظرفیت برد واقعی فراتر نمیرود و وجود توانمندیهای مدیریتی میتواند موجب استفاده
از یک پهنه تا حد ظرفیت برد واقعی و نـه بـاالتر از آن شود( .طبیبیان و دیگران)24 :1386،
در مثال پیشین در صورتی که توانمندی مدیریتی موجود مکان مورد نظر تنها  15درصد ح ایندروم یدنمناوت لقاد ززز زززز
برای نیل به اهداف و عملکردهای پیشبینی شده باشد ظرفیت برد مؤثر معادل:

ظرفیت مدیریت واقعی (موجود) =Amc4ظرفیت مدیریت ایده آل =Imc3
نفر در روز خواهد بود Ecc= 450*0.15 = 67

محدوده مطالعاتی
قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل تعدادی از شاخصترین مکانها وبناهای با ارزش در دو محور اصلی گردش یرگ
شهر کاشان و شامل خانه طباطبایی ،باغ فین ،تپه سیلک و حمام میرسلطان احمد بوده است.

Effective or Permissible carrying capacity
Management capacity
3
Ideal management capacity
4
Actual management capacity
1
2
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یافتهها
در این پژوهش باتوجه به قدمت  7000ساله و محیط باز محوطه سیلک و شرایط محیطی در تپههای سیلک و در باغ
فین به دلیل قدمت و شرایط محیطی این عدد به ازای هر نفر  1/5برابر یعنی  6مت دوب دهاوخ عبرم ر  ..... ....و در خانه
طباطباییها و حمام سلطان میراحمد با توجه به بسته بودن محیط و شرایط نسبتًاًا عادی این سایتهاا؛ هم ددع نا    4
مترمربع در نظر گرفته میشود.
 RF 1یا تعداد بازدید روزانه از یک مکانها بر اساس محاسبه به شرح ذیل میباشد:
جدول شماره  -4نتایج محاسبه ظرفیت برد فیزیکی چهار سایت
سایت
مساحت (مترمربع)

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

2500

23700

4730

مقدار فضای هر بازدید ()V/A
مدت زمان قابل استفاده بودن (ساعت)

8

میانگین طول زمان بازدید (ساعت)

1

1
6

8
2

1
6

8
2

1
4

حمام سلطان میراحمد
1102
8
1

میزان دوره بازدید روزانه ()RF

8

4

4

8

ظرفیت برد فیزیکی (PCCنفر در روز)

3333

15800

4730

2204

Source: Research findings, 2016

1
4

 =cf1تعداد روزهای بارانی است که در فصل بهار باعث میگردد عم ًالًال در سایتها امکان گردش  یرگ وووجو هتشادن د   
باشد .این تعداد روزها براساس ساعات بارانی مؤثر در فص ب نازیم رب راهب ل ا دیدز       ساایتهاا توس یسانشاوه ط   
شهرستان کاشان محاسبه گردیده است.
Rotation Factor

1

تعیین ظرفیت تحمل جاذبههای دو محور9 ...
جدول شماره  -5روزهای بارانی
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

روزهای بارانی

10

8

6

6

منبع :سازمان هواشناسی شهرستان کاشان

جدول شماره  cf1 -6روزهای بارانی
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

روزهای بارانی ()m

10

8

6

6

کل روزها ()M
Cf1

93

93

93

93

10/7

8/6

6/4

6/ 4

Source: Research findings, 2016

 =cf2تعداد روزهای آفتابی و نسبتًاًا گرم که در فصل بهار باعث میگردد .این تعداد روزها براساس س سساعات آفت  یبا ووو
بسیار گرم مؤثر در فصل بهار بر میزان بازدید سایتها توسط هواشناسی شهرستان کاشان محاسبه گردیده است.
جدول شماره  -7روزهای آفتابی و گرم
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

روزهای آفتابی و گرم

10

10

8

8

منبع :سازمان هواشناسی شهرستان کاشان

جدول شماره Cf2 -8روزهای آفتابی
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

روزهای آفتابی ()m

10

10

8

8

کل روزها ()M
Cf2

93

93

93

93

10/7

10/7

8/6

8/ 6

Source: Research findings, 2016

 =cf3مساحت واقعی مورد استفاده در هر سایت .در هرکدام از سایتها بسته به دالیلی همچو مدع ن    اس کی هدافت   
محدوده یا استفاده یک محدوده بعنوان پارکینگ ،موزه ،نمایشگاه و ...باعث ش قاو تحاسم هک تسا هد

عععع ع ععععععی ب یار

بازدید گردشگران کاهش یابد .براساس آمار کمیته آمار و پردازش اطالعات سازمان میراث فرهنگی صناایع دس و یت
گردشگری و همینظور آمار سازمان رفاهی تفریحی شهرداری کاشان این مساحت به قرار زیر میباشد:
جدول شماره  -9مساحت مورد استفاده سایت
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

مساحت مورد استفاده (متر مربع)

1500

18700

4000

1000

منبع :کمیته آمار و پردازش اطالعات میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان

جدول شماره Cf3 -10
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

مساحت مورد استفاده

1500

18700

4000

1000

مساحت واقعی

2500

23700

4730

1102

60

79

84

90

Cf3

Source: Research findings, 2016

نتایج یافتهها
بر اساس محاسبات صورت گرفته میتوان به نتایج ذیل دست یافت:
جدول شماره  -11نتایج محاسبه ظرفیت برد واقعی چهار سایت
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

ظرفیت برد فیزیکی (PCCنفر در روز)

1667

15800

4730

2204

10/7

8/6

6/4

6/4

10/7

10/7

8/6

8/6

Cf1
Cf2
Cf3

60

79

84

90

ظرفیت برد واقعی (RCCنفر در روز)

1079

2560

613

179

Source: Research findings, 2016
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براساس آم را کمیته آمار و پردازش اطالعات میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری کاشان نیر سنا یو اا ااانی
موجود و ایده آل برای کاشان را میتوان به شرح زیل نتیجهگیری نمود:
جدول شماره  -12تعداد موجود و ایده آل منابع انسانی در سایتهای گردشگری کاشان
تعداد موجود AMC

سایتها

باغ فین

سیلک

حمام میراحمد

طباطبایی

باغ فین

سیلک

حمام میراحمد

طباطبایی

منابع انسانی

تعداد ایده آل مورد نیاز IMC

5

3

2

5

10

6

4

8

منبع :پردازش اطالعات میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری و کمیته آمار کاشان

جدول شماره  -13نتایج محاسبه ظرفیت برد مؤثر چهار سایت
سایت

سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

ظرفیت برد واقعی RCC

1079

2560

613

179

(نفر در روز)

FM

50

50

30

50

ظرفیت برد مؤثر ECC

540

1280

429

90

(نفر در روز)

Source: Research findings.

جدول  -14نتایج مقایسه ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی و مؤثر در سایتها
سایتها
ظرفیت برد فیزیکی PCC
(نفر در روز)
ظرفیت برد واقعی RCC
(نفر در روز)
ظرفیت برد مؤثر ECC
(نفر در روز)

تپه سیلک

باغ فین

خانه طباطبایی

حمام سلطان میراحمد

جمع کل

3333

15800

4730

2204

26067

1079

2560

613

179

4431

540

1280

429

90

2339

Source: Research findings.

نمودار  -1نتایج مقایسه ظرفیت برد فیزیکی ،واقعی و مؤثر در سایتها

بر اساس آمار کمیته استخراج و پردازش آمار و اطالعات سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری؛ کاش نا
تعداد  879945نفر بازدیدکننده داخلی و خارجی از بناه خیرات یا ی لوا هام هس رد  اس ل       1395یعنی  9462نفر

تعیین ظرفیت تحمل جاذبههای دو محور11 ...

بازدیدکننده در روز داشته است .که این تعداد بازدیدکننده دو برابر ظرفیت برد واقعی و چهار برابر ظرفیت برد م ثؤ ررر
محاسبه شده در این پژوهش است.
نتایج آزمون  tتک متغیره جهت ارزیابی ظرفیت تحمل گردشگری کاشان از منظر کارشناسان

ارزیابی ظرفی محت ت

لل لل
ل

Test Value = 2

t

df

)Sig. (2-tailed
(سطح معناداری)

Mean
(میانگین)

Mean Difference
(اختالف میانگین)

-3.442

20

0.003

1.73

-0.269

(نمره کل)

Source: Research findings.

با توجه به نتايج جدول فوق ،در سطح اطمینان  95درص تیفرظ یبایزرا هب ناسانشراک خساپ نيگنايم د

      

تحمل

گردشگری شهر کاشان پایینتر از حد متوسط ( )2است .)p<0.05( .لذا بر اساس نتایج حاصله از نظر سنجی خبرگان
و کارشناسان در این پژوهش ،ظرفیت تحمل گردشگری شهر کاشان در فصول پر تردد (فصل بهار) ق هب ردا    تحمل
فشار گردشگران نمیباشد.
پیشنهادات
در جهت بهبود بخشی و ارتقاء ظرفیت تحمل گردشگری شهری کاشان براساس نظر سنجی کارشناس  دراوم نا ذذ ذذذیل
پیشنهاد میگردد
 ارائه تسهیالت ویژه جهت مشارکت در سرمایه گذاری افراد محلی و بومی در بخشهای گردشگری
 تعریف مسیرهای مختلف گردشگری به صورت کاربردی با دارا بودن تمامی امکانات رفاهی و اقامت
 فرهنگ سازی در بین بدنه اجتماعی سنتی شهر برای ایجاد تعامل با گردشگران خارجی
 احداث پارکینگهای طبقاتی درمسیرهای ارتباطی ،اقامتگاهها و بافتهای تاریخی
 آموزش جامعه محلی در راستای پذیرش حداکثری گردشگران و حمایت از فرهنگ ،آداب و سنتهاای بو و یم
حفظ سایر مواریث فرهنگی
 برنامهریزی جهت تغییر فصل گردشگری کاشان از بهار و پاییز به تابستان و زمستان
 اجرای فستیوالها و جشنوارهها در فصلهای غیرپیک
 استفاده از ابزارهای الکترونیکی و اینترنتی جهت خرید بلیط و تسهیل در ورود و خروج مسافر در مسیرهایی ک ککه
عبور وسیله نقلیه ممنوع یا محدود شده است
 طراحی وب سایتها و اپلیکیشن های مخصوص جهت اطالع رسانی از وضعیت سایتهای گردشگری
 افزایش تعداد هتلها و احیای خانههای قدیمی و تبدیل آنها به اقامتگاههای سنتی
 استفاده از ظرفیت کاشان در طول سال با ارائه برنامه زمانبندی شده و تورها و تبلیغات
 ایجاد پیاده روهای مناسب جهت عبور و مرور گردشگران بصورت معابر محلی
 خروج ادارات دولتی از بافت که باعث تراکم بی جا در ساعات اداری میشود
 هماهنگی میان ارگانها و سازمانهای دولتی و خصوصی در جهت رضایتمندی گردشگر
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        برنامهریزی و زمان بندی فضای ترافیکی توسط اجرای گشتها و تورهای بازدی  نامز هک یهورگ ید و ریسم
مشخصی را طی کنند
 نفره گردش انآ تیاده و نارگ ن وت  سسس س سسسسسط15  تا10  تشکیل تورهای کوچک داخل اماکن گردشگری با گروهبندی
یک راهنمای
 افزایش برنامههای اصول شهروندی و استقبال از توریست
 خصوصی به صورت کارا- تأسیس شرکتهای دولتی
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