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تعيين ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان
شادی فروغی* ـ سعيده جعفری**

چکيده 
روش هاي  کارگيري  به  و  جاذبه ها  تناسب  و  توان  شناخت  گردشگري،  پایدار  توسعه  مدیریت  و  برنامه ریزي  فرآیند  در 
کّمي براي برآورد مقادیر استفاده از منابع موجود در آن ها، در محدوده هاي مکاني و زماني مشخص نقش کليدي را ایفا 
مي کنند. امروزه با افزایش گردشگري فرهنگي هدف بسياري از گردشگران از سفر به یک منطقه بازدید از بناهاي تاریخي 
منطقه مي باشد. اما هجوم خيل عظيم گردشگران به بناهاي تاریخي به دليل ساختارها و ویژگي هاي خاص آن ها مي تواند 
آسيب هاي جبران ناپذیري را در پي داشته باشد. بنابراین ضروري است تا با آگاهي از ظرفيت هاي اماکن تاریخي گردشگري 
در کشور از تخریب آن ها جلوگيري شود و برنامه ریزي ها متناسب با شرایط موجود انجام پذیرد. تعيين ظرفيت قابل تحمل 
یکی از روش های مؤثر در جهت حفاظت از جاذبه های گردشگری است. در این پژوهش پس از تعيين شاخص  هاي مؤثر 
1 تعداد گردشگرانی که مي توانند به صورت فيزیکي و  )TCC( در برآورد ظرفيت پذیرش بنا، با به کارگيري روش کّمی
واقعي در مسجد شيخ لطف اهلل حضور یابند، محاسبه شده است. بنابر آمارهاي در دسترس، نتایج حاصله  نشان مي دهد 
که تعداد بازدیدکنندگان مسجد شيخ لطف اهلل تنها در نوروز از ميزان ظرفيت قابل تحمل واقعي روزانه بنا بيشتر بوده 
و در سایر ماه هاي  سال از ميزان ظرفيت قابل تحمل واقعي ماهانه بسيار پایين تر بوده است. لذا سياستگذاری های الزم 
برای بهره برداری از این بنا در ایام اوج و ایام رکود ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده و از رسيدن آسيب های جبران ناپذیر به این 

بنای تاریخی جلوگيری می کند.                                       

واژگان کليدی: ظرفيت قابل تحمل واقعي، توسعه پایدار، گردشگري پایدار، مسجد شيخ لطف اهلل.

* مربی گروه مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه شيخ بهایی اصفهان، اصفهان، ایران )نویسنده مسئول(.
Email:Foroughi.shadi@gmail.com

** دانشجوی کارشناسی مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پيام نور مرکزی اصفهان، اصفهان، ایران.
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مقدمه
هرچند صنعت گردشگري در سال هاي اخير از رشدي چشمگير برخوردار بوده و آثار مثبت زیادي داشته، اما در کنار آن 
پيامدهایي منفي نيز براي محيط و جامعه داشته است. اما این آثار قابل کنترل و مدیریت مي باشند. از این رو مقاصد 
گردشگري با اتخاذ محدودیت ها و راه حل هاي مناسب در جهت توسعه پایدار گردشگري بر آمده اند. توسعه اي که نيازهاي 
گردشگران فعلي و مناطق ميزبان را برآورده مي سازد. در حالي که فرصت هاي آتي را حمایت و تقویت مي کند. در ادبيات 
توسعه جهان رویکرد توسعه پایدار از دهه 1970 به بعد مورد توجه قرار گرفت، این در حالي است که توجه به گردشگري 
پایدار از دهه 1960 با شناسایي اثرات بالقوه گردشگري انبوه و توجه به اثرات فعاليت هاي گردشگري بر اقتصاد، محيط 
زیست و فرهنگ نقاط توریستي، و هم چنين رشد بي رویه گردشگري انبوه که باعث تهي سازي و تخریب منابع طبيعي، 
اجتماعي و فرهنگي شده و اثرات مخربي همچون از ميان رفتن ميراث و فرهنگ سنتي و محلي، از بين رفتن هویت محلي، 
افزایش ميزان جرایم، ازدحام و شلوغي و دیگر مسائل زیست محيطي را در مناطق ميزبان بر جاي نهاده بود آغاز شد. 
در پي این مباحث بود که در صنعت گردشگري توجه به گردشگري پایدار به عنوان تنها راه حل نجات طبيعت و انسان 
مورد توجه قرار گرفت. از این منظر رویکرد گردشگري پایدار در صدد است رابطه مثلث وار ميان جامعه ميزبان و سرزمين 
آن را از یک سو و جامعه ميهمان یعني گردشگران را از سویي دیگر با صنعت گردشگري برقرار سازد و فشار و بحران 
موجود ميان سه ضلع مثلث را تعدیل کرده و در طوالني مدت موازنه اي را برقرار سازد. در این رویکرد حرکت به گونه اي 
است که پيش بيني مي شود مدیریت تمام منابع به صورتي برنامه ریزي شود که نيازهاي اقتصادي، اجتماعي، اکولوژیکي و 
زیباشناختي قابل تأمين باشد، در حالي که یکپارچگي فرهنگي، انرژي، آب و هوا، زیستگاه، زباله، حيات وحش، فرآیندهاي 

.)Roknodin Eftekhari et al., 2011, p. 7( اصلي اکولوژیک،تنوع زیستي و غيره حفظ شود
دیگر  انواع  از  بيش  سرزمين  این  در  فرهنگي  ـ  تاریخي  گردشگري  که  دریافت  مي توان  ایران  گردشگري  به  نگاهي  با 
گردشگري مورد توجه بوده است. علت آن را مي توان در تعدد ابنيه تاریخي و باستاني و نيز عدم توجه و برنامه ریزي در 
زمينه هاي دیگر گردشگري جستجو کرد. این در حالي است که با توجه به روند رو به رشد گردشگري فرهنگي ـ تاریخي 
تمهيدي براي کنترل تعداد بازدیدکنندگان از ابنيه تاریخي و باستاني در نظر گرفته نشده است. از آنجایي که ميراث 
فرهنگي فيزیکي یکي از مهم ترین ذخایر تجدیدناپذیر جهان است الزم است براي رفع عدم تعادل موجود ميان نيازهایمان 
و حمایت از ميراث فرهنگي، تالش ویژه اي بشود )Fielden & Jokilehto, 2003, p. 95(. چرا که تعداد زیاد گردشگران 

باعث مي شود تا آن ها به نابودي چيزهایي بپردازند که براي دیدنش آمده اند.
شهر اصفهان به دليل ماهيت فرهنگی و تاریخی خود و برخورداری از ابنيه تاریخی متعدد، همواره یکی از مقاصد مهم 
برای گردشگران داخلی و خارجی بوده است. از این رو برنامه ریزی برای حفاظت از این آثار ارزشمند و ایجاد تجربه ای 
تحمل  قابل  برآورد ظرفيت  مقاله  این  است. هدف  اجتناب ناپذیر  ابنيه ضرورتی  این  بازدیدکنندگان  برای  رضایت بخش 
فيزیکي و رسيدن به ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان و مقایسه آن با تعداد بازدیدکنندگان کنونی 
بنا در ایام مختلف سال، به عنوان یکي از جاذبه هاي پر مخاطب گردشگري ایران است. سؤال اصلي در این پژوهش این 
است که با توجه به شرایط موجود، این بنا در طول سال پذیراي چه تعداد گردشگر مي تواند باشد و در صورت افزایش 
بيش از حد بازدیدکنندگان در ایام اوج و کاهش آنان در فصول رکود چه راهکارهایي را مي توان جهت بهره برداري بهتر 

از این بنا در پيش گرفت.

1. ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق

1ـ1ـ مفهوم توسعه پايدار
امروزه توسعه پایداربه عنوان رویکردي شناخته شده و اثر بخش در دنيا شناخته شده است. سابقه اصطالح توسعه پایدار به 
گزارش برانتلند باز مي گردد. در سال 1987 در چهل و دومين نشست اجالس عمومي سازمان ملل متحد کمسيون جهاني 
در زمينه محيط زیست و توسعه، گزارشي با عنوان »آینده مشترک ما« تسليم کرد که مفهوم نوین توسعه قابل حفظ و 
تداوم را معرفي مي کرد و از این زمان مفهوم توسعه پایدار عموميت یافت. این مفهوم بر رهيافتي بلندمدت داللت دارد 
که عالوه بر مسائل زیست محيطي، منابع انساني، عوامل فرهنگي، انرژي، صنعت و توسعه شهري را در سطح جهاني مد 
نظر قرار مي دهد. روبرت آلن در کتاب چگونگي نجات جهان در سال 1980 مي گوید: توسعه پایدار، توسعه اي است که در 
.)Zekavat,1998, p. 139( آن تأمين مستمر نيازها و رضایتمندي افراد با افزایش کيفيت زندگي انسان مد نظر قرار گيرد

جي کوبس ،گاردنر و مونرو  توسعه پایدار را پاسخگوي پنج ضرورت زیر دانسته اند:
1- پيوند دادن حفاظت محيط با توسعه.

2- تأمين نيازهاي اساسي انساني.
3- دستيابي به برابري و عدالت اجتماعي.
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4- تأمين خودگرداني اجتماعي و تنوع فرهنگي.
5- نگهداري و حفظ یکپارچگي زیست محيطي.

در سال هاي کنوني توسعه پایدار به عنوان روشي تازه مطرح است که جوامع مي توانند بدان وسيله درباره سطح زندگي، 
عدالت اجتماعي و حفظ منابع بياندیشند )Hamdi et al., 2009, p. 55(. توسعه پایدار نيازمند یک نگاه جامع در زمينه 

سياست هاي توسعه محيطي، اقتصادي و اجتماعي بوده و از این رو بر سه اصل اساسي پایداري استوار است:
- پایداري زیست محيطي، بدین معني که توسعه با حفظ فرآیندهاي زیست محيطي، بيوفيزیک و منابع ذیربط سازگار 

است. 
- پایداري عوامل فرهنگي و اجتماعي، بدین معني که توسعه موجب افزایش کنترل انسان بر زندگي خود مي شود و توسعه 
با عوامل فرهنگي و ارزشي که در این راه تحت تأثير قرار مي گيرند، منافات ندارد و موجب تقویت هویت جامعه مي گردد.

- پایداري اقتصادي، بدین معني که توسعه که از نظر اقتصادي با راندماني باال انجام شد، به گونه اي است که نظارت و 
.)Nasrolahi, 2010, p. 15( کنترل الزم بر منابع اعمال مي شود و مي توان آن را براي نسل هاي آینده حفظ کرد

2ـ1ـ مفهوم گردشگری پايدار و ظرفيت قابل تحمل
گردشگري پایدار عالوه بر توجه به نيازهاي گردشگران کنوني و جامعه ميزبان، به نگهداري و افزودن فرصت هاي آینده 
نيز مي پردازد. در واقع توسعه پایدار گردشگري داراي دو بعد اصلي حفاظت از محيط زیست و منابع گردشگري و ميراث 

فرهنگي و یک مفهوم اساسي و کليدي ظرفيت پذیري است.
با کيفيت زندگي ميزبانان، تأمين  پایدار گردشگري فرآیندي است که  به تعریف سازمان جهاني جهانگردي توسعه  بنا 
تقاضاي بازدیدکنندگان و به همان نسبت با حفظ منابع محيط طبيعي و انساني در ارتباط است. در راستای  دستيابی به 
گردشگری پایدار، یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث برآورد ظرفيت قابل تحمل بود که ابتدا در زمينه منابع 
طبيعی و چراگاه ها مورد استفاده قرار گرفته بود و از سال 1930 ميالدی در برنامه ریزی های گردشگری نيز مورد توجه 
قرار گرفت. برنامه ریزان گردشگري در زمينه ظرفيت تحمل مقصد معتقدند، جامعه ميزبان براي رشد و توسعه گردشگري 
ظرفيت معيني دارد و رشد فراتر از حد ظرفيت آن، منجر به بروز پيامد هاي اجتماعي و زیست محيطي خواهد شد و پس 

.)Hunter, 1997, p. 854( از مدتي کاهش منافع سرمایه گذاري هاي گردشگري را در پي خواهد داشت
بعدها در سال 1994، سازمان جهاني گردشگري تعریفي را از ظرفيت قابل تحمل به شرح زیر مطرح کرد: 

»حداکثر تعداد افرادي که ممکن است از یک مقصد گردشگري در یک زمان بدون ویراني فيزیکي، اقتصادي، اجتماعي ـ 
فرهنگي محيط و کاهش جبران ناپذیر در کيفيت رضایت بازدیدکنندگان، بازدید به عمل آورند«.

سطح  یا  بارگذاري  از  مشخصي  حد  به  قائل  غيرطبيعي  چه  و  طبيعي  چه  محيط ها،  تمامي  براي  تحمل  ظرفيت  لذا 
استفاده است. عبور از این سطح و آستانه منجر به تخریب و آسيب هایي در مقياس هاي مختلف یا باعث کاهش رضایت 

.)Buckely, 1999, p. 707( بازدیدکنندگان خواهد شد
قابل تحمل فيزیکي که تعداد، ظرفيت و حجم واقعي و  انواع مختلفي است. مانند ظرفيت  قابل تحمل شامل  ظرفيت 
فيزیکي را بدون در نظر گرفتن عملکرد اکوسيستم بيان کرده و حدي از یک ناحيه یا منطقه را در بر مي گيرد که فراتر از 
آن تغييرات، آشفتگي ها و یا مسایل زیست محيطي بروز مي کند. ظرفيت قابل تحمل رواني یا ادراکي نيز کمترین درجه 
از آغاز جستجو براي یافتن  مطلوبيت و لذتي است که کاربران جدید یک منطقه توسعه یافته آماده پذیرش آن، قبل 
گزینه مکاني دیگري براي همان کاربري است. ظرفيت پذیرش اجتماعي سطح تحمل جمعيت ميزبان در یک ناحيه در 
حال توسعه براي پذیرش حضور و رفتار جمعيت کاربران جدید تعریف شده است. ظرفيت پذیرش اقتصادي نيز به توانایي 
جذب و پذیرش فعاليت هاي توسعه اي جدید بدون جا به جایي و یا مزاحمت در کاربري ها و فعاليت هاي مطلوب محلي 

.)Tabibiyan et al., 2008, p. 19( مي پردازد
روش ها و ابزارهاي مختلفي براي سنجش ظرفيت قابل تحمل وجود دارد که مي توان آن ها را در دو گروه روش هاي کيفي و 
روش هاي کمي قرار داد. در روش هاي کيفي تالش بر این است تا با تعيين شاخص ها و متغيرهاي کيفي به بررسي وضعيت 
کنوني منطقه پرداخته و با شناسایي عوامل مخرب، پيشنهاداتي را در جهت مدیرت ظرفيت قابل تحمل منطقه به صورت 
راهبرها و سياست هاي اجرایي عرضه کرد. در حالي که در روش هاي کمي هدف تعيين حدودي در منطقه است که امکان 
پذیرش تعداد مشخصي از بازدیدکنندگان را دارد. یکي از مدل هاي کمي که بسيار رایج است روش برآورد ظرفيت قابل 

تحمل است که در سه سطح فيزیکي، واقعي و مؤثر به تعيين ظرفيت قابل تحمل مي پردازد.
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3ـ1ـ روش هاي برآورد انواع ظرفيت قابل تحمل
انگی2 )2007 ( روش های برآورد ظرفيت قابل تحمل را به شرح زیر بيان می کند:

 3)pcc( الف: ظرفيت قابل تحمل فيزیکي
ظرفيت قابل تحمل فيزیکي عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگاني که در یک مکان و زمان معين مي توانند حضور 

فيزیکي داشته باشند. این تعداد مي تواند بر اساس فرمول زیر محاسبه شود:
Pcc =A * V/a * Rf                                                

که در آن A مساحت پهنه مناسب براي استفاده گردشگري، V/a مقدار فضایي که هر بازدیدکننده نياز دارد تا به راحتي 
بتواند در آن جابجا شده و تداخلي با سایر پدیده هاي فيزیکي و یا افراد نداشته باشد )این مقدار در حالت عادي براي یک 
فرد معمولي مساحتي افقي به اندازه ي 1 متر مربع مي باشد و در یک فعاليت تفرجي گروهي با توجه به منابع طبيعي، 
حساسيت منطقه و یا مالحظات ایمني متغير بوده و تنظيم آن به عهده راهنماي تور خواهد بود.( و Rf تعداد بازدید روزانه 

از یک مکان مي باشد و بر این اساس محاسبه مي شود:
RF = )ميانگين طول مدت بازدید / ميانگين زمان قابل استفاده بودن محل(

 4)Rcc( ب: ظرفيت قابل تحمل واقعي
ظرفيت قابل تحمل واقعي عبارت است از حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان تفرجگاهي که با توجه به عوامل 
محدودکننده که ناشي از شرایط ویژه آن مکان و تأثير این عوامل بر ظرفيت قابل تحمل فيزیکي مي باشد، مجازند تا از 
آن مکان بازدید به عمل آورند. این عوامل محدودکننده با در نظر گرفتن شرایط و متغير هاي بيوفيزیکي، اکولوژیکي، 

اجتماعي و مدیریتي به دست مي آیند.
Rcc بر اساس فرمول زیر محاسبه مي شود:

Rcc = Pcc - cf1 - cf2 - … cfx
که در آن cf یک عامل محدود کننده است که به درصد بيان مي شود.

بنابراین فرمول مي تواند به این شکل بيان شود:
RCC = PCC * )100 - CF1/100( * )100 - CF1/100( ... * )100 - CFn/100(

باید در نظر داشت که عوامل محدودکننده هر منطقه مي تواند فقط مختص به همان منطقه باشد، براي مثال سيل مي تواند 
در یک منطقه عامل محدودکننده باشد در حالي که در منطقه ای دیگر عوامل محدودکننده کاماًل به شرایط و ویژگي هاي 

مشخص هر منطقه بستگي دارد.
عوامل محدود کننده به درصد بيان مي شوند و بر اساس این فرمول به دست مي آیند:

CF = M1/M+ * 100                          
که در آن cf عامل محدودکننده، M1 عامل محدودکننده یک متغير و +M مقدار کل یک متغير مي باشد.

 5)Ecc( پ: ظرفيت قابل تحمل مؤثر
به حداکثر تعداد بازدیدکنندگان از یک مکان که مدیریت موجود، توانمندي اداره آن را به صورت پایدار دارد، ظرفيت قابل 
تحمل مؤثرگویند. توانمندي هاي مدیریتي )MC( شامل مجموعه شرایطي است که مدیریت یک منطقه براي رسيدن به 
اهداف و عملکردهاي مورد نظر نياز دارد.در برآورد کّمي  این توانمندي ها، متغيرهاي فراواني تأثيرگذارند که مي توان از 
اهداف و سياست گذاري ها، قوانين و مقررات، تسهيالت زیربنایي و تجهيزات، نيروي انساني مورد نياز، منابع مالي و غيره نام 
برد. کمبود این توانمندي هاي مدیریتي یکي از جدي ترین مسائل در مدیریت مناطق توریستي کشورهاي در حال توسعه 
مي باشد. کمبود در هر یک از موارد ذکر شده ميزان ظرفيت قابل تحمل مؤثر را کاهش می دهد و حتی در صورتی که توان 
مدیریتی یک مجموعه صد در صد نيز باشد، ظرفيت قابل تحمل مؤثر هيچ گاه از ظرفيت قابل تحمل واقعي فراتر نمي رود.

Ecc بر اساس فرمول زیر محاسبه مي شود:
Ecc = Rcc * Mc

.)Nghi, 2007, pp. 81-82( ظرفيت مدیریتي موجود نسبت به سطح مطلوب ظرفيت هاي مدیریتي مي باشد MC که در آن
و  تفریحي  کاربري هاي  به  مربوط  مسایل  مدیریت  براي  که  است  چهارچوبي  رایج ترین  تحمل  ظرفيت  حاضر  حال  در 
تخریب هاي ناشي از آن در منافع و ویژگي هاي اجتماعي به کار گرفته مي شود اما متأسفانه در ایران تاکنون پژوهش هاي 
اندکي در این زمينه, به ویژه در رابطه با بناهاي تاریخي، انجام شده است از جمله این پژوهش ها مي توان به مقاله فرهودي 
)1386( در رابطه با برآورد ظرفيت برد گردشگري معبد آناهيتاي شهر کنگاور، مقاله طبيبيان )1386( درباره برآورد کّمي 
ظرفيت برد دره عباس آباد همدان، مقاله حسن پور )1390( درباره تعيين ظرفيت پذیرش در مناطق کویري و بياباني 
ایران، پایان نامه نصراللهي )1389( درباره برآورد ظرفيت برد فيزیکي عمارت چهل ستون و هشت بهشت و پایان نامه 

کریم زاده )1388( در رابطه با برآورد ظرفيت برد فيزیکي تخت جمشيد اشاره کرد.
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2. روش تحقيق
هدف این تحقيق برآورد ظرفيت قابل تحمل فيزیکي و رسيدن به ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان 
ميداني  به صورت  پژوهش  نياز  مورد  اطالعات  و  مي باشد  توصيفي  پژوهش،  این  در  استفاده  مورد  تحقيق  روش  است. 
)مشاهده و مصاحبه( و اسنادي جمع آوري شده است. بر این اساس اطالعات مورد نظر در مورد متراژ بنا، محدودیت هاي 
بازدید و آمار بازدیدکنندگان از  سازمان ميراث فرهنگي استان اصفهان اتخاذ شد. که این آمارها از سال 1386تا1389 
به تفکيک ماه بوده و تنها آمار روزانه اي که از سوي این سازمان در اختيار پژوهشگران قرار گرفت متعلق به تعطيالت 
نوروز1390 مي باشد. اطالعات مورد نياز در مورد فضاي مورد نياز براي هر گردشگر و نيز زمان مورد نياز براي بازدید 
با راهنمایان بنا، متخصصين امر و نيز بررسي نمونه پژوهش هاي مناسب جمع آوري شد. در ادامه  از طریق مصاحبه 
با استفاده از داده هاي کمي استخراج شده محاسبات الزم براي تعيين ظرفيت قابل تحمل فيزیکي و واقعي از طریق 

فرمول هاي زیر انجام شد:
PCC = A * V/a * RF
RF = )ميانگين طول مدت بازدید/ ميانگين زمان قابل استفاده بودن محل(
RCC = PCC * )100 - CF1/100( * )100 - CF1/100( ... * )100 - CFn/100(
CF = M1/M+ * 100     

که در آن A مساحت پهنه مناسب براي استفاده گردشگري، V/a مقدار فضایي که هر بازدیدکننده نياز دارد تا به راحتي 
بتواند در آن جابجا شده و تداخلي با سایر پدیده هاي فيزیکي و یا افراد نداشته باشد و Rf تعداد بازدید روزانه از یک مکان 
مي باشد. CF عامل محدودکننده است که به درصد بيان مي شود، M1 عامل محدودکننده یک متغير و +M مقدار کل 

یک متغير مي باشد.

3. يافته هاي تحقيق
مسجد شيخ لطف اهلل )ساخته شده در 1619ـ1602 ميالدي( یکي از مسجدهاي تاریخي و شناخته شده شهر اصفهان 
است که در دوران صفویه بنا شده است. این مسجد شاهکاري از معماري و کاشي  کاري قرن یازدهم هجري است که توسط 
استاد محمدرضا اصفهاني از معماران نامدار آن دوره ساخته شده است. مسجد شيخ لطف اهلل به فرمان شاه عباس اول در 
مدت هيجده سال بنا گشت. این مسجد در ضلع شرقي ميدان نقش جهان و مقابل عمارت عالي قاپو و در همسایگي مسجد 

امام واقع شده  است و به سبب ویژگي هاي منحصر به فرد خود ساالنه گردشگران زیادي را جذب مي کند.
براي برآورد محاسبه ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل اطالعات زیر توسط پژوهشگر گردآوري شده است:

1. مساحت مورد استفاده گردشگران 638,3 متر مربع مي باشد.
2. ساعات بازدید اعالم شده از سوی ميراث فرهنگی، در ایام مختلف سال متفاوت مي باشد. در ایام نوروز 11,5ساعت، در 

شش ماهه اول سال، 8,5 ساعت و در شش ماهه دوم سال، 7,5 ساعت است.
3. این مسجد در 6 روز از سال تعطيل مي باشد که شامل تاسوعا و عاشوراي حسيني، وفات حضرت محمد )ص(، شهادت 

امام جعفر صادق )ع(، شهادت حضرت علي )ع( و رحلت امام خميني )ره( مي باشد.
4. حداقل زمان براي بازدید از مسجد شيخ لطف اهلل بر اساس نظر مسئوالن سازمان ميراث فرهنگي و نيز راهنمایان تور 

30 دقيقه است.
5. فضاي استاندارد مورد نياز به ازاي هر گردشگر 3 متر است که این عدد با بررسي پژوهش هاي مشابه در رابطه با بناهاي 

تاریخي و نيز نظرخواهي از راهنمایان تور به دست آمد.
با توجه به توضيحات ذکر شده ظرفيت قابل تحمل فيزیکي و واقعي مسجد شيخ لطف اهلل به صورت زیر محاسبه شده 

است:
Pcc = A * V/a * Rf

RF = )ميانگين طول مدت بازدید/ ميانگين زمان قابل استفاده بودن محل(

)115 × 13 + 8,5 × 173 + 7,5 × 179( / 365 = 8,12
8,12 × 60 = 487,2
RF = 487,2 / 30 = 16,24
Pcc = 6383 × 1,3 × 16,24 = 3455
3455 × 30 = 103650
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بنابراین ظرفيت قابل تحمل فيزیکي مسجد شيخ لطف اهلل تقریباً برابر با 3455 بازدید روزانه و 103650 بازدید ماهانه 
مي باشد. اکنون با به دست آوردن ظرفيت قابل تحمل فيزیکي مسجد شيخ لطف اهلل مي توان ظرفيت قابل تحمل واقعي آن 
را محاسبه کرد. بر اساس اطالعات گردآوري شده این بنا در 6 روز از سال تعطيل است که در واقع یک عامل محدودکننده 

محسوب مي شود:
                          CF = M1/M+ * 100
CF = 6/365 * 100 * 1.64
RCC = PCC * )100 - CF1/100( * )100 - CF1/100( ... * )100 - CFn/100(
RCC = 3455 * )100 - 1.64/100( * 3386
3386 * 30 = 101580

بنابراین ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل تقریباً برابر با 3386 بازدید روزانه و 101580 بازدید ماهانه است.

4. بررسي جداول آماري بازديدکنندگان از مسجد شيخ لطف اهلل

1ـ4ـ بررسي جداول آماري بازديدکنندگان از مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1386
همانگونه که در جدول 1 مشاهده مي شود، این مسجد بيشترین تعداد بازدیدکننده را در فروردین ماه و کمترین تعداد 
بازدیدکننده را در بهمن ماه داشته است. هم چنين بيشترین و کمترین بازدیدکننده داخلي به ترتيب در فروردین ماه 
و بهمن ماه بوده است و در مورد بازدیدکنندگان خارجي بيشترین تعداد بازدیدکننده خارجي در آبان ماه و کمترین در 

تيرماه بوده است. 

جدول 1: آمار بازديدکنندگان در سال 1386

مجموع خارجی داخلی ماه
36783 2466 34317 فروردین
17457 2524 14933 اردیبهشت
6970 1461 5509 خرداد
9138 671 8467 تير
15977 1196 14779 مرداد
16625 1859 14766 شهریور
6358 1685 4673 مهر

11909 3367 8542 آبان
7311 1298 6013 آذر
3992 1623 2369 دی
2795 946 1849 بهمن
5269 682 4587 اسفند

Isfahan Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
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نمودار 1: آمار بازديدکنندگان مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1386

 

2ـ4ـ بررسي جداول آماري بازديدکنندگان از مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1387
همان گونه که در جدول 2 مالحظه مي شود، بيشترین تعداد بازدیدکنندگان در فروردین ماه و کمترین تعداد بازدیدکنندگان 
در دي ماه بوده است. هم چنين بيشترین و کمترین بازدیدکننده داخلي به طور مشابه در فروردین ماه و دي ماه بوده 
است. این مسجد بيشترین بازدیدکننده خارجي در سال 1387 را در مهر ماه و کمترین بازدیدکننده خارجي را در تير 

ماه داشته است.

جدول 2: آمار بازديدکنندگان در سال1387

مجموع خارجی داخلی ماه
41277 2256 39021 فروردین
17293 7055 10238 اردیبهشت
7949 1955 5994 خرداد
9730 739 8991 تير
12400 850 11550 مرداد
7498 1246 6252 شهریور
9333 5159 4174 مهر
8571 4634 3937 آبان
6279 1439 4840 آذر
4546 1785 2761 دی
5631 1283 4348 بهمن

10251 1772 8479 اسفند
Isfahan Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
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نمودار 2: آمار بازديدکنندگان مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1387

 

3ـ4ـ بررسي جداول آماري بازديدکنندگان از مسجد شيخ لطف اهلل درسال 1388
در این سال نيز همان گونه که در جدول 3 مالحظه مي کنيد بيشترین و کمترین تعداد بازدیدکنندگان مشابه سال 1387 
درفروردین ماه و دي ماه بوده است. در مورد بازدیدکنندگان داخلي بيشترین و کمترین تعداد بازدید از این مسجد به طور 
کاماًل مشابه درفروردین ماه و دي ماه بوده است. در رابطه با بازدیدکنندگان خارجي بيشترین بازدید در اردیبهشت ماه و 

کمترین بازدید خارجي در تيرماه بوده است.

جدول 3: آمار بازديدکنندگان در سال 1388

مجموع خارجی داخلی ماه
59545 5318 54227 فروردین
17837 6477 11360 اردیبهشت
8025 1865 6160 خرداد
10793 597 10196 تير
15790 717 15073 مرداد
4713 616 4097 شهریور
8540 1687 6853 مهر
5960 1558 4402 آبان
4508 681 3827 آذر
3300 1109 2191 دی
5723 662 5061 بهمن
7448 952 6496 اسفند

Isfahan Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
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نمودار 3: آمار بازديدکنندگان مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1388

 

4ـ4ـ بررسي جداول آماري بازديدکنندگان از مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1389
در این سال نيز بر طبق جدول 4، بيشترین و کمترین تعداد بازدیدکنندگان در فروردین ماه و بهمن ماه مي باشد. در مورد 
بازدیدکنندگان داخلي بيشترین تعداد بازدید به ترتيب در فروردین ماه و بهمن ماه بوده است و در مورد بازدیدکنندگان 

خارجي بيشترین دیدار از این مسجد در اردیبهشت ماه و کمترین دیدار خارجي در دي ماه بوده است.

جدول 4: آمار بازديدکنندگان در سال 1389

مجموع خارجی داخلی ماه
43064 1873 41191 فروردین
15422 2423 12999 اردیبهشت
8934 1423 7511 خرداد
12909 935 11974 تير
14044 959 13085 مرداد
13730 945 12785 شهریور
10261 2177 8084 مهر
11800 2257 9543 آبان
7368 654 6714 آذر
5467 539 4928 دی
4626 425 4201 بهمن

12028 1919 10109 اسفند
Isfahan Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
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نمودار 4: آمار بازديدکنندگان مسجد شيخ لطف اهلل در سال 1389

 

5ـ4ـ بررسي آمار روزانه بازديدکنندگان از مسجد شيخ لطف اهلل در ايام نوروز سال 1390
با توجه به اهميت روزهاي اوج بازدید در ظرفيت قابل تحمل بررسي این موضوع نيز در این تحقيق مورد توجه قرار گرفته 
است. در کشور ما اوج بازدیدها از مکان هاي گردشگري در ایام نوروز می باشد. بنابراین بيشترین آسيب هم در این ایام به 
بنا وارد مي شود. لذا در این جا به بررسي آمار بازدید روزانه از مسجد شيخ لطف اهلل در ایام نوروز سال 1390 پرداخته شده 
است. همانگونه که در جدول 5 مشخص است در سيزده روز نوروز 1390 بيشترین بازدید از مسجد در روز سوم فروردین 

با 5969 بازدید وکمترین بازدید از مسجد در روز سيزدهم فروردین ماه با 288 بازدید در روز مي باشد. 

جدول 5: آمار بازديدکنندگان روزانه در نوروز 1390

تعداد بازدیدکنندگان روز بازدید
5950 اول فروردین 1390
4510 دوم فروردین 1390
5969 سوم فروردین 1390
5963 چهارم فروردین 1390
3983 پنجم فروردین 1390
4625 ششم فروردین 1390
4136 هفتم فروردین 1390
5029 هشتم فروردین 1390
3349 نهم فروردین 1390
2895 دهم فروردین 1390
2161 یازدهم فروردین 1390
1659 دوازدهم فروردین 1390
288 سيزدهم فروردین 1390

Isfahan Cultural Heritage Handicrafts and Tourism Organization
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نمودار 5: آمار بازديدکنندگان روزانه مسجد شيخ لطف اهلل در نوروز 1390

 

5. نتيجه گيري 
در تحقيق پيش رو ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل محاسبه و اطالعات و آمار بازدید از مسجد ارائه گشته 
است. محاسبات و آمارهاي موجود از بازدیدکنندگان ما را بدین سو رهنمون مي کند که جذب گردشگر براي مسجد شيخ 
لطف اهلل باید همراه با برنامه ریزي و حساب شده باشد چرا که ميراث باستان شناسي و تاریخي یک سرمایه فرهنگي ناپایدار 
و تجدیدناپذیر است. به این دليل براي به حداقل رساندن تخریب ميراث باستان شناسي استفاده از زمين باید کنترل و 
متحول شود. سياست هاي حمایت از ميراث باستان شناسي باید مکمل سياست هاي مربوط به استفاده از زمين، تحول و 
برنامه ریزي در مورد آن و سياست هاي فرهنگي زیست محيطي و آموزشي باشد. حمایت از ميراث باستان شناسي باید با 

کمک سياست هاي برنامه ریزي در سطوح محلي، ملي و بين المللي انجام پذیرد.
ظرفيت پذیرش از عامل هاي اساسي در یک تجربه بازدید اوقات فراغت مي باشد که اگر براي هر مکان گردشگري محاسبه 
شود، مي تواند مفيد واقع شده و برنامه اي روشن و قابل اجرا پيش روي مسئوالن قرار دهد. مفهوم ظرفيت قابل تحمل نشان 
مي دهد که هر منطقه گردشگري با توجه به منابع و فرآورده هاي گردشگري خود، قادر به جوابگویي به تعداد مشخصي 
از گردشگران است. چنانچه این تعداد از سطح معيني فراتر رود، نگرش ها و عکس العمل هاي منفي در پي خواهد داشت. 
بنابراین ظرفيت قابل تحمل ما را از پيامدهاي منفي آگاه مي سازد. در این صورت است که تغييرات مورد پيش بيني واقع 
و برنامه الزم براي کنترل آثار منفي و تقویت آثار مثبت تدوین و اجرا مي شود و اجراي برنامه ها کيفيت سفر گردشگران 

و نيز کيفيت زندگي مردم محلي را ارتقاء مي دهد. 
یکي از مالحظات عمده در تعيين ظرفيت قابل تحمل مسأله فصلي بودن است. استفاده بازدیدکنندگان از محل در زمان 
اوج تقاضا به مرز اشباع مي رسد نه هنگامي که تقاضا اندک یا در حد متوسط ساليانه است. بنابراین ظرفيت تحمل باید 
براي دوره هاي اوج محاسبه شود. به منظور کاهش استفاده از زمان هاي اوج یا حتي خارج کردن تقاضا از حالت فصلي در 
طول سال مي توان از شيوه هاي مختلفي استفاده کرد. این اقدامات به استفاده بهينه تر از جاذبه ها، امکانات و زیرساخت ها 

 .)Ranjbarian & Zahedi, 2006, p. 137( منجر مي شود
نتایج پژوهش نشان داد ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد شيخ لطف اهلل 3386 بازدید در روز و 101580بازدید در ماه 
مي باشد و بنابر آمار ارائه شده توسط سازمان ميراث فرهنگي، مشخص شد که تعداد متوسط بازدیدکنندگان  در ماه کمتر 
از مقدار ظرفيت قابل تحمل واقعي است. البته تعداد بازدید هاي روزانه در 13 روز نخست فروردین ماه 1390 از تعداد 
ظرفيت محاسبه شده روزانه بيشتر است این در حالي است که در مجموع بازدید هاي ماهانه در فروردین ماه نيز با تعداد 
کم بازدید ها مواجه است و به ظرفيت قابل تحمل محاسبه شده براي بازدید در ماه که رقمي  معادل 101580 بازدید 
نمي رسد. همان طور که آمار 13 روز نوروز در سال 1390 نشان مي دهد، طي روزهاي یکم تا هشتم فروردین بازدید هاي 
روزانه بيش از ظرفيت قابل تحمل واقعي مسجد است و بيشترین آسيب در همين ایام به بنا وارد مي شود. این در حالي 
است که ميزان بازدیدها نه تنها در برخي روزهاي نوروز بلکه در سایر ماه ها، از جمله در زمستان، افت شدیدي را نشان 
مي دهد. از این رو باید با ایجاد سياست هاي محدودکننده در ایام اوج تقاضا و سياست هاي ترغيبي در ایام افت تقاضا به 

بهره وري صحيح از آن پرداخت و از بروز آسيب هاي جدي جلوگيري کرد. 
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پی نوشت
1. Tourism Carrying Capacity
2. Nghi
3. Physical Carrying Capacity
4. Real Carrying Capacity
5. Effective Carrying Capacity
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