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هاي آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در استان اردبیلبررسی خواص چشمه

  

  ١مریم جامی اودولو

  .ریزي شهري، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایرانکارشناس ارشد جغرافیا و برنامه

  خالصه

ن را صنعت سفید نام نهاد آتوان که میآیدیترین صنعت در دنیا به حساب متوریسم بزرگترین و متنوع تعمروزه صنا

-وو صلحها استساز دوستی و تفاهم بین ملتزیست انسانی، زمینهسازي محیطلودهآزیرا برخالف اغلب صنایع تولیدي،بدون 

هایگردشگري، داراي انواع اقلیم، فضاهاي به جاذبهکشور ما نیز از جندورآصفا را براي مردم به ارمغان می

کندبنابراین جاي دریغ و افسوس استاگرازاین مراکز درمانی طبیعی با کشورهاي پیشرفته برابري میو  طبیعی،فرهنگی،تاریخی

شورمان را به نظیر کهاي بیها و پتانسیلتوانهاي الهیدر جهت توسعه و رشد کشور بهره مناسب نبریم وها و موهبتنعمت

هاي آب گرم و معدنی در توسعه توریسم درمانی در استان بررسی خواص چشمهاین تحقیق تحت عنوان . جهانیان نشناسانیم

باشد و از غربی کشور ایران واقع میاستان اردبیل در شمال. صورت گرفته است استاندر جهت جذب گردشگردر سطح  اردبیل

- هاي خلقت از گذشتهمعدنی و گرم که به عنوان یکی از شگفتیهاي آبچشمه. باارزشی استهاي نظر طبیعی داراي پتانسیل

اند، جایگاه خاصی را در استان به منظور توریسم درمانی براي گردشگران دارا شدهها استفاده میهاي دور براي درمان بیماري

بندي آبهاي معدنی خواص واع گردشگري سالمت و دستهدر این مقاله با تعریف گردشگري سالمت و توریسم درمانی ان. هستند

از نتایجی که . شودهاي آبگرم معدنی و در ادامه با مرور تاریخچه توریسم درمانی در ایران و جهان پرداخته میدرمانی چشمه

به ویژه در زمینه  لناردبیستاا هاي موجود درشود کهبا توجه به توانورد میآبرتمده اسآبه دست و در ضمن تحقیق انجام شده 

هاي سنتی به مدرنو ایجاد امکانات و تجهیزات الزم در  بگرمآو تبدیل هاگذاري بر روي این پتانسیلهاي درمانی و سرمایهبآ

ستان کمک نموده و اها به افزایش میزان گردشگران در وهمچنین تبلیغ و شناساندن این جاذبههاهاو تقویت زیرساختمجتمع

                .وردآمدمنطقهو اشتغال در بخش گردشگري را فراهم خواهد آترتیب در افزایش میزان دربدین 

  

.هاي آب گرم، استان اردبیلگردشگري سالمت، توریسم درمانی، چشمه:کلمات کلیدي
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مقدمه. 1

. دمیشوبمحسوايجامعهروهرکشولماافوآهدازاتوسعهوشدر

. ندآورهمافرارراتوسعهپایدوشدرمینهزنهاازآمناسبداريبرهبابهرومختلفيمینههاددرزخويشناساییقابلیتهاهستندتابادصددرمعمختلفاجو

در جهان .ستیاشگردگرزهحو،گرفتهارمعمختلفقراتوجهجوردتوسعهمووشدرجهتاریدرسرمایهگذايخیربریاهههادردهاییکهزهحوازیکی

کاري،خستگی جسمی عضالنی و بسیاري از موارد دیگر جمعیت، امراض جلدي و فشار  ي معاصر شهرنشینی و تمرکز گسترده

ها براي درمان و بازیابی سالمت خود،به گردشگري  به همین دلیل انسان. ها را در معرض تهدید قرار داده است سالمت انسان

ط زندگی یافته از محی سازمانگردشگري سالمت، سفري  .اند جدید در گردشگري است،روي آورده يها سالمت که یکی از شاخه

  [1].پذیرد یمجسمی و روحی فرد صورت  سالمت بهحفظ بهبود و دستیابی مجدد  منظور بهفرد به مکان دیگر است که 

استفاده از خدماتی که به بهبود یا  کند یرا چنین بیان م، گردشگري سالمت (WTO2)سازمان جهانی گردشگري 

و در مکانی  شود یمنجر م) وهوا یا مداخالت پزشکی درمانی، آب يها با استفاده از آب(افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد 

صحت و بهبودي،  يگردشگري درمانی، گردشگرداراي ابعادانجامد که  یساعت به طول م 24خارج از محل سکونت فرد بیش از 

آن به دلیل اخیر اهمیت  يها ها بوده ولی در دهه گرچه این نوع گردشگري از گذشته. باشد یپیشگیرانه م يگرگردش

میلیارددالردرآمدارزیازراهایننوع 50تا  40که هرساله، يطور به. موردتوجه بسیاري از کشورها قرارگرفته است مزایایاقتصادي

برداري گردشگري سالمت به عنوان یک موتور اصلی رشد اقتصادي و بهره .[2]شود یگردشگري،عایدکشورهایاروپاییوآمریکاییم

این نوع . [3]تواند در ایجاد اشتغال و کاهش فقر داشته باشد اي میآن به صورت مستقیم و پایدار اثرات قابل مالحظه

سفر و گردشگري، بخش گردشگري طیف وسیعی از منافع را به بسیاري از صنایع مانند گسترش صنعت بهداشت و درمان، 

ترین اشکال گردشگري سالمت، گردشگري اسپا یکی از قدیمی. [4]دهدالمللی ارائه میتجاري، روابط دولت و بخش اعتبار بین

از ریشه التین ) اسپا( SPAکلمه . [5]است که در طول تاریخ تحت تأثیر مسائل سیاسی، اقتصادي و اجتماعی قرار داشته است

espa مخفف عبارت شده گرفتهمه به معناي چش ،“Sanitas Per Aquas”  سالمتی از طریق  "یا  "بهداشت در آب"به معنی

 [7]باشدها میچون بهبود سالمتی، حفاظت و بهبود در برابر بیماريهایی همکه ارائه دهنده خدمات و ارزش[6].باشدمی "آب

که در درمان . داند یهاي آبگرم و معدنی مسفر به چشمهگردشگري اسپا یا اشکال ابتدایی گردشگري سالمترا  3کیم راس .

هاي در واقع توریسم سالمت در پی بهبود امکانات و توسعه سالمت، تجهیزات و مراقبت. [8]بسیاري از امراض مؤثر هستند

ب اندام، ورزش و توانبخشی اي براي درمان و کاهش مصرف الکل، همچنین سبک زندگی سالم، تناسهاي حرفهپزشکی مشاوره

در  .دنگردشگر در تمام فصول سال را دارو توسعه که ظرفیت جذب هایی هستند مکاندرمانی تنها  يها آب[9].باشد می... و 

 گرم و معدنی وجود داردکه هرکدام ترکیبات،اثرات و استانداردهاي خاص خود رادارندآبي  چشمه 472بیش از ایران 

)tourism Science.ir ( کنند که  یمیلیونگردشگربهایران سفرم3ساالنهنزدیکبه . کنند یمو ساالنه گردشگران زیادي را جذب

یکی از مقاصد اصلی گردشگري سالمت  .[10]شوند یگرموارد ایرانمیها هاصرفاًبهدلیالستفادهازمراکزدرمانیوآب هزانفرازآن 4

و گرم سازمان میراث فرهنگی و گردشگري استان اردبیل بیش از صد دهنه آب آمارهاي منتشره ازبر اساس .اردبیل است

                                                            
٢.World Tourism Organization   

3 .Kim Ross
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-هیژویکژفولورئوموژضعیتوولیلموقعیتدبیلبهناردستاا.درصد آن قابل استفاده است 60در استان وجود دارد که  یمعدن

دارد،داراي کهاي

هچشمههینمقالهسعیشددرانداگرفتهارقرنستااسطحرهدکنداپررتصوبهستکههایژومانییدرقابلیتهااصونیباخواوافرمگرومعدنییآبچشمهها

.دگیرارسیقرربرردمونستاایندرامهماي

  

  )Wellness(مفهوم سالمت و تناسب . 2

به هر حال سازمان بهداشت جهانی  1970در سال . شدسال پیش واژه سالمتی نبود هرگونه بیماري تعریف می 30تا 

سازمان . را تحت تأثیر قرار داد و نظر ما درباره مفهوم سالمت را تغییر داد تعریفی از سالمت ارائه داد که مدل مراقبت سالمت

منظور از تناسب فرآیند انتخاب و . اجتماعی تعریف کرد –فکري  –بهداشت جهانی واژه سالمت را هماهنگی کامل فیزیکی 

که روي سالمت کلی فرد تأثیرگذار هاي بهبود سالمت باشد که به ترفیع روشها میاي از فعالیتمشارکت فرد در مجموعه

گیري روش زندگی سالم خودآگاه باشد و با شکلپردازد، تناسب همان انتخاب فرد براي میزان کیفیت زندگی وي میاست می

  .واژه تناسب به صورت گسترده در گردشگري اروپایی کاربرد دارد. انجامدشود و به رضایت از زندگی میآغاز می

  :شود که عبارتند ازاساسی را شامل می تناسب چهار ویژگی

  .کندیک دیدگاه دائمی که بر تغییرات مداوم روش زندگی تاکید می

  .هاي خود پذیري شخص در قبال فعالیتمسئولیت

  کیفی کردن زندگی، آنچه اهمیت دارد کیفیت حیات است و نه طول آن 

  .انجامدسبک زندگی میي هایی که به بهبود موقعیت فرد از نظر زنجیرهگیريتصمیم

  :توانبه طور کلی نقطه تالقی تعاریف مختلف ارائه شده درباره تناسب را می

  اهمیت سبک زندگی

  پذیري در قبال سالمتمسئولیت

  .هاي فرد در جهت کیفیت بخشیدن به زندگی، دانستتالش

فکر و روح فرد است که از خالل وجود  –توان درباره تناسب ارائه داد هماهنگی میان جسم تعریف نهایی که می

هاي یادگیري، حساسیت محیطی و روابط اجتماعی تناسب اندام استفاده از رژیم غذایی مناسب، آرامش، مدیتیشن، فعالیت

  .شودحاصل می
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  مدل گسترده تناسب- 1شکل 

  

  تعریف گردشگري سالمت و توریسم درمانی .3

تواند گردشگر را برانگیزاند تا عزم سفر نماید، براساس تعریف سازمان جهانی گردشگري یکی از اهدافی که می 

براي ) اسپاها(گرم معدنی و آبهاي آبهاي سالمت و مناطق داراي چشمهمسافرت به دهکده. مسافرت به منظور سالمتی است

مداخله و نظارت پزشکی و در مواردي که گردشگر، بیماري جسمی هاي زندگی روزمره و تجدید قوا بدون رهایی از تنش

  .[11]مشخصی نداشته باشد را گردشگري سالمت گویند

گردشگري سالمت، نوعی از گردشگري است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سالمت جسمی و ذهنی فرد 

کنندگان، هاي مصرفلی همچون تغییر در ارزشعوام. [12]گیردساعت و کمتر از یک سال صورت می 24به مدتی بیش از 

توان عوامل اصلی ظهور گردشگري سالمت تر شدن جمعیت اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی را میتغییرات سازندگی، مسن

اند تا گردشگري سالمت در حال حاضر در زمره رو به رشدترین انواع گردشگري مجموعه این عوامل موجب گردیده. دانست

هاي بالقوه وسیع کشور عزیزمان در انواع مختلف گردشگري سالمت موجب شده است تا توانمندي. [13]شود محسوب 

برداري از این بازار رو به رشد و رقابتی را با تشکیل کمیته گردشگري سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري، بهره

  .ر دهدهاي ویژه از آن، در دستور کار خود قراسالمت و حمایت

کتفا اکرنلهنشگادداستااتوسطتاباچیهئهشداراتناسببهتعریفوسالمتيشگردگررد موهدرئهشدد ارایفمتعدرغمتعارعلی

. داندمیزدسالمترمیساديفرنتاادهخانويعضاازاشمایاهریکازسفرکهعهرنوراتناسبوسالمتيشگردگروي  .میکنیم

. سالمتمیباشديشگردگرایازیرشاخهزتناسبيشگردگر

و تثبیت،ترفیعربهمنظونمحلسکونتساکنانو تغییرمکاازناشیتتفاقاوابطایازرواسالمتمجموعهيشگردباتوجهبهکپسرگر

 .سالمتمیباشدتخدمادهازستفااطریقازجتماعیاحیروسالمتفیزیکیءحیاا

. برندمقصدبهسرمیدرمانیموقتتزمدايبرانشگردستکهگراکرذقابل
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نددامیگیررتنهاصوآسالمتدبهبواریونگهدفاهدبانشگردقامتگرواسفرازهاکهادخدوربطایازروامجموعهانمیتوراتناسبيشگردگر

  . [14]آموزندهاي شخصی را به آنها میکنند که نحوه مراقبتهایی اقامت میاندرهتلشگردینگرا.  ست

. باشندظاهربهترمیسوحساالنبادتناسببهوسالمتنمشتریاوزهمرماگريهارهمقاصد آبباهدرشدمنجاتاباتوجهبهمطالعا

وزن بهکاهشانمیتواردینموازا

بهبورمعدنیبهمنظوادموویتامینهاومنابعطبیعیماننددهازستفاایاوهانمدیریتهیجاها،حتیراناوهادردکهولتتسکیناتثردنارکندک

و تناسب باید سالمت يمدبرنامههاآچهآنباتوجهبه. دکررهشاداسالمتخود

هایی زشموام،آنداسطحتناسبدجهتبهبوندرمشتریايتقاضايپاسخگو

طور بهوگیهادفسرواهانفعهیجاورحلتسکینه،راهکننديپیشگیريهان،داروام،درپزشکیيهاورهمشا،ندگیسالمزسبکنمواپیر

  .هاباشند، تراپیشخصیتمشکالکلی

. پرازندغتمیافرتقاناوندراگذوسرگرمیوتناسببهتفریحو سالمتيبرجستجووهعالدفرمگريبهاآمقاصدردرباحضو

. کنندشرکتمیدخوتتعطیاللطودرفرهنگیوتفریحی ،شیزمویآفعالیتهااددرفراجاکهازآن

  .نستداتناسبدجهتبهبواریدربزانامیتویراشگردگر

  

  .[14]گردشگري سالمت از بعد تقاضا  -1 نمودار

  

  تاریخچه گردشگري تناسب و سالمت. 4

هاي گرم و کند اشکال ابتدایی گردشگري سالمت سفر به چشمهي خود به آن اشاره میبا توجه به آنچه کیم راس در مطالعه

-ي این نوع گردشگري به دوران نئولیتیک و برنز اروپا برمیکند که پیشینههمچنین اشاره می وي. شدندمعدنی را شامل می
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هاي گرم صورت گرم و معدنی در دوران میانه به دلیل اعتقاد ایشان به قدرت شفابخش آبهاي آباستفاده از چشمه. گردد

در . مه جوانی در فلوریدا بود به دنیاي جدید وارد کردکه به دنبال یافتن چشهنگامی 16لئون این ایده را در قرن . گرفتمی

بادن در دو دست آتالتیک رایج بود در طول قرن  –هم استفاده از آب و رسوبات شهر معدنی بادن  1800و  1700هاي سال

نعتی ها به چشم پادزهري براي ازدحام و آلودگی دنیاي صهاي تازه و هواي کوهستانهم طبقات متوسط شهري به آب 19

اي نزدیک با افتتاح منطقه 1936ي جدید گردشگري سالمت در سال کند که دورهکیم راس اشاره می. نگریستندشهري می

ي زندگی سالم به سمت ایده 1958سال . گرم که بعدها به تفرجگاه تناسب اندام النچا الپور تبدیل شد آغاز شدچشمه آب

روحی موفقی را  –هاي فیزیکی گرم بود که در آنجا افتتاح شد و برنامهمقصد آبگلدن دوور یک . شمال سان دیاگو حرکت کرد

 20در اوایل قرن . دادهاي درمانی انجام میهاي تناسب مراقبتافتتاح شد که برنامه 1979مزرعه کنییان در سال . دادارائه می

  . اسب بودهاي غذایی سالم و تنها بر رژیمبا ظهور روستاهاي سالمت تمرکز برنامه

اتفاق  1980هاي گرم براي بازار گردشگري گسترده تا سالهاي آببا توجه به مطالعه انجام شده توسط راس استفاده از چشمه

طور گرم بههاي آباز آن تاریخ به بعد چشمه. المللی شکل گرفتگرم بینهاي آباتحادیه چشمه 1991در سال . نیفتاد

از زمان روم . گرم به مقاصدي براي گردشگران سالمت تبدیل شدندهاي آبتدریج همین چشمهبه. اي افزایش یافتفزاینده

... هاي ساراتوگا، نیویورك، آرکانزاس و همچنین خواص درمانی چشمه. اندگرم بودهباستان منطقه بت و بادن بادن مقاصد آب

و هواي خشک گرم و خشک جنوب غرب گردشگران  آب 20و اوایل  19اواخر قرن . ها بر نقشه شدبود که باعث نمایش آن

توان مقاصد مختلفی از با انجام یک جستجوي اینترنتی می. خود جذب کردبردند بهبسیاري را که از مشکالت تنفسی رنج می

  .اشاره کرد... توان به اتیوپی، پاکستان، یمن، بلغارستان و این قبیل را یافت که از آنها می

  

  سالمتيشگردرگيیرمجموعههاز. 5

پزيهانمارف،درغیرمتعايهانما،درنقاهتوقبتامر،مانیطبیعییدرشگردمتنوعیمانندگريیرمجموعههازسالمتشامليشگردگر

، طبسنتی،ستانیربیما،حیاجر،تشخیصی،کلینیکی،حیاجر،شکی

. ستاصلاپزشکیتخالامانیمدیدرشگردگردر. ستانهاپیشگیريشگردگرومدیتیشن،یوگا،مانیژیدرنر،انیزطبسو

دمیبرهبهررفمتعالوپزشکیمعمويهاازروشیادمانیخوتدرحلمشکالايبردنجمیبردرمزمنیاحاريبیماازشگرکهدگرنایاهميمشتر

. میشوندهنداغیرعلمیخويهاروشتجربیاننشمنددانظرازهاییکهوروشهانماازدریا

تيدهاینآفر(سبکيتقسیمبندعنودوحیامانییاجرودرشتیابهديقبتهاابهمرزنیاوخلهاسعتمدوباتوجهبهانشاخهپزشکینیزمیتودر

بهبستزهاییبانیانمادر(سنگینو)رندگیبیمازتأثیرحیاتیبرونبدیوبسترونحیبداجريیندهاآفروحیاخلهجرامدونبدنماودرشخیص

 قائلشد)نستاربیماازمرخصیازبعديقبتهاامرهویژیوقبتهاابهبخشمرزیانیانستاربیمایدرر

. میکنندتمسافر،مقصدددرطبیعیموجوتمکانادهازاستفاایابرادفر،انهاپیشگیريشگردگردرماا.

... یومشفکریآرامحیطهاومانیدرلجنيمجموعههاموگریآبچشمههاب،مطلوايهوآبوکهشاملتمکانااینا

. یابندبعصادانهاتمدآتادمیگیرارقرادفرراختیا،دراستا

فردیويمهفعالیتعاایادابرزمراالژينرهواشددفرانیابیتوزنظرفیزیکیسببباازهمونیرواحیظرولحاازهمت،مکاناایندهازاستفااقعدروا

. ندهممیکا

حتیراناریوبیماوزبرازقعدرواطبیعیتمکانادهازاستفاابلکهبا،ندارخاصیندريحتییابیمارانا،میشونديستهبنددینطیفدراکهاديفرا

. میکننديحیجلوگیروروجسمی
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یامشکالريبیماندارايینجاستکهمتقاضیادراساسیوتاماتفا،امیکنددهستفااطبیعتتمکاناازاشگردمانیطبیعینیزگریدرشگردگردر

. جعهمیکننداماکنمرایناحیبهروجسمییاريضعیتبیماوجازوخروبرگشتبهحالتطبیعیاي بروخاصیهستندت

. باشندارمددبهبوومانیایدرطیبرنامهنوبایدتحتنظرمتخصصاادفراینا

. هستندتینگونهخدمااصلیناجعهکنندگاامعموالًمرايعضلهژیوماتولو،روتنفسی،پوستیرانبیما

لجن،یاچهنمکم،درگريهادهازآبستفاانندنیزبارامیگذدرانقاهتخوهودورشتهاپشتسرگذدراحیخواجرلعماانیکهراهمچنینبیما

  .[15]سرعتمیبخشند دراخودیندبهبوآفر،شتیاقبتبهدامرومانیدریکبرنامهدریرنظرپزشکز... وشنوماسهب،فتا،آمانیدر

  

  سالمتيشگردگراعنوا. 6

هومرروزندگییزنشهاتازهاییایربرم،گروآبمعدنییآبچشمههادارايمناطقوسالمتيهاههکددبهتمسافر:ستیرتنديشگردگر

  .ستیگویندرتنديشگردگر،شتهباشداجسمیمشخصیندريشگربیمادکهگرارديموودرپزشکیرتنظاوخلهامدونبداتجدیدقو

هایاگريبرخیبیمانمادرجهت)هغیرولجن،نمک،معدنیيهاآب(مانیطبیعیدرمنابعدهازستفارابهمنظوتمسافر:مانییدرشگردگر

  .انیگویندمیدرشگردگرراخلهپزشکیامدرتونقاهتتحتنظاراندورانذ

موستانهاربیماندرپزشکارتحیتحتنظااجريعملهاازنوعیمنجااجسمییايهاريبیمانماردربهمنظوتمسافر:پزشکیيشگردگر

. پزشکیگوینديشگردگررامانیدرکزار

یمانندچشمهها(مانییدرشگردگرتخدماوفضاهادهازستفاامندزنیا،معالجهنوماازدرستپساممکنربیما،سالمتيشگردگرعازیننودرا

  .[16]باشد)معدنیآب

  

  معدنیموگريبهاوآمانیدریسمرتو. 7

تولیدان،ندندما،درنتخابیاحیاعملجر(شتیابهديقبتهاامرآوردنستدبهفیگرباهدردعملسفربهیککشوانمانیبهعنویدرشگردگر

. میباشد)هغیر،وپزشکیتمعاینا،پیوندعضون،ماهدرمثلتعریفشد

. ستامانیسنتیي درهاوروشتیهومیوپايمانها،درمعدنیيچشمههاازیدزدبايبهمعنا،سالمتيشگردبرگروهینعالوا

. سفرمیکنندنماایدربررکشورجازبهخادمستکهمراهانقر،نیستيمانیچیزجدیدیدرشگردگردعملکر

: دداردجودیوالیلمتعددهنددمیمنجاررااینکادمامراینکهچروامانییدرشگردگرايبر

ازبرخی؛بنشینندرنتظاابهدسیستمملیخوندرمادرئهایارانندبرایگرنمیتودبعضی؛ندارنددخويهارکشودرشتیابهديقبتهاابعضیهامر

  .[17]هند دترجیحمیراجیرخايهارکشوندرمادربعضیوهانیسترهمه کشوسستریدردهانمادر

-شرویندرا. ستدهابودهستفارداگذشتهمودر طوالنینماتزمدازمختلفيهاريبیمانماایدرییبراهوموآبوبگریآهاروش

نتایجمفیدممعدنیگريچشمههادرتفالهتوسطماهیدنکرتمیزوباالتتفاعامدرآبدراربنفشسلنیووراءطبیعیمااتثراطریقازحتماالًاها

ین ابا. ندآورمیربهباي

. سالمتقابلتوجهمیباشديشگردگريقبتهاامرايبرهولمللیپذیرفتهشدابهیکمرکزبیننتبدیلشدايبردينامزمبگرن،آمادرملاعو
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ت،ارعصبیتختالال،ایسمیماتریرویگرنیزمانندبیمایدیهاربیماادیازتعدايلیبر،وسترایسمشهوزیارپسوريبیمانماایدربرمبگرآگرچها

  .[18]داده است نیمفیدتشخیصترواختالالیواکلیويیهاربیما،پوستیيیهاربیمان،ناتزمشکالژي،ماتولووترارضعویووپد

  

  :معدنیيهایآبستهبندد. 

  :میشونديستهبنددیررتزبهصونمادرنهاجهتددرآشیمیاییموجوتمعدنیبرحسبترکیبايهاآب

1- 

یورجلد،تنفسیيهاربیماردموادرکثًردوابرربهکاننوشیدروبخورتبهصو،قتنفسیبهطریانمیتورابهاآینا:)رهسولفو(ديگوگريبهاآ

  .)تنکابن(محلهسختهسرداتسايمانندچشمه. ندرومیرماتیسمیبهکا

. نددداربررکااورهمانندنئدبدادزافعموایدبرونداآورصفروملین،نددارمنیزیموسدیميکاتیونها،سولفاتهيبهاآ:سولفاتهيبهاآ -2

. نددارملینرشوضدخا،هندگیدسولفاتهموسومندکهخاصیتتسکینوکلريبهاآبه،باشنددارکلریديبهاآبااهبهاچنانچههمرآینا

  .دبرمناابراسرمگرآبچشمهانسولفاتهمیتويبهاازآنمونهايبر

- بآ -3

دیاازدنهاسببآجیرخادبررکادنبوزداربهعلتگاوندرومیرهمجهتتنشستنبهکانونوشیدرتبیکربناتههمبهصويبهاآ:بیکربناتهيها

. ددمیگروقعرنشدزباونبضنکندشدادرار،

کلستوگلوسیدها،تئیدهاومتابولیسمپردبهبوویکاورسیدافع،دفعالیتکلیهدبهبوا،صفردیاي،ازدمعدتترشحادیاازدنهانیزسببنآنوشید

  .  بهاهستندآیناجملهاز)بیکربناته(بیلاردسرعینو)کربناته(ینوقزنخرقايچشمهها. میشوندولر

، ماتیسمیرهاريبیمانمادربدنیجهتونبیروبدنیرتدرونبهانیزبهصوآینا:ورهکلريبهاآ -4

. ندرومیرموضعیبهکارمیاتو،وشیتیسمرا

تنفسیهستگایدهاريبینیجهتبیمايشووشستهوغرغررتبیشتربهصوددومحیطیمیگروقعرنشدزسببباورهکلريبهاآبامستحماا

  .نرماقلعهعسکرکيمانندچشمه. میشوندارشگوهستگادسببتحریکونداههنددتسکینرومدك،بهاهمچنینمحرآینا. ندرومیربهکا

5- 

کيیهاربیمانمادرجهتوهموگلوبینمیشوندوقرمزيگلبولهادیاازدسببوهنهستندآمختلفيترکیبهاويبهاحاآینا:دارهنیآبهاآ

  .هستنددارهنندارایآبآیجارالمگروآببعلیآهنیآچشمهها. ندرومیربهکانشدبدارشورگودنیزبهبوومخونی

6 - 

ماتییرهاایدردبراًکثردوانیفعالیتبافتهامیشوونهاسببفزدآبررکاودهستنزرادونگاهیژوکتیوبهایویرادهازگاويبهاحاآینا:زاپرتويبهاآ

. نانگیمؤثرندیزهارينیزبیمارشوپرخايگزمااماننديجلديهاريبیماردمودربهاهمچنینآینا. ندرومیرعصبیبهکاومفصلی،سمی

. دمفصلیمیشويهادردنتیجهتسکینددرادرارودریکموجواورسیدافعدنهاسببنآنوشید

  ).يشگردسانیصنعتگرعرطالهاپایگاس،شیدتورخو(ند اینجملهازابیلماردگريهاآبنیزبیشترومسرهراسیاآبچشمه
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  :انیرمدراگرومعدنییآبچشمهها. 8

نآنالیزشیمیاییآکه)انیرماگرومعدنییآبچشمههابکتا(دهمعرفینمومراگرومعدنیآبچشمه369ودحدردرمینشناسیکشونزمازسا

. میباشددهانیزموجو

  .میباشندمراداراگرومعدنییآبچشمههاادبیشترینتعد،چشمه40بارانندزمانستاوا46غربیبانبایجانآذرستا،اینبیندرا

  

  نستاامینشناسیبهتفکیکنزمازطریقساهازمعرفیشدمگرومعدنییآبچشمههاادتعد-2شکل

طالعاابامگرومعدنیآبچشمه100ودحددر)نگوناگويسایتهاوکتابها(طریقسایرمنابعر،ازکشوددریارزبسیايچشمههادجووباتوجهبه

  .   یددگرآوريجمعهپایگادریینیزفیااموقعیتجغرمونات
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  نستااسایرمنابعبهتفکیکهازمدآستدبهمگرومعدنییآبچشمههاادتعد-3شکل

 1 حمدتنهاباابویروکهکیلویهنستاواچشمهبیشترین42هریکبارانندزماوبیلیاردستانهاوا49غربیبانبایجایآذرستانهاعامجمودر

. میباشندمراداراگرومعدنیآبچشمهکمترینچشمه

. ندمدارگریآبتشکیلچشمههادیدریازنقشنتفتاوندومادن،سبال،سهنديکوهها

مانیدهدرستفاداریوابرهجهتبهرزمپتانسیلالنبلوچستانوحتیسیستانوکرماران،ندزما،غربی،شرقینبایجا،آذربیلیاردستانهااینابنابر

  ).مینمزعلويهادادهملیهپایگا(ندمرادارگرومعدنییآبچشمههاازیستیرتو -

  

  سالمتيشگردگررمانیبهمنظودرمناطققابلتوسعهدوموجويظرفیتها. 9

یلبهدرذستکهناستاایناوان،درامعدنیفرموگریآبچشمههادجو،وسالمتيشگردگرربیلبهمنظوناردستاددراموجويظرفیتهایکیاز

  .شودپرداخته میها آنمانیاص درخو، ینچشمههاازابرخییازمختصرحشر

  )گیزسوئی(چشممآببگرآچشمه

جه در 21 یآبماد .ستاقیقهدردلیتر6ود حدودرخیلیکمآنبیاردمقدوستهاقعشدواخانههقهوطحیادرینچشمها

مزه آب . درجه است 2/5آن  pHبوده و  900ارت، حردرجه  20 آن برايلکتریکیایتاهد .ستیاسیداتقریباًادوسانتیگر

 .ارداردکلیکقرتبیکربنايهاآبیفوآبآندرردمیباشد HCO-3و  Ca-2هاي آن آنیون و کاتیون .ستابیبووگس

  .[19]دمیشورجخافشاربااهووکربنیکزگاايمالحظهقابلارنقطهکفحوضچهمقدازدو

  .استچشممفید يهاريبیماايینچشمهبرآباندکهددارعتقااهالیمنطقها:مانیدرخاصیت

  بیلاردخانههمتهقهومبگرآچشمه

.  دمیشوضدومحوضاولواردحوآبازکههساختهشدضحودوستاسرعینمگري،آبچشمههاازیگردخانههمتکهیکیهقهومبگردرآ

داراي مزه کمی ترش . استمتغیر وئمیرتدابصونآنجریا. و آبدهی آن یک لیتر در ثانیه است 9آن  pHو درجه  5/40 ارتآبحر

ینچشمه آبا. ددرآبآن استملموجوامهمترینعوازCa+2و  +Naو  -Clو HCO-2است 

  .[19]ارداردسدیمقرتبیکربناوکلريهاآبیفدررد

  .دماتیسمیتجویزمیشورویهاودردیابتد)عصبیرينوعیبیما(روز نويهاريبیماايبر:مانیدرخاصیت

  بیلزاردخانهممتاهقهومبگرآچشمه

حرارت در مظهر  .دمیشوضاولحوواردسیمانیايلولهآبازستکهضاحودارایدوستکهاسرعینمبگریآچشمههاازیگردینچشمهیکیا

. این چشمه دو لیتر در ثانیه آبدهی دارد. است 1520و هدایت الکتریکی آن  1/6آن  pHدرجه و  47چشمه 

- از جمله کاتیون HCO-3و  +Naو  -Clه کمی ترش دارد و مزهوکمیتیرآبظاهرو. ستناجریادرمتغیروئمیارتدچشمهبهصوآب

  .[19]هاي آن استها و آنیون

  .  استعصبیمفید يهاريبیماوپاوستیدها،دردحرکتیيهاري بیمانماایدربر:مانیدرخاصیت



  اولین کنفرانس بین المللی گردشگري

مطالعه فرصت ها و چالش هاي توسعه گردشگري  با محوریت استان (

  )اردبیل

١١

www.tourism2019.ir  

  اردبیل) ربشباجیال(هراپنجخومبگرآچشمه

 3فتهرهمرويچشمه 5ینابدهیآ .استسرعین مبگریآچشمههاارداردوازخانههمتقرهب قهوجنويمتر 30فاصله درینچشمها

کمی ر،کديظاهردهودارايجهبودر 35ودحددرستخراخلیآبدرداماد. ستناجریاندرجوشاونشتیوئمیرتدابهصووستاثانیهدرلیتر

هدایت الکتریکی . شیمیایی این آب استاز جمله مواد  Ca+2و +Naو -Clو  HCO-3عوامل . ه و کمی هم بودار استمزترش

  .[19]ارداردقرمگروسدیکتبیکربناوکلريهاآبیفوآبآندرردستیاسیدآن ا pHو  1200درجه حرارت  25آن براي 

  .دمیشودهستفاامفصلیوعصبیيهادردتسکینوعفونیيهاريبیمانماایدربر:مانیدرخاصیت

  )درقیالویادرهبیال(چشمهمعدنی

د و سرزدار،گايچشمههاعنوازستاروینیاکثرچشمهها،اگرفتهارسرعینقربغرلشماکیلومتریدر 4بهفاصلهدرقیالیوستارو

 .ستخوردارافیت خاصیبراردارازمعرومعدنی کريهاوآببدیعویباایزومنظرهیکیبهسرعیندینمنطقهبهسببنزا. ماستگرنیمه

  .بعلیمیباشدوانوآهاییمثلکندآبیفدرردمانیدرخاصیتظلحاازینمنطقها .دداردجووهنهچشمهمعدنید5ستاجمعاً رویندرا

  )ارهندا(كچشمههفتبلو

 20 ودحددربدهیچشمهآ .ستهاقعشدکوابلو 7 يسایرچشمههارکناودربهداسريکیلومتر 2درینچشمها

جه در 20 ودحددالگوي آبدرماد .ستناجریاه، درکنداپريهانههادبانجوشاو غیرتدابهصووثانیهدرلیتر

 SO+2وCa+2چشمهآبمهميهاننیون و آکاتیو .سته امزشکمیترفوصايظاهردهودارايبوادسانتیگر

بوده و ترکیب آب آن از  3/5آن اسیدي و در حدود   pH.است 820ود حدارتدرجهحردر20اي برآنلکتریکیایتاهددهوبو

  .[19]ست اهننهفتهآکسید باسورچشمهکمیيهانههاافدطردرا. باشدسولفات کلسیک و گوگرد می

اي بربوعصاواپوستوشیارگوومتابولیکی يهاريبیمانمادردرنداکربنیکمیتوزگاوهني آهانشتنیودابهعلت :مانیدرخاصیت

  .مفیدباشدننایزهاريبیما

  )برجلو(چشمهبوشلی

لیتر در  2آبدهی آن در حدود  .هاستقعشدوابوشلیيستایرومتر 500 ونیزشهرنیريکیلومتر 4وبیلاردشهريکیلومتر47 در

و تقریباً خنثی  9/6آن  pH. باشددرجه سانتیگراد می 49و در حدود تقریباًباال یآبماندارددیزجریارسروئمیثانیه و به صورت دا

کربنات سدیک و کلسیک گازدار این آب از نوع کلر و بی. باشدمی 950درجه حرارت  20است و هدایت الکتریکی آن براي 

  .[19]باشد خیلی گرم می

، پوستاضمرن درامادر :مانیدرخاصیت

  .ستامنددشیسوارگوومتابولیکیرتوشیدنیصوماتیسمیهمچنینبهنرومزمنيهانودردنازمزمنيهاريبیما

  چشمهقینرجه

. هاستقعشدابواسر - بیلاثاردالحداجدیددهجارکنادرچشمهبوشلیازباالتروشهرنیريکیلومتر 4درچشمهقینرجهبوشلی

درجه سانتیگراد  65دماي آب خیلی گرم و در حدود . و جریان دائمی و جوشان استثانیهمیباشد درلیتر 4 ودحدآندربدهیآ
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هاي مهم آن ها و آنیونو کاتیون 1/6آن در حدود  pH. است 780درجه حرارت در حدود  25یت الکتریکی آن براي هدا. است

Ca-2 وNa+ و-CI  وHCO-3 [19]باشدمی.  

  .ستامفیدنناوزپوستیيهارينیز بیماو)و پاماتیسمیورمزمنيهادرد(سیستمعصبیيهاندردمادردر: مانیدرخاصیت

  )یلنجیقا(سیمدرچشمهحما

. ستهاقعشدوایالنجیقیاستایرومتر500ودر شهرنیريکیلومتر 6درچشمهینا

 .اد استگرسانتیجهدر 49ودحدمودر خیلیگریآبماد. استثانیهدریکلیترودحدودربدهیخیلیکمدارایآسیمدرهچشمهحما

کلسیم و سدیم و پتاسیم و بیکربنات از جمله آنیون و . است 7900درجه حرارت حدود  25آن براي لکتریکی ایتاهد

  .[19]باشد می 2/6آن از نوع اسیدي و در حدود  pH. انداتیونهاي موجود در آب چشمهک

  .دمیشودهستفااپوستیاضمردردواکمریمفصلی،هاندردماایدربر: مانیدرخاصیت

  یپسیزگلدیپگلیادچشمه

 2ودحدودربدهیکمآباوپایههکويپادرچشمه. ستهاقعشدواسقزيستایرویککیلومترودرشهرنیريکیلومتر 4فاصلهدرینچشمها

درجه  25درجه سانتیگراد و هدایت الکتریکی آن براي  30دماي آب در مظهر چشمه در حدود  .ستاگرفتهارثانیهقردرلیتر

 HCO -3و  +Naو  Ca+2توان به از عوامل شیمیایی آن می. و تقریباً اسیدي است 3/6آن  pH. هزار است 8000حرارت 

  .[19]اشاره کرد 

  .گیردمیارقردهستفارداشیموارگوومتابولیکی،مفاصليهادردنماایدربر:مانیدرخاصیت

  )سقزچی(یستیسواچشمه

 1ودحدودرخیلیکمآنبدهیآ. هاستقعشدواسقزچیيستایرویککیلومترودرشهرنیريکیلومتر4فاصله درینچشمها

 .اشدبمی 8200حرارت جهدر 25ايبرآنلکتریکیایتاهدادوجهسانتیگردر 39ودحددرمظهرچشمهیآندرماد .ثانیهمیباشددرلیتر

  ..[19]هاي کلروبیکربنات سدیک قرار دارد آبیفدررد HCO-3و  CI-ي هاننیوو آCa+2و Na+ يهاکاتیونبهعلتآبآن

  .   استحرکتیمفید يسیستمهابعصاواشیارگويهاندردمابرایدر:مانیدرخاصیت

  انشیرهچشمهقر

دهوداراي ثانیهبودرلیتر 5/1ودحدودربیچشمهکمد. هاستقعشدانواشیرهقريستاودرروشهرنیريکیلومتر 5درینچشمها

-نوکاتیوننیوازآ. باشدمی 1350ارتجهحردر25اي برآنلکتریکیایتاهد. داراستبووبیرنگهومزرکمیشور،تقریباکديظاهر

  .[19]میباشد Ca+2و+Naددرآن موجويهاهاي

  .مفیدمیباشدمستحماواپوستی اضمرواماتیسمورومفاصليهااوایدردمدايبر :مانیدرخاصیت

  درهچشمهبیله
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. دمیشورجمینخازمختلفاي واقع شده است که از نقاط دردرهسرعینلشمايسهکیلومتردرهدربیلهدمعدنیسرآبچشمه

 18آنبدهیو آ .استگرفتهاسختمنطقهفروینیآذرتجزیهسنگهاوتخریبازبرفتیحاصلیآهابسورارچشمهافطرا

هاي دره از دسته آبشمه بیلهآب چ. درجه سانتیگراد است 18حرارت آن . و سرریز در جریان استیمی رتدابصووثانیهدرلیتر

  اسیدي و رسوبات خشک اندك است pHبیکربناته کلسیک سرد با 

  .   ستامفیدارشگوهستگاارضدعونمابودرعصااتقویتوسنگکلیهاوايمدايبر:مانیدرخاصیت

  گیرينتیجه

. رودمیربهشمايشگردتوسعهگردرمؤثرربسیايمینههااززمانییکیدریسمرتووسالمتيشگردگر

. ندامدادهنجااقابلتوجهیاريسرمایهگذوندادهکرزباايهیژبوحسازهینحورویاهارکشوریازبسیا

 54 ودهدساالنهحددمینهانشارماآست اناچیزرسالمتبسیايشگردگرانازیراستکهسهماحالیدرینا

ي آبگرم چشمههانازجهادرشگردگرنمیلیو

ماندرمختلفيخصوصیتهاامیکههرکدطبیعمبگرآهنهد65دجووبیلباناردستاایندراما،امیکننددهستفاامختلفيیهاربیمانماایدربر

کسبکند دخوايبرنینمیادرانستهجایگاهیانتوزهنودارند ویخاصی 

کافت،مکاناوایطاینشراماددارد،اجووطبیعیمگریآبچشمههاداریازبرهضعیتبهرظولحاازیطمطلوبیاتقریبیشررتینکهبهصوداجووبا

ها و احداث هتل و توجه به آب درمانیگذاري در بخش گردشگري استان هاي عمده سرمایهیکی از ضعف سدریبهنظرنمی

درمانی و هتل و مراکز توان گفت که سرعین از بابت مجموعه هاي آببه جرئت می. مراکز اقامتی در شهر سرعین بوده است

هاي ها، شهر بازي، سالناقامتی به اشباع رسیده و متاسفانه در کنار آن نسبت به احداث مراکز تفریحی از قبیل باغ و پارك

تئاتر و به طور کلی مراکزي که بتواند درپرکردن اوقات فراغت کمک حال باشند اقدامی صورت نگرفته استگردشگري که به 

اي براي ماندن در سرعین احساس هاي گرم به دلیل همین کمبودها دیگر انگیزهشود پس از استفاده از آبسرعین وارد می

باشد کمبود این گونه شوند شهر گردشگري سرعین میه وارد اردبیل میدر حالیکه مقصد بیشتر گردشگرانی ک. کندنمی

 دهندامکانات موجبات نارضایتی مسافرین را فراهم کرده و باالجبار آنها ترك زود هنگام منطقه را در دستور کار خود قرار می

جذب گردشگران خارجی و داخلی  امید است با بهبود بخشیدن به زیرساختهاي خدماتی و رفاهی بتوانیم ساالنه شاهد حضور

  .باشیم
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