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  صهخال

 
گردشگری شهری روندی است که از زمان های طوالنی با شکل های متفاوت در جوامع انسانی وجود داشته و آنچنان در توسعه 

از سوییی دیگر، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها اثر گذار بوده است که اقتصاد دانان از آن به عنوان صادرات نامرئی نام برده اند.
اهیم نوین در عرصه صنعت گردشگری است که با توجه به گسترش فراگیر آن در جهان نیازمند توجه برنامه گردشگری سالمت از مف

گردشگری سالمت و توریسم درمانی یکی از فرصت ها و قابلیت های مهم موجود در ایران ریزان و مدیران شهری در این رابطه است.

فصل، چشمه های آب گرم، آب های معدنی و ... لزوم توجه به این موضوع جهت توسعه گردشگری بشمار می آید.طبیعت زیبا و چهار 

توسعه گردشگری عاملی جهت افزایش درآمد ملی و ارتقاء رشد و توسعه اقتصادی بشمار می آید و  را دو چندان می سازد.
 باید از راه ها و روش های مختلف دنبال شود و به اجرا درآید.

شگری سالمت و توریسم درمانی؛ به بررسی نقش آب های درمانی و مجتمع های آبدرمانی در توسعه در این مقاله با تعریف گرد 

 صنعت توریسم سالمت می پردازیم.

 
 

 درمانیردشگری سالمت، توریسم درمانی، آبسالمت، گکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه   .1

ردشگری و زیرساخت های ارتباطی در مناطقی که عالوه بر موقعیت مناسب زیست محیطی و دارا بودن جاذبه های گ

نقاط مختلف کشور، قابلیت احداث مجموعه ها و کلینیک های درمانی تخصصی هم جهت با شرایط طبیعی آن منطقهه را 

مجتمهع آبهدرمانی، هنگهامی مقبولیهت و طرح داشته باشند، قابلیت تبدیل شدن به یک مرکز سالمت را نیز خواند داشت.
ی کند که از معیارهایی برخاسته از توان سرزمین و نیاز جامعه شکل بگیرند و با گذشهت زمهان، معقولیت خود را تثبیت م

همچنان توان پاسخگویی خود را حفظ کند. این طرح زمانی ارزشمندتر است که بتواند هم در جهت پاسهخگویی بهه نیهاز 

 .اهالی منطقه و از آن مهمتر در زمینه جذب توریسم سالمت ایفای نقش کند

                                                 
* Corresponding author: .کارشناسی ارشد، گروه معماری، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسالمی، ارومیه، ایران  
Email: Yo.jalali74@gmail.com 
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  درمان طبیعی  .2

طب طبیعی و یا درمان طبیعت یک سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه با هدف درمان علت از ریشه است.این 

متخصصان طب طبیعی به پیشگیری قبل از درمان .روش برای درمان و شفا از ابزار های مختلف طبیعی استفاده می کند

 از پیشگیری بهداشتی، مراقبت و حفظ چون مواردی روی که بر است مجزا سیستمی یک سیستم اینبیشتر توجه دارند.

 .دارد تمرکز بیمار به آموزش ها و بیماری
درمان طبیعی روشی در درمان بیماریهاست که در آن از مواد، داروهای طبیعی و روشهای طبیعی برای درمان 

، تغییر رژیم غذایی، تغییر شیوه ینی، طب سنتنظیر استفاده از داروهای گیاهی، مکملهای غذایی و ویتامی استفاده میشود

زندگی و ... . این روش درمان به علت تغییرات تدریجی بدن جهت بازگشت به حالت طبیعی زمانبر بوده و نیاز به صبر 
 در این رویکرد بهترین پاسخ ارگانیسم جمع آوری و به عنوان درمان انتخاب می شود..وحوصله فراوان دارد

 

 آبدرمانی  .3

در یک تعریف ساده هرگونه معالجه و مداوا به کمک آب را هیدروپات و یا آب درمانی گویند.امروزه، آب درمانی  

روشی نوین و تأیید شده در درمان پاره ای از بیماری ها می باشد.این روش درمانی دارای فلسفه عمیقی است که از شعور 
ی بر پایه درمان طبیعی بیماری ها و اصل نظافت و پاکسازی عمیق ذاتی پدیده های عالم هستی پیروی می کند.آب درمان

جسم، از تمام سموم و عوامل بیماری زا استوار است و بیمار در این روش بصورت کامالً طبیعی و بدون استفاده از هرگونه 

پسوریازیس، نوعی  داروی شیمیایی و یا عمال جراحی درمان می گردد.این روش حتی در مورد بیماری های العالجی نظیر
 بیماری پوستی که پزشکی رایج این بیماری را رسماً غیر قابل عالج اعالم نموده است، دیده شده است.

از دیدگاه دانش پزشکی امروز، هیدروتراپی اغلب به شیوه ای از معالجه گفته می شود که در آن اجرای حرکات و 

الجه، سبک شدن بدن هنگام غوطه ور شدن در آب است که به نرمش های خاص در آب صورت می گیرد.اساس این نوع مع

همین دلیل بیمار غادر است با صرف نیروی کمتر عضالت و اندام های خود را به حرکت درآورده و به دلیل کاهش فشار 
شی بدن روی مفاصل در اجرای حرکات درد کمتری را احساس می کند.عالوه بر این آب با خاصیت نشاز انگیزی و فرح بخ

 که دارد، شوق الزم برای تمرین، تکرار و اجرای حرکات را ایجاد می کند.

سابقه آب درمانی به قدمت خود انسان می باشد.اولین نشانه های خطی در زمینه کاربرد آب به عنوان یک وسیله 
ا و ماساژها را برای درمان درمانی در عبادت گاه های یونان یافت شده است.بنابر نوشته های موجود در عبادتگاه ها، حمام ه

 بیماران بکار می گرفتند.

 

 تاریخچه آبدرمانی  .4

در میان  معالجه و مداوا با آب، از قرنها پیش به عنوان یک شیوه پذیرفته شده علمی در پزشکی بکار گرفته می شود و

تان و چین سهابقه ای روم باس ونان ومردم بصورت تجربی و با استفاده از آبهای معدنی رواج داشته است. درمان با آب در ی
اولهین  ۸۱در قهرن  متداول گشهت و” هیدروتراپی“استفاده از آب در پزشکی رواج یافت و اصطالح  ۸۱از قرن طوالنی دارد.

 در قرن بیستم خواص آب و مداوا توسط آب گرم و سرد اثبات شد. آب درمانی در اروپا گشایش یافت. مطب

در بهبود برخی بیماریها یا تخفیف و حتی ریشه کن  ، آب وسیله ای بسیار مؤثر و قطعینشان می داد نتایج تحقیقات

کردن دردهای عضالنی و مفاصل، مداوای نارسائیهای جسمی، سرعت بخشیدن به کاهش طول دوران نقاهت ناشی از 
تسکین بیماران  گیری عضالت غیر فعال، تسریع گردش خون در عروق و حتیویت عضالت، بکارصدمات استخوانی، تق

 می باشد. …روحی و روانی و
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درمان با .نیست بشر از قدیم االیام با آن آشنا بوده و از آن استفاده میکرده است یدرمان با آب موضوع تازه و جدید

 از اثرات درمان، استحمام در رودخانه یارتباط داشته در اغلب کتب آسمان یبا اعمال مذهب یدیگر درمان یآب مانند روشها
 و یا چشمه یاد شده است.

ها، یونانیها، مصریها، ایرانیها و هندوها از حمام نه فقط  یباشد. چین یممکن نم یتعیین تاریخ کشف اثرات آب درمان

 تفریح استفاده میکرده اند. یاغلب برا یو تطهیر، حت یتشریفات مذهب یبلکه برا یمقاصد درمان یبرا

را متذکر شده  یمعدن یاز خصوصیات آبها یاریخ طبیعی خود بحث زیاددر ت یطبیعی دان روم ،(Peline)پلین 
 .میباشد یاستخوان یو شکستگ ی، نقرس، سیاتیک، در رفتگیعصب یاست که بر حسب نوع مسکن دردها

قائل بودند و بخصوص رومیها از حمام استفاده شایان میبرده اند و از  یخواص درمان یمعدن یآبها یملل قدیم برا

 استفاده میکردند. یو خصوص یبعد از میالد از حمام عموم ۸1 حدود قرن
با حرارت گوناگون  یشامل بوده و همچنین اطاق هائ یمال مخصوص لباس و عطر یدر روم حمام ها اغلب به اطاق ها

 .زیر بوده است یداشته که شامل قسمت ها

 یک اطاق با حوضچه آب سرد -

 اطاقی که با هوای داغ گرم میشد -

قی که در آن حمام گرم قرار داشت و شامل یک وان بزرگ و یک حوضچه از جنس سنگ مرمر و پر از آب گرم اطا -

 وجود داشت.

 داغ و مرطوب بود. یاطاق تعریق که پر از هوا -

بود که آثار آن امروزه کشف شده است و آنرا مربوط به  یبنام )مهنجودارو( حمام بزرگ یدر بلوچستان در ناحیه ا

 سال قبل میدانند. پنجهزار

کنند و  یامروز تطبیق نم یذکر کرده اند بطور کامل با اطالعات علم یمعدن یآبها یکه در قرون گذشته برا یخواص
بنام  ینسبت داده اند چکیده اوهام و تخیالت بوده است. قبالً چشمه های یمعدن یکه به آبها از خواص و صفاتی یبسیار

که میگویند )که بنام چشمه آب حیات بود ی و  چشمه جوان یرگ، چشمه زندگ، گریان، چشمه عشق، چشمه میشاد

 وجود داشتند. (کشانید و لطمات جبران ناپذیر بر تمدن ایران باستان وارد آمد یکشورگشائه اسکندر مقدونی را ب
ن تجویز میکردند که پزشکان مشرق زمی یگیاه یافتاد و داروها یدر بوته فراموش یبتدریج درمان با آب تا قرون وسط

، جذام، مجدداً حمام یدر اثر ظهور بیمار جلد یبغرب وارد شد و در آنجا متداول و رایج گشت تا آن که در اواخر قرون وسط

 در اروپا معمول گشت. یگرم بعنوان یک تدبیر بهداشت

ست داد در ایران استحمام در اروپا ارزش خود را از د یمعدن یکه استحمام و استفاده از چشمه ها یاما در قرون وسط
 یدر کتاب ذخیره خوارزمشاه یبهره میبرده اند. جرجان یمعدن یعمومیت داشته و به آن اهمیت میداده اند و از چشمه ها

ها چون معدن آهن، مس، گوگرد، زاج، زرنیخ هر یک خواص خود را دارند و  درمان  یدر کتاب سوم نگاشته است آب معدن

، بندها و نقرس، درد فلج و غیره را مورد تاکید قرار داده است. از اواخر قرن چهاردهم مولفان و معده، دهان، گوش، آماس
آغاز کردند و اثر مفید درمان با آب را توصیه  یو هیدروتراپ یمعدن یمجدداً تحقیقات خود را درباره آبها یمحققان اروپای

 نمودند.

 نظیر یوهان یانتشار یافت و بدنبال آن پزشکان یرباره آب درمانبا نشر کتاب د یپزشک آلمان (floyer)افکار فلویر 

فراوان در مورد  یها بررسی (locas)و لوکاس  (Hoffmann)هوفمن  ،(johann siegmund hahn) سیگموند هان
درباره اثرات آب گرم و سرد بصورت  یتحقیقات خود را بصورت کتاب (James currie) یدرمان با آب نمودند.جیمز کور

 منتشر ساخت. یگزارش طب
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 یجدید را بوجود آورد  وخود را بعنوان بنیان گذار هیدروتراپ یفیزیولوژ (Francois Magendie) یفرانسوا ماژند

مورد توجه قرار گرفت و طبقات مختلف مردم در  یمعدن یدر اواخر قرن هیجدهم چشمه ها یمدرن شناساند. بطور کل
مورد توجه قرار  یمعدن یآبها یآزمایش شیمیایی و بتدریج با پیشرفت علم شیم مجاورت این چشمه ها اقامت میکردند

تهیه کرد و به مطالعه اثرات  یآزمایشگاه مجهز (Kellog)بنام کلوگ  یدر اواخر قرن نوزدهم پزشک آمریکائگرفت.

 پر ارزش برشته تحریردرآورد. یآب آغاز کرد و کتاب یفیریولوژیک

کرده  یرا ط یو علم یو سرانجام مرحله تحقیق یو تجرب یمختلف مذهب یدوره ها یچنانچه گفته شد هیدروتراپ
مورد استفاده واقع شد  یقدیم یزیاد شد و ایستگاهها یخیل یمعدن یاست و در قرن نوزدهم بود که استفاده و درمان آبها

، یشیمیائ یزمایش هاگروه متخصصان و انجام دادن آ یتاسیس گردید و امروزه با همکار یجدید یو ایستگاهها

مقام پرارزش  یمعدن یرا میتوان شناخت بطوریکه درمان با آب ها یمعدن یفیزیولوژیک و غیره، خواص درمان چشمه ها
 پیدا کرده است. یخود را در درمان شناس

ز آنها از کشورها تاسیس شده است که عالوه بر استفاده درمان که ا یسیار مدرن در برخ یهمچنین امروزه ایستگاهها

 درآمد آن کشورمیباشد. یبرا یجلب سیاهان و منبع سرشار یبرا یبرده میشود عامل بسیار مهم

فراوان در نقاط مختلف کشور وجود دارد که با  یمعدن یپر بهره است چشمه ها یمیهن ما ایران از این ثروت خداداد
 دربردارد. را یذب گردشگرتحول و ج یکه در این محلها صورت بگیرد عالوه بر آب درمان یسامانده

 

 خصوصیات فیزیکی آب و خواص درمانی آن .5

نیروی معجزه آسا و شفابخش آب در بسیاری از کتب و مراجع متکی بر تجربیات قید شده است اما آنچه در این بخش 

ب و تلفیهق بها مد نظر است، تقسیم خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و شناخت تاثیرات جز به جز آنها و تعمیم آن به کل آ
 تجربیات جدا از موهومات و خرافات است.اصوال روشهای درمان با آبهای معدنی را می توان در سه حالت زیر متصور بود : 

 فیزیوتراپی یا درمان فیزیکی  -الف 

 درمان از طریق بکار بردن بعنوان دارو یا درمان شیمیایی  -ب 
 درمان امراض روانی بصورت تلفیقی  -ج 

قدیم مانند ارسطو پلوتارک و ارسطو فانس شاید بتوان گفت جزو نخستین دانشمندانی بودند که خواص درمان  فالسفه

 با آبهای معدنی را بوسیله فیزیوتراپی عنوان نمودند.

در روم قدیم ساختمانهایی که برای این هدف ساخته شده بودند یک حالت تقدس خاصی داشتند و دارای سالنها و 
ارتهای بسیار بزرگ و با عظمتی بودند که عمدتا برای عبادت و کسب شفا از الهه ها و خدایان بواسطه آب تاالرها و عم

استفاده می شدند . لکن با گذشت زمان و افزایش مراجعین بیماران از سراسر کره زمین و بخصوص توریست ها ، این مراکز 

 دیدند . عمال تبدیل به کانونهای تفریحی گردشگری و تمدد اعصاب گر
این عوامل دست به دست هم داد تا سر فصل جدیدی در رابطه با تحقیقات و مطالعات درمان کنندگی علمی آبها 

 ایجاد شود و پیرو آن روشهای گوناگون معالجه امراض پیشنهاد گردید.  

آغاز نمود ) متولد سال قبل  ۸61از جمله این افراد سباستین کنایت، یک کشیش آلمانی بود که تحقیقات خود را در 

روش من معالجه با » با عنوان  میالدی نتایج تفکرات و مطالعات خود را ۸۱۱6میالدی ( و باالخره در سال  ۸۱8۸سال 
از نوشته های ارزشمند دکتر یوهان زیگموند هان منتشر کرد، وی « نیروی شفابخش آب سرد »با الهام از کتابی به نام « آب

ین تحقیقات در آبهای معدنی آلمان، را در رابطه با آبهای گرم نیز ادامه داد و هم اکنون از ابعدها تحقیقات علمی خود 

بعدها پروفسور وینتر نیس از پزشکان و محققان روشهای علمی معالجه با آب، بر گفته اتریش، سویس و ... استفاده می شود.
 ار علمی این قضیه یاد کرد. های کنایپ صحه گذاشت و ضمن تقدیر رسمی از وی به عنوان پایه گذ
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با امکان تجزیه شیمیایی و کنترل و اندازه گیری تمامی مشخصات فیزیکی آب و مراقبت تمام عیار از بیماران مراجعه 

علمی در آبهای معدنی  کننده به این نوع مراکز و تحت نظر بودن آنها باعث گردید وجود خواص درمانی متکی بر مفاهیم
 . اثبات گردد

ستقرار زیر ریزش آب ؛ زمان استفاده از آب؛ درجه حرارت آب و محیط؛ اسیدی و یا قلیایی بودن آب؛ تقدم و طرز ا

تاخر استفاده از روشهای مختلف و دستگاههای مربوطه ؛ وجود هر چه بیشتر و تعدد مشوق ها طبیعی پیرامونی مثل آب و 

و وجود مناظری از درختان و گیاهان سبز با نمایی دلپذیر  هوای پاک؛ غذای مناسب، نور خورشید، ورزش و نرمش و آرامش
 و آرام در محیط پیرامون مراکز درمانی، همه از عوامل موثر بر روند درمان و متضمن موفقیت آن به شمار می روند.

 روشهای هیدروتراپی فیزیکی بشرح زیر می باشد: 

 دوش زیر آبی 
 شنا، ماساژ و غیره حمام در حوضچه های معمولی با حرکات ورزشی، 

 حمام غوطه کامل انفرادی 

 حمام دوش افقی 

 غوطه ور شدن در آب بصورت دسته جمعی 
 استنشاق 

 غوطه ور شدن کامل در آب 

 حمام موضعی با ماساژ 

 دوش عمودی 
 دوش با یک مجرا 

 دوش با مجاری بسیار ریز روی خط )لوله افقی( یا در سطحی مثل تخت خواب 

 )سونای تر( حمام بخار خالص 
 حمام داغ و خشک )سونای خشک( 

 

 آب سردالف( 

آب سرد کنترل کننده تب، خونریزی و تسکین دهنده تورم عضالنی و دردهای ناشی از کوفتگی قسمتهای مختلف 

بدن که عمدتا در ورزشکاران دیده می شود و همچنین التیام بخش ورم مفاصل و خون دماغ می باشد که برای نتیجه 
نیل به این خاصیت درمانی عالوه بر حمام سرد می توان از استغراق در آب و یا کمپرسهای مختلف آب سرد گیری و 

 بصورت موضعی استفاده کرد. 

س از آب گرم باعث تقویت قلب و ششها و ماهیچه های پیرامون آنها شده و بکارگیری آب سرد در دوشهای کوتاه پ
شدت بیشتری به تنفس می دهد و در نتیجه مویرگهای مربوطه و تحت تاثیر ، گشاد گردیده و با افزایش جریانات خونی ، 

کنترل در می آید و سلسله اعصاب مرکزی تقویت شده و تمام آالم عصبی ناشی از استرسها و ناراحتی های روحی تحت 

 حتی تا حدودی سموم جمع شده در بافتها تصفیه می شوند . 

عالوه بر آن آب سرد، مدر بوده و ضمن تصفیه کامل خون، کلیه ها را به فعالیت و کار مضاعف وادار می کند.در 
درجه را شامل  73 سوختگیهای سطحی نیز حمام موضعی مفید است.این خواص ، تمامی آبهای معدنی با درجه حرارت زیر

درجه سانتیگراد عاید میگردد .حمام و  ۸1و باالی  81می شوند و طبق تجربه ایده آل ترین نتیجه در آبهای با دمای زیر 

دوش آب سرد و یا شنای در آن، اگر باعث لرزش اندامها و دندانها گردد و یا منجر به احساس سوزن سوزن در پاها شود 
جلوگیری گردد و اگر سریع خاتمه داده نشود مضرات زیادی در بر خواهد داشت؛ لذا توصیه می  باید سریعا از ادامه حمام
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شود آب سرد بعد از دوش گرم و یا هنگامی که بدن گرم است و به مدت بسیار کوتاه از چند ثانیه تا چند دقیقه و با دفعات 

باید بیش از درجه  –مثالً رختکن  –حرارت محیط متعدد مورد استفاده قرار گیرد.در حمامها و شناهای آب سرد؛ درجه 
درجه باشد، استراحت نیم ساعته در این درجه حرارت البته به صورت ملبس، مطمئنا سبب  81حرارت آب بوده و حداقل 

 تشدید خواص درمانی یاد شده خواهد شد. 

دا شدن از رختخواب است .در این بهترین زمان استفاده از دوش یا وان معدنی سرد، بامدادان و بالفاصله پس از ج

هنگام معموال بدن گرم است .در غیر این صورت باید قبال بدن را آب گرم و یا نرمشهای سبک گرم نمود .در باد و ب وران 
 محیط و یا پس از صرف غذا و با شکم پر همچنین در محیط سرد و با بدن سرد نباید از آب سرد استفاده نمود. 

 

 آب گرمب( 

گرم از قدیم االیام مشهور است که مفرح روح و نشاط آور است و شنا و غوطه ور شدن در وان و یا استخر آب حمام آب

معدنی گرم خواب آور و آرام بخش تن و جان می باشد، البته تمامی تئوریهای جدید و نو، از طرف طرفداران مبالغه شده و 
دان اضافه گشته و از طرف افراد ناآگاه و مخالف بی دلیل ، بد خرافات و موهومات نیز جهت جذاب نشان دادن این خواص ب

گویی ها و تردید منتشر شده است لکن در این نوشته سعی بر این بوده تا آنجائیکه مقدور است واقعیتها بر اساس منابع و 

 تجربیات سینه به سینه عینا و بی کم و کاست آورده شده از هرگونه اغراق پرهیز گردد. 
پخش آب معدنی گرم از طریق مجراهای باریک و افشانک ها و نازل ها یا همان سیستم های دوشهای قابل پرتاب و 

کنترل افقی و عمودی و تختخوابهای مخصوص سوراخدار و جکوزی امروزی از اساسی ترین روشهای درمان برخی 

و قاعده های خاص خود است که شامل بیماریهای عضالنی و اختالالت ماهیچه ای است . البته این روش دارای قوانین 

در بخش بعدی توضیح داده شده  که –زمان استفاده ، درجه حرارت آب معدنی، فاصله جت آب با بدن، نوع ترکیبات آب 
، مدت استفاده، شرایط محیطی، شرایط بدنی و روحی بیمار، فشار آب و ... است .امروزه تختخوابهای ویژه و جکوزیهای است

زم آبهای معدنی وجود دارند که هر استفاده کننده بواسطه آن قادر است تمامی شرایط آب خروجی را با میل در بازار لوا

 خود تغییر و هماهنگ با محدودیت های خود سازد. 
آب باید بدون وقفه در مدت درمان و در کمال آرامش با فشار کم و دقیقا عمود بر روی موضع مورد نظر ریخته شود، 

است که جت آب همانند یک ماساژور قوی و حرفه ای و با تبحر؛ تمام کوفتگی ها و خستگی ها را درمان و در این حالت 

گردش خون را متمرکز و سریع نموده و دردهای عصبی را تسکین می دهد ضمنا رماتیسم مفاصل را درمان و همچنین 

بود بخشیده و کلیه را برای دفع سنگ یاری می حمام آبگرم سوء هاضمه و کولیت عصبی روده و سایر امراض گوارشی را به
 کند.درمان با آب گرم در موارد زیر ممنوع است : 

 بالفاصله پس از صرف غذا  -

 درجه سانتیگراد  11در آب و هوای بسیار شرجی و با دمای باالی  -
 ضعف شدید سیستم عصبی بیمار و یا اختالل روانی نامشخص وی  -

 درجه در بیماران قلبی با احتیاط کامل استفاده گردد 11باالی  آب معدنی با درجه حرارت -

درجه است و بهتر است زیر نظر پزشک درمان  11تا  71در بیماران آسمی درجه حرارت مفید برای بیماری بین  -

 انجام پذیرد
 در صورتیکه باعث تعریق شدید گردد  -

 ران و پزشکان باشد . اگر مرکز آب درمانی فاقد راهنمایان درمان و یا پرستا -

 درجه برای افراد با فشار خون باال مضر است .  11حمام باالی  -
 در سونای بخار هرگاه حالت سرگیجه و تنگی نفس گرفت نباید ادامه دهد .  -
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 در گرفتگی عضالت در استخر خارج و به درمان موضعی پرداخته شود .  -

تنظیم جریان خون شده و تبادل مواد را در سلولها تسریع می کند وان آبگرم و یا حمام و شنا کردن در آن باعث 
همچنین سبب التیام دردهای با ریشه عصبی می شود و با ایجاد حالت خمودگی و خواب آلودگی یک حالت مطبوع 

 فراموش نشدنی در بیمار ایجاد می کند . 

ر کرده و پوست را تقویت می کند . حمام درجه فعالیت قلب را بیشت 11حمام با آب معدنی با درجه حرارت باالی 

های بخار داغ و سوناهای بخار از سایر روشهای درمان با آبهای معدنی هستند که استنشاق هم در این ردیف قرار دارد . این 
روش قادر است بسیاری از امراض حلق و بینی و مخاط مرتبط و زکام سرماخوردگی را درمان و تورم را در مخاط از بین 

ار آن در دست رد ، البته حرارت و شدت بخار نباید مانع از تنفس عادی شده و بیمار را ناراحت نماید لذا بهتر است مهبب

 . استفاده کننده باشد
 

 سالمت و توریسم درمانی گردشگری  .6

از محل اگرچه تعریف واحد برای گردشگری سالمت وجود ندارد، می توان آن را به عنوان مسافرت گسترده افراد 
اقامت خود برای سالمتی تعریف نمود که عوامل مختلف جمعیتی، اقتصادی و سبک زندگی بر این نوع گردشگری تأثیر 

گذار است.گردشگری سالمت شامل افراد و گروه هایی هستند که برای استفاده از تغییر آب و هوا )با هدف پزشکی و 

نقاهت، معالجه و نظایر آن اقدام به مسافرت می کنند.گردشگری  درمانی( استفاده از آب های معدنی، گذراندن دوران
سالمت آن نوع از جهانگردی است که با فعالیت های بهداشتی و درمانی مرتبط می شود و مورد توجه جهانگردانی قرار دارد 

ی و گل های مانند چشمه های آب گرم، گیاهان دارویی، سواحل لجنکه به خواص درمانی منابع طبیعی توجه دارند، 

درمانی.گردشگری سالمت موضوع جالبی است، اگرچه مناسبت بیشتری دارد که از آن با عنوان سفر سالمت نام ببرید، چرا 

 که فی النفسه بحث های بسیار کمی از پدیده گردشگری وجود دارد.
از اصطالح گردشگری رایزمن، اینکه گردشگری همان سفر است را به رسمیت نمی شناسد، با این حال استفاده او 

سالمت به دلیل این است که ظاهراً از رسانه ها و موتورهای جستجو اینگونه درک می شود.بر اساس تعریف سازمان جهانی 

اهدافی که می تواند گردشگر را بر انگیزد تا عزم سفر نماید، مسافرت به منظور سالمتی است.مسافرت به گردشگری یکی از 
ق دارای چشمه های آب معدنی و آب گرم برای رهایی از تنش های زندگی روزمره و تجدید قوا دهکده های سالمت و مناط

بدون مداخله و نظارت پزشکی و در مواردی که گردشگر، بیماری جسمی مشخصی نداشته باشد را گزدشگری سالمت 

مت جسمی و ذهنی فرد گویند.گردشگری سالمت، نوعی از گردشگری است که به منظور حفظ، بهبود و حصول مجدد سال

تغییر در ارزش های مصرف کنندگان، ساعت و کمتر از یک سال صورت می گیرد.عواملی همچون  81به مدتی بیش از 
تغییرات سازندگی، مسن تر شدن جمعیت، اقتضائات سیستم خدمات بهداشتی را می توان عوامل اصلی ظهور گردشگری 

ه اند تا گردشگری سالمت در حال حاضر در زمره رو به رشدترین انواع سالمت دانست.مجموعه این عوامل موجب گردید

 گردشگری محسوب شود.
میلیارد دالر، درآمد ارزی از راه این نوع توریسم عاید کشورهای اروپایی و آمریکایی می  11تا  11بطوری که هر ساله 

استفاده از منابع طبیعی و ویتامین ها، کاهش  شود.شاید در عصر ماشین و رایانه، تمایل مردم برای داشتن تناسب اندام،

درد و تسلط بر استرس از جمله دالیلی باشد که موجب شده، بحث استفاده از درمان های طبیعی همچون استفاده از 

چشمه های آب گرم و معدنی و یا گیاهان دارویی، بسیار مورد توجه قرار کیرد، بطوری که مردم از هر طبقه اجتماعی و با 
 درآمدی که باشند، به سمت این نوع گردشگری تمایل پیدا کرده اند.هر 

گردشگری سالمت در تقسیم بندی سازمان جهانی گردشگری دارای زیر مجموعه های متنوعی بوده و دامنه وسیعی 

 از پیشگیری و درمان را برای افراد دربر می گیرد از جمله:
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د برای استفاده ازز امکانات طبیعی موجود در مقصد، اقدام به مسافرت توریسم پیشگیرانه: در این نوع گردشگری افرا -ا

می کنند.این امکانات که شامل آب و هوای مطلوب، چشمه های آب گرم، مجموعه های لجن درمانی، محیط های 
هم از لحاظ روحی  ریلکسیشن است، در اختیار افراد قرار می گیرد تا آنها تمدد اعصاب یابند.در واقع استفاده از این امکانات

روانی و هم از نظر فیزیکی سبب بازیابی توان فرد شده و انرژی الرم را برای ادامه فعالیت عادی وی فراهم می  –

نماید.افرادی که در این طیف دسته بندی می شوند، ناراحتی یا بیماری خاصی ندارند بلکه با استفاده از امکانات طبیعی در 

 راحتی جسمی و روحی جلوگیری می کنند.واقع از بروز بیماری و نا
توریسم صحت: در این نوع از گردشگری نیز، از امکانات طبیعت استفاده می شود اما تفاوت اساسی در اینجاست  -8

که متقاضیان دارای بیماری یا مشکالت خاصی هستند و برای برگشت به حالت طبیعی و خروج از وضعیت بیماری جسمی 

مراجعه می کنند.این افراد باید تحت نظر متخصصان و طی برنامه ای درمانی و بهبود مدار از امکانات  یا روحی به این مرکز
مجموعه استفاده کنند.بیماران پوستی، تنفسی، روماتولوژی و عضله ای معموالً مراجعه کنندگان اصلی این گونه خدمات 

و دوره نقاهت خود را می گذرانند نیز با استفاده از  هستند.همچنین بیمارانی که اعمال جراحی خود را پشت سر گذاشته

آب های گرم، دریاچه نمک، لجن درمانی، آفن=تاب و ماسه و شن و زیر نظر پزشک و در یک برنامه درمانی و مراقبت 

 بهداشتی فرآیند بهبود خود را تسریع می بخشند.
کی احساس می شود.شخصی که از بیماری مزمن توریسم درمانی: در اینگونه از توریسم احتیاج به مداخالت پزش -7

یا حاد رنج می برد برای حل مشکالت درمانی خود یا از روش های پزشکی معمول و متعارف بهره می برد و یا از درمان ها 

خوانده می شوند.در شاخه پزشکی نیز می  -طب مکمل -و روش هایی که از نظر دانشمندان تجربی روش های غیر علمی

وجه به وسعت مداخله و نیاز به مراقبت های بهداشتی و درمانی و یا جراحی دو نوع تقسیم بندی سبک)فرآیندهای توان با ت
تشخیص و درمان بدون مداخله جراحی و فرآیندهای جراحی بدون بستری و بدون تأثیر حیاتی بر زندگی بیمار( و سنگین 

بخش مراقبت های ویژه و مراقبت های بعد از مرخصی از بیمارستان(  )درمان هایی با نیاز به بستری در بیمارستان یا نیاز به

 قائل شد.

 
 (1334انواع گردشگری سالمت )مآخذ: حقیقی و دیگران، : 1نمودار 
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عملکرد گردشگری درمانی چیز جدیدی نیست، قرن ها است که مردم به خارج از کشور برای درمان سفر می 

این کار را انجام می دهند دالیل متعددی وجود دارد: بعضی ها مراقبت مردم برای گردشگری درمانی و این که چرا کنند.

های بهداشتی در کشورهای خود ندارند، بعضی دیگر نمی توانند برای ارائه درمان در سیستم ملی خود به انتظار بنسینند، 

 بعضی درمان در کشورهای خارجی را ترجیح می دهند.برخی از درمان های در دسترس همه کشورها نیست و 
روش های آبگرم و آب و هوایی برای درمان بیماری های مختلف از مدت زمان طوالنی در گذشته مورد استفاده بوده 

ط است.در این روش ها احتماالً از طریق اثرات طبیعی ماورأ بنفش سلنیوم در آب در ارتفاعات باال و تمیز کردن تفاله توس

ماهی در چشمه های معدنی گرم نتایج مفیدی به بار می آورند.با این عوامل درمان، آبگرم نامزدی برای تبدیل شدن به یک 
مرکز بین المللی پذیرفته شده و برای مراقبت های گردشگری سالمت قابل توجه می باشد.اگرچه آبگرم برای درمان بیماری 

از بیماری های دیگر نیز مانند بیماری روماتیسمی، اختالالت عصبی، ارتپدی و پسوریازیس مشهور است، ولی برای تعدادی 

عوارض تروماتولوژی، مشکالت زنان، بیماری های پوستی، بیماری های کلیوی و اختالالت روانی مفید تشخیص داده شده 

 است.
 

 گیرینتیجه  .3

یها، به دنبال گسترش و توسعه شهرها، عوارض امروزه به رغم پیشرفت های فراوان در علوم پزشکی و درمان بیمار

زندگی شهری و الگوهای نادرست زندگی باعث افزایش نابسامانیها و بیماریها در افراد جامعه گردیده است.از این رو در حال 
اند حاضر در بسیاری از مناطق دنیا مراکزی تحت عنوان دهکده های سالمت با محوریت اصالح الگوی زندگی به وجود آمده 

که اولویت چنین مجموعه هایی درمان افراد در محیطی کامالً آرام و به دور از استرس و هیجان می باشد.مجموعه هایی که 

عالوه بر دارا بودن امکانات درمانی و کلینیک های تخصصی مطابق با استانداردهای بین المللی، دربرگیرنده جاذبه های 

محیطی بوده و از عوامل اصلی در بهبود بیماریها و سالمت افراد بیمار جامعه  تفریحی، گردشگری و موقعیت مناسب زیست
 در محیطی کامالً مناسب و به همراه تفریح، فراغت، آسایش و جاذبه های توریستی می باشند.

چشمه های آب و آبهای معدنی موهبتی الهی هستند که عالوه بر شفای دردها و جنبه های درمانی از دیدنی های 

عت، و نشان رمز و راز و شگفتی خلقت بشمار می روند.به همین دلیل است که سعی بر بکارگیری هرچه بیشتر این طبی
آبهای معدنی در هر نقطه از دنیا و کشورها برای بهبود امراض مختلف و استفاده از خواص آنها می باشند.در واقع با ایجاد 

گردشگری درمانی و یا پیشگیری مبدل کرد که گامی مثبت در جهت  مراکز گردشگری آبدرمانی می توان مسافرتها را به

 گردشگری و سالمت می باشد.
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