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  چكيده

ي اقتصادي و فرهنگي شهرها محسوب  عنوان يكي از عوامل مهم توسعهگردشگري شهري به
هاي فرهنگي در تقويم  نمايشگاهعنوان يكي از معتبرترين به المللي كتاب تهراننمايشگاه بين .شود مي

بر اين اساس، هدف اين تحقيق شناخت اثرات اقتصادي نمايشگاه . هاي جهان ثبت شده است نمايشگاه
باشد و   تحليلي مي - روش تحقيق اين پژوهش مبتني بر روش توصيفي . المللي كتاب تهران است بين
ضريب   آوري و با استفاده از مدل اني جمعصورت ميدو به نامه پرسشهاي مورد نياز آن از طريق  داده

 توان گفت نمايشگاه كتاب     ها، مي براساس يافته. مورد تجزيه و تحليل قرارگرفته است) LQ(تكاثري 
. ي گردشگري و اقتصاد شهر دارد عنوان يك فرصت گردشگري، نقش مهمي درجذب گردشگر، توسعهبه

فرهنگي، اشتغالزايي و درآمدزايي براي شهروندان شاغل در ترين تأثيرات اقتصادي اين رويداد  از مهم
هاي اين پژوهش در بخش هتل و اقامت حدود  ضريب تكاثري در قالب داده. باشدبخش خدمات مي

و حداقل  66/1ها  همچنين، حداكثر ضريب تكاثري كليه بخش. باشدمي 875/0و در حالتي ديگر  81/1
دهد كه ضريب تكاثري گردشگري در تهران  حقيق نشان مينتايج ت. محاسبه شده است 875/0آن 

هاي توريستي جهان دارند و يا  ها و كشور تقريباً نزديك به سطحي از ضريب تكاثري است كه ديگر شهر
المللي كتاب تهران توان گفت نمايشگاه بين طور كلي ميبه. حداقل در سطح متوسط جهاني قرار دارد

ي اشتغال، درآمد، ارزآوري، كند و تأثيراتي را در حوزه ا ايفا مينقش يك فرصت گردشگري شهري ر
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هاي مولد اقتصادي و تقويت گذاري و فعال كردن جريان هاي مولد اقتصادي، سرمايهپويايي جريان
  . كندفرهنگ اعمال مي
  .، تهرانLQنمايشگاه كتاب، گردشگري شهري، اقتصاد شهري،  :واژگان كليدي

  
  مقدمه

لحاظ دارا بودن تاريخ طوالني و استقرار نمادهاي باستاني، تاريخي و فرهنگي، شهرها به 
هاي جذاب براي  حساب آمده و با دارا بودن مناظر طبيعي از مكانهاي ملي هر كشوري به ارزش

با دو  كه »گردشگري شهري« .)156: 1390رستگار و همكاران، (شوند  گردشگران محسوب مي
، )168: 1996، 1الو(فرهنگ  - 2و ) اقتصاد(تجارت  - 1: خته شده استانگيزه و هدف اصلي شنا

هاي گوناگون، امكانات  ي جاذبههاي مختلف بر پايه عبارت است از مسافرت به شهر با انگيزه
ارتقا و  .)34: 1386موحد، (نمايد  وتسهيالت شهري كه در شخص ايجاد جذابيت و انگيزه مي

هاي سياسي،  مستلزم ايجاد شرايط و زيرساخت هاي شهري گسترش گردشگري در فضا
، )خدمات(در بخش سوم اقتصاد الزم به ذكر است كه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است و 

اي كه باال رفتن نسبت سطح درآمد گونهكند، به ها را به سمت تغيير عملكردي رهنمون مي شهر
، )غيرهها و  سينما، رستوران، نمايشگاه(ي تفريحات و نيز ترويج استفاده از اوقات فراغت، حوزه

كنند  سرعت رشد ميبه) غيرههاي مسافرتي و  هتلداري و منضمات آن، آژانس(حوزه گردشگري 
هاي مهم فعاليت  عنوان يكي از زير بخشگردشگري شهري به .)136: 1377اعتماد، (

جهاني شدن اهميت روزافزوني  فرآيندميزان زيادي مورد توجه قرار گرفته و در گردشگري به
و همچنين پويايي اقتصاد شهري را به ارمغان ) 36: 1389رحماني و همكاران، (يافته است 

آن » هاي فرهنگي شاخص«كند هايي كه گردشگران را به شهر جذب مي يكي از انگيزه. آورد مي
و » ها  والفستي«هاي فرهنگي از جمله  به اين ترتيب شهري كه براي برنامه. شهر است

سازد و البته سبب تسهيل  ي پويايي خود را فراهم مي كند، زمينه آمادگي پيدا مي» ها نمايشگاه«
هايي دانست كه  توان از جمله شهر شهر تهران را مي. شود هاي مولد اقتصادي نيز مي جريان

عنوان يكي از المللي كتاب تهران بهنمايشگاه بين. توريستي دارد - هاي فرهنگي  نقشي با شاخص
دليل ايجاد مكاني براي تجمع بازديدكنندگان با فضاي هاي گردشگري شهري، به فرصت

هاي وزارت ارشاد اسالمي در سال  بر اساس آمار. فرهنگي، نقش مهمي در جذب گردشگر دارد
اند كه ميليون نفر از اين نمايشگاه بازديد كرده 5هزار نفر و در كل  500روزانه حداقل  1391

اند سال بوده 18- 28درصد از اين بازديدكنندگان شهرستاني و در بازه سني متوسط  55
المللي كتاب نمايشگاه بين«است كه نقش در اين پژوهش سعي بر آن شده  .)2تارنماي ارشاد(
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ي گردشگري و  هاي گردشگري شهري در جذب گردشگر، توسعه عنوان يكي از فرصتبه» تهران
سؤاالت ي حاضر با اين هدف به بررسي اين  مقاله. تهران تبيين شودپويايي اقتصاد شهر 

ي  المللي كتاب تهران در حوزهنمايشگاه بيننقش اقتصادي و اجتماعي : است كه پرداخته
هاي گردشگري  گردشگري شهري و اثرات آن بر ساير خدمات شهري چيست؟ هزينه

به چه صورت است؟ و  غيرهل و نقل، و بازديدكنندگان اعم از زمان و مكان اقامت، خريد، حم
نسبت به ديگر ) هتل(ويژه در بخش اقامت  ضريب تكاثري حاصل از گردشگري در شهر تهران به

  شهرهاي توريستي جهان در چه سطحي هست؟ 
  

  ادبيات موضوع
در سطح جهان و ايران » ضريب تكاثري«در مورد تحليل فعاليت گردشگري با استفاه از 

هاي متفاوت صورت گرفته است، در مقابل  ها و نگرشگيري با رويكردچشم مطالعات نسبتاً
شود كه در آن فعاليت گردشگري فرهنگي را با ضريب تكاثري مورد كمتر منبعي يافت مي

  :در اين زمينه برخي از تحقيقات به شرح زير است. بررسي و تحليل قرار داده باشد
ي گردشگري دراستان آذربايجان  تحليل مدل ضريب تكاثر درتوسعه«عنوان اي با مقاله

از نقطه نظر اقتصادي،  شده است كه ارايه) 1388(ي نسترن و رضايي  وسيله به» شرقي
مورد  ميزبان ي جامعه به وجود آمدن بازده مضاعف در اقتصادو  اشتغال ي گستردگي زمينه
 ي ارايهسعي در  ،با توجه به اهميت درآمدزايي توريسم، در اين مقاله. است تأكيد قرار گرفته

ي  مقاله. هاي استان آذربايجان شرقي شده است  ضريب تكاثر اقتصادي با توجه به آمار هتل
 ي تنظيم برنامه  استفاده از تحليل ضريب تكاثري براي«ديگري در اين زمينه تحت عنوان 

گران اقتصاد  تحليلاشاره به اين دارد كه  )83:  1382بروجني، (» توسعه و مديريت جهانگردي
 ي گيري از محاسبه بر اقتصاد ملي را با بهره  كرد جهانگردان اثر ناشي از تغيير هزينه جهانگردي،

  شود تا به تدريج از چرخه  ي مي هاي مختلف تجاري هزينه بنگاه  تعداد دفعاتي كه اين مبلغ بين
جهت اين چرخش  كرد جهانگرد به جمع مبلغ هزينه .كنند گيري مي اندازه ،اقتصادي خارج گردد

 »ريزي گردشگريمباني برنامه«عنوان در پژوهشي ديگر تحت. يابد  در اقتصاد افزايش مي
شود كه برخورداري از اثر تكاثري يكي از  اين چنين تشريح مي) 1387 حيدري چيانه،(

تأثير . شود ترين اثر اقتصادي آن محسوب مي همفرد گردشگري و م هاي منحصربه ويژگي
هاي اقتصادي را  بخش ها و مخارج گردشگري در ساير آميز و اصلي صرف و نشت هزينه موفقيت

ي  ي تكاثري تأثير دارند را در تمايل گردشگران، جامعه نامد و عواملي كه بر رابطه اثر تكاثري مي
در تشريح ضريب تكاثري ) 2002( 1ويور و الوتون. كند  انداز اشاره مي ميزبان، خدمات و پس

ميليارد دالر باشد و  21از گردشگري در حدود  1998بيان كردند اگر درآمد يك كشور در سال 

                                           
1 Weaver & Lawton 



  1392ي هفتم، زمستان  سال دوم، شماره، ريزي و توسعه گردشگريبرنامه يمجله..... ................166
  

درآمد اين كشور با احتساب ضريب تكاثري برابر  ،باشد 73/1ضريب تكاثري اين كشور برابر 
مستقيم در بخش گردشگري برابر مجموع ميليارد دالر و كل درآمد مستقيم و غير  36است با 

  .ميليارد دالر 87اين دو رقم يعني 
به نقش ) 1997، 1سازمان جهاني گردشگري(» گزارش اقتصاد گردشگري«در پژوهش 

ترين اين آثار را توازن اقتصاد  ضريب تكاثري در تبعات مثبت بر گردشگري اشاره دارد و مهم
ي فعاليت اقتصادي،  ص داخلي و ملي، توزيع عادالنهملي، رشد اقتصادي، افزايش توليد ناخال

» اصول و مباني جهانگردي«عنوان همچنين در پژوهشي با. داند ثبات پول و حفظ نرخ تورم مي
، ايرلند 73/1، اثر تكاثري در كشورهاي مختلف از جمله در انگلستان )1997و همكاران، 2كوپر (

 64/0و ايسلند  82/0، فيليپين 0/ 87هنگ كنگ ، 1، مالت 23/1، مصر 59/1،  سريالنكا 72/1
  .برآورد شده است

  
  مباني نظري

ميالدي با گسترش شهرنشيني، ارتقاي وسايل  18ي دوم قرن  گردشگري شهري در نيمه
ويژه گسترش خطوط راه آهن، تغييرات اجتماعي و افزايش طبقه مياني اجتماع حمل و نقل و به

وان گفت ت عبارت ديگر ميبه .)53: 1388راسق قزلباش، ( و اوقات فراغت بيشتر توسعه يافت
ي حاصل از ها شاري تكنولوژيكي، در عصر مدرن و پسامدرن در زير فها انباشت و سرعت نوآوري

كه ) 68:  1385كديور و سقايي، ( گيري تحوالت اجتماعي گرديداين تكنولوژي سبب شكل
عنوان يكي از دار شدن اوقات فراغت بهعاصر پدياز اين تحوالت اجتماعي در جهان م يكي

ي تكنولوژي  آوردن زندگي تحت سيطرههاي اساسي جوامع معاصر و ملزومي براي تاب نيازمندي
 هاي مجزا و  ديگر، نواحي شهري مكان ازسوي .)35: 1381يزدي و سقايي،پاپلي( است

ها،  باالي ساختار تراكم فيزيكي - 1اي هستند، كه داراي چهار مشخصه عمومي يعني  پيچيده
مركزيت  - 4 اقتصاد چند كاركردي و -3، عدم تجانس اجتماعي، فرهنگي - 2، ها مردم، كاركرد

عنوان هاي و درون شهري است و به اين صورت وقتي شهر بهاي منطقه فيزيكي در درون شبكه
 .)84: 1390رنجبر و همكاران، ( كند چنين مكاني پذيرفته شود، گردشگري توسعه پيدا مي

جذب و ميهمانداري بين  فرآيندهايي اطالق كرد كه در  مجموعه فعاليتتوان بهگردشگري را مي
هاي ميزبان و مردم محلي برقرار  هاي مبداء، دولت هاي مسافرتي، دولت گردشگران، سازمان

توان گفت گردشگري در چارچوب  اين ميبنابر .)33: 1389سراسكانرود و نوربخش، ( شود  مي
هاي فضايي، گردشگري شهري است  كند، كه يكي از اين الگوهاي فضايي خاصي عمل مي والگ
هاي پيشرفته فرهنگي  هاي گردشگري شهري كه در جامعه  يكي از زمينه .)20: 1390ميري، (
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 در .)73:  1387تبار، كوشش(هنري است  - هاي فرهنگي بسيار رايج است بازديد از فعاليت
هاي متنوعي در منظر  ها و الگو عناصر بسياري دخيل هستند كه ساختارگيري گردشگري شكل

  :عناصر گردشگري شهري نشان داده شده است ،طور خالصهبه )1(در شكل . نمايند ايجاد مي
  

  
  

  عناصر گردشگري شهري:  1شكل 
 58: 1386موحد،: منبع

  
  هاي گردشگري شهري  فرصت
عنوان يكي از عناصر مهم گردشگري طرح تركيبي بهتوان در يك  ها را مي ها و فرصت رويداد
توانند زير  هاي شهري كه مي ترين رويداد از مهم .)83و  82: 1387، 1ژرژ كازس( معرفي كرد

اهم اين . هستند »2هاي فرهنگي رويداد«ساخت الزم براي جذب گردشگر را فراهم كنند، 
امروزه  .غيرهها و  ها، نمايشگاه، همايش يا كنگره ها يا جشنواره فستيوال: از ها عبارتند رويداد
ها دارند  ها و كشور هاي گردشگري شهري نقش مهمي در جذب گردشگران به شهر فرصت

   .)104: 1386موحد، (
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  گردشگري –هاي فرهنگي  ترين رويداد مهم : 2شكل 

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

و وقايع است  »ها جشنواره«ي گردشگري، گردشگري  هاي توسعه زمينه يكي از: 1ها جشنواره
ها  جشنواره .)10:  2003، 2نيروتي(كه در مديريت مقصدهاي گردشگري اهميت زيادي دارد 

اي يا محلي ايفاي نقش كنند كه عالوه بر جاذبه  هاي منطقه توانند در سطح حسب اهميت ميبر
توانند  ها مي فستيوال .)317: 1387رضواني، ( ز اهميت دارده اقتصادي و فني نيفرهنگي، از جنب
مهمي در جذب گردشگر داشته باشند ي بااليشان، ايجاد شغل كنند و نقش  در كنار هزينه

  . )100: 1384ديناري، (
دليل اهميت و شكوه و عظمتي هايي هستند كه اغلب به ، فعاليت»ها همايش«: 3ها  همايش

. هاي گردشگري شهري است جاذبهعنوان يكي از اجزاي اصلي م و بهكه دارند مورد توجه مرد
موحد، (گردند  برگزار مي غيرهفرهنگي و  هاي علمي، سياسي، اجتماعي، ها با هدف همايش
1386 :105(.  

به تخصص آن شهر يا امكانات آن  هاي مختلف ها در شهر ه ي نمايشگابرگزار: 4نمايشگاه 
شوند،  ها برگزار مي هايي كه در شهر نمايشگاه. شهر در برگزاري چنين نمايشگاهي بستگي دارد

مندان، فرصتي را براي تبليغ و شناساندن شهر به گردشگران  با جلب توجه گروهي از عالقه
هاي  ل از مزيتگيري و انتخاب در خريد محصوكند، همين موضوع بر تصميم فراهم مي
اي  توانند پايه طور خيلي مطلوبي ميها به بنابراين نمايشگاه .)57: 1996، 5الو (ها است  نمايشگاه

تأثير يك مركز نمايشگاهي در شهر را . براي بررسي امر گردشگري شهري را فراهم كنند
مربوط به  يها شغل –2تعداد افراد شاغل،  –1سه عامل  هاي مختلف براساس توان طي دوره مي

                                           
1 Festivals 
2 Neirotti 
3 Congress 
4 Ehxhibition 
5 Law 
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     گيري كرد كنند اندازه هايي كه بازديدكنندگان ايجاد مي شغل –3هاي وابسته و  فعاليت
بلكه درآمد زيادي را در  ،گردند زايي مي ها نه تنها موجب اشتغال نمايشگاه .)109و  108: همان(

ها  ها و نمايشگاه دهد كه تعداد همايش ها نشان مي بررسي آمار طور كليبه. كنند شهر تزريق مي
  :درحال افزايش است

  
  هاي جهان ها در كشور ها و تعداد آن و تعداد برگزاري همايش تاريخ:  1  جدول

  )106:  1386(موحد : منبع
  

  گردشگري و درآمدزايي
 هاي جذاب شهري نياز گردشگران به ي گردشگري و بازديد گردشگران از حوزه با توسعه

ي گردشگري باعث پويايي اقتصاد ساير  توسعه. شود  هاي شهري و گردشگري بيشتر مي بخش
سود اقتصادي و درآمد حاصله از فعاليت  .)10: 1383فرزين، (شود  هاي شهري مي بخش

رشد اقتصادي كه خود ناشي از . صورت مستقيم و غيرمستقيم قابل بررسي استگردشگري به
ادي درآمد به لحاظ اقتص. تواند ايجاد درآمد و اشتغال نمايد ه ميگذاري است در آيندسرمايه

و حتي داخلي براي هر كشوري در حكم صادرات است  حاصل از گردشگري خارجي
  .)251: 1،1380الندبرگ(

هايي است كه گردشگران و مسافران  منافع و درآمد مستقيم در فعاليت گردشگري پول
ي محصوالت و خدمات  دهنده ارايههاي  كنند و سازمان  ميمستقيماً صرف خريد كاال و خدمات 

مزاياي غيرمستقيم هم از طريق گردش وجوهي است كه مسافر در . كنند آن را دريافت مي
افتد و سبب تحرك  جريان ميي اقتصادي محل بهاين پول در سامانه. كندمقصد خرج مي

. شود كه اين همان اثر تكاثري است ي اقتصادي و افزايش سطح درآمد مردم ميچندباره

                                           
1 Landberg 

  ها ها و ميتينگ ، همايشها تعداد كل نمايشگاه سال
1940-1930 194  
1950-1940 1272  
1970-1960 3931  
2000-1990 8559  

  تعداد  كشور  درصد برگزاري  قاره  سال
  5225  فرانسه  % 7/65  اروپا  2000
  893  اياالت متحده  % 3/14  آمريكا  2000
  266  ژاپن  % 9/12  آسيا  2000
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ي تكاثري رابطه –هاي برآورد ضريب درآمدي  ترين الگو يكي از ساده .)121: 1386موحد، (

  :رياضي زير است
)1(                                                                                                          LQ =    
  

  

  = C) رسد خدمات به مصرف ميوافزايش درآمد كه براي خريد كاال  درصدي از(
  = M) شود درصدي از افزايش درآمد كه براي ورود كاال و مسافر خرج مي(

  
  شناسي تحقيق  روش

هاي الزم از طريق  تحليلي است و داده-پژوهش توصيفيكار گرفته در اين روش به
دست دست آمده است، همچنين براي بهبهپيمايشي  - و با استفاده از روش ميداني نامه پرسش

. اي هم استفاده شده استهاي اقامت از روش مصاحبه آوردن اطالعات الزم در خصوص هزينه
، پژوهش حاضر. مدلي كه در اين پژوهش مورد استفاه قرار گرفته، مدل ضريب تكاثري است

المللي كتاب تهران در خصوص نقش نمايشگاه  سنجش ديدگاه بازديد كنند گان نمايشگاه بين
 ي جامعه آماري در برگيرنده كليه. ي اقتصاد گردشگري شهر تهران است در جذب و توسعه

نفر از  500ي آماري در مجموع شامل  نمونه و 1المللي كتاب تهران كنندگان نمايشگاه بينبازديد
گيري  ي مورد نظر در اين پژوهش از روش نمونه منظور انتخاب نمونهبه. نندگان استبازديد ك

المللي كتاب تهران به محل  نمايشگاه بين راستتصادفي استفاده شده و پس از اخذ مجوز از ح
هاي آماري و كيفي جهت تجزيه و تحليل،  سپس اطالعات و داده. برگزاري نمايشگاه مراجعه شد

ها در اين پژوهش از روش تجزيه و  منظور تجزيه و تحليل دادهبه. اند بندي شدهاستخراج و طبقه
  .. تحليل كيفي و كمي استفاده شد

  
  معرفي محدوده مطالعاتي 

نامه  ماه( شهر تهران از نظر جمعيتي در رديف بيست شهر پر جمعيت جهان قرار دارد
هاي خدمات شهري و گردشگري  تهران داراي زيرساخت .)15: 1389 ها، تخصصي شهرداري

نمايشگاه . ي اقتصادي شهري را نيز داراست عههاي الزم براي توس مناسبي است كه پتانسيل
اما  ،شدبرگزار ميالمللي تهران ي نوزدهم در محل نمايشگاه بين كتاب از سال آغازين تا دوره

محل  در 86از سال  ين باعث شد تاسنگ مشكالتي همچون عدم دسترسي عموم و ترافيك
نخستين نمايشگاه كتاب تهران از  )3شكل ( .برگزار شود - منطقه عباس آباد - ) ره( مصالي امام

 32ناشر خارجي از  196برگزار شد كه ) همزمان با هفته وحدت( 1366آبان ماه سال  22تا  13
از نظر تعداد بازديدكنندگان . هزار عنوان كتاب حضور داشتند 26ناشر با  200همراه كشور به

                                           
 . ميليون نفر محاسبه شده است 5 زارت ارشاد اسالمي اين آمار حدودبر اساس آمار منتشره از و 1
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 5/5به مرز  91در سال اين رقم . رو بوديماي روبهتازه ي بيست و چهارم با ركورد  هم در دوره
  .)26/2/90:20روزنامه ايران، ( ميليون نفر رسيد

  
  المللي كتاب تهران آمار مربوط به تاريخچه برگزاري نمايشگاه بين : 2 جدول

  )1391، خرداد 1تارنماي تابناك: (منبع
  

  المللي كتاب در جهان هاي بين ترين نمايشگاهممه : 3 جدول

  )1391خرداد  31 ،2تارنماي كتابخانه، موزه و مركز اسناد مچلس شوراي اسالمي: (منبع
  

  

                                           
1 WWW.TABNAK.IR 
2 WWW.ICAL.IR 

  مالحظات  )نفر(بازديدكنندگان  محل برگزاري  تاريخ برگزاري  سال

هاي نمايشگاه  آبان 22تا  13  1366
ناشرخارجي  196ناشر داخلي و  200  - تهران

  هزار كتاب 26، 
26تا16  1388

 ارديبهشت
مصلي امام
ناشر  1700ناشر داخلي و  1982  ميليون 5حدود  خميني

  كشور جهان 78خارجي از 
مصلي امام  ارديبهشت 25تا 15  1389

ناشر خارجي  980ناشرداخلي،  1129  ميليون 5حدود  خميني
  كشور جهان80از 

24تا14  1390
 ارديبهشت

مصلي امام
  -  ميليون 5/5 خميني

23تا13  1391
 ارديبهشت

مصلي امام
كشور  67ناشر خارجي از  1614  ميليون 5/5بيش از  خميني

  هزار273جهان ، 

  ناشران  بازديدكننده تاريخ برگزاري سال نمايشگاه كشور
  مارس4فوريه تا25  2012  دهلي نو  هند

  ناشر 1200  ميليون نفريك  90اسفند14تا6

  آوريل2مارس تا28  2012  ابوظبي  امارات
  كشور 60ناشر از  850  هزار نفر 200  91فروردين14تا9

 آوريل18تا16  2012  لندن  انگليس
  كشور 100هزار ناشر از  23  -  91فروردين30تا28

 ژوئن7تا4  2012  نيويورك  آمريكا
  نويسنده 500غرفه دار  و  150  هزار نفر 200  91خرداد18تا15

 ژوئن17تا15  2012  تاون  آفريقا
  كشور 31ناشر از  200  هزار نفر 45 91خرداد28تا26

 جوالي8تا5  2012  توكيو  ژاپن
  كشور 23  نفر 767/88 91تير18تا15

هنگ
 جوالي24تا18  2012  هنگ كنگ كنگ

  كشور 16 غرفه از 250  يك ميليون نفر  91مرداد3تير تا28

  2012  پكن  چين
  سپتامبر2آگوست تا29

 12مرداد تا  29
 91شهريور

  هزار عضو صنعت نشر 200  -

 اكتبر14تا10  2012  فرانكفورت  آلمان
كشور با  106هزار ناشر از  7  نفر 194/280  91مهرماه23تا19

  رويداد فرهنگي 3200
  دسامبر2نوامبر تا24  2012  گوادالخارا  مكزيك

  ناشر 2000  هزار نفر 500 91آذر12تا9
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  تهران  در نقشه) محل برگزاري نمايشگاه كتاب تهران) (ره(مصلي امام خميني  موقعيت:  3شكل
  نگارندگان: منبع

  
هاي اساسي  سري چالشهاي الزم يك دارابودن پتانسيلرغم علي) ره(خميني  مصلي امام

ها  بايست با درايت بدان توجه نموده و سعي در ترفيع محدوديت دارد كه مديريت شهري مي
ها، حمل و نقل درون  به لحاظ چيدمان غرفهدم استاندارد بودن مكان برگزاري ع. كند

له أو همچنين مسدلخواه  اي دسترسي به غرفهنمايشگاهي، سردرگمي بازديدكنندگان بر
  .هاست ترافيك از هم اين چالش

  
  هاي تحقيق  يافته

 51/53بازديدكنندگان مرد نسبت به بازديدكنندگان زن بيشتر و به مقدار درصد : جنسيت - 1
و اشتغال بيشتر  دليل آزادي عمل بيشترتوان بهنسبت بيشتر مردان را مي. باشددرصد مي

  )4جدول ( مرد انتخابي است دانست، از سوي ديگر حركت در فضا در ايران عمدتاً
  

  توزيع بازديدكنندگان بر حسب جنسيت : 4جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

هاي ردهو بيشتر از  درصد 70/62سال،  20- 30درصد بازديدكنندگان در رده سني : سن - 2
سال است كه با آمار منتشر شده وزارت ارشاد دقيقاً مشابه  30سال و بيشتر از  20تا15سني 

  .)5جدول (بوده است 
  

  توزيع بازديدكنندگان بر حسب سن : 5جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع

  زن  مرد جنسيت
  48/46  51/53 درصد

  30بيشتر از   20 - 30 15-20 )سال(ي سني  بازه
  52/13  70/62 78/23 درصد
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) محصل(درصد از بازديدكنندگان دانشجو  40/65، )6(هاي جدول  مطابق داده: شغل -3
جهت خريد كتب درسي و آموزشي و بديهي است حجم زياد استقبال دانشجويان به. اند بوده

بازديدكنندگان براساس نياز و عالقه به كتب هست كه پا  و همچنين تحصيل و پژوهش است
  . به نمايشگاه گذاشتند

 )يا درحال تحصيل(داراي مدرك ) درصد 51/53(بيشتر بازديدكنندگان : تحصيالت - 4
تمايل بيشتر دانشجويان كارشناسي براي ادامه تحصيل نياز به كتاب را مبرم . اندكارشناسي بوده

  .)6جدول(سازد  مي
  

  گان بر حسب شغل و مدرك تحصيليدتوزيع بازديدكنن : 6جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

به ها  نها، سازما ها، نهاد هاي اخير توجه دانشگاه در سال): فردي يا گروهي( بازديد نحوه - 5
هاي  كنند كه نيروها و دانشجو ها تالش مي رو اين سازماننمايشگاه كتاب بيشتر شده، از اين

صورت خانوادگي بازديد از طرف ديگر بسياري به. صورت گروهي به نمايشگاه بفرستندخود را به
) درصد 81/70(اند حدود صورت گروهي بازديد كردهكردند از اين رو درصد كساني كه به مي
  . بود

) درصد 65/48( كنندگان، بيشتر بازديد)7(ي  بر اساس جدول شماره :وسيله ارتباطي - 6
تر بليط و  ي كمتر، خريد آسانهزينه. عنوان وسيله ارتباطي خود انتخاب كردنداتوبوس را به

ا و ي ارتباطي نسبت به هواپيمعنوان وسيلهبه دسترسي بهتر باعث شده تا استفاده از اتوبوس
  .)7جدول (قطار بيشتر باشد 

  
  توزيع وسايل ارتباطي مورد استفاده بازديدكنندگان : 7جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع
  
به (فاصله ، مبدا بازديدكنندگان، براساس شعاع و )8(ي  طبق جدول شماره :سكونت - 7

هايي  ها و استان شود شهراز اين رو مشاهده مي. اندبندي شدهنسبت به پايتخت تقسيم) كيلومتر
هاي  استقبال بيشتري كردند و اغلب، شهر ،دارند) كيلومتر 400بيشتر از (ي دورتري كه فاصله

  ساير  كارمند  آزاد دانشجو نظامي وضعيت شغلي
  985/12  89/11  64/8  40/65  085/1 درصد

  دكتري  كارشناسي ارشد  كارشناسي  فوق ديپلم  ديپلم مدرك تحصيلي
  16/2  14/15  51/53  97/12  22/16 درصد

  هواپيما  خودرو شخصي قطار اتوبوس وسيله ارتباطي
  51/13  84/22  00/15 65/48 درصد
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ن مسافرت هاي غربي و جنوبي باعث شده كه ميزا ي دورشهرشايد فاصله. غربي و جنوبي بودند
  . ي امور خود را در زمان برگزاري نمايشگاه به انجام برساننددرطول سال كم و كليه

همين دليل به نندگان شهرستاني و دانشجو هستند،كاز آنجا كه بيشتر بازديد: زمان اقامت - 8
بيشتر از  غيرهبودن و عدم مرخصي، عدم توانايي اقامت در هتل و علل نداشتن بيتوته، شاغلبه
كنندگان بازديد) درصد 57/67(رو در حدود از اين. اندبيشتر اقامت نداشته) شب 1(روز  2تا  1

 .)9جدول( اقامت داشتند) شب 1(كمتر از دو روز 
  

  كتاب تهران بازديدكنندگان از نمايشگاه شهرهاي فاصلهمبدا و :  8جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع
  
هاي  آوري شده اكثر بازديدكنندگان در خوابگاهها و اطالعات جمعطبق يافته :محل اقامت - 9

اقامت ) درصد3/42(و بخصوص منزل دوستان و آشنايان ) درصد 92/36(دانشجويي و اداري 
ها، درآمد ناكافي، و ديگر مسايل، عامل  ها و مسافرخانههتلهاي باالي هزينه داشتند كه در واقع

   .)9جدول(شود   اصلي و مؤثر در اين زمينه تلقي مي
آگاهي گردشگران در مورد محيط شهري در قلمرو  موضوع: هاي بازديدكنندگان برنامه - 10

وار است انگيزه است ي ها بر پايه است و بيشتر پژوهش تخصصي روانشناسان اجتماعي و محيطي
 تمايل به بازديد از ) درصد 55(از ميان بازديدكنندگان حدود  .)160: 2001، 1هال و پيج (

هاي گردشگري شهر تهران به ترتيب برج ميالد، بازار، گشت و گذار به اطراف تهران، آثار  جاذبه
  .ها داشتند ها، كوهنوردي، برج آزادي و موزه قديمي و ميادين، كاخ

                                           
1 Hall & Page 
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  توزيع بازديدكنندگان برحسب زمان و محل اقامت : 9جدول 

  هاي تحقيق يافته: منبع
  
 هاي تحليلي   يافته

هزار تومان،  100درصد از بازديدكنندگان در حدود  57/50هاي تحقيق،  يافتهبر اساس 
هزار تومان در طول سفر و  500درصد بيش از  40/13هزارتومان و  500تا 100درصد  03/36

هزينه  غيرهها، حمل و نقل، خريد و  بازديد خود جهت اموري چون، خوراك، بازديد از جاذبه
  .)10جدول(اند نموده

  
  هاي بازديدكنندگان توزيع هزينه:  10 جدول

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

المللي كتاب دست آمده به كل بازديدكنندگان نمايشگاه بينهاي نمونه بهاگر بخواهيم داده
  :1توان گفت كه، كل پولي كه بازديدكنندگان هزينه نمودند تعميم دهيم ميتهران 
  
)2(              1128300000000  =252850000000  +540450000000  +335000000000  

  
كه ارز خارجي در اين محاسبه را دخالت  عليرغم اينشود گونه كه مشاهده مي همان

از آنجا كه تمام بازديدكنندگان  .شود تزريق ميمبلغ بسيار زيادي به اقتصاد شهري ايم،   نداده
در دو حالت  اند و براساس فرضيه زير،داخلي پول رايج كشور را به شهر تهران تزريق نموده

فرضيه و آزمون پژوهش كه مطابق است با در نظر گرفتن حداقل ميزان سود اقتصادي جهت 
هاي استخراج شده  را بر اساس داده كاربرد اين مدل 2»ضريب تكاثري«جلوگيري از اثرات منفي 

  :دهيم به شرح زير نشان مي) نامه پرسش(ي پژوهش شده  بندي  و طبقه
                                           

  . اين مبالغ به تومان آورده شده است 1
هاي زياد كه در  گذاريبيني به وضعيت اقتصاد گردشگري و سرمايهخوش: يكي از اثرات منفي ضريب تكاثري 2

 .آورد ها ضرر فراواني به بار ميصورت اختالف در هر يك از محاسبات و داده

  -   روز 5بيشتر از   روز5تا2 كمتر از دو روز زمان اقامت
  -   05/14  38/18  57/67 درصد

  منزل آشنايان  خوابگاه  مسافرخانه هتل محل اقامت
  30/42  92/26  55/11 23/19 درصد

  هزار تومان 500بيشتر از   هزار تومان 500تا  100 هزار تومان100كمتر از ميزان هزينه
  40/13  03/36 57/50 درصد
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 كننده كه از هتلاطالعات مربوط به بازديدكنندگان استفاده : 11 جدول

  هاي تحقيق يافته: منبع
  

هاي يك نفره،  ي اتاق ي اقامت شبانه هزينه )از طريق مصاحبه(ي اكثر هتل داران طبق گفته
ديگر  تومان است، از سوي 000/130 ،000/100 ،0000/70نفره به ترتيب دو نفره، سه

ي نيروي كار و كارگر، عوارض و ماليات، هزينهشوند شامل داران متقبل مي هايي كه هتل هزينه
از طريق مشورت . است غيرهكي و هاي الكتروني سوخت و انرژي و آب، كميسيون اتحاديه، هزينه

دار  ها به اين نتيجه رسيديم كه از هر هزار توماني كه يك مشتري به هتلبا مديران هتل
هاي  درصد صرف هزينه 40درصد آن سود و منفعت هتلداران و نزديك به  60 تا 50پردازد  مي

  . گرددتوليد كاال و خدمات مي
  :رستوران در دو حالت زير برابر استبا اين توصيف ضريب تكاثري بخش هتل و 

درصد و  60 )توليد خالص و ناخالص ملي( در واقع طبق محاسبات، ميل نهايي به مصرف )1
  :باشد درصد مي 15ميل نهايي به واردات 

)3(                                                                                             LQ =  / = 1/81      
  
ها از محصوالت  درصد كاال 60درصد پول گردشگر در تهران مصرف شود و  70اگر فقط ) 2

  :مد ملي در كشور بماندعنوان درآدرصد درآمد حاصل به 40داخلي توليد گردد و 
)4(                                                                                LQ =  /(  /  %) = 0/875      
  

  

 شرح  درصد
 درصد بازديدكنندگاني كه جهت اقامت شبانه از هتل استفاده كردند درصد20

 درصد 90
هزار تومان  300هتل ها برايني آبازديدكنندگاني كه متوسط هزينهدرصد

 بوده است

 اند در هتل اقامت داشته)يك شب(روز2ندگاني كه كمتر ازدرصد بازديدكن درصد 70

 درصد 30
صرف غذا  اند و ي كه از هتل استفاده نمودههاي بازديدكنندگاندرصد هزينه

 )شده است... حمل و نقل،خريد،بازديد و ها صرف  مابقي هزينه( اند كرده

 70تا  60به ازاي هر نفر 
  هزارتومان

هاي شام و ناهار و  هزينه
 هزارتومان 20تا  10 غيره

 ي شام و ناهار در هتل ي اقامت شبانه و هزينه نرخ هزينه
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هزار 90ي خود در هتل ، هر گردشگر براي اقامت شبانه)10(با اين تفاسير، طبق جدول 
اين ) يك سال(هاي متوالي ي فوق طي دورهرو بر اساس محاسبه كند، از اين تومان هزينه مي

) ي ضريب تكاثريعالوهدرآمد حاصل اوليه به( و جمعاً) 3ي  رابطه در ( 162900رقم مبلغ، به
رسد  نظر ميبه. شود  تبديل مي 1687به عدد  و جمعاً) 4ي  رابطه در ( 78750و  252900
و بعد از  نامه پرسشمطابق . تراستي ضريب تكاثري در حالت دوم به واقعيت نزديك محاسبه

انجام محاسبه ضريب تكاثري چند بخش گردشگري درگير در برگزاري نمايشگاه كتاب 
هاي حمل و نقل، هتل رستوران، مراكز تفريحي، ورزشي، تاريخي و طبيعي و خدمات  خشب(

 -گردشگران - هاي بازديدكنندگان درصد پول 70تا  60توان بيان كرد نزديك به مي) گردشگري
در تهران  غيرههاي شهري و  جهت اقامت، خوراك، حمل و نقل شهري، خريد، بازديد از جاذبه

أمين ها و خدمات مورد نياز از محصوالت داخلي ت درصد كاال 60اگر ،روايناز . اندصرف شده
c( شود =    عنوان درآمد ملي محسوب شود، دردرصد درآمد حاصل پس از نشت به 40و ) 0/6
  :  صورت ضريب تكاثري درآمد عبارت خواهد بود ازاين

با  ،تومان باشد 000/000/300/128/1در حدود   1390اگر درآمد اين شهر در بهار ) 1
 000/000/978/872/1هاي متوالي اقتصادي اين رقم به مبلغ  ه احتساب ضريب تكاثري در دور

  .رسدمي 000/000/278/001/3 تومان و جمعاً

مبلغ  و جمعاً 000/000/828/308/1دوم ضريب تكاثري مبلغ  در حالت) 2
  .)6و  5ي  رابطه ( آورددست ميرا به 000/500/562/015/2

  
)5(                                                                LQ = 0/6 + 0/6 =   = 1/66               
)6(                                                                                 LQ =  /( / %)  = 0/875              

  
 از هتل استفاده نمودند و اكثراً درصد بازديدكنندگان براي اقامت 20از آنجا كه نزديك به 
     ي هر نفر  ي اقامت شبانه كه هزينه با توجه به اين: توان گفتاند، مييك شب اقامت داشته

، 1هزار تومان است70طور متوسط هاي شهر تهران به در هتل) ي هر اتاق هتلبر اساس هزينه(
اند، ها استفاده كرده نفر بازديدكننده از هتل 961500ني، نزديك به هاي ميدا و با تعميم داده

     همين دليلتومان براي اقامت به هتلداران پرداخت شده است، به 000/000/305/67مبلغ 
 هايبخشدر نظر گرفتن محاسبه ضريب تكاثري در دو حالت انجام شده خاص يكي از  با

 000/700/649/103اثر تكاثري در حالت اول حدود ميزان   –سيسات اقامتگاهيأت–گردشگري 
 - تر استكه به واقعيت نزديك–تومان و در حالت دوم  000/700/954/170 و جمعاً

                                           
سعي  رو از اين ،بيني سودآوري گمراه كننده استكه يكي از معايب محاسبه ضريب تكاثري خوش با توجه به اين 1

 .غ و حداقل ممكن در نظر گرفته شودي ضريب تكاثري كمترين مبالشده در محاسبه
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توان گفت ضريب تكاثري  بنابراين مي. باشدمي 000/875/941/73 و جمعاً 000/875/891/58
و  شهرهاديگر  نزديك به سطحي از ضريب تكاثري است كه گردشگري در تهران تقريباً

اين بدان معني . توريستي جهان دارند و يا حداقل در سطح متوسط جهاني قرار دارد كشورهاي
تواند ضريب تكاثري معقول و  است كه گردشگري در شهر تهران تحت تأثير نمايشگاه كتاب مي

  .دنبال داشته باشدي اقتصاد شهري تهران را به ي توسعه مؤثري در زمينه
  

  و پيشنهادهاگيري  نتيجه
گيري از منافع اقتصادي حاصل از توان گفت بهرهچه كه ذكر شده مي بر اساس آن

المللي كتاب تهران نمايشگاه بين. گردشگري شهري استگردشگري يكي از عوامل توسعه
تواند نقش يك المللي است كه مي هاي بين ه ترين نمايشگا عنوان يكي از معتبرترين و مهم به

عنوان جا كه هر ساله چندين ميليون نفر را به از آن. گردشگري شهري را ايفا كندفرصت 
ي اشتغال، درآمد، ارزآوري، كند تأثيراتي را در حوزه بازديدكننده به شهر تهران جذب مي

ي مهم اين است كه نه  نكته. كند هاي مولد اقتصادي و تقويت فرهنگ اعمال مي پويايي جريان
گذاري و فعال كردن  بلكه نقش سرمايه ،گردد ها موجب سودآوري مي ولتنها مصرف اين پ

اي كه  گونهبه. كند كه همان مفهوم ضريب تكاثري است هاي مولد اقتصادي را هم ايفا مي جريان
هاي محل اقامت شده به  درآمد حاصل از اين نمايشگاه فقط در بخش اقامت كه نصيب هتل

پيĤمدهاي مثبت گردشگري تحت تأثير اثر ضريب . تومان است 000/875/941/73مقدار 
المللي كتاب تهران با جذب نمايشگاه بين. شود گر ميتكاثري بسيار مهم و با ارزش جلوه

طور مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد شهري تهران را بيش از پيش بازديدكننده چند ميليوني، به
ي گردشگري شهري از اين فرصت تغذيه ها كند و در اين بين بسياري از بخش فعال و پويا مي

زايي و درنتيجه  ثيرات مهم اقتصادي نمايشگاه كتاب، اشتغالأشك يكي از تبي. شوند مي
ساير نتايج حاصل از اين رويداد . باشددرآمدزايي براي شهروندان مشغول در بخش خدمات مي

اي خدماتي گردشگري و ه گذاري در بخشپويايي اقتصاد شهري و سرمايه: فرهنگي عبارتند از
هاي شهري،  گردشگري شهري، توجه به ميراث فرهنگي، آثار تاريخي و جاذبه ي توسعه نهايتاً

توجه به گذران اوقات فراغت از كار خاص شهروندان تهراني كه نمايشگاه كتاب بهترين فرصتي 
اقتصادي، هاي مولد  هاي گردشگري و جريان شدن بخشاست براي گذران اين اوقات، فعال

ي گردشگري شهري،  ها، نقاط قوت و ضعف در زمينه ها، پتانسيل ها، تنگنا آگاهي از محدوديت
ها و همچنين  آوري اطالعاتي در خصوص ميزان استفاده از وسايل نقليه عمومي، اقامتگاهجمع
ن ها و مشخص شدن سطح دستيابي ضريب تكاثري گردشگري در تهرا ها و نهاد سازمان  ي  برنامه

ها سعي  مديران شهري بايد در كنار برگزاري نمايشگاه. هاي توريستي جهان نسبت به ديگر شهر
مين خواست و تقاضاي مسافران، أكنند با ايجاد جاذبه و وسايل و امكانات نمايشي عالوه بر ت
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هاي مربوط از جمله سازمان گردشگري،  سازي و حمايت ارگان  رساني مناسب، هماهنگاطالع
ها و اسكان مناسب و حتي بيتوته در كنار  ، ايجاد استراحتگاهغيره ها و فرهنگي، شهرداريميراث 

ي گردشگري شهر تهران در نمايشگاه، تصويري فعال ها جاذبه  هاي ويژه نمايشگاه، استقرار غرفه
ي نمادين و كاركردي دارند به نمايش بگذارند و  هايي كه جنبه و زنده از فضاي شهري و بنا

  . ي جذب بيشتر گردشگر را فراهم نمايند زمينه
  

  منابع
 . نشر آگاه: ، تهرانشهرنشيني .)1377(گيتي  اعتماد، )1

ي پايدار  نقش اكوتوريسم در توسعه .)1389(فاطمه  ،نوربخشاكپرپور سراسكانرود، محمد و  )2
 .132ي  ماره، شنامه مسكن و روستا فصل شهري،

: تهران، )ماهيت و مفاهيم( گردشگري .)1381(، محمد حسين و سقايي، مهدي پاپلي يزدي )3
 .انتشارات سمت

انتشارات : ، تهرانريزي صنعت گردشگريمباني برنامه .)1387(رحيم  حيدري چيانه، )4
 .سمت

 .نشر واژگان خرد: ، تهرانگردشگري شهري در ايران و جهان .)1384(ديناري، احمد  )5

هاي توسعه  ؛ لزوم توجه به آن در برنامهگردشگري روستايي .)1388(راسق قزلباش، سليمان  )6
 . 53 -  56: 129ي  ، شماره29، جلد نامه مسكن و محيط روستا فصلو آباداني روستا، 

، گذاري آذربايجان شرقي هاي سرمايه ها و مزيت توانمندي .)1389(الدين  ، كمالرحماني )7
 . 89، نوبت اول پاييز گذاري آذربايجان شرقيمركز خدمات سرمايه: تبريز

تحليل عوامل مؤثر بر  .)1390(زماني، مينا و مقدم، معصومه  ؛غالمي، محمد ؛رستگار، موسي )8
، )ي موردي زنجان نمونه( SWOTگسترش گردشگري پايدار شهري با استفاده از مدل

 160 :، مرودشتي پايدار المللي مديريت گردشگري و توسعه مجموعه مقاالت همايش بين
– 148.  

، ي گردشگري روستايي با رويكردگردشگري پايدار توسعه .)1387(رضواني ، محمدرضا  )9
 .انتشارات دانشگاه تهران 
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ارزيابي پيامدهاي گردشگري  .)1390(، عماد مزرعاوي و دمحا ،جرفين؛ محس، رنجبر  )10
المللي  مجموعه مقاالت همايش بين، )اهواز: مطالعه موردي(ري در اقتصاد شهري شه
 .  70-  88 :1390، مرودشت پاييزي پايدار ريت گردشگري و توسعهمدي

، اي ريزي توريسم در سطح ملي و منطقهبرنامه .)1379(رنجبريان، بهرام و زاهدي، محمد  )11
 .انتشارات جهاد دانشگاهي واحد اصفهان

، انتشارات چهار باغ شناخت گردشگري .)1386( رنجبريان، بهرام و زاهدي، محمد )12
 .اصفهان

انتشارات : الدين محالتي، تهرانصالح ي ، ترجمهجهانگردي شهري .)1387(ژرژ  ،كازس )13
 .دانشگاه شهيد بهشتي

       بندي، ي اجرايي ايجاد، اصالح، تكميل، درجهآيين نامه .)1384(سازمان ميراث فرهنگي  )14
، ها با اصالحات بعدي آن هايسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليتأگذاري تنرخ
22/9/84. 

بسترساز  ها،ي تخصصي شهرداري ماهنامه .)1389( ها ها و دهياري سازمان شهرداري  )15
 .150ي  شماره ،2سال  ،ي گردشگري شهريتوسعه

ي  ي تنظيم برنامهاستفاده از تحليل ضريب تكاثري برا) 1382(، حميد ضرغام بروجني )16
:  2ي  ، دانشگاه عالمه طباطبايي ،شمارهي مطالعات جهانگردي نامه فصل، توسعه و مديريت

86  -70 .  

شركت چاپ و نشر بازرگاني وابسته : ، تهراناقتصاد گردشگري .)1383(فرزين، محمدرضا  )17
 .هاي بازرگاني به مطالعات و پژوهش

هاي پيرامون  ساماندهي گردشگري در تفرجگاه .)1385(اصغر و سقايي، مهدي  ، عليكديور )18
 .83ي  ، شمارهتحقيقات جغرافيايي، )ي اخلمد دره(شهري 

ي پايدار در مديريت  گردشگري ابزاري براي توسعه صنعت .)1387(، محسن تبار كوشش )19
ها و  رساني و مطبوعاتي سازمان شهرداري، اطالعفرهنگي مؤسسهانتشارات : ، تهرانشهري
 .، چاپ اولهاي كشور دهياري
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ي محمدرضا فرزين،  ه، ترجماقتصاد گردشگري .)1380(استاونگا  ،دانلد و مورثي ،الندبرگ )20
 .بازرگانيشركت چاپ و نشر : تهران

ي  تحليل مدل ضريب تكاثر در توسعه ).1388( رامين، رضايي شهابيو  مهيننسترن،  )21
ي  شماره ،رشه معماري و شهرسازي آرمان ،صنعت گردشگري در استان آذربايجان شرقي

2 :8 -1. 

 .انتشارات دانشگاه شهيد چمران: ، اهوازگردشگري شهري .)1386(موحد، علي  )22

ي پايدار و برآيند آن در جهاني  ايم گردشگري شهري، توسعهپاراد .)1390(ميري، علي  )23
، ي پايدار المللي مديريت گردشگري و توسعه مجموعه مقاالت همايش بينشدن، 
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