
  

  

  

  

  

توسعه جهانگردي و نقش  چشمه هاي آب معدني و آبهاي گرم،

  1مردم بومي

  

  ∗دكتر حميد ضرغام

  

  چكيده

هم پيوسته در زمينه توسعه مناطق داراي ه مستقل اما ب در اين مقاله سه موضوع

ريزي مطمح نظر قرار گرفته  هاي آب معدني و آبهاي گرم از ديدگاه برنامه چشمه

  :است

، و  طرفهاي شرايط زندگي در دوران كنوني از يك  به پيچيدگيبا اشاره اوالً

ي يها زندگي از سوي ديگر نشان داده شده است كه توسعه استراحتگاهبه افزايش اميد 

براي تمدد اعصاب، باز پروري جسمي، توانبخشي فكري و درمان طبيعي برخي از 

ور كار سازمانهاي بيماريها، به عنوان يك ضرورت غير قابل اجتناب بايد در دست

مسئول تامين اجتماعي، توانبخشي و اوقات فراغت مردم قرار گيرد و اين سازمانها 

وري مطلوب از اين  ي و بهرهيهاي الزم براي تاسيسات زيربنا گذاري نسبت به سرمايه

  .اماكن اقدام كنند

                                                 
در تهران » للي آب درماني، آبهاي گرم و آبهاي معدنيالم سمينار بين« در 1379 اين مقاله در سال  1.

  .ارايه شده است

  عضو هيئت علمي دانشگاه عالمه طباطبائي.  ∗
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ين ه يك مدل ماتريسي، مالحظات الزم براي تنظيم برنامه توسعه اي ضمن اراثانياً

   درماني، زيست محيطي،–، بهداشتي يشناس هاي مختلف زمين گونه مناطق از جنبه

ها،  اكولوژيكي و چشم انداز محيطي از يكسو و آثار زيانبار اين توسعه بر چشمه

از سوي ديگر با ...  آسايش و آرامش زندگي محلي و  روابط فرهنگي، منابع معدني،

تكميل اين ماتريس توسط . سي قرار گرفته استتوجه به روابط متقابل آنها مورد برر

  .متخصصين، تصميم گيري براي نحوه توسعه را تسهيل خواهد ساخت

 ضمن بررسي نقش مردم بومي در تسريع توسعه پيش بيني شده براي ثالثاً

گيري بهينه از اين توان بالقوه تشريح شده  ي براي بهرهي راهبردها اينگونه مناطق،

  .است

  

   كلينيك هاي آب درمانيضرورت توسعه

هاي جسمي  پيچيدگي شرايط زندگي در دوران كنوني كه موجب بروز انواع ناتواني

و روحي در نيروي كار جامعه شده، دستيابي به راهكارهاي مناسب براي رفع اين 

. ريزان امور اجتماعي قرار داده است  با كمترين هزينه را در دستور كار برنامههاتنگنا

طلوب براي برخورد با اين مشكالت روز افزون، توسعه جهانگردي  محليك راه 

جهانگردي سالمتي، بويژه درمناطق داراي ويژگيهاي طبيعي شاخص، .  است1سالمتي

هاي آب معدني و   نشان داده است كه مناطق داراي چشمهربهتج. امكان توسعه دارد

  .سازد فراهم ميآبهاي گرم، مناسبترين فضا را براي توسعه جهانگردي سالمتي 

 ساكن در  آبهاي گرم، از دير باز براي مردم بومي هاي معدني و خواص چشمه

 راهي كه با ةشايد نخستين خست. ها شناخته شده بوده است اطراف اين قبيل چشمه

استحمام در جريان آب گرم، آسايش غير قابل تصوري را لمس كرد و يا با نوشيدن 

 به.  قلمداد كرد ن كاشف خواص آبهاي معدني و گرم،اي آرامش يافت را بتوا از چشمه

 هزار سال پيش با 5دهد بشر از بيش از  ر حال سوابقي وجود دارد كه نشان ميه

. كرده است برداري  د و اثرات درماني اين گونه آبها آشنا بوده و از آنها بهرهيفوا

                                                 
1. Health Tourism 



  71 / ...هاي آب معدني و  چشمه

بوط به آن، هذا امروزه اهميت اين پديده ارزشمند به حدي است كه مباحث مر مع

  .هاي متخصصين شده است هاي علمي و كانون تضارب انديشه موضوع كنفرانس

  

  سابقه تاريخي استفاده از آبهاي گرم و معدني

 مالزم   از قديم االيام با آرامش و تجديد قواي جسمي ودماغي انسان،1آبهاي گرم

از كلمه التين يا (  كه ريشه بلغاري دارد Spaدر زبان بين المللي كلمه . بوده است

espa به معني چشمه و يا spara به صورت نام ژنريك براي مناطق )  گرفته شده

داراي آبهاي معدني و گرم كه جهانگردان براي استراحت و درمان به آن پناه مي برند 

 استفاده كنندگان از اينگونه مناطق قرنهاست كه در ).1995، 2مالهاترا (در آمده است

نوشند و از ويژگيهاي گلهاي  هاي معدني مي كنند، از آب چشمه ميآبهاي گرم آب تني 

در سالهاي اخير لجن، . كنند غني براي مقاصد آرايشي و لجن درماني استفاده  مي

ي بدن كاربرد يي براي شادابي پوست و مسموميت زدايي و گياهان دارويجلبك دريا

  .اند اي يافته قابل مالحظه

. ميت آبهاي معدني و گرم نزد ايرانيان وجود داردشواهد و آثار فراواني از اه

هاي معنوي،  آسايشگاه"هاي بوعلي سينا كه اين مناطق را به  بندي بويژه دسته

 تقسيم كرده و نحوه استفاده از هر دسته را مورد "هاي درماني و آبهاي گرم چشمه

ناطق نزد  نشان از اهميت علمي اين گونه م،)1373دهخدا، ( بررسي قرار داده است 

يشاپور نشاندهنده نظام نپيش از آن نيز يادگارهاي باقيمانده در شهر . ايرانيان دارد

اين . كانال كشي سنگي براي انتقال آب چشمه معدني به نزديكي معبد آناهيتا است

در ايتالياست كه از قدمتي پنج هزار   3وضعيت يادآور موقعيت چشمه قديمي مرانو

هاي معدني مناطق مختلف ايران  چشمه.  برخوردار است)1998، 4يلبراون (ساله 

                                                 
1.Spas  
2. Malhatra, 1995.  
3. Merano  
4. Brownlie, 1998  
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هستند ...  كلسيم و  زيم، پتاسيم، سولفور،ي عنصر مختلف از قبيل من30داراي بيش از 

  .و برخي از آنها از خواص راديو اكتيوته برخودارند

در اواخر قرن ) Spas(هاي آب معدني و كلينيكهاي آب درماني  در اروپا چشمه

وجه جدي قرار گرفتند و عالوه بر اينكه به تجهيزات متناسب با هيجدهم مورد ت

مندي از سكون و  تركيبات آبها مجهز شدند فضاهاي اطراف آنها نيز براي بهره

هاي مشاوره  در اين قبيل كلينيكها تيم. اندازهاي طبيعي سامان يافتند آرامش و چشم

ي درمان بيماريهاي پزشكي براي تجويز مدت ونحوه استفاده از هر نوع آب برا

 ها را اغلب بيماراني كه از انواع Spaمراجعين به اينگونه . مختلف به خدمت مشغولند

 خستگي و فرسودگي مفرط  ناراحتيهاي پوستي، دردهاي روماتيسمي، ورم مفاصل،

هاي گوارشي و  التهاب مهره ها و ستون فقرات عالوه بر ناراحتي  جسمي، نقرس،

 در طول زمان، تسهيالتي از )1990، 1وايت من (تشكيل ميدهندكشند  تنفسي، عذاب مي

قبيل كتابخانه، تماشاخانه، تاالر موسيقي و زمينهاي بازي براي مفرح كردن اوقات 

به طوريكه امروزه مردم نه فقط براي آب درماني بلكه به قصد . آنان ايجاد شده است

كلينيكهاي آب . كنند ر مياستفاده از انواع سرگرميهاي اجتماعي به اين مناطق سف

 تكامل  درماني اروپا، در طول زمان، هم از لحاظ نرم افزاري و هم از جهت تجهيزات،

  .اند و جايگاه مناسبي در جهان دارا هستند اي يافته قابل مالحظه

Spa هاي امريكايي از لحاظ تجهيزات و تسهيالت نسبت به مكانهاي مشابه 

 . استSaratogaهاي آب گرم آمريكا  رين  منطقه چشمهقديمت. اند اروپايي بسيار جوان

Saratoga در زبان محلي سرخپوستان به معني منطقه آبهاي طبي روح كبير است و 

ه تسهيالت ي سال پيش به صورت يك منطقه تجاري در اين زمينه با  ارا200از حدود 

   ).1998، 2مالهاترا (ي مناسب، فعال شده استياقامتي و پذيرا

                                                 
1. Wightman,1990 
2. Malhatra,1998 
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  هاي آب معدني و آبهاي گرم عوامل اساسي توسعه جهانگردي در مناطق داراي چشمه: 1كلش

  

حال در آستانه قرن بيست و يكم وخامت شرايط زندگي در شهرهاي بزرگ كه با 

 گرايش به سبكهاي ناسالم زندگي،  ي خوراك روزانه،يكاهش مستمر ارزش غذا

 انواع حساسيتهاي پوستي و تنفسي همراه افزايش اعتياد به انواع مواد مخدر، ابتالء به

ي كه عالوه بر ويژگيهاي درمان طبيعي از چشم اندازهاي يها است توسعه تفريحگاه

دلپذير و آب و هواي معتدل برخوردار باشند را به عنوان يك اقدام اجتناب ناپذير در 

داده برنامه كار سازمانهاي مسئول تامين اجتماعي و باز پروري نيروي كار قرار 

زيرا عواملي از قبيل كيفيت زندگي، تعادل رواني و آرامش فكري به اندازه غذاي . است

سالم، خواب منظم و كار مولد در تداوم زندگي سازنده، كنترل فشار خون، كاهش 

مناطق داراي آبهاي . هاي كار موثرند ي از فشارهاي عصبي محيطيكلسترول و رها

د بسيار پراهميت خود را در اين موارد به اثبات گرم و معدني در سراسر دنيا كاركر

د درماني ياي از فوا در طراحي ساختار اين مناطق براي هر سن و سليقه. اند رسانيده
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ها،  آب وهوا و انواع سرگرمي هاي خوش  آبهاي معدني طبيعي تا احساس سكوت دره

گونه  ف ايندر واقع، محيط مصفا و طبيعي اطرا. چيزي براي استفاده يافت مي شود

هاي روحي و  ها مكان مناسبي براي گذران اوقات فراغت، تسكين بحران چشمه

  .شمار ميروده هاي رواني ب پريشاني

ي الزم، تامين امنيت اجتماعي و حفاظت از محيط زيست يايجاد تاسيسات زيربنا

كه در بسياري موارد نيازمند تصويب قوانين و مقررات صريح و روشن نظارتي و 

وري بهينه از اين مناطق را ميسر   بهره ها است، ي در هر يك از اين زمينهكنترل

ي عاري از ترافيك و ياد فضاهاجروي، اي طراحي مسيرهاي پيادهبا اين همه . سازد مي

ي سالم و انرژي بخش، فعاليت پزشكان متخصص و يآلودگي هوا عالوه بر رژيم غذا

اي بهشت گونه  گونه مناطق جلوهتاسيسات اقامتي داراي خدمات مطلوب، به اين

  .بخشد مي

هم به (هاي دوران نقاهت و بازگرداني  تقليل تعداد روزهاي بيكاري، كاهش هزينه

و كاهش ميزان مصرف داروهاي شيميايي، از جمله ) لحاظ زمان و هم درمان

  .مطلوبيتهاي اينگونه مناطق، براي سازمانهاي مسئول تامين رفاه اجتماعي مردم است

بازگردانيدن سالمت جسمي و  ( زه باز پروري كالبدي و اجتماعي نيروي كارامرو

كه تحت انواع تنشهاي رواني و فشارهاي عصبي است به صورت يك امر ) اجتماعي

هاي تامين اجتماعي، بيمه و توانبخشي را به  الزامي و تفكر غالب، سازمان

. ق وادار ساخته استگذاري براي ايجاد فضاهاي مناسب در اينگونه مناط سرمايه

هزينه ايجاد يك كلينيك آب درماني كه مشتمل بر مراقبتهاي پزشكي، اقامت و تفريح 

ليكن تجربه موجود در ساير كشورها . نيز مي شود ممكن است به نظر زياد باشد

آمار . گذاري در دراز مدت داراي بازده مطلوب است نشان داده است كه اين سرمايه

دهد كه بيش  هاي آب درماني ساير كشورها نيز نشان مي لينيككموجود از مراجعين 

ها با هزينه شخصي به اين مناطق سفر  به اين قبيل تفرجگاه درصد از مراجعين 70از 

هاي اشتغالشان براي  بلكه از سوي سازمانهاي تامين اجتماعي و يا محيط. كنند نمي

 ن مناطق فرستاده مي شونداي به صورت اجباري به اي هاي معموال سه هفته طي دوره
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گذاريهاي كالن   محاسبات نشان داده است كه عليرغم نياز به سرمايه.)1996، 1اپرمن(

ها، منافع حاصل از انرژي ذخيره شده در نيروي كار و  براي ايجاد اين قبيل پايگاه

حدي است كه اين ه حضورشان به نظام پيدا ميكنند بدلبستگي اي كه در طي مدت 

اي تحت  كاركنان در طي دوره سه هفته. كند اري را توجيه اقتصادي ميگذ سرمايه

هاي آرامش بخش از جمله حمام در آبهاي گرم، شنا، ورزشهاي  انواع برنامه

ي، دوچرخه سواري عالوه بر فعاليتهاي يپيما روي، اسب سواري، كوه پيادهبدنسازي، 

وچك، شركت در بازيهاي فرهنگي نظير استفاده از كتابخانه، گفتگو در گروههاي ك

... خريد و    بازديد از يادمانهاي باستاني، جمعي، حضور در محفل شاهنامه خواني،

واضح است كه توسعه چنين تاسيساتي موجب جلب ساكنين مرفه . گيرند قرار مي

توان عملكرد فصلي اين  هاي الزم مي عالوه با پيش بينيه ب. شهرها نيز خواهد شد

اگر چه رقابت با كلينيكهاي فعال .  مستمر در طول سال بدل كرد تمناطق را به فعالي

خارجي براي جلب جهانگردان بين المللي آب درماني در كوتاه مدت بعيد به نظر 

توان از طريق جلب سرمايه خارجي،  رسد اما با توجه به ظرفيت بالقوه موجود، مي مي

رونق مراكز داد و ستد اين توسعه موجب . نسبت به توسعه اين مناطق تالش كرد

محلي، رستورانها و وسايل حمل و نقل، كشاورزي و ايجاد انواع اشتغاالت جديد براي 

  .پاسخگويي به نيازهاي مراجعه كنندگان در منطقه خواهد شد

  

  هاي سالمتي مدل پيشنهادي براي جمعبندي مالحظات الزم در توسعه پايگاه

ينيكهاي آب درماني در مناطق داراي توسعه جهانگردي سالمتي از طريق ايجاد كل

هاي آب معدني و گرم به جهت تعدد سازمانهاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي  چشمه

دست اندركار تصميم گيري براي اين توسعه و عدم وجود مديريت واحد مسلط و كار 

آمد بسيار پيچيده شده و پيشرفت آن عليرغم وجود استعداد بالقوه بسيار كند و 

                                                 
1. Oppermann,1996  
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توان به شرح زير جمعبندي  اي را مي مهمترين اهداف چنين توسعه. ستنامحسوس ا

  :كرد

  
  هاي آب معدني  اثر توسعه گردشگري در مناطق داراي چشمه– 2شكل 

  

   تنوع بخشيدن به فعاليتهاي اقتصاد كشاورزي منطقه–الف 

 ايجاد فرصتهاي شغلي جديد براي جوانان و ممانعت از هجرت آنان به شهرها از –ب 

  ين طريقا

   اصالح فرآيند توسعه نيافتگي مناطق مستعد كشور-ج

  فراهم سازي تسهيالت الزم براي استفاده اقشار زحمتكش و كم درآمد جامعه از _د

  هاي جهانگردي اجتماعي تعطيالت ساليانه با تنظيم برنامه

هاي آب معدني و گرم  سالمتي در مناطق داراي چشمهاگرچه توسعه جهانگردي 

 ليكن نظام آن به جهت تنوع ، ساير انواع جهانگردي ارزانتر استنسبت به

گذاريهاي الزم و ضرورت توجه به تبعات مثبت و منفي حاصل از آن  سرمايه

شود به منظور تسهيل تصميم گيري  مدلي كه در اين مقاله تشريح مي. تر است پيچيده

هاي مرتبط با  نواع فعاليتبندي جوانب مثبت و منفي ا ريزان تهيه شده تا با جمع برنامه

  .موضوع و اثرات آنها در يك جدول بتوان تصميم متناسب اتخاذ كرد
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همه سازمانهاي در گير در توسعه مناطق آب درماني بايد در پي ايجاد مديريت 

 منافع همگان را  واحدي باشند كه در طراحي نحوه استفاده از اين منابع خدادادي،

ميسر سازد،  از توان علمي و عملي الزم برخوردار باشد، اثرات ناشي از هر تصميم 

  .قرار دهدبراي هر يك از سازمانها را مورد توجه 

 يك جدول دو بعدي پيشنهاد شده است تا بتواند  براي توجه به همه اين مالحظات،

پيچيدگي روابط متقابل بين بخشهاي درگير و اثرات هر يك بر محيط زيست را 

: در سطر اول اين جدول، بخشهاي عمده درگير از قبيل). ماتريس پيوست( تشريح كند 

مشخص ... برق، كشاورزي، حمل ونقل و جهانگردي، شهرسازي، آب و  صنعت،

اند و در ستون اول برخي پي آمد هاي معمول و اثرات شايع هر يك بر محيط  شده

زيست از قبيل اتالف منابع، فرسايش خاك، خسارت برمنابع فرهنگي، آلودگي محيط 

  .زندگي بومي، شيوع بيماري و نظاير آن قرار داده شده است

ل فعاليت هر بخش و ضايعات زيست محيطي به كمك در متن جدول،  اثرات متقاب

ها داراي چه نوع اثراتي  دهد كدام بخش ي نشان داده شده اند كه نشان مييفلشها

  .هستند

ي استفاده شده و براي ي تاثير جزمعنيوقتي اثر ناچيز است از يك فلش واحد به 

ن جدول كه به كمك با استفاده از اي. نمايش اثرات قويتر از دو فلش استفاده شده است

متخصصين بخشهاي مختلف، تكميل مي شود مي توانيم معين كنيم وقوع قويترين 

اي بايد در دستور كار قرار گيرد  تر است و چه اقدامات پيشگيرانه اثرات دركجا محتمل

و مالحظه مي شود آنجا كه اتالف منابع، ضايعات فرهنگي، ايجاد آلودگي صوتي و 

اين جدول به . دارد توسعه، مشكل آفرين ومسئله زا استتراكم آمد و شد وجود 

ي يدهد براي توسعه جهانگردي آب درماني روي چه بخشها تصميم گيران نشان مي

هاي توسعه چه موارد احتياط و پيشگيري را  بايد بيشتر تكيه كنند و در تنظيم برنامه

 ساده نيست و اين ماتريس لزوما. رعايت كنند تا تحصيل اهداف توسعه ميسر گردد

ي را بايد يدهد كه چه پيشگيرها عالوه بر ارتباط بين بخشها و اثرهاي آنها، نشان مي

 فرهنگي مورد نظر از –مطمح نظر قرار داد تا ضمن دستيابي به هدفهاي اجتماعي 
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اي كه بايد در نظر گرفته شود نيز  توسعه مناطق آب درماني، الزامات زيست محيطي

  .مشخص شوند

اي، چند بخشي و متكي  ديريت مورد انتظار براي چنين مناطقي چند رشتهفعاليت م

    ي شده، تحت كنترل در يمنابع بايد بدرستي شناسا. به رويكرد سيستمي است

آورده شوند، استراتژي توسعه روشن و مشخص شود فعاليت كدام بخشها بايد 

ري كننده و محتاطانه ريزي الزم است پيش گي رويكرد برنامه. مورد توجه قرار گيرند

باشد نه آنكه مشكالت زيست محيطي را از نسلي به نسل آينده انتقال دهد يا از يك 

به ناحيه ديگر و يا از يك نوع آلودگي به نوع ديگر مثال از آلودگي آب به ) ناحيه(

  .آلودگي هوا

 زمين شناسانه، بهداشتي، درماني،هاي  ه اين مناطق بايد جنبهعتوسريزي  برنامه

با تنظيم بهينه اين جدول مي توانيم . انداز محيطي را در نظر بگيرد كولوژيكي و چشما

    . ي متمركز گردديتعيين كنيم نكات اصلي برنامه پيشنهادي بايد حول چه محورها

  :هاي زير اجتناب ناپذير است مع الوصف در تنظيم هر برنامه توجه به جنبه

نه اينكه منافع كوتاه مدت را مد نظر قرار . باشد بلند مدت اول اينكه برنامه لزوماً

  .دهد

  .ريزي يكپارچه، جامع و فراگير باشد بايد داراي نظام برنامه: دوم

اي هماهنگي داشته  هاي توسعه ملي و منطقه بايد با خط مشي هاي برنامه: سوم

  .باشد

  .محدوديتهاي كاربردي زمين را مطمح نظر قرار دهد: چهارم

  .شغلي ايجاد كندفرصتهاي : پنجم

توسعه امكانات آسايش و تفريح گردشگران در قسمتهاي مختلف را به : ششم

  .منظور پرهيز از گسترش خطي منطقه، مورد توجه قرار دهد

  .اسها براي توسعه و حفاظت رعايت شودييكپارچگي  مق: هفتم
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  نقش مردم در توسعه پايدار جهانگردي آب درماني

هاي آب گرم و آبهاي  رد در مناطق داراي چشمهحضور تعداد بيشتر جهانگ

  :معدني، منوط به سطح كار آمدي چهار عامل اساسي است

  خواص درماني آبهاي گرم و معدني موجود در منطقه .1

 ...) وسايل حمل و نقل و  راه،( سهولت دسترسي به منطقه  .2

 ي و خدمات آنهايكيفيت تاسيسات اقامتي و پذيرا .3

 ...) فرهنگي و  ورزشي، هاي تفريحي، برنامه(  جانبي هاي سر گرم كننده برنامه .4

هر ه  ب"معهذا بايد اعتراف كرد كه عليرغم دستيابي به عاليترين سطح اين عوامل، 

حال اين ساكنين بومي هستند كه بايد بر روي بازديد كنندگان لبخند بزنند و با 

توان  نگامي مي از ساكنين ه).1996، 1برومن("مهرباني به آنان خوش آمد بگويند

  . را داشت كه دليلي براي آن داشته باشنداي انتظار انجام چنين خواسته

  هاي توسعه جهانگردي، براي ايجاد زمينه تفاهم بيشتر بين ساكنين محلي و برنامه

  :هاي تجربه شده زير الزم االجرا به نظر مي رسد توصيه

هاي  ان برنامهريزان و تصميم گير ي جلساتي با حضور برنامهيضمن برپا )1

توسعه و معتمدين مردم بومي، ضرورت توسعه و منافع اقتصادي و 

  .اجتماعي ناشي از آن براي مردم تشريح شود

واقعيت آنست كه لبخند محبت آميز مردم، عامل مهم ايجاد انگيزه در جهانگردان 

مردم در صورتي از شراكت . براي توقف بيشتر و بازديد مجددشان از منطقه است

هاي  فاده از منابعشان با بازديدكنندگان احساس رضايت مي كنند و با برنامهاست

دهند كه از منافع اقتصادي و اجتماعي اي كه از طريق اين  توسعه سازگاري نشان مي

  .توسعه نصيبشان مي شود آگاهي پيدا كنند

هاي توسعه بايد با اولويت هاي مورد نظر مردم محلي انطباق  تنظيم برنامه )2

  . و بر اساس برنامه هاي توسعه ملي صورت گيردداشته

                                                 
1. Brohman,1996  
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تنها در صورتي ميتوان انتظار داشت جهانگردان در مناطق حفاظت شده 

هاي جهانگردي احساس آسايش خيال و راحتي كنند كه در تنظيم  مخصوص برنامه

اصوالً در حالتي . هاي آنان، ارزشهاي مردم بومي مطمح نظر قرار گرفته باشد برنامه

م بتوانند راه و رسم زندگي معمول خود را حفظ كنند و در عين حال به كه مرد

خواسته ها و آرزوهايشان جامه عمل بپوشانند، مانعي براي حضور بيگانگان در 

رحال  هبه. گردد موطن خود نخواهند بود و امكان افزايش ظرفيت تحمل نيز فراهم مي

هر چيز منعكس كننده نيازها و هاي توسعه بايد  پيش از  بايد توجه كرد كه برنامه

  .نه صرفاً  نيازهاي صنعت جهانگردي را تامين كند. آرزوهاي مردم بومي باشد

براي آنكه تصوير غير قابل قبولي از منطقه براي جهانگردان ايجاد نشود  )3

هاي ديگر محلي به  ها و جاذبه هاي تبليغي در مورد چشمه الزم است برنامه

ه شود و از اين ير مورد تاييد آنان از محل، اراتا تصوي. تاييد مردم برسد

  .طريق بتواند از پشتيباني مردمي برخوردار باشد

اين امر به ويژه وقتي تفاوت هاي فرهنگي بين بازديد كنندگان و مردم محلي زياد 

زيرا اصوالً  شكل و محتواي تبليغ . باشد ممكن است موجب رنجش هر دو طرف شود

ه مي شود تعيين كننده يو فعاليتهاي مورد انتظار در آن اراو تصويري كه از منطقه 

ه شده با ذهنيت مردم منطقه سازگار يدر صورتي كه تصوير ارا. نوع جهانگرد است

اين تناقض نه فقط . هاي غير قابل تحمل مواجه خواهند شد نباشد، مردم محلي با غريبه

يق با ساكنين محلي هاي فرهنگي عم ها كه داراي تفاوت در هنگام حضور خارجي

هستند ممكن است آشكار شود بلكه حتي وقتي ساكنين مرفه شهرهاي كشور به 

  .ي دارند سفر مي كنند مشاهده مي شوديي روستاياينگونه مناطق كه عمدتاً فضا

ساكنين محلي، خود را بيش از بازديد كنندگان در برخورداري از امكانات  )4

       موجود در منطقه، محق تفريحي فضاهاي گردشگري و مواهب طبيعي

گذار در توسعه جهانگردي   توجه به اين نكته، بخشهاي سرمايه. مي دانند

سازد نيازهاي تفريح و آسايش مردم محلي را مطمح نظر  منطقه را ملزم مي

  .قرار داده، براي حفظ كيفيت آن به صورتي هماهنگ  با مردم تالش نمايند
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  هاي آب معدني و گرم، اكنين مناطق داراي چشمه اين كامالً قابل قبول است كه س

 كه از دسترس آنان دور –ها را به عنوان پوششي معوض رفاه شهري  اين چشمه

گيري از آنها را از دست دادن  در نتيجه هرگونه منعي براي بهره.  تلقي مي كنند–است 

 خواهند شد يك حق تلقي خواهند كرد و مانع تسلط بالمنازع جهانگردان بر اين مواهب

   .باشد مي) 1985، 1باتلر (و اين به معني رنجش جهانگرد و شكست برنامه توسعه

هاي توسعه جهانگردي،  درگير ساختن بيشتر مردم بومي در تنظيم برنامه )5

موجب توجه و احترام بيشتر به آداب و رسوم زندگي آنان خواهد شد و 

اصوال در هر . اهد دادهاي تنظيم شده را افزايش خو رغبت حمايت از برنامه

هاي معيني وجود دارند كه دفاع از هويت فرهنگي خود در مقابل  جامعه گروه

آنان . كنند فرايند فرهنگ پذيري را به عنوان يك اصل خدشه ناپذير تلقي مي

فهمند و  كنند جهانگردان ارزشها، آداب و سنن محلي آنان را نمي تصور مي

دهند توسعه   بنابراين ترجيح مي)1998، 2يابراك(ل نيستنديبراي آن احترام قا

 .جهانگردي منطقه را خودشان نظارت كنند

گيري از چشمه هاي آب  از سرمايه هاي بومي و نيروي كار محلي براي بهره )6

 .معدني استفاده شود

انجام اين توصيه سبب خواهد شد كه مردم محلي كنترل بيشتري بر جهت گيري 

 بعالوه، استفاده از منابع محلي موجب اشتغال بيشتر و .توسعه آب درماني اعمال كنند

 تجربه نشان داده است كه .د اقتصادي براي عامه مردم محلي خواهد شديتحصيل فوا

ها در اختيار افراد غير بومي  اند استفاده از چشمه ساكنين محلي احساس كردههر كجا 

بوده اند    اي دخيل  هاي بزرگ يا هتلهاي زنجيره است، علي الخصوص  وقتي كمپاني

احساس بيزاري بيشتري از توسعه جهانگردي در منطقه نشان داده و مانع اجراي 

براي رفع اين نگراني بايد به آن دسته از افراد محلي كه از . صحيح آن خواهند شد

                                                 
1. Butler,1985  
2. Brachya,1998 
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حداقل شرايط برخوردار هستند كمك مالي شود تا قدرت ايجاد مكانهاي جهانگردي 

  .مناسب را پيدا كنند

 آموزش داده شود كه رفتار و محيط زندگي خود را تصفيه كنند يا  به مردم )7

خود را چنان تطبيق دهند كه رفتارشان منعكس كننده تاريخ پرغرور، شيوه 

در اين صورت . زندگي متمدنانه  و موقعيت اجتماعي شايسته آنان باشد

ان مردم محلي در خود احساس غرور مي كنند و از پذيرش بازديد كنندگ

زيرا با اين حضور آداب و رسوم محلي  آنان نيز . استقبال خواهند نمود

هاي جهانگردي  تقويت خواهد شد و بسياري از مردم داوطلبانه درگير فعاليت

  .شوند مي

ل و يپيش از اجراي هرگونه اقدام در مناطق داراي آب معدني الزم است مسا )8

 و )1998، 1آبعلي (دمشكالت اقتصادي مردم محلي مورد بررسي قرار گير

 .از بار آنها اقدام شوددر جهت كاستن 

شود  حضور جهانگرد در منطقه، موجب ازدحام جمعيت و سر و صدا مي

دهد و هر كمبودي را تشديد  هاي زندگي را تا حد قابل توجهي افزايش مي هزينه

به اين لحاظ ضرورت تقدم تامين نيازهاي اساسي مردم پيش از ايجاد . كند مي

در غير اينصورت برخورد مردم محلي . هيالت نوين براي جهانگردان محرز استتس

به صورت دردي بر مشكالت بيماراني كه براي گريز از دردهايشان به منطقه روي 

  .گردد اند افزوده مي آورده

                                                 
1. Abali,1998 
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