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ه زمیمکان مسئله ،رانیا در ژهیوي به شهر يایجغراف يدیکل مباحث از یکی  به - آن يبردارها و يشهراقتصاد  و اعم طور به يشهر توسع
خردمندانه  تیهدا و يشهر نظام یسامانده يبرا یتالش هرگونه است یهیبد .باشد یم اخص طور به - توسعه نیا محرکه موتور عنوان

و  تیماهشهرها با توجه به . است بر آن اثرگذار ياقتصاد يها مؤلفه یعنی ي،شهر سعهتو محرك يروهاین حیصح شناخت مستلزم ،آن

) ی وارتباطي، تجاری، ستیتوری، صنعتي، ادار-یاسیس(د کارکرد خو  کنار در امروزه. باشند یمی متفاوتي اقتصادی و منابع مباني دارا...
 نیا نیتر مهمی از کگذار بر توسعه شهر مطرح شده است؛ ی ریتأثي تصاداقي ها مؤلفهي به عنوان دیجدي رهایمتغی، عوامل و سنت عوامل

و آثار  امدهایپی شدن ارتباطات و اطالعات در کنار جهان. باشد یم سمیتوری، صنعت خدماتیی با کارکرد شهرها، به خصوص در ها مؤلفه

.. و رازیشیی مانند مشهد، اصفهان، شهرها کالندر اساس،  نیابر . یی داشته استبسزای نقش الملل نیب سمیتوردر گسترش ، متنوع آن .

مقاله درصدد است تا با  نیا. شود لیتبدي شهراقتصاد و توسعه  داریپامنبع مطمئن و  کرا دارد که به ی تیقابل نیای الملل نیب سمیتور

 هیتجزی و بررسبر کالنشهر مشهد مورد  دیتاکي با شهری را در اقتصاد و توسعه الملل نیب سمیتور گاهیجای نقش و لیتحل-یفیتوصي کردیرو

  .قرار دهد لیتحلو 
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ی ملل متحد مورد استفاده قرار  میالدی توسط جامعه 1937اصطالحات توریسم و توریست، نخستین بار در سال 

به  Turnsبه معنای گشتن اخذ شده که ریشه در لغت التین  Tourز کلمه ا) Tourism( لغت گردشگری. گرفت

انگلیسی  معنای دور زدن، رفت و برگشت بین اً به زبان  اسپانیایی و فرانسه و نهایت زبان یونانی به  مبدأ و مقصد دارد که از 

ه مسافرت کردند و این، در واقع اما واژه گردشگری از زمانی پدید آمد که افراد طبقه متوسط، اقدام ب. راه یافته است

  )31: 1389یاوری، . (تر شد همان زمانی است که مردم توانایی مالی بیشتری پیدا کردند و عمرشان طوالنی

ائران مذهبی در  1000المللی به مدت بیش از  مسافرت بین سال وجود داشته است بطوریکه سیاحان، بازرگانان و ز

اشناخته،  ادای فرائض دینی به مسافرت بینجستجوی کشف یک سرزمین ن ختند خرید کاالها و  تیموتی، ( المللی پردا

آنان را گردشگر می برخی این گروه که) 14: 2001 اما روشن است که جهانگردی و . نامند ها را جهانگرد و عده ای دیگر، 

صادی، اجتماعی، بهداش کامالً  ... تی، زیست محیطی وگردشگری دو مقوله متفاوتند که مفاهیم و بار معنایی حقوقی، اقت

پاپلی یزدی، . (پسامدرن استجهانگردی متعلق به عصر سنت و گردشگری متعلق به عصر مدرن و . متفاوتی از هم دارند

1385 :21(   

ایجاد اشتغال و دستیابی به درآمد پایدار و . باشد ای می صنعت توریسم دارای آثار اقتصادی و اجتماعی قابل مالحظه

صادی و اجتماعی این صنعت  همچنین شناخت متقابل فرهنگی در راستای صلح و وفاق بینمناسب و  المللی از آثار اقت

صادی، سیاسی و . است ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقت ا وجود آثار و پیامدهای متعدد گردشگری در  ا ب .. ام باید .

لمللی، پویاترین مبادالت  های گردشگری بین نجریا. مسئله اقتصادی است دانست که گردشگری قبل از هر چیز یک ا

است بین کشورها اتفاق افتد، به وجود  گردشگری و اقتصاد پیرامون آن، ).31: 1995وال، ( آورند میاقتصادی را که ممکن 

ا در عرصه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تسهیل از سنت به مدرنیته و پسامدرن ر گذار  همه  روند  کرده و عمالً در 

یعنی برخی مناطق جهان که در اقتصاد و فرهنگ سنتی قرار دارند و باید مرحله . موارد موجب ساختارشکنی شده است

رسند به دلیل آنکه  پسامدرنیسم ب اً طوالنی زمانی از سنت عبور کرده، به مدرنیته و سپس به  به مرحله و در یک روند نسبت

هیچ . گردند ورت جهشی از عصر سنت وارد مرحله پسامدرنیسم میگیرند به ص جزء مقاصد و اهداف گردشگری قرار می

پاپلی یزدی، . (فرهنگی ایجاد کندتواند این چنین سریع جهش اقتصادی، اجتماعی و  فعالیت اقتصادی دیگری نمی

1385 :9(  

 عنوان یک معجزه اقتصادی تشویقهای گسترش گردشگری در توسعه کشورهای جهان سوم اغلب به  تأثیر سیاست

ادی از ارز خارجی دارد ابی به حجم زی ز به حداقل سرمایه گذاری برای دستی  همچنین). 237: 1995وال، ( شده است و نیا

لی انجام می باید توجه داشت که چرخش ما ب از درآمد حاصل مهم ای که حول محور صنعت گردشگری  تر  پذیرد به مرات

 .است

  



 

 

   .ها و نظریات اقتصادی اصنعتی از یک سو و اندیشهگردشگری پسامدرن ناشی از تحوالت فناورانه پس

ز سوی دیگر دست به دست هم دادند و گردشگری پسامدرن را برای جامعه ی  اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی ا

اداش، محسوب . امروز به وجود آوردند امروزه اوقات فراغت و گردشگری به عنوان حق، نه پ در وضعیت پسامدرنیته 

گردشگری، چیزی  امروزه). 181: 1385پاپلی یزدی، ( گشته استهستی و زندگی امروز افراد بدل  یه هایشود و به پا می

  فراتر از نیازهای اولیه و ثانویه بشر است و خود به صورت نیاز سوم بشر درآمده است

.  

 
اساس آمارهای موجود ساالنه  انجام می 3,5بر  لیارد سفر  به عنوان صادرات ( آن بین کشوریمیلیون  700شود که  می

 میلیون و 1داخلی است که از این سفرهای بین کشوری، سهم ایران میلیون آن مسافرت  2800و ) صنعت گردشگری

ز سهم جهانی است. 2هزار نفر یعنی حدود  500 رنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت ( ا ت ب دفتر مطالعات اقتصادی معاون

ز لحاظ جاذبه های  9لحاظ دارا بودن ابنیه و آثار تاریخی، جزء  ایران از ).1388بازگانی،  ا و ا کشور نخست دنی

ایران از لحاظ  اند که نیز ذکر کرده برخی منابع). 152: 1388محسنی، ( داردکشور برتر دنیا قرار  10اکوتوریستی در میان 

اولین کشور جهان سوم می 10جاذبه های گردشگری جزء  ایران . شدبا کشور اول جهان و  همچنین شایان ذکر است که 

تنوع صنایع  3جزء   رود در حالیست که انتظار می این). 132: 1385زنگی آبادی، ( دستی استکشور اول جهان از نظر 

آمد  متناسب با این قابلیت آمد  5میلیارد دالری توریسم بهره ببرد و سهم آن حداقل  400ها از در درصد این میزان در

آ. باشد صدم درصد سهم  5تر و کمتر از  مد ایران نه تنها این میزان نیست، بلکه درآمد ساالنه ایران بسیار پاییناما در

تبه  توریسم است و در ان کشورهای دنیا، در ر ردقرار  92می م ). 152 :1388محسنی، ( دا کشور ایران که توان بالقوه عظی

ارد سالگردشگری در همه زمینه های میراث فرهنگی، تاریخی، زیست  ا د های  ها به دلیل نگرانی محیطی و غیره ر

های اخیر نه دولت ایران مایل است بیش از  اما در سال. فرهنگی، خود را از جریان این اقتصاد عظیم کنار کشیده است

صادی دور نگه دارد و نه بازار بین لمللی گردشگری می این خود را از این جریان عظیم اقت ین توان عظ ا م تواند از ا ی

های  ها و قابلیت الزم است در زمینه توانمندی رو از این) 12: 1385پاپلی یزدی، . (چشم پوشی کند) ایرانیعنی ( اقتصادی

جذابیت گردشگری در ایران به های گردشگری در شهرها بررسی و مطالعه صورت گیرد و بر اساس  خصوص در زمینه 

له تالش شده است نقش و جایگاه توریسم بیندر ای. آن راهکارهای علمی و عملیاتی ارائه گردد المللی در اقتصاد و  ن مقا

ر کالنشهر مشهد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد   .توسعه شهری با تاکید ب

  

 
  تحلیلی است بدین صورت که از آمارهای کمی توصیفی هم به -ی پژوهش در این مقاله توصیفی شیوه

  همچنین در . اند یده و هم برای تبیین وضعیت توریسم، این آمارها تحلیل شدهصورت خام استفاده گرد



 

 

اند و برای گردآوری برخی اطالعات نیز از شیوه  های کتابخانه ای و اسنادی مورد توجه بوده گردآوری اطالعات، روش

  .مصاحبه حضوری استفاده شده است

  

4- :  

اقتصادهای شهری به منظور . ای تجاری و صنعتی تزئین شده استتاریخ اقتصادی شهر با فراز و نشیب شهره

ی پایه  اشتغال خدماتی فراهم کننده. داشتن رشدی پایدار و بلند مدت نیازمند پایه اقتصادی متنوع و وسیعی هستند

ر . گسترده تری با خدمات تولیدی پیشرفته به عنوان بخش اصلی رشد سریع شهری است در سراسر جهان، بیشت

ادهاقت ز تولید صنعتی به خدماتی، نشان. اند صادهای پویا از صنعت به خدمات تغییر جهت د ی اقتصادهای  دهنده تغییر ا

  ).106: 2008 شورت، رنه. (استشهری موفقیت آمیز 

ز مهم م است رشد و تنوع صنایع خدماتی یکی ا تحول در خدمات به . ترین تحوالت اقتصادی در نیمه دوم قرن بیست

ر اشتغال کل و تولید ناخالص داخلی راحتی می ند با افزایش نسبت صنایع خدماتی د کشورها به ویژه در ) GDP( توا

حال رشد و شکوفایی  یک صنعت همیشه در جهانگردی). 26: 1999شورت،  رنه( شوداقتصادهای توسعه یافته بررسی 

، با وجود سرمایه گذاری کالن و حالی است که  این در. شود است و درآمد سرشاری دارد که هرگز تمام نمی منابع دیگر

ز مناسب. صرف هزینه های گزاف، باالخره تمام شدنی است راه توریسم یکی ا آمد  ترین و بهترین  های جایگزین کردن در

رد، این منبع سرشار درآمد نیز وجود  نفت در کشور ماست و تا زمانی که در بشر میل به مهاجرت و جابجایی وجود دا

  ).48: 1376افتخاری ملکی، ( تخواهد داش

وسعه که با معضالتی چون نرخ بیکاری باال، محدودیت منابع ارزی و  صنعت گردشگری برای کشورهای در حال ت

ر است که کشور ما نیز با توجه به اتکا فراوان به  همیت ویژه ای برخوردا اقتصاد تک محصولی مواجه هستند، از ا

االی بیکاری پس حداقل به منظور . های جدید شغلی برای جوانان است به شدت نیازمند فرصت درآمدهای نفتی و نرخ ب

صادی درآمدهای  همچنین ایجاد فرصتتنوع بخشیدن به منابع رشد اقت های جدید شغلی، توسعه صنعت  ارزی و 

ر است امه ریزی و( گردشگری از اهمیت فراوانی برای کشورمان برخوردا ت برن فتر مطالعات اقتصادی معاون امور  د

طیبی، ( در شکل زیر، ارتباط توسعه گردشگری و رشد اقتصادی نشان داده شده است). 1388اقتصادی وزارت بازگانی، 

1387 :69(  

  



 

 

 ارتباط توسعه گردشگری و رشد اقتصادی-1 مودارن

 
  

اب 1دهد که ایران ساالنه حدود  نتایج تحقیقات نشان می کند و  های اتباع خود پرداخت می ت مسافرتمیلیارد دالر ب

عبیری هر خانواده ایرانی با متوسط  ر جهانی  85عضو ساالنه  5به ت ت رونق به بازا دالر از سهم تولید ملی خود را باب

از این بازار سهمی برده باشد توریست می زد بدون اینکه  ین. پردا ز توریست ایرانی  از ا ر براب 4رو درآمد کشورهای خارجی ا

ز توریست خارجی است ایران  شاید بی. درآمد ایران ا ا به  ز درآمد دو شرکت بزرگ هواپیمایی دنی قسمتی ا دلیل نباشد که 

  .اختصاص دارد

ز تولید  ز آنست که به لحاظ سهم بخش گردشگری ا بررسی در خصوص وضعیت صنعت گردشگری در ایران حاکی ا

و در میان کشورهای حاشیه خلیج فارس جایگاه سوم  86هان در رتبه کشور ج 174ناخالص داخلی، کشور ایران در میان 

را پس از بحرین و قطر به خود اختصاص داده و نیز در زمینه سرمایه گذاری در صنعت گردشگری، کشور ایران در میان 

تبه  174   .و در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه آخر قرار گرفته است 172کشور جهان ر



 

 

ا ز سند  مطابق ب اندا له کشور ایران می 20چشم  بایست در کلیه زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح  سا

اول را کسب  هداف  2درصد کل گردشگر و  1,5نماید که دستیابی به منطقه رتبه  درصد کل درآمد گردشگری جهان از ا

ز  اندا له تلقی می 20سند چشم  ر مطالعات اقتصادی معاونت بر( گردد سا نامه ریزی و امور اقتصادی وزارت بازگانی، دفت

1388.(  

  

  

وسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی، مصوب مهرماه  مجلس شورای اسالمی از ایرانگردی و  1370در قانون ت

بارتست از هر نوع مسافرت منظور از ایرانگردی و جهانگردی ع): (گونه تعریف و بیان گردیده است جهانگردی، این

، مدفن شهر مشهد). 99: 1386کارگر، . (کسب و کار نباشدساعت بوده و به منظور  24انفرادی یا گروهی که بیش از 

ابن موسی ا )ع( الرضا علی  ترین  ، بزرگ1385نفر جمعیت در آبان ماه  2427316، امام هشتم شیعیان دوازده امامی ب

اس تهران  جتماعی و فرهنگی( کارکردها و ساختارهای شئون زندگی معنوی. تکالنشهر کشور پس از   و مادی) ا

صادی و فضایی( همین سرشت مذهبی) اقت ائران . فرهنگی است -شهر برخاسته از  آستان، ز با عنایت به قداست این 

ان( مسلمان ز انقالب این شهر پ. اند از سراسر جهان طی سده های متمادی به این شهر سرازیر شده) عمدتاً شیعی س ا

ا ایجاد تسهیالت و تاسیس آسیب اسالمی ایران ب ز به دلیل مصونیت نسبی از  های جنگ تحمیلی و  ها مورد نیاز و نی

ت باورهای دینی این شهر که قطب . فرهنگی ان روبه فزونی گذاشت-مذهبی، اهمیت و تعداد گردشگران مذهبی_تقوی

ر جهان اسالم نیز از جنبه گردشگری ترین شهر گ اقتصادی شرق کشور است، نه تنها مهم ردشگری ایران است بلکه د

  ).13: 1387، یمؤمن( استفرهنگی مورد توجه -مذهبی

وند خورده است به گونه ای که می) ع( گردشگری مشهد با حرم مطهر حضرت امام رضا توان زیارت را رکن  پی

ترین عامل  یر بقاع متبرکه این شهر، مهمهمراه با سا) ع( حرم مطهر حضرت رضا. آغازین گردشگری مشهد دانست

اشند جذب گردشگران داخلی و خارجی می از یاد برد. ب . اما در کنار این اماکن متبرکه نباید سایر جاذبه های شهر مشهد را 

انی  ییالقات و تفرجگاه های طبیعی اطراف شهر مشهد، مراکز خرید عظیم و پیشرفته، وجود آثار و بناهای تاریخی و باست

این موارد . اند از جمله آرامگاه نادری، آرامگاه فردوسی و موزه های متنوع باعث افزایش جذابیت این شهر گردیده در کنار 

ز  باید از وجود مراکز درمانی و بیمارستان ام برد که گردشگران درمانی بسیاری را ا های پیشرفته و تخصصی شهر مشهد ن

همه ساله . کنند حاشیه خلیج فارس به سمت خود جذب می ویژه کشورهای داخل و خارج از کشور و به به همین دلیل 

الخصوص کشورهای اسالمی برای بازدید از جاذبه های  زائران و گردشگرانی از بسیاری از کشورهای جهان علی

  .کنند تر از آن برای زیارت بارگاه منور حضرت رضا به مشهد سفر می گردشگری و مهم



 

 

وسط سازمان . دهد نشان می 1389تا  1380های  گران خارجی مشهد را در طی سالنمودار زیر تعداد گردش این آمار ت

ر اساس آمار  استان  ها گمرکمیراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی منتشر گردیده است، و ب

تهیه شده است از این همچنین فرودگاه مشهد  های خارجی ورودی به  وریسترو دقیقاً مبین تعداد ت خراسان رضوی و 

اشد مشهد نمی   .ب

  
 1380-1389های  تعداد گردشگران خارجی مشهد طی سال-2 نمودار

  
  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی: مأخذ

  

حد ر مسئله فوق با توجه به قدس رضوی  وابط بینالذکر در این پژوهش از آمار گردآوری شده توسط وا لملل آستان  ا

اند به زیارت حضرت رضا مشرف  از آنجا که افرادی که به عنوان گردشگر و زائر به مشهد آمده. استفاده گردیده است

اند فلذا آمار  ها و معماری و سایر جاذبه های حرم مطهر، از این مکان بازدید کرده شده و یا حداقل برای بازدید از موزه

وسط این نهاد در مورد تعداد گردشگران خارجی، از اطمینان باالتری برخوردار استارائه شده  ین نکته . ت ضمناً باید به ا

آمار بازدید . نظر گرفته شود نیز توجه داشت که این تعداد، باید به عنوان حداقل گردشگران خارجی شهر مشهد در

ارائه شده است 1389تا  1386های  کنندگان خارجی حرم مطهر حضرت رضا برای سال   .در نمودار ذیل 

  



 

 

 1386-1389های  گردشگران خارجی بازدید کننده از حرم امام رضا طی سال -3 نمودار

  
  الملل آستان قدس رضوی واحد روابط بین: مأخذ

  

 1386-1389های  ی سالآمار بازدیدکنندگان خارجی از حرم امام رضا ط -4 نمودار

  
  الملل آستان قدس رضوی واحد روابط بین: مأخذ

  

پیرامون دیدن کرده امام رضا و اماکن  باشند که در  اند غیر مسلمان می همچنین تعدادی از گردشگرانی که از حرم 

ز کل درص 1این گروه تنها حدود . اند مشخص شده 1389تا  1386های  نمودار فوق این گردشگران در طی سال د ا

ا به خود اختصاص داده و به اشند نفر می 2000طور میانگین ساالنه در حدود  گردشگران شهر مشهد ر   .ب

 
 
  



 

 

ر و گردشگر  191644، در مجموع حدود 1388در سال  ام زکشور جهان از  97ی از خارجنفر زائ   یارتگاه ام

ر جاذبه ساین همچنرضا و  قدس های   نفر مسلمان و  193690ین تعداد، اکه از  اند کردهید بازدی ضوری آستان 

ودهیر مسلمان غنفر  2046   .اند ب

  

 1388بازدیدکنندگان خارجی حرم امام رضا به تفکیک مسلمان و غیرمسلمان در سال  -5 نمودار

  
  الملل آستان قدس رضوی واحد روابط بین: مأخذ         

  

 194034 مجموعاًکشور  10ین ازوار . دهد یمیش نماگردشگران و زوار شهر مشهد را  اول مبدأکشور  10یر زر نمودا

اشند که حدود  یم ختصاص  80ب گردشگران  کشور مبدأین نخست. اند دادهدرصد کل گردشگران شهر مشهد را به خود ا

ا حدود  آن  65000مشهد، کشور عراق ب ا حدود یز پننفر زائر بوده و پس از  زائر در مرتبه دوم قرار گرفته  45000اکستان ب

ب آنکه در . است ا حدود ای یازدهم  ردهجال لمان ب ز  یمگردشگر قرار  1246ین کشورها، کشور ا  521ین تعداد اگیرد که ا

ودهنفر مسلمان  725یر مسلمان و غنفر    . اند ب

  

ان دشگرانگر مبدأ نخست کشور 10 -6 نمودار  1388 سال در مشهد و زائر

  
  الملل آستان قدس رضوی واحد روابط بین: مأخذ



 

 

  

   521ین گروه کشور آلمان با ادر . دهد یمیرمسلمان را نشان غگردشگران  کشور مبدأ 10یر زنمودار 

اول قرار دارد ب توجه د. گردشگر در رده  ا ر نکته جال کشور ژاپن که  ین است که به جزایز نین کشورها اارتباط ب

ز گروهیرمسلمان، غیر کشورها عالوه بر گردشگران سا اند بودهیرمسلمان غگردشگر آن  151ی  همه ی ا

ریز نگردشگران مسلمان را    تعداد گردشگران مسلمان از  ها آنی از برخکه در  اند داشته در ب

  .یشتر بوده استبیرمسلمان غگردشگران 

  
 1388مبدأ گردشگران غیرمسلمان مشهد در سال  کشور نخست 10 -7 نمودار

  
  الملل آستان قدس رضوی واحد روابط بین: مأخذ

  

لمان براگردشگران مسلمان  نفر، فرانسه  272 یکاآمرنفر،  781یس انگلنفر،  5یتالیا انفر،  383نفر، هلند  725ی کشور آ

اشد یمنفر  16یس سوئنفر و  602یا استرال، نفر 273نفر، سوئد  116   .ب

  

:  

امه استان خراسان (ت ی استان وجود داشته اسها هتلتخت در  25679تعداد  1388در سال  که ) 1388ی، رضوآمارن

، )1389ی خراسان،فرهنگیراث مسازمان ( یرضوی استان خراسان ها هتلیت ظرفی شهر مشهد از درصد 97سهم  بنا بر

ر با ها هتلیت ظرف اماکن ساتخت در  34777ین سال، تعداد همین در همچن. باشد یمتخت  24909ی مشهد براب یر 

ان خراسان (ه ی استان وجود داشترسمی اقامت است ز درصد 97باز هم سهم  بنا برکه ) 1388ی، رضوآمارنامه  ی مشهد ا

اماکن ساتخت در  31299داد ، تع)1389ی،رضوی خراسان فرهنگیراث مسازمان ( یساتتأسین ایت ظرف  یرسمی اقامتیر 

  .وجود داشته است) یرپذ مهمانهتل آپارتمان و (



 

 

  

ی مشهد مقدس ساکن ها هتلگردشگر در  66385، 1388ی در سال خارجگردشگر و زائر  193690از مجموع 

ا یزان برامین اکه  اند شده ر ب ز مجموع  درصد 7ب ز مجموع تعداد  درصد 26و برابر با ) یخارجی و داخل(ها  هتلین مسافرا ا

اشد یمی وارد شده به شهر مشهد خارجگردشگران    .ب

  
ر                          هتل - 8 نمودا د در سال  مسافرین  ی مشه ین - 9 نمودار                        1388ها ی هتل مسافر ل در مشهد ها رصد 1388 سا   به د

      
  سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی: مأخذ                         سازمان میراث فرهنگی خراسان رضوی: مأخذ          

  

ز گردشگران خارجی، هتل آپارتماندرصد  67,5با این احتساب، حدود  ا برای اسکان برگزیده رهایپذ انمهمها و  ا اند  ر

آنان نیز خارج از این اماکن اقامت کرده 6,5 و ، ( اند درصد  ذکر است که میانگین  الزم به). 123: 1388صالحی فرد

اشد؛ می 3شب 5شب و در سایر اماکن  2ها در هتل  اسکان خارجی با در نظر گرفتن این ارقام میزان هزینه ای که  لذا ب

غذیه پرداخته ارجی در بخش اسکان و اقامتگردشگران خ آورد می و همچنین ت   .شود اند بر

ر اماکن اقامتی به صورت میانگین برای  اتحادیه ( باشد نفره به صورت زیر می 2 یها اتاقهزینه اسکان در هتل و سای

  ) :مشهد یرهایپذ مهمانهتلداران و 

  شب اقامت  1ریال برای  769000: هتل

  شب اقامت  1ریال برای  173750: سایر

 ریال در بخش هتل 102100130000 = 769000 × 2 × 66385

 ریال در سایر اماکن اقامتی رسمی 103407312500 = 173750× 5 × 119030

 

                                                                            
ه حضیا.  ٣ اس مصاحب آمار بر اس تحاد يورن  ان میبا دفتر ا ازم ات س اطالع ان، مسئول واحد آمار و  ار رهنگیه هتلد اث ف راسان و تعداد یر ا يخ ت ياز هتله اس آمده  دست    مشهد به 



 

 

 1388برآورد هزینه اسکان گردشگران خارجی مشهد در سال  -1 جدول

  هتل  رسمی سایر اماکن اقامتی  مجموع

205507442500 103407312500 102100130000 

  

  :هزینه هر وعده غذا نیز به طور میانگین به شرح زیر است

ر است با   )اتحادیه هتلداران مشهد(ریال  85000: هزینه یک وعده غذا در هتل به طور میانگین براب

اس انگین برابر  و (ریال  35000: ت باهزینه یک وعده غذا در سایر اماکن اقامتی به طور می اتحادیه رستوران و چل

  )مشهد یها یکباب

ها دو وعده در  لذا برای محاسبه میزان درآمد حاصل از صرف غذا توسط گردشگران خارجی، برای هر روز اقامت آن

ا قیمت اتاق محاسبه می نظر گرفته می اماکن اقامتی، وعده صبحانه ب اً در تمامی  توان  میگردد فلذا  شود چرا که تقریب

آمد بخش پذیرایی را بدین گونه محاسبه کرد   :میزان در

  ها در بخش پذیرایی  ریال درآمد هتل 22570900000 =85000×2×2×66385

پذیرایی 16664200000 =35000×2×2×119030  ریال درآمد سایر اماکن اقامتی در بخش 

  

 1388جی مشهد در سال برآورد هزینه غذای گردشگران خار -2 جدول

  هتل  سایر اماکن اقامتی  مجموع

39235100000 16664200000 22570900000 

  

پذیرایی در جدول زیر به صورت یکجا نشان داده شده است مجموع درآمد شهر مشهد در حوزه   :ی اسکان و 

  
 1388از گردشگران خارجی در سال  پذیرایی و اسکان ی حوزه در مشهد شهر درآمد مجموع -3 جدول

  مجموع  سایر اماکن اقامتی  هتل  واحد اقامتی بخش

 205507442500  103407312500  102100130000  اسکان

  39235100000  16664200000  22570900000  تغذیه

  244742542500 120071512500 124671030000  مجموع

  

جمالی اعداد فوق، می جذب گردشگر از که کشورهایی که از نظر اقتصادی، شرایط مطلوبی توان به اهمیت  با بررسی ا

درصد کل  26اند حدود  ها اسکان یافته طور که قبالً ذکر شد گردشگران خارجی که در هتل همان. دارند پی برد



 

 

ز گردشگرانی که در ر ناچیزی با درآمد حاصل ا اوت بسیا ز این گروه تف ر  گردشگران خارجی هستند اما درآمد حاصل ا سای

رد اماکن اقامتی ساکن شده بخش اسکان و  که درآمد حاصل از هر گردشگر خارجی در به عبارت دیگر، در حالی. اند دا

اشد این شاخص برای گردشگرانی که در هتل اقامت  می 1388ریال در سال  1277068,64تغذیه در مجموع برابر با  ب

ر اماکن اقامتی ) ریال 939000شب اقامت  میانگین برای هر( ریال 1878000اند برابر با  کرده و برای مسافرین سای

  .باشد می) ریال 201750 میانگین برای هر شب اقامت(1008750

  

 حسب اماکن اقامتی بر 1388درآمد حاصل از گردشگران خارجی مشهد در سال  -10 نمودار

  
  

یی برای مشهد حدود  مجموع درآمد گردشگران خارجی در بخش اسکان ال 244742و پذیرا  برابر با( هزار میلیون ری

ز کل هزینه  40,7آنجا که درآمد این بخش حدود  از. گردد برآورد می) میلیون تومان 474میلیارد و  24 درصد ا

  :این بخش برابر است با مجموع درآمد لذا) 1389هادیانی، ( استگردشگران خارجی در ایران برآورد گردیده 

 هزار میلیون ریال 601331,695=          

در شهر مشهد برای ) اند های رسمی اسکان داشته درصد که در اقامتگاه 93,5( ی گردشگران خارجی بنابراین، هزینه

از جاذبه های دیدنی برای سال  5 میلیارد و  1388،60بخش اسکان و اقامت، غذا، ایاب و ذهاب، خرید سوغات و بازدید 

  .گردد میلیون تومان برآورد می 133

از محل هر گردشگر برابر با آمد  تی 310460 لذا سرانه در   .گردد دالر برآورد می 310,46 تومان و یا به عبار

  

 
یسه با سایر بخش نسبت . ا دارده گردشگری صنعتی خدماتی است که نیاز به تعداد زیادی نیروی انسانی در مقا

اال است، به عبارت دیگر جهانگردی صنعتی کار طلب و  کارکنان این صنعت در برابر مبالغ سرمایه گذاری شده بسیار ب



 

 

آورد و یکی از طرق موثر برای  های گوناگون به اشتغال در می صنعت گردشگری افرادی را با مهارت. زا است اشتغال

صنعت گردشگری مشاغل . اشتغال ناشی از صنعت گردشگری، متعدد است منافع ایجاد. غلبه بر مشکل بیکاری است

پشتیبانی، . آورد های گوناگون به استخدام درمی کند و افرادی را با مهارت جدیدی را ایجاد می بیشتر مشاغل در صنایع 

باشند خدمات، عمده فروشی، خرده فروشی و تعداد قابل توجهی در حوزه سرگرمی و تفریحات می

، افزایش مهاجرت و با توجه به ورود گردشگران داخلی و خارجی به با ت روزافزون جمعیت شهر مشهد وجه به افزایش 

انسیل قوی در کالنشهر  نظر می رسد نیروی کافی جهت جذب در مشاغل مختلف مرتبط با گردشگری به صورت یک پت

رنامه ریزی دقیق و حساب ش ا یک ب رد و به راحتی ب ا مذهبی مشهد وجود دا اسایی مشاغل مرتبط ب ده، از طریق شن

های خصوصی برای  شغلی گردشگری، جذب سرمایه گذاری یها گروهگردشگری، سرمایه گذاری بخشی در هر یک از 

جدید شغلی و بهره جویی به صورت مستقیم،  یها فرصتتوسعه و گسترش صنعت گردشگری در جهت ایجاد 

از  القایی  م و  ها و  در این بین، هتل. ریزی نمود توان در این خصوص برنامه ردشگری میشغلی در گ یها فرصتغیرمستقی

اولین فاکتور برای سرمایه اشتغال می گذاری و بهره مراکز اقامتی  توانند جذب  باشند زیرا نیروی کار زیادی را می وری 

  .کنند

ال   :شود در صنعت گردشگری به دو گروه تقسیم می ییزا اشتغ

ان مانند هتل جهانگردی مؤسساتاست که در  افرادیشامل  مستقیمتغال اش: اشتغال مستقیم -الف ها،  ها، رستور

  .کنند می فعالیت جهانگردیمختلف  های فروشگاهو  جهانگردیو  مسافرتی های آژانس

عرضه کننده کاالها و خدمات  های نقششده در  ایجادشامل مشاغل  غیرمستقیماشتغال : اشتغال غیرمستقیم -ب

  .شود می غیرهو  تولیدی، یالتش، کشاورزی

ا گردشگری آورده می ر کل مشاغل مرتبط ب ابتدا آما ین بخش،  عیین سهم گردشگران خارجی در  لذا در ا شود و سپس به ت

  .شود اشتغال این بخش پرداخته می

االی  36,52، در شهر مشهد 1385بر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  بنا سال، شاغل  10درصد افراد ب

مطالعات ( اند درصد از جمعیت فعال، بیکار بوده 7,3درصد از جمعیت فعال نیز شاغل بوده و  92,7اند همچنین  هبود

  ). 1389.آمایش استان خراسان رضوی

  :عمده اقتصادی در همین سال به شرح جدول زیر است یها بخشوضعیت اشتغال در 

  
 1385مشهد در سال  اقتصادی عمده یاه بخش در اشتغال وضعیت -4 جدول

  کشاورزی  صنعت  خدمات

  درصد 2  درصد 36  درصد 62

  مطالعات آمایش استان خراسان رضوی: مأخذ



 

 

  

آن قرار می گونه که مشخص است بخش خدمات، که کلیه فعالیت همان رد  های مرتبط با توریسم و گردشگری در   62گی

ان مشهد را به خود اخ اشتغال شهرست   .تصاص داده استدرصد از 

ز  همچنین وضعیت اشتغال در بخش هتل و رستوران که بارزترین بخش در حوزه گردشگری است در استان خراسان نی

  :به شرح زیر است

  

  
 1381-1388های  استان خراسان طی سال رستوران و هتل بخش در اشتغال وضعیت -5 جدول

  1388  1387  1386  1385  1384  1383  1382  1381  سال

  28686  26008  23580  21379  19383  17574  15933  14446  تعداد

  واحد مطالعات اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد: مأخذ

  

وده های مورد شاغلین این بخش در طی سال روبه افزایش ب   .اند نظر، دائماً 

حاسبه شده فلذا برای تعیین تعداد م 1385و  1375های  تعداد شاغلین این بخش در شهر مشهد، فقط برای سال

بدین . باشد نمی 85 و 1375های  ی تقریبی آن با توجه به سال راهی به جز محاسبه 1388شاغلین این بخش در سال 

استان در سال به ترتیب اعداد  محاسبه شده و 85و  75های  منظور، سهم شاغلین این بخش در مشهد نسبت به کل 

ر اندک این دو سهم، میزان اشتغال بخش هتل  لذا ها به دست آمد؛ لبرای این سا 78,15و  77,79 با توجه به تفاوت بسیا

لین این بخش در استان و با گرفتن میانگین از ارقام فوق محاسبه شده و  و رستوران شهر مشهد با توجه به کل شاغ

  .نفر به دست آمد 22366به تعداد  1388درصدی از کل شاغلین این بخش برای مشهد در سال  77,97سهم 

  
 مشهد شهر رستوران و هتل بخش اشتغال میزان -6 جدول

  1388  1385  1375  سال

ان است   28686  21379  8024  تعداد در 

  22366  16708  6242  تعداد در مشهد

ان   77,97  78,15  77,79  %سهم مشهد از است

  

  .گردشگران خارجی پرداخت توان به محاسبه مشاغل ایجاد شده توسط حال می



 

 

واحد مطالعات اقتصاد شهری (شود  شغل ایجاد می. 5بر آمار میانگین در صنعت گردشگری، به ازای هر تخت  بنا

توجه به  باشند مورد تایید است اما با ها که دارای مشاغل ثابت می البته این رقم در مورد هتل). جهاد دانشگاهی مشهد

صلی و حتی ماهانه دچار نوسان می امتی بهاینکه مشاغل سایر اماکن اق انگین  شوند لذا در طور ف شغل . 5نظر گرفتن می

به همین دلیل برای محاسبه اشتغال . رسد و بهتر است از سایر ضرایب استفاده گردد برای هر تخت درست به نظر نمی

اماکن اقامتی، برای اشتغال  در هتل ز ضریب فوق استفاده شده و برای سایر  نفر و برای هر  10هر هتل آپارتمان ها ا

انگین آن یعنی ) واحد مطالعات اقتصاد شهری جهاد دانشگاهی مشهد(نفر برآورد شده است  5 ریپذ مهمان  7,5که از می

استفاده می ا توجه به سهم . شود شغل   یرهایپذ مهمانها و  درصدی مشهد از هتل آپارتمان 97الزم به ذکر است که ب

حدهای اقامتی برای شهر مشهد استان تعداد این  حد برآورد  495وا   وا

اشتغال در اماکن اقامتی شهر مشهد در سال . شود می ابراین میزان    :شود به شرح ذیل برآورد می 1388بن

 1388 سال در مشهد شهر اقامتی اماکن در اشتغال میزان -7 جدول

  جمع  یسایر اماکن اقامت  هتل  نوع واحد اقامتی

  16168  3713  12455  تعداد شغل

  

ال در بخش اقامت در سال  اشتغ م . شود شغل برآورد می 16168مشهد  1388لذا میزان  حال به برآورد اشتغال مستقی

م حاصل از گردشگران خارجی می   :پردازی

م ا درصد کل اقامت کنندگان بوده 7اند  ها اقامت کرده با توجه به اینکه گردشگرانی که در هتل اشتغال مستقی ند لذا 

  :ها در بخش هتل برابر است با حاصل از حضور خارجی

  
ر اماکن اقامتی مشخص نیست لذا برای محاسبه اشتغال  ینکه میزان اقامت گردشگران داخلی در سای با توجه به ا

از آنجا که . شود حاصل از گردشگران خارجی در سایر اماکن اقامتی به صورت مستقیم به برآورد این شاخص پرداخته می

ز در سال  31414مشهد  یرهایپذ مهمانها و  ظرفیت هتل آپارتمان ال اماکن اقامتی مشهد نی ب اشغ نفر بوده و ضری

ارائه شده(1389 آن  ان درصد می 49) تنها سالی که آمار  لذا اسکان  اشد  ز . باشد نفر می 5733055ها در طی یک سال  ب ا

و به  رهایپذ مهمانها و  نفر از آنان در هتل آپارتمان 119030ها ذکر شد که  جیسوی دیگر نیز در محاسبات اقامت خار

ا 1اند لذا مجموع اقامت  شب اقامت داشته 5مدت  ر است ب ان براب ز  حال می. شب 595150 سال آن توان اشتغال حاصل ا

اماکن به دست آورد خارجی   :ها را در این 

  
  



 

 

 
  

  :داده شده است شینما کجابه صورت ی ریزیی در جدول نها آمار
در اماکن اقامتی مشهد در سال  -8 جدول  1388مشاغل ایجاد شده توسط گردشگران خارجی 

  مجموع  یاقامتاماکن  ریسا  هتل  یاقامتواحد 

  1257  385  872  تعداد

  

کل مشاغل  درصد 7,77که برابر  دان کرده جادیاشغل  1257تعداد  1388ی شهر مشهد در سال خارجگردشگران  نیبنابرا

  .ی مشهد استهتلدارشده در صنعت  جادیا

صاد گریدی ها بخشدر  میرمستقیغشغل  1,5، یگردشگردر  میمستقهر شغل  جادیابا  نیهمچن قت  شود یم جادیای ا

)ILO, 2010: 10(عداد مشاغل  لذا ؛ از  میرمستقیغت ا ی در اقتصاد شهر مشهد برابر استخارجی گردشگرحاصل    :ب

  شغل 1886=1,5×1257

ی در مشهد در بخش هتل و رستوران خارجی از حضور گردشگران ناش میمستق ریغ و میمستقمجموع مشاغل  نیبنابرا

آورد  3143   .شود یمشغل بر

 
عداد گردشگران، میزان درآمد حاصل از آنان است ر کشو. بارزترین نماگر وضعیت توریسم در هر منطقه عالوه بر ت

انوس آرام واقع شده است م بندی سازمان جهانی گردشگری در حوزه آسیا و اقی ، 2009این حوزه در سال . ایران در تقسی

را برای تطابق با این  1388که اگر سال ) unwtohighlights, 2010: 4( میلیون نفر توریست داشته است 181,2

) سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری( گرگردش 2272575سال در نظر بگیریم ایران در این سال فقط 

ز مجموع گردشگران این حوزه 1,25داشته است یعنی فقط حدود  برای  2009سرانه درآمد توریسم نیز در سال . درصد ا

دالر  500این سرانه برای ایران  1388بوده است که در سال ) unwtohighlights, 2010: 5( دالر 1120این حوزه 

اشد می اشد با احتساب  5رود سهم ایران  که انتظار می به عبارت دیگر در حالی. ب آمد توریسم جهان ب  852درصد از کل در

 42، ایران باید )unwtohighlights, 2010: 5( جهان از توریسم 2009میلیارد دالر آمریکا به عنوان درآمد سال 

اشد ارقام مرتبط با تعداد و سرانه توریسم در ایران وضعیت بررسی . هزار میلیارد تومان از این بخش درآمد داشته ب

همچنین این نماگرها در مورد مشهد نیز نشان از عدم تحقق جایگاه مشهد در بخش توریسم . دهد نامطلوبی را نشان می

دهد که شهر مشهد با توجه به  بررسی دو شاخص درآمد و اشتغال ناشی از گردشگر خارجی نشان می. ایران است

اشد ها و قابلیت ظرفیت است موفقیتی در زمینه جذب گردشگر داشته ب آمد مشهد در . هایی که دارد نتوانسته  مجموع در

میلیارد تومان بوده که اگر با سرانه ایران محاسبه شود این میزان باید حدود  60از گردشگران خارجی برابر با  1388سال 



 

 

ا سرانه حوزه بندی 97 اشد و اگر ب جهانی گردشگری محاسبه شود باید حدود  میلیارد تومان ب ومان  217سازمان  میلیارد ت

ا احتساب تعداد حدود . باشد ر پایین 194000البته تمامی این ارقام ب ز بسیا ر  نفر گردشگر است که این تعداد گردشگر نی ت

  . باشد از میزان مطلوب شهر مشهد می

این پژوهش همچنین در مورد اشتغال ناشی از گردشگ شغل در  3143دهد که مجموعاً  ری خارجی نشان مینتایج 

ز این تعداد  1388ارتباط با این بخش در مشهد در سال  م و 1257ایجاد شده که ا م  1886 شغل مستقی شغل غیرمستقی

اشد می رنامه های ملی برای افزایش تعداد توریست در کشور و متعاقب آ. ب ر اینکه باید ب اشتغال نیز عالوه ب ن اما در زمینه 

امر گردشگری در مشهد نیز باید تالش کنند تا به نوبه ، متولیان  ها و  ی خود زمینه افزایش درآمد و شغل اجرا گردد

آمد  این طریق بتوانند سطح در امکانات الزم برای افزایش ضریب ماندگاری گردشگران در شهر مشهد را ایجاد کنند تا از 

ز این بخش را افزایش دهند اشی ا   .و اشتغال ن

فق س    )شگزار( دگردشگران کشور برس کل ازدرصد  25به  دیبا 1404هم مشهد از گردشگران کشور در ا

ان خراسان  شیآمایی مطالعات نها ی تعداد عنی باشد یمدرصد  8,52حدود  1388ی سال برای که سهمی رضواست

که  ابدی شیافزادرصد  16,5ال س 16ی طدر  دیبا رانیانظر گرفتن رشد ثابت تعداد گردشگران  در باگردشگران مشهد 

اول سال  6ی برا شیافزا نیا. ابدی شیافزا درصد 1ساالنه حدود  دیبامتوسط  طور به وده است . 92برابر با  1389ماهه  ب

عداد گردشگران  که یحالی در عنی ی مشهد براتعداد  نیانفر بوده  1548016 بابرابر  1389اول  ماهه 6در  رانیات

به  دنیرسی برا تواند یمرشد  زانیم نیااست که تداوم  دهیگردثبت ) یرضوآستان قدس  الملل نیبواحد ( رنف 146173

  .بخش باشد تیرضاهدف مذکور 

ی خود مشهد و درآمد مشهد از گردشگران اهالی خارجی سفرهاکرد در  نهیهز التفاوت مابه، گریدمهم  اریبساما نکته 

 نهیهزبخش  نیای خود را در مل دیتولدالر از سهم  85ی ساالنه حدود رانیاه نفر 5آمار، هر خانواده  بر بنا. ی استخارج

 485463و متوسط ) 1387آمارنامه مشهد، ( تیجمعنفر  2427316ی شهر مشهد با براشاخص  نیاکه اگر  کند یم

شهر ) یواقعه ماند( ددرآم نیبنابراتومان خواهد بود  41264355000ی بالغ بر ا نهیهزمحاسبه شود  نفره 5خانواده 

کرد  نهیهزاتفاق،  نیای اساستومان خواهد بود که علت  ونیلیم 869و  اردیلیم 18 باًیتقری خارجی گردشگرمشهد از 

اشد یمی در شهر مشهد خارجگردشگران  نییپا اریبس  1388در سال  رانیای در خارجسرانه درآمد گردشگران  که چرا ب

 اتومان ی 310000حدود  1388بخش در سال  نیاانه درآمد شهر مشهد از دالر برآورد شده حال آنکه سر 500حداقل 

اشد یمدالر  310   . ب

در پایان نیز شایان ذکر است که برای رسیدن به سطح مطلوبی از توسعه توریسم در کشورمان، الزم است در 

جهانگردی که شامل دیدگاه پدیده  ا نسبت به توریسم  ساختارهای فکری خود راجع به  و خط سیر و جهت آنست، های م

ت، به ویژه در . تجدیدنظر کنیم رنامه ریزی درازمدت برای آن در چارچوب برنامه های کلی دول م ب سپس باید یک سیست

اشتغال، فراهم کنیم ... عرضه خدمات، صنعت و   ).48: 1376افتخاری ملکی، ( بر اساس دو محور اساسی جذب ارز و 



 

 

صنعت گردشگری را چگونه گسترش دهیم، مجموعه مقاالت نخستین همایش جهانگردی ). 1376 . (روسافتخاری ملکی، سی

 . 3 جلد. 1377و جمهوری اسالمی ایران، کیش، 

  .سمت: تهران). مفاهیم ماهیت و( گردشگری). 1385(پاپلی یزدی، محمدحسین و سقایی، مهدی 

ین). 2001. (تیموتی، دالن جی   .قومس: تهران). 1388( علیرضا سلطانی و حیدر لطفی: ترجمه. امه ریزیالمللی و برن گردشگری ب

رت امور بازرگانی بررسی صنعت گردشگری در ایران ). 1388. ( دفتر مطالعات اقتصادی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزا

  .و کشورهای اسالمی

). 1384( رستمی) قهرمان( احمد پوراحمد و شایان: ترجمه. جهانی شدن و شهر). 1999(شورت، جان و هیون کیم، یونگ  رنه

  .انتشارات جهاد دانشگاهی: تهران

اخلی شهر اصفهان). 1385. (زنگی آبادی، علی و محمدی، جمال و زیرک باش، دیبا جغرافیا و توسعه، . تحلیل بازار گردشگری د

  .1385 پائیز و زمستان

 1390خراسان رضوی،  سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

با ( بررسی و تحلیل تنگناها و معضالت، نیازها و خواسته های گردشگران خارجی کالنشهر مشهد). 1388. (صالحی فرد، محمد

 .3، شماره 1388مشهد پژوهی، پاییز و زمستان ). تاکید بر گردشگران عرب حوزه خلیج فارس

هللا طیبی، مطالعه موردی ( بررسی رابطه علی بین گردشگری و رشد اقتصادی). 1387. (کمیل و جباری، امیر و بابکی، روح ا

ش و توسعه، پائیز ). به عالوه کشورهای منتخب OECDایران، کشورهای    .24، شماره 1387دان

انتشارات سازمان جغرافیایی : تهران). از مفهوم تا راهکار( توسعه شهرنشینی و صنعت گردشگری در ایران). 1386(کارگر، بهمن 

  .نیروهای مسلح

، شماره 1388فضای جغرافیایی، زمستان . ها و راهکارها کارکردها، چالش: گردشگری پایدار در ایران). 1388. (محسنی، رضاعلی

28.  

فرهنگی و ضرورت  -ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی). 1387. (، مصطفی و صرافی، مظفر و قاسمی خوزانی، محمدیمؤمن

  .11، شماره 1387جغرافیا و توسعه، بهار و تابستان . شهر مشهدمدیریت یکپارچه در کالن

 1390الملل استان قدس رضوی،  واحد روابط بین



 

 

سوا و بیچریل، یونل  ین). 1995(وال، فران ، )1384( محمدابراهیم گوهریان و محمد مهدی کتابچی: ترجمه. المللی گردشگری ب

  .موسسه انتشارات امیرکبیر: تهران

هللاهادیانی، زهره  بررسی اثرات اقتصادی گردشگری در شهرهای ). 1389. (و احدنژاد روشتی، محسن و کاظمی زاد، شمس ا

  .1389مجموعه مقاالت چهارمین کنگره جغرافیدانان جهان اسالم، زاهدان، . قم کالنشهر: مذهبی مورد شناسی
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