
 

سالمت و بهداشت اردبیلمجله   
 

   57 تا 49، صفحات 1391 بهار، اول، شماره سومدوره 
. 

  گردشگری سالمت در ایران
  ) های منتخب استان اردبیل بندی خواص درمانی چشمه کید بر رتبهبا تأ(

  

  4، جواد خوشحال دستجردی3، عبداله سیف2حسین رامشت، محمد *1معصومه رشیدی
  

   استاد گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران . 2    دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 1

 دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایراندانشیار گروه جغرافیا، . 4   استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران . 3

  masoumeh.rashidi@yahoo.com: ایمیل    02122029781 :فکس    09132263758:  تلفن: نویسنده مسئول *
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  

30/11/90 :پذیرش                         23/9/90 :دریافت

  مقدمه
ی جسمی و روانی به علت ها بیماریامروزه انواع 

گسترش زندگی شهری و همچنین توسعه صنعتی 
طرف دیگر، اهمیت  از. شهرها افزایش یافته است

گردی  ویژه در بخش طبیعت هچشمگیر گردشگری، ب

 خصوصاًهای مختلف  در سطح جهانی و از جنبه
. آشکار گردیده استبر همگان  ،گردشگری سالمت

ای که در برخی از  های بهینه ریزی عالوه، با برنامه به
های  ت گرفته است، تا حد باالیی هزینهکشورها صور

و همچنین زمینه بهبود و درمان کاهش یافته 

 چکیده
. های با ارزشی است باشد و از نظر طبیعی دارای پتانسیل استان اردبیل در شمال غربی کشور ایران واقع می :زمینه و هدف

استفاده  ها بیماری درمان برایهای دور  های خلقت از گذشته به عنوان یکی از شگفتیکه  معدنی و گرمهای آب  چشمه
  . درمانی برای گردشگران دارا هستند توریسماستان اردبیل به منظور اند، جایگاه خاصی را در  شده می

های آب معدنی و آب گرم استان  چشمهمورد از 14وضعیت  ،این پژوهش، پس از گردآوری اطالعاتدر  :روش کار
بررسی آمار سه ساله اخیر  و ها آن  های درمانی چشمه و شاخص 14که با در نظر گرفتن  ،تحلیل گردیده است اردبیل
  . بندی انجام شده است سطحهای شایع کشور،  بیماری
درمانی منطبق بر بیماری های شایع های منتخب استان اردبیل بر اساس خواص  بندی خواص درمانی چشمه با رتبه :ها یافته

های آب گرم و معدنی استان اردبیل با  برخی از چشمهکه  در کشور، نتایج قابل توجهی بدست آمد که حاکی از این است
از  )بش باجیالر(چشمه آبگرم پنج خواهر ترتیب  که به ،برای درمان برخی از امراض بسیار مفیدند ها، آنتوجه به کیفیت 

 خانه همت چشمه آبگرم قهوههای قلبی عروقی هستند رتبه اول،  ترین بیماری، که بیماری واص درمانی در شایعنقطه نظر خ
چشمه هفت بلوک ، )ویال درق(چشمه معدنی ، )ایالنجیق(چشمه ایستی سو در رتبه سوم،  چشمه دیپ سیز گلدر رتبه دوم، 

چشمه قره ، )برجلو(چشمه بوشلی رتبه چهارم،  مه سقزچیچش، چشمه قینرجه، خانه ممتاز چشمه آبگرم قهوه، )اهندار(
در رتبه هفتم خواص درمانی  )گوزسوئی( چشمه آبگرم آب چشم رتبه ششم و  چشمه بیله درهرتبه پنجم،  )حمام(شیران 
   .گیرند قرار می
مهم گردشگری سالمت در های  یکی از قطببعنوان تواند  استان اردبیل به واسطه شرایط خاص جغرافیایی می :گیری نتیجه

تواند بهترین  میهای آب گرم و معدنی  نظیر چشمهچرا که برخورداری از مواهب طبیعی  ،بین کشورهای دنیا مطرح گردد
  .ها باشد راه درمان بسیاری از بیماری

  ها استان اردبیل، گردشگری سالمت، چشمه، خواص درمانی، بیماری :های کلیدیواژه
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های آب  چشمه. بیماران فراهم گردیده است بازتوانی
های خلقت که  دنی و گرم به عنوان یکی از شگفتیمع

استفاده  ها بیماری های دور در درمان هاز گذشت
 گردشگری سالمت و اند، جایگاه خاصی را در شده می

. ]1[ درمانی برای گردشگران دارا هستند توریسم
دلیل موقعیت و وضعیت  به اردبیلاستان 

ی ها دارای چشمه ای که دارد، ژئومورفولوژیک ویژه
های  آب معدنی و گرم فراوانی با خواص و قابلیت

پراکنده در سطح صورت  ت که بهدرمانی ویژه اس
 14و در این مقاله سعی شده  اند استان قرار گرفته

مورد بررسی قرار گیرد و  چشمه مهم در این استان
منظور  ها، به های درمانی برخی بیماری با شاخص

  .بندی شود گردشگری سالمت، طبقه
  
  
  

  روش کار
منابع و  اله منابع مورد استفاده بیشتر شاملدر این مق

  .اطالعات اسنادی و مطالعات میدانی بوده است
  یافته ها

  موقعیت جغرافیایی و سیاسی استان اردبیل
است که در  ایران های استاناستان اردبیل یکی از 

مساحت این . است واقع شده کشوراین  غربیشمال 
درصد از  09/1حدوداً (کیلومتر مربع  17953استان 

و جمعیت آن بر اساس ) مساحت کل کشور
هزار  228برابر یک میلیون و  1385سرشماری سال 

است و بر  اردبیلمرکز این استان شهر . باشد نفر می
، شهرستان 9طبق آخرین تقسیمات کشوری، شامل 

این استان . شود دهستان می 66و  شهر 21بخش،  25
جدا و به  استان آذربایجان شرقیاز  1372در سال 

  .]2[ استانی مستقل تبدیل شد

  
  ]نگارنده: ترسیم[ جغرافیایی استان اردبیل در ایران موقعیت. 1 شکل

  
  اقلیم استان اردبیل

این امر  ،هوای اردبیل سرد و معتدل ولی سالم است
معلول موقعیت جغرافیائی مخصوص و ارتفاع آن از 

 .باشد های مرتفع اطراف می سطح دریا و کوه
کوهستان سبالن با برف و یخی که همواره در قله و 

های خود دارد در برودت هوای اردبیل موثر  یخچال
آب و  ،از طرف دیگر نزدیکی به دریا و رطوبت .است
گرمای  .سازد این شهر را مطبوع و مالیم می هوای

درجه تجاوز  30ندرت از  اردبیل در تابستان به
در مرداد هم انسان  افتد که کند و بسیاراتفاق می می
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زمستان اردبیل سرد است . با لباس گرم بیرون برود
و سوزان  ولی سرمای آن مثل برودت نقاط خشک،

میزان بارندگی در اردبیل با وضع . زاردهنده نیستآ
نماید و بطور متوسط در سال حدود  جوی فرق می

mm 35 فصول مختلف در هوای اردبیل . باشد می
 های مشخص دارد و معموالً بخصوص تابستان جریان
از شرق به غرب و بعد ) مه(قبل از ظهر نسیمی بنام 
از غرب به ) گرمچه یا گرمیچ(از ظهر باد مالیمی بنام 

  .]2[ وزد شرق می
  

  1گردشگری سالمت
یکی از  2یاساس تعریف سازمان جهانی گردشگر بر

تواند گردشگر را برانگیزاند تا عزم  اهدافی که می
. منظور سالمتی است مسافرت بهسفر نماید، 

 یسالمت و مناطق دارا یها به دهکده مسافرت
 یبرا) اسپاها( و آب گرم یآب معدن یها چشمه
روزمره و تجدید قوا  یزندگ یها از تنش یرهای

که  یو در موارد یبدون مداخله و نظارت پزشک
نداشته باشد را  یمشخص یجسم یبیمار ،گردشگر
 .]3[ گویند سالمت یگردشگر

سالمت، نوعی از گردشگری است که به  گردشگری
منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سالمت جسمی و 

ساعت و کمتر از یک  24 ذهنی فرد به مدتی بیش از
عواملی همچون تغییر در  .]4[ گیرد سال صورت می

 ،یکنندگان، تغییرات سازندگ مصرف یها ارزش
تر شدن جمعیت اقتضائات سیستم خدمات  مسن
توان عوامل اصلی ظهور گردشگری  یرا م یبهداشت

مجموعه این عوامل موجب . سالمت دانست
اند تا گردشگری سالمت در حال حاضر در  گردیده
رشدترین انواع گردشگری محسوب   رو به ءزمره
های بالقوه وسیع کشور عزیزمان  توانمندی .]5[ شود

در انواع مختلف گردشگری سالمت موجب شده 
زمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و است تا سا
برداری از این بازار رو به رشد و  بهره ،گردشگری

رقابتی را با تشکیل کمیته گردشگری سالمت و 
                                                 
1. Health tourism 
2. UN-WTO 

در دستور کار خود قرار  ،های ویژه از آن حمایت
  .دهد

  

  سالمت یگردشگر انواع
 یها به دهکده مسافرت :3یتندرست یگردشگر

و آب  4یآب معدن یها چشمه یسالمت و مناطق دارا
روزمره و  یزندگ یها از تنش یرهای یبرا ،گرم

و در  یتجدید قوا بدون مداخله و نظارت پزشک
 یمشخص یجسم یکه گردشگر بیمار یموارد

 .]6[ گویند یتندرست ینداشته باشد را گردشگر

به منظور استفاده از  مسافرت:  5یدرمان یگردشگر
نمک، لجن و  ،یمعدن یها آب( یطبیع یمنابع درمان

یا گذران دوران  ها بیماری یجهت درمان برخ) غیره
 یرا گردشگر ینقاهت تحت نظارت و مداخله پزشک

  .]6[گویند یدرمان
به منظور درمان  مسافرت: 6یپزشک یگردشگر
 یجراح یها از عمل ییا انجام نوع یجسم یها بیماری

ها و مراکز  تحت نظارت پزشکان در بیمارستان
در این نوع از . گویند یپزشک یرا گردشگر یدرمان

سالمت، بیمار ممکن است پس از درمان و  یگردشگر
نیازمند استفاده از فضاها و خدمات  ،معالجه

 )ی آب معدنیها چشمه نندما( یدرمان یگردشگر
  .]6[ باشد

  

  بحث
ظرفیت های موجود ومناطق قابل توسعه درمانی به 

های  ظرفیتیکی از : منظور گردشگری سالمت
موجود در استان اردبیل به منظور گردشگری 

ی آب گرم و معدنی فراوان، ها چشمهسالمت، وجود 
در این استان است که در ذیل به شرح مختصری از 

ها، سپس به  ، خواص درمانی آنها چشمهبرخی از این 
های  های شایع ایران در طی سال بندی بیماری طبقه

بر  ها چشمهبندی  شاخصپرداخته و به 1389تا1386

                                                 
3. Wellness Tourism 
4. Spa 
5. Curative Tourism 
6. Medical Tourism 
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های  های شایع سال اساس اولویت درمانی در بیماری
  . اخیر ایران می پردازیم

  

  ) زسوئییگ(چشمه آبگرم آب چشم 
خانه واقع شده است و  این چشمه در حیاط قهوه

لیتر در دقیقه  6خیلی کم و در حدود  دبی آنمقدار 
اسیدی  گراد و تقریباً درجه سانتی 21دمای آب  .است
 ،درجه حرارت 20ن برای آهدایت الکتریکی  .است
مزه آب گس و  .درجه است 2/5آن  pH بوده و 900

 HCO-3 و Ca+2های آن  آنیون و کاتیون .بی بو است
های بیکربنات کلیک  و آب آن در ردیف آب باشد می

نقطه کف حوضچه مقدار قابل از دو  .قراردارد
 شود میخارج شار ای گاز کربنیک و هوا با ف مالحظه

]2[. 

اهالی منطقه اعتقاد دارند که آب : خاصیت درمانی
  .ی چشم مفید استها بیماریاین چشمه برای 

  

  خانه همت اردبیل  چشمه آبگرم قهوه
ی ها چشمهخانه همت که یکی دیگر از  در آبگرم قهوه

دو حوض ساخته شده که آب  ،آب گرم سرعین است
حرارت آب . شود میاز حوض اول وارد حوض دوم 

و آبدهی آن یک لیتر در  9آن  pHدرجه و  5/40
. جریان آن بصورت دائمی و متغیر است .ثانیه است

 Na+و  Cl- و HCO-3دارای مزه کمی ترش است 
 .از مهمترین عوامل موجود در آب آن است Ca+2و

های کلروبیکربنات  در ردیف آب این چشمهآب 
  .]2[ سدیم قرار دارد

نوعی (ی نوروز ها بیماریبرای : درمانیخاصیت 
دیابت و دردهای روماتیسمی تجویز  ،)بیماری عصبی

  .شود می
  

  خانه ممتاز اردبیل  چشمه آبگرم قهوه
ی آبگرم سرعین ها چشمهاین چشمه یکی دیگر از 

ای  لولهاز است که دارای دو حوض است که آب 
حرارت در مظهر  .شود میسیمانی وارد حوض اول 

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

آب چشمه به صورت دائمی و متغیر در جریان . دارد
  ظاهر آب کمی تیره و مزه کمی ترش دارد و .است

-Cl  و+Na  3و-HCO های  ها وآنیون از جمله کاتیون
  .]2[ آن است
 ،های حرکتی بیماریبرای درمان : درمانی خاصیت

  .ی عصبی مفید استها بیماریدردهای دست و پا و 
  

  اردبیل  ) بش باجیالر (چشمه آبگرم پنج خواهر 
خانه همت  متری جنوب قهوه 30این چشمه در فاصله 

. ی آبگرم سرعین استها چشمهقرار دارد و از 
ثانیه لیتر در  3چشمه روی هم رفته  5آبدهی این 

است و به صورت دائمی و نشتی و جوشان در جریان 
درجه  35دمای آب در داخل استخر در حدود  .است

مزه و کمی  ظاهری کدر، کمی ترشدارای و بوده 
 Ca+2و Na+و  Cl–و   HCO-3عوامل . دار استهم بو

هدایت  .از جمله مواد شیمیایی این آب است 
آن  pHو  1200درجه حرارت  25الکتریکی آن برای 

های  اسیدی است و آب آن در ردیف آب
  .]2[کلروبیکربنات سدیک و گرم قرار دارد 

ی عفونی و ها بیماریبرای درمان : خاصیت درمانی
   .شود میتسکین دردهای عصبی و مفصلی استفاده 

  

  ) بیالدره یا ویال درق(چشمه معدنی 
ری در شمال تکیلوم 4ویالدرق به فاصله روستای 

ی این روستا ها چشمهغرب سرعین قرار گرفته، اکثر 
این . گرم است ی گازدار، سرد، نیمهها چشمهاز نوع 
ای زیبا و  به سبب نزدیکی به سرعین و منظره منطقه

وفیت خاصی کراردار از معر  های معدنی بدیع و آب
دهنه چشمه  5 در این روستا جمعاً. خوردار استبر

این منطقه از لحاظ خاصیت  .معدنی وجود دارد
هایی مثل کندوان و آبعلی  درمانی در ردیف آب

  .باشد می
  

  ) اهندار(چشمه هفت بلوک 
کیلومتری سردابه و در کنار سایر  2این چشمه در 

آبدهی چشمه  .بلوک واقع شده است 7ی ها چشمه
لیتر در ثانیه و به صورت داغی و  20در حدود 
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دمای  .در جریان است های پراکنده، جوشان با دهانه
و بوده گراد  درجه سانتی 20آب در گودال حدود 

کاتیون و  .مزه است ظاهری صاف و کمی ترشدارای 
بوده و  2SO+ و Ca+2های مهم آب چشمه  نیونآ

درجه حرارت در حدود  20هدایت الکتریکی آن برای 
بوده و  3/5آن اسیدی و در حدود  pH .است 820

 .باشد میترکیب آب ان از سولفات کلسیک وگوگرد 
هن آهای چشمه کمی رسوب اکسید  در اطراف دهانه

  .]2[ نهفته است
هن وگاز آهای  به علت داشتن یون: خاصیت درمانی

ی متابولیکی و ها بیماریدر درمان  تواند میکربنیک 
ی زنان ها بیماریبرای  گوارشی و پوست و اعصاب و

  . مفید باشد
  

  )برجلو(چشمه بوشلی 
کیلومتری شهر  4کیلومتری شهر اردبیل و  47در 
. متری روستای بوشلی واقع شده است 500نیز  نیر و

لیتر در ثانیه و به صورت  2آبدهی آن در حدود 
باال و  دمای آب تقریباً .دائمی و سرریز جریان دارد

 9/6آن  pH .باشد میگراد  درجه سانتی 49در حدود 
 20خنثی است و هدایت الکتریکی آن برای  و تقریباً

و  این آب از نوع کلر. باشد می 950درجه حرارت 
کربنات سدیک و کلسیک گازدار خیلی گرم  بی
  .]2[ باشد می

ی ها بیماریپوست،  امراض در درمان: درمانی خاصیت
همچنین  ،مزمن زنان و دردهای مزمن روماتیسمی

متابولیکی و گوارشی سودمند  صورت نوشیدنی به
  .است

  

  چشمه قینرجه
کیلومتری شهر نیر و  4چشمه قینرجه بوشلی در 

باالتر از چشمه بوشلی در کنار جاده جدیداالحداث 
آبدهی آن در حدود . سراب واقع شده است -اردبیل

و جریان دائمی و جوشان  باشد میلیتر در ثانیه  4
درجه  65دمای آب خیلی گرم و در حدود . است
درجه  25هدایت الکتریکی آن برای . گراد است سانتی

 1/6آن در حدود  pH .است 780حرارت در حدود 

  CI- و Na+ و Ca+2های مهم آن  نیونآها و  وکاتیون
  .]2[ باشد می 3HCO- و

در درمان دردهای سیستم عصبی : خاصیت درمانی
ی ها بیماریو نیز ) دردهای مزمن و رماتیسمی و پا(

  .پوستی و زنان مفید است
  

  )  ایالنجیق(چشمه ایستی سو 
روستای  کیلومتری شهر نیر و 6این چشمه در 

سراب واقع  -در نزدیکی جاده قدیم اردبیل ،ایالنجیق
 .لیتر در ثانیه است 5/1آبدهی آن حدود  .شده است

متر  1770ارتفاع چشمه از سطح دریا در حدود 
 42دمای آب در مظهر چشمه در حدود  .باشد می

 ،زالل و شفاف یو ظاهربوده گراد  درجه سانتی
دارای مواد شیمیایی . دارد بی رنگ و بی بو ،مزه بی

2+Ca و  +Na 3 و-HCO  و Cl 2[ باشد می[.  
 برای درمان دردهای مفاصل،: درمانیخاصیت 

، و استحمام استفاده ی گوارشی، عصبیها بیماری
  .شود می

  

  ) ایلنجیق(چشمه حمام درسی 
متری  500کیلومتری شهر نیر و در  6این چشمه در  

  . روستای ایالنجیق واقع شده است
سی دارای آبدهی خیلی کم و در  چشمه حمام دره

دمای آب خیلی گرم و  .نیه استحدود یک لیتر در ثا
هدایت الکتریکی  .گراد است درجه سانتی 49حدود در

کلسیم  .است 7900درجه حرارت حدود  25آن برای 
نیون و آبیکربنات از جمله  و سدیم و پتاسیم و

آن از نوع  pH .اند های موجود در آب چشمه یونتکا
  .]2[ باشد می 2/6اسیدی و در حدود 
صلی، دردهای مفدرمان برای : خاصیت درمانی

  .شود میدرد و امراض پوستی استفاده  کمر
  

   چشمه دیپگل یا دیپ سیز گل
کیلومتری شهر نیر و در یک  4این چشمه در فاصله  

چشمه در  .کیلومتری روستای سقز واقع شده است
لیتر در  2پایه و با آبدهی کم و در حدود  پای کوه

دمای آب در مظهر چشمه در . ثانیه قرار گرفته است

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

ea
lth

jo
ur

na
l.a

ru
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                               5 / 9

https://healthjournal.arums.ac.ir/article-1-82-en.html


  1391بهار ، اول، شماره سومسال                                                                         مجله سالمت و بهداشت اردبیل    54

گراد و هدایت الکتریکی آن  درجه سانتی 30حدود 
 3/6آن  pH .هزار است 8000درجه حرارت  25برای 

توان  از عوامل شیمیایی آن می. اسیدی است و تقریباً
  .اشاره کرد  HCO-3 و Na+ و Ca+2به 

برای درمان دردهای مفاصل، : خاصیت درمانی
 د گوارشی مورد استفاده قرار می گیرمتابولیکی و 

]2[.  
  

  )  سقزچی( چشمه ایستی سو
 یککیلومتری شهر نیر و در  4این چشمه در فاصله 

آبدهی . یلومتری روستای سقزچی واقع شده استک
. باشد میلیتر در ثانیه  1آن خیلی کم و در حدود 

درجه  39در مظهر چشمه در حدود دمای آن 
درجه  25گراد و هدایت الکتریکی آن برای  سانتی

های  آب آن به علت کاتیون. باشد می 8200حرارت 
+Na   2+وCa های  و آنیونCl 3- و HCO  در ردیف

  .]2[ سدیک قرار دارد  های کلروبیکربنات آب
 رای درمان دردهای گوارشی وب: خاصیت درمانی
  .های حرکتی مفید است اعصاب سیستم

  

  ) حمام(چشمه قره شیران 
کیلومتری شهر نیر و در روستای  5این چشمه در 

دبی چشمه کم و در . شیران واقع شده است قره
تقریباً   ظاهریدارای و بوده لیتر در ثانیه  5/1حدود 

هدایت . مزه و بیرنگ و بودار استکدر، کمی شور
. باشد می 1350درجه حرارت  25الکتریکی آن برای 

 Ca+2و  Na+های موجود در آن ون و کاتیوناز آنی
  .باشد می

رای مداوای دردهای مفاصل و ب: خاصیت درمانی
و استحمام مفید  روماتیسم و امراض پوستی 

  .باشد می
  

  چشمه بیله دره
در سه کیلومتری  دره بیلهچشمه آب معدنی سرد 

ای واقع شده است که از نقاط  ر درهد سرعینشمال 

اطراف چشمه را . شود میمختلف زمین خارج 
های آبرفتی حاصل از تخریب و تجزیه  رسوب
 .های آذرین و سخت منطقه فرا گرفته است سنگ

 لیتر در ثانیه و بصورت دایمی و 18آبدهی آن 
درجه  18حرارت آن . سرریز در جریان است

دره از دسته  هآب چشمه بیل .گراد است سانتی
اسیدی و  pHهای بیکربناته کلسیک سرد با  آب

  .]2[ رسوبات خشک اندک است
برای مداوای سنگ کلیه و تقویت : خاصیت درمانی

  .اعصاب و درمان عوارض دستگاه گوارش مفید است
  

و  1386- 1389های  های شایع ایران طی سال بیماری .1جدول 
  ]7[ بندی آن از نظرمیزان شیوع رتبه

رتبه   نام بیماری  ردیف
  بیماری

  اول  های قلبی عروقی بیماری 1
 دوم ها و تومورها سرطان 2

  سوم های باکتریایی بیماری 3
  چهارم های ویروسی بیماری 4
  پنجم  های عفونی و انگلی بیماری 5
ی ناشی از تک یاخته ها و ها بیماری 6

  های خونی واحشایی انگل
  ششم

  هفتم  تغذیه و متابولیکی غدد، ها بیماری 7
  هشتم  ی روانی و اختالل رفتاریها بیماری 8
  نهم  ی سیستم عصبیها بیماری 9

  دهم  ی عفونیها بیماری 10
  یازدهم  ی دستگاه تنفسیها بیماری 11
ی ها بیماریی دستگاه گوارش ها بیماری 12

  اسکلتی و عضالنی
  دوازدهم

  سیزدهم  ی دستگاه ادراری وتناسلیها بیماری 13
  چهاردهم  های مادرزادی و کروموزومی ناهنجاری 14
  پانزدهم  ی دوران حول تولدها بیماری 15

  
 1386-1389های  های شایع در ایران طی سال بیماری

بندی گردید، تا بتوان از این  از نظرمیزان شیوع رتبه
های درمانی  اولویتتعیین بندی به منظور  رتبه

  . ی منتخب استفاده نمودها چشمه
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 ]محاسبات نگارنده[ ی استان اردبیلها چشمهچشمه از 14رتبه های درمانی  .2جدول 

  رتبه درمانی  خواص درمان در بیماریها نوع چشمه  نام چشمه  ردیف
  7  چشمی آب گرم )گوزسوئی(چشمه آبگرم آب چشم  1
 2  پوست، مفصلی آب گرم همتچشمه آبگرم قهوه خانه  2

  4  حرکتی وعصبی آب گرم چشمه آبگرم قهوه خانه ممتاز  3
  1  عفونی، عصبی و مفصلی، عروقی آب گرم )بش باجیالر(چشمه آبگرم پنج خواهر  4
  4 پوست، زنان، عصبی معدنی )بیالدره یا ویال درق( چشمه معدنی   5
  4  پوست، اعصاب، زنانگوارشی،  معدنی )اهندار(چشمه هفت بلوک  6
  5  پوست، زنان، روماتیسم، گوارش معدنی و آب گرم )برجلو(چشمه بوشلی   7
  4  عصبی، روماتیسمی، زنان، پوست معدنی و آب گرم  چشمه قینرجه  8
  4  گوارشی، عصبی آب گرم )ایالنجیق(چشمه ایستی سو   9

  5  مفصلی، پوستی معدنی و آب گرم )ایلنجیق(چشمه حمام درسی  10
  3  مفصلی، متابولیکی، گوارش معدنی چشمه دیپگل یا دیپ سیز گل  11
  4 عصبی، سیستم حرکتی و گوارش  معدنی و آب گرم )سقزچی(چشمه ایستی سو  12
  5  مفصلی، روماتیسم، پوست معدنی )حمام(چشمه قره شیران  13
  6  دستگاه ادراری، پوست، گوارش معدنی  چشمه بیله دره  14

  
ی مورد بررسی ها چشمه1 با توجه به جدول شماره

های شایع ایران  به ترتیب جنبه درمانی در بیماری
چشمه آبگرم پنج خواهر مرقوم گردید، که به ترتیب 

از نقطه نظر خواص درمانی در  )بش باجیالر(
عروقی  های قلبی بیماری، که ها ترین بیماری شایع

، در چشمه آبگرم قهوه خانه همت ؛رتبه اول ،هستند
، در رتبه سیز گل  چشمه دیپگل یا دیپ ؛رتبه دوم

چشمه معدنی ، )ایالنجیق(چشمه ایستی سو  ؛سوم
، )اهندار(چشمه هفت بلوک ، بیالدره یا ویالدرق(

چشمه ، چشمه قینرجه، چشمه آبگرم قهوه خانه ممتاز
چشمه بوشلی  ؛رتبه چهارم )قزچیس(سو ایستی

چشمه ؛ رتبه پنجم )حمام(چشمه قره شیران ، )برجلو(
چشمه آبگرم آب چشم رتبه ششم و  بیله دره

در رتبه هفتم خواص درمانی قرار  )گوزسوئی(
های آب گرم را  برخی از این چشمه. گیرند می
. المللی در نظر گرفت توان به عنوان قطب بین می

آب گرم و معدنی استان اردبیل های  مجموعه چشمه
های آن و نیز جغرافیای طبیعی  با توجه به کیفیت آب

تواند یکی از  می قطعاً ،های پیرامون انداز و چشم
 درمانی در جهان باشد المللی طبیعت های بین قطب

، که نیازمند توجه بیشتر از سوی مسئولین کشور ]8[
بنابراین پیشنهادها و راهکارهای ذیل جهت  .است

  :گردد استفاده بهینه از این مواهب طبیعی ارائه می

ی با خواص ها چشمهتهیه اطلس جغرافیایی پزشکی  -
  ؛درمانی استان اردبیل

به کارگیری پزشکان و متخصصین کارآمد جهت  -
 ؛هدایت گردشگران سالمت

ت ارشاد استفاده از علوم به روز کامپیوتر در جه -
 ؛گردشگران سالمت

یی با خواص درمانی، منطبق با ها چشمهقرارگیری  -
ها در اولویت توسعه گردشگری  ترین بیماری شایع

  .سالمت
  

  نتیجه گیری 
های گردشگری،  رشدترین نمونه  یکی از رو به هامروز

گردشگری بهبود و سالمت است که برخی از دالیل و 
  :عبارتند ازهای گردشگران این حوزه  انگیزه

های کاهش  برنامه( بهبود و سالمت بدن و فکر -
  ؛)وزن، سالمتی بدنی بیشتر و مدیریت استرس

 ؛استراحت و تمدد اعصاب -

 ؛استفاده از امکانات و خدمات پزشکی -

های آب و هوایی و طبیعی یک  استفاده از ویژگی -
 .]9[ منطقه برای آرامش تن و روان

در حقیقت . مار نیستندبی گردشگران سالمت لزوماً
بیشتر این افراد به دنبال تقویت تن و روان و استفاده 

در این میان . از امکاناتی برای این منظور هستند
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دهندگان خدمات در این بخش هم مشتریان  ارائه
مانند . کنند خود را به اقدامات پیشگیرانه تشویق می

های گردشگری  درمانی که یکی از شاخه طبیعت
های آب و هوایی و  که بر ویژگی ،ستسالمت ا

های آن در  و پتانسیل ]10[ طبیعی منطقه تکیه دارد
استفاده از . شود استان اردبیل نیز بسیار دیده می

های آب گرم برای درمان  اثرات شفابخش چشمه
ای  ، در پزشکی نوین از جایگاه ویژهها بیماری

به همین دلیل در . شود برخوردار بوده و توصیه می
های آب گرم  سراسر جهان مناطقی که دارای چشمه

های  حاوی امالح مفید هستند، از جمله جاذبه
در استان اردبیل . شوند گردشگری محسوب می

های آب گرم به  شمار، کیفیت و پراکنش چشمه
تواند طبیعت درمانی با استفاده  ای است که می گونه

ابع های طبیعی را به عنوان یکی از مهمترین من از آب
  . گردشگری کشور معرفی کند
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ABSTARCT 
 

Background & Objectives: Ardabil province is located in northwest of Iran and has valuable 
natural potential. Mineral and hot springs, as wonders of creation, that have already been 
used for treatment purposes for a long time, pose special importance in terms of medical 
tourism in Ardebil province. 
Methods: Status of 14 mineral hot springs of Ardebil province was analyzed following data 
collection. Ranking was done based on theraputic indices of 14 selected springs and past 
three years statistics for most prevalent diseases in the country. 
Results: Ranking of selected springs based on their therapeutic properties according to 
common diseases in the country gave significant results. The results suggest that some of the 
hot springs and mineral springs of Ardebil province are very useful for treatment of some 
diseases.  Based on their therapeutic properties for treatment of cadiovascular disease, Besh 
Bajylar, Ghahvekhane e Hemat hot springs, Dypgol, “Aylanjyq, Vyladareh, Ahandar, Ghave 
Khane e Momtaz, Qynerjeh, and Saqezchy”, “Borjloo and Ghare Sheeran”, Biledaragh, and 
Guzsooyi were ranked as first to seventh priority, respectively. 
Conclusion: Ardebil province due to special geographical conditions can be one of the 
important centers for health tourism within the other countries, since presence of natural 
riches including hot springs may be the best method to treat many diseases. 
Keywords: Ardabil, Health tourism, Spring, therapeutic properties, Diseases. 
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