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 چکیده

درمانیدریتلجنسنجیتوسعةگردشگریسالمتباایجادساهدفازپژوهشپیشروبررسیامکان

یکپروژةمشخصدرشهرستانگلوگاهاستانمازندراناست.دررویکردنظریاینپژوهش،گردشگری

اینپژوهشمبتنیاستبرترکیبیاز4هایچهارگانةگردشگریسالمتاست.درمانییکیازبخش

روشآزمایش توجهبهماهیتکاربردهایتخصصی، پیمایشیکهبا هایپژوهشازآنهایاسنادیو

بدنبرایمفیدعناصردارایوآلودگیبدونگلوگاهساحللجنکهدهدمیاستفادهشدهاست.نشان

.شوداستفادهمیالمیتبحروترکیههند،درمانیلجنمراک درکهاستلجنیازبهترمراتببهواست

بهترشان دهبرابر(Zn)رویمی انزنظراوداردبیشتریآهنبرابربیستبحرالمیتلجنازگلوگاهلجن

تحلیلنتایجهمچنین.استمفیدرماتیسمدرمانبرایکهاست(Si)سیلیسیوممادةدارایواستآناز

مشاهدهمصاحبه حاکیازآناستکهزمینهومناسبزیرساختیامکاناتبهتوجهوهاارزیابیها،ها،

دراکوتوریسموآهنراهگردشگریدریایی،ساحلی،گردشگرییبیترکهایپروژهوهاطرحایجادامکان

لجناقتصادیوانبوهصورتبهایرانشمال پروژة بر تمرک  دارد. گسترشمقاصدوجود به درمانی

نتایجپژوهشنشانمی دهدکهایجادگردشگریوآمایشسرزمیندرشمالایرانکمکخواهدکرد.

دشگریسالمتوگردشگریترکیبیدرسایتساحلیشهرستانگلوگاهدرمانیوتوسعةگرسایتلجن

شود.پذیراستودرنهایتموجبتوسعةاقتصادیواجتماعیاینمنطقهمیامکان



ترکیبی،لجنی کلیدی: ها واژه گردشگری درمانی، گردشگری سایتگردشگردرمانی، سالمت، ی

 گلوگاه.
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 مقدمه

قابلیت دارای ایران فرکشور بههای و گردشگری توسعة برای است.اوانی سالمت گردشگری ویژه

کننداغلبباهدفآشناییبافرهنگوتمدنایرانیواسالمی،زیارتگردشگرانیکهبهایرانسفرمی

بازرگانییادرمانیوپ شکی ـ تاریخی،تجاری ـ هایطبیعی،فرهنگیاماکنمذهبی،دیدارازجاذبه

توسعةگردشگریدرمانیبهایندلیلاهمیتداردکهموجبتنو وگسترشپردازند.بهگردشمی

هایشودوبااستفادهازم ایاوامکاناتطبیعی،مثلچشمهمقاصدگردشگریوآمایشسرزمینمی

مردابآب نمکی، غارهای لجنگرم، و جاذبهها ساحلی، تفریحهای برای ممتازی و متفاوت های

م درمان و میگردشگران فراهم بیماری به وبتالیان نظری رویکرد در درمانی، گردشگری شود.

کاربردی،بخشیازچهاربخشعمدةگردشگریسالمتاست.

استکهدرآن،گردشگربیماریاستکهنسخة1اولینشاخةگردشگریسالمتگردشگریپ شکی

اولویتدارد. ارا ةخدمتبهاوهایتخصصیدرپ شک،عملیاتجراحیوامکاناتبیمارستانومراقبت

استکهدرآنامکاناتدرمانیبارویکردسنتیو2دومینشاخةگردشگریسالمتگردشگریدرمانی

درمانی،درمانی،اسپا،ماساژ،لجنهایطبسنتیهمانندآبطبمکملعلمیوگاهیمبتنیبرفرضیه

کنندهاستوازنظرهاتعیینارهاینمکوامثالآنگرموسرد،غهایآبدرمانیواستفادهازچشمهرایحه

تخصصوعملیاتپ شکیفاصلةمعناداریبانو اولیعنیگردشگریپ شکیدارد.

سومیننو ازگردشگریسالمتاستکهپایةآناحساسنیازگردشگربه3گردشگریتندرستی،

هایمختصرروحیوروانیاست.هگردشوفرارازخستگیویکنواختیزندگیشهرییابهبودعارض

فعالیت با گردش و ریلکسیشن یا تفرج گردشگری نو  کوهاین مثل طبیعی ورزشی نوردی،های

گیرد.برمیرانی،کویرگردیوهمانندآنرادرقایق

ری یاستکهبرپایةتفریح،برنامه4نو چهارمگردشگریسالمت،گردشگریپیشگیرانهازبیماری

خود«حق»را«گردش»کیفیتدرزندگیواستفادهازتعطیالتاستکهفرددرفرایندآنمبتنیبر

ری یبیشتربرایسفردرطیسالبهتعطیالتوحتیبابرنامهفراغتوداندتابااستفادهازاوقاتمی

یشگیریکندهایروحیوجسمیپحفظوارتقایسالمتیوشادابیخودبپردازدوازابتالبهبیماری

(.1396سالمی، بای)ابراهیم

دررویکرددیگریکهمبتنیبراهمیتگردشگریدرمانیاست،امروزهمردمجهانبهبهداشتو

برایخریدمحصوالتبهداشتیزیباییخودتوجهخاصیدارندوه ینه وآرایشیوهایبسیاریرا

بیماری ازموادطبیعیوکنند.هایخودمنظورمیدرمانوپیشگیریاز امکاناستفاده البتههرجا

ونسخه متقاضیانبیشتریراهایبهداشتیدرمانیکمدستورها عارضهبرایاینمنظورفراهمبوده،

به آبرفتهانوا طبمکملمانندلجنکهرفتهطوریجذبکردهاست. نمکدرمانی، درمانی،درمانی،

                                                           
1. Medical Tourism 

2. Curative Tourism 

3. Wellness Tourism 

4. Illness Prevention Tourism 
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درعرصهگل جایخودرا بازکردهکههمبرایبیمارانوهمراهانهدرمانیو... ایدرمانیکشورها

(8،ص1391توجهاست)نوریوهمکاران،هاوهمبرایسایرگردشگرانجذابوجالبآن

به مازندران، استان و ایران جاذبهشمال دارای تاریخی، قدمت و جغرافیایی تنو  هایعلت

انگلوگاهدرجنوبشرقیاستانمازندرانواقعگردشگریطبیعیوفرهنگیمتعددیاست.شهرست

سارهایهایانبوهدرجنوب،چشمهبودنبیندریادرشمال،جنگلعلتمحصورشدهاست.گلوگاهبه

نظیروبکرجواریبامناطقکمهایمرتفعپوشیدهازدرخت،هممتعدددربسترجنگل،کوهوبلندی

وطبیعتبکرودستهمانندمیانکالهوآشورادهدارایچشم اکوسیستماندازهایزیبا با هاینخورده

کیلومتریپنجةبافاصل،دریایآرامگلوگاهساحلهایگوناگونگیاهیوجانوریاست.نظیروگونهبی

گرفتندربیندوفرودگاهساریوآهنوقرارهایاصلیوعبورراهب رگراهاصلیباةازمرک شهروجاد

این.رودشمارمیبههایگردشگریاینشهرستانجاذبههایمهمبرایاف ایشبرزیرساختازگرگان،

ایجادهایمناسبیداردکهبرایدرمانبیماریساحلازنظرطبیعیلجن هایگوناگونمفیداست.

درمانیدراینمنطقهموجبتوسعةگردشگریدرشمالکشورخواهدشدواف ایشورودسایتلجن

رانبهتوسعةاقتصادیواجتماعیاینشهرستانکمکخواهدکرد.گردشگ

قابلیت به توجه درمانی،با گردشگری حوزة در منطقه این اقلیمی و طبیعی جغرافیایی، های

وجودیکسایتب رگوخصوصبحثلجنبه درمانیکهدرایرانکمتربهآنپرداختهشدهاست،

ایرایقیواحداثیکمرک تخصصیامکاناتویژهوگستردهدرمانیبرحسبمطالعاتتطبمجه لجن

فراهمبرایرونقگردشگریبه اینمنطقه گردشگریترکیبیدر گردشگریدرمانیو توسعة ویژه

کندوبهتوسعةمقاصدگردشگریپایداردرشمالشرقیکشوروحدفاصلدواستانمازندرانومی

بررسیوتحقیقدگلستانمی درمانیمسئلةاصلیربارةامکانایجادیکسایتمناسبلجنانجامد.

بودنپژوهش،سؤاالتیکهبایدپاسخدادهشوندبدینبنابراین،باتوجهبهکاربردیاینپژوهشاست؛

منظورتوسعةگردشگریسالمتچگونهدرمانیدرساحلگلوگاهبهشرحاست:امکانایجادسایتلجن

کمّیتوارزیابیمی اینمنطقهکیفیتزیرساختشود؟ هایالزمبرایتوسعةصنعتگردشگریدر

شود؟چگونهاست؟وچگونهراهبردیبرایتوسعةگردشگریسالمتدراینمنطقهپیشنهادمی



 پیشینة پژوهش

هایسواحلآرامهدفاصلیازاینپژوهشبررسیامکانتوسعةگردشگریدرمانیبااستفادهازلجن

برداریازایویژهومتفاوتاستکهبابهرهمن لةجاذبهشهرگلوگاهبهوسیعدرمجاورتمردابیوشبه

زیرساخت و امکاناتموجود اینسواحلفرصتدیگر م یتهایآمادة و هایجدیدیبرایایجادها

استفادهازلجن هایمعدنیوگیاهیدرمقاصدمتنو گردشگریدراینمنطقهفراهمخواهدکرد.

اینپژوهشبهرمانبیمارید بخشادبیاتموضو  در که دارد جهانقدمتیدیرینه ایرانو در ها

می پرداخته جهان و ایران در آن از استفاده نحوة و لجن انوا  پیشم ایا، بررسیشود. هایازاین،

امالحفراوانشدهاست؛براساسگ ارشیتحقیقی،لجنوآبدریاچةارومیهبامتفاوتیدرایرانانجام
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یژهکلرورسولفات)گوگرد(وترکیباتآهنویدومقدارمناسبینمک،قدرتجذبحرارتزیاد،وبه

یطبیشناختهشدهکههالجنینترمرغوبیواکتیویتةمناسبیکیازرادموادآلیمتعددومی ان

وسالپنژیتهایزنانازجملهمتریتیماریببرایبیماریاعصابو م منورحمیمناسبوهایها

مؤثر مشکینی، علی و سعید )مشکینی، 1380است عنوان با دیگر، پژوهشی در یسنجامکان»(.

دست،ایننتیجهبه«هایگردشگریدرمانی)مطالعةموردی:ج یرةاسالمیدریاچةارومیه(یرساختز

 که نیسیرساختزآمده مناسب درمانی گردشگری برای موردمطالعه منطقة وجودهای با و ت

هایاقامتی،یرساختزازنظریدیگرگردشگریبامشکالتیجدیهاجاذبهونی بالقوههاییلپتانس

)آبی است مواجه و... درمانی پذیرایی، (.1389زاده، عنوان با دیگر گردشگری»براساسپژوهشی

گردشگریدرمانی،گردشگریسالمتو«درمانیدرایران ـ هایگردشگریپ شکیسالمتوقابلیت

ظرفیت چشمهبا آبهای آبهای و طبیعتگرم و نمکی گنبدهای معدنی، همراههای به گردی

.(1393فر،گذارد)عربشاهیگری یوآریانگردشگریپ شکیتأثیربس اییدرتوسعةگردشگریمی

طبیعت بر تأکید با گردشگریدرمانیجهاناسالم ایراندر تأثیر مانی)کارکردها،درنتایجپژوهشِ

هایموجودوموقعیتراهبردیایراندردهدکه،باتوجهبهپتانسیلنشانمیهاوراهکارها(چالش

امکانتبدیلایرانبهقطبگردشگریدرمانیوجودداردهم کشورهایمسلمان، )نوریو جواریبا

هایهاودریاهابرایبیماریچشمهمعدنیدرایرانازدیربازاستفادةدرمانیازآب. (1391همکاران،

ترینپ شکان(وپرسابقه1382(رواجداشتهاست)فیضیومرتضوی،1عمومیوپوستی)بالنئوتراپی

هایگوناگونوحمامباآباندواینکاربهشکلکمپرسهابودهدرکاربردبالنئوتراپیدرماتولوژیست

ری یانجامحرالمیتبرایبسیاریازامراضایجادکنندةپوستهدار،حمامتارونی استفادهازآببنمک

درمانمی است. پره ینهشده درحالیهایدرماتولوژیکبسیار ارزاناند، بالنئوتراپی قیمتاستوکه

بیحتیاگربی روشینسبتاً باشد، استاثر عنوان(Millikan, 2002)خطر پژوهشیبا ازاستفاده» .

هایدرمانیازلجنواهمیتآنونقشکهاستفادهشدهمنتشر«یطبیعیهاماندردرمانیدرلجن

بیانمی اثر».درپژوهشیباعنوان(Rastogi, 2012)کندمحتملوسودمندآندردورانمدرنرا

پژوهشگرانبهاین«شدةتصادفییککارآزماییکنترل درمانیدربیمارانمبتالبهآرتروززانوـلجن

من لةدرمانیجایگ یندرکاهشدردوبهبودتواناییتوانبهدرمانیرامیهدستیافتندکهلجننتیج

(Espejo-Antunez et al., 2013)کاربردبیمارانمبتالبهاستئوآرتریتزانو،باکاهشمصرفدارو،به

برخیشیوهلجن درمقایسهبا تأدرمانی، ثیربیشتریبراف ایشهایدیگرماننددرمانباکیسةداغ،

ب رگ در درد کاهش و مفید کارکردهای دارد آرتروز به مبتال از(Crespin, 2017)ساالن یکی .

درصدو27هادرمانباگوگرددردریایبحرالمیتاستکهمی اننمکآندرمانیترینلجنمعروف

سدیم،پتاسیم،منی یموبرومینتراستوغلظتباالییازکلسیم،دهمرتبهازدریایمدیترانهشور

یککارمیهایبحرالمیتبرایدرمانپسوریازیسبهلجن(williams, 2016)دارد اینلجنتا رود.

هایمردةاپیدرمالکنندةسلولماند،بنابراینمحركجریانخونوپاكساعتگرمومرطوبباقیمی

                                                           
1.Balneotherapy 
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 در1396است)خ اعی، باگروهچهاربهق اقستانگرمآبونیمعدآبدارایمناطقپژوهشی(.

امکاناتیومنابعطبیعیهایجاذبهاینوشدهبندیطبقهپایینومتوسطباال،باال،بسیاراستعداد

(.,Yessengabylovaet al., 2016برشمردهشدهاست)کشورایندرسالمتگردشگریتوسعةبرای

مؤثروقویتأثیروCAMچسبندةهایملکولویربردرمانیلجنطریقازلجنهایافشرهاثر

استشدهثابتاندوتلیالهایسلولبرهاآنضدالتهابی اف ایشلجنخوبانوا . آبگیریعمر،بر

طوربهرا33آکواپورینو2دیسموتازسوپراُکسید1،سیرتو ین،A1کالژنهمچونانسانهایکراتیفوسیت

جایبهضدتورمیوضدالتهابیضدپیری،هایفعالیتبرمفیدیتأثیراتیدرمانلجن.بردمیباالدارمعنی

مرطوبمیگذاردمی (.Spilioti et al., 2016)داردمؤثریبهداشتیآرایشیکاربردکندووپوسترا

درتأثیرداردودارومصرفو(HRQL)سالمتبامرتبطزندگیکیفیتادراکی،دردرویدرمانیلجن

.(Espejo-Antunez et al., 2013)گذاردمیداریمعنیوفوریتأثیراتزانوآرتروزارایدبیماران

 

 ادبیات موضوع

هایمتفاوتیداردواینامرایخودقابلیترویکردرشتهایوبینرشتهعلتخصلتفراگردشگریبه

ربربعدمسافتوفاصلهسببارا ةتعاریفبسیاریازآنشدهاست.درتعاریفاولیةگردشگری،بیشت

شدندبندیمیاندطبقهایکهازمحلمسکونیخودداشتهتأکیدشدهوگردشگرانبرمبنایفاصله

 سقایی، و ی دی ص1392)پاپلی ،12 گردشگری جهانی سازمان .)(WTO)سفر زمانی بعد بر

 .سالتأکیدکردهاستساعتوکمترازیک24مسافرانوگردشگرانبیشتراز
کیوتفکیاجتماعکارتقسیمبراساسیاجتماعیاقتصادةدیچیپةشبکیصنعتگردشگراکنون

نقش زمان، آن در که مسمبدأهاست مقصد، ه ر،ی، بازار، مسافرت، حتنهیاسناد غذایو ینو 

استکهیگردشگرةدیازپدیبخشیردشگرصنعتگ.دشویمشخصمشیامورازپگریگردشگرود

یخاصیهاونظامهادرخودرشتهاینششمؤلفهازکیهرگیرد.برمیرادریاگانهششهایمؤلفه

 و مؤلفهدارند تشکنیایاصلیهاشبکههایدرمجمو  را زمدهندیملیصنعت تیفعالةنیکه

گانههایششمؤلفهنیادررویکردسیستمی.آورندیمدرنفراهممةرادرجامعیاجتماع ـ یاقتصاد

 از:اندارتعب

 خدماتی؛یوصنعت،یفرهنگ،یعیطبیهاجاذبه.1

ی؛ودفاترخدماتمسافرتونقلحمل.2

 ی؛داراقامتوهتل.3

 4وگاسترونومی؛رستورانیی،رایپذ.4

 دستی؛صنایعسوغاتودیبازار،خر.5

بانک،مه،یب،اطالعاتیاورآموزش،فنّغات،یتبل،یابیهمانندبازاریگردشگریخدماتاختصاص.6
                                                           

1. Sirruin 

2. Superoxide dismutase 

3. Aquaporin 

4  . Gastronomy 
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(.1397تورگردانیو...)ابراهیمبایسالمی،



 گردشگری درمانی

مسافرتبرایدرمانبااستفاده استازطورخالصهگردشگریدرمانیعبارتباتوجهبهتعاریفمتعدد،به

فصلیهایپوستی،مازبرخیعناصرطبیعیهمراهباتفرجوبهبودبعضیازاختالالتجسمیمانندبیماری

هایگرموویژةهاوآبمنظوراستراحتوتجدیدقوابامنابعدرمانیطبیعیمانندچشمهوتنفسییابه

هایرادیواکتیوو...،بهمدتدوتاچهارهفته.بیمارانبستهبهنو اختاللهاینمک،شندرمان،دریاچه

(.39،ص1394یان،ممکناستتحتمراقبتپ شکیکاملیاج  یقرارگیرند)شالباف



 تاریخچة گردشگری درمانی

جدیدیدرمانیگردشگریممفهو پیشلساارانه بهآنیخیرتابقةسابلکه،نیستمفهوم

زوّکهمانیزیعنیگردد؛بازمی »ـبمسوموسمقدمکانیبهیونانیار یا«ورپیداه نیکروساخلیجدر

تارفتندمی ابگیرندنمادروفاـش،سالمتیخدای،«سسلکپیوآ»از در نی مجربیادفرانمکاین.

میرانبیمانماودرمعالجهبهکهنددبو دممرپرداختند. رومریتوامپراحاکمیتةدوریبریتانیادر

شووشستسمقدرادرآبدکهخوکردندمیجعهامرهاییزیارتگاهبهل،سااره دوتمدایبرنی ،

.هندد پاییاروانتمندوثرنی میالدیهجدهنقردر هدفهـکشتندداتمایلهاآلمانیویژهبهو با

 .کنندتمسافرنیلرودرکنابهسالمتیومشآرا

بردییازیهارکشو،حاضرلحادر گردشگری لجنمانیدرتوسعة رایحهمانند درمانی،درمانی،

آنآب همانند نمکو غارهای معدنی، و گرم های نداهشدمتمرک ها کهتـسانـیامهمنکتةو

.گیرندمیهبهرنی رکشوآندیگرگردشگریهایجاذبهامکاناتواز،نمادرضمن،رانبیما



 اهمیت گردشگری درمانی

گردشگریدرمانیاهمیتاقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوحتیسیاسیداردکهخالصةآندرجدول

شود.مشاهدهمی1

 
 اقتصادی، اجتماعی و پزشکی: اهمیت گردشگری درمانی ازنظر 1جدول 

گردشگری  اهمیت

 ازنظردرمانی 

 اقتصادی

می بانترینمهمازاقتصادیگردشگریدرمانیکارکرد پیامدهایآنبرایجامعة

صنعتگردشگریاست. بهمقصدسفرسرمایهوانتقالنقلسبباصوالً مبدأ دراز

ایت ریقبهجامعهورکشازخارجاگرشودواینپولمیگردشگریداخلیوخارجی

ارزآوریوتوسعةبهینةدرتأثیربس اییتواندمیبهدلیلضریبتکاثریباالشود،

زایی،بهدرآمدزایی،اشتغال.گردشگریدرمانیداشتهباشدآنجامعهصادراتواقعی

هایگوناگونمنجرخواهدگذاریداخلیوخارجیورونقاقتصادیدربخشسرمایه

شد.
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گردشگری  تاهمی

 ازنظردرمانی  

اجتماعی

 گردشگری میمتقاضیورود موجبدرمان بیشتر،تواند اجتماعی اف ایشتعامل

ةمحلیومشارکتبیشترجامعایوحرفهمتخصصکارگیرینیروهایوبهاشتغال

شود.آن آموزیحرفهاینامرها زمینهکسبتخصصو درمانودر هایمرتبطبا

برایا جذابکردهسالمترا آنجامعه تحصیلدرنتیجه،فراد تعاملتمایلبه و

 مترتبخواهدشد.پیشرفتجامعهآنبرمفیدآثارویابداف ایشمیاجتماعی

گردشگری  اهمیت

یپزشک ازنظردرمانی  

آن درمان بهداشتو به مربوط امور جویایسالمت، گردشگران ورود با همراه

برای ومنطقه موجبگذارانسرمایهمتخصصان امر این که شد خواهد جذاب

سالمتافرادآنجامعهوبهبودبربس اییتأثیروشوداف ایشمراک درمانیمی

 زندگی داشتهاآناستانداردهای جذبخواهد سرمایة. برای کشفتحقیقاتی

پتانسیل منطقه طبیعت در درمانی های اف ایشنی  بهداشتی،موجب امکانات

فقروبهبودرفاهکاهشدرنتیجهوةمحلیجایگ یندرجامعهایاندرمپ شکیو

استفادهازداروواعمالجراحیخواهدشد.اجتماعیو
 منبع: ادبیات پژوهش

 

 مانیدر گردشگری  در انیرا هجایگا

پنجمو،مدههایمقامترتیببهفرهنگیمیراثووهواآب،طبیعییشگردگرهایجاذبهازنظرانیرا

هارکشوبرخیآنگ ارشیدردسترسنیست.درمانیدرگردشگریزارباازلیراداردونجهارمهاچ

وهمچنیناف ایشتعدادسالمنداننشدصنعتیباوزهمراداریداشتهاست.توسعةمعنیینصنعتا

هارکشو متفاوتمختلفدردهایوزبرو رواندر و انسانجسم ازیکیمانیدرگردشگریبحثها

ربهروهایبخش انیراسالمتیشگردگردرشد درودمیرشمابهنجهاو استغدغه. چهکهاین

تواناینبخشازگردشگریسالمتراگسترشداد.گردشگریاستعدادهاییوجودداردوچگونهمی

نمازسا؛ستاستگاهیدفرابخشیوبینموضوعیهایگردشگریایرانهماننددیگربخشدرمانیدر

فرهنگیاثیرم هاییدستگاهازجملههفاووزارترجهرخارمووزارتا،شتابهدوزارتی،شگردگرو

.اندخیلدصنعتگردشگریتوسعهیاعدمگسترشدرکههستند

گوناگونیهاربیمانمادرایبرمگرآبهایچشمهازنجهادرشگردگرنمیلیو45ودحدساالنه

سهمچندانی،یگردیهارکشوبامقایسهدر،مگرآبهایچشمهشتنادباایران،ماا؛کنندمیدهستفاا

ا اردندانشگردگریناز استبهنمیاینادرجایگاهیزهنوو نیاورده دست به. نشدنشناساییعلت

ایناستعدادهایطبیعیازنتاکنو،مناطقیندراگذاریفقدانسرمایههمچنینومگرآبهایچشمه

درسالمتیتقاوارهابیمارینمادرایبرهایطبیعیولجنمگرآبمانیدراصخووفرهنگیمثل

ایبرمگرآبهایچشمهازگوناگونیهارکشودروزهمر.اگیرینشدهاستبهرهرکشوازرجخاوخلدا

نمسئوالونهادینهنشدهزهنومارکشودرمرایناماا؛کنندمیدهستفاادرمانیآبگردشگرانبجذ

کننددهستفااجیرخاوخلیداگردشگربجذدرطبیعیتمکانااینازاکهنیستنددرصددآن به.

بالاستفادهرکشودردموجویشگردگریخیرتارثاوآهاسایرظرفیتمانندنی ظرفیتیناعلتهمین
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مناطقساحلیمانندمیانکالهکهدر(.147،ص1393فر،)عربشاهیکری یوآریانستاماندهباقی

مجاورسایتمدنظرپژوهشقراردارد،اکنوندارایپایداریاکولوژیکاست.ایننو ازپایداریهمان

(.1390صورتعمومیدركکرد)رضوانی،توانباآنپایداریرابهوجهیاستکهمی

باهابیماریدردرمانفردمنحصربهدرمانیاصطالحیقدیمیاستکهبهروشیلجندرمانی:  لجن

لجنرویپوستیاحماممالیدن.شودمیتفادهازگلولجنغنیازموادمعدنیوگیاهیاطالقاس

لجن شامپوهاهایشرکتتازگیبهاست.درمانیلجنهایروشترینمعمولگرفتناز وتولیدکنندة

،دروداینباوج.اندکرده،محصوالتجدیدیبرایاستفادهازاینروشدرمانیعرضهییزیبامحصوالت

لجنبرایکاهشدردهایحمامدرمانیومردمهنوزازلجنایرانکشورهاییماننداتریش،کلمبیاو

 گیرند.هایپوستیبهرهمیناراحتیکردنمفاصل،سیاتیک،دردهایم من،روماتیسموبرطرف
شیوهلجن بهرهدرمانی با که است طبیعی داروی از استفاده با درمانی اای شکلگیری هایز

درمانیاستکهبرایمدیریتاختالالتگوناگونلجننوعیلجنگیرد.حمامگوناگونلجنصورتمی

(Gnanadeep et al., 2016, p. 58)شود.استفادهمی

لجن حمام دیسانتری،درمانیمانند اسهال، تب، مانند شرایطی برایدرمان لجن بستة یا لجن

سردرد،آلرژی،خطاهایانکساریچشممفیداست.همچنینبرایدرمانیبوست،اضطراب،التهابات،

عضالنی،زنان،پوستیوخودایمنیمفیداست.درسراسرجهان ـ عروقی،اسکلتی ـ هایقلبیبیماری

(Chadzopulu et al., 2011, 132-136)شود.هایلوکساستفادهمیلجنبرایآرامشوهدفحمام

شده،لجنترکیبیازموادمعدنیوآلیهمراهباآباستریفعمومیپذیرفتهباتوجهبهتعلجن:

لجنبهکهتحت بیماریتأثیرعواملشیمیاییمختلفقرارگرفتهاست. تجربیدر هایمفصلی،طور

.(Franke et al., 2000)شوداسکلتیوعضالنیاستفادهمی

ببابالنئوتراپیدرروندآرتریتم منمؤثرباشد.تنهایییادرترکیرسدکاربردلجنبهنظرمیبه

همچنینمشاهدهشدهاستکهسببایجادفعالیتضدالتهابیوتأثیرسیستمضداکسیداندربیماران

(Bellometti et al., 1997)شود.مبتالبهاستئوآرتریتمی



 درمانی: مزایای لجن

شلمی1 لجنعضالترا بهبو. وسازسوختوباکمکبهبخشدیمدکندوجریانخونرا

 بدنتأثیریمثبتبرهضمغذادارد.

 .دهدیمآمده،مفیداستودردراکاهشوجودبه.درشرایطیکهالتهاب/تورم2

 کندوبرایپوستمناسباست.مینرم.مورا3

 مفیداست.اندشدهسختوسفت.درشرایطیکهمفاصل4

،محیطیاندپرداختهدرکشورهاییکهبهتوسعةاینصنعتژهیوبه.استخرهایجدیدلجن،5

نی قرارهاخانوادهمورداستقبالراًیاخوکندیممتنو ،مفرح،متفاوتوجذاببرایمردمایجاد

 گرفتهاست.
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 انواع لجن برای درمان:

هااتوجهبهمنشأآنهابهایمتفاوتیدارد.ترکیبلجنهایموجوددرنقاطمختلفجهانویژگیلجن

نو سنگ ترکیباتمعدنیلجنبه اوالً، تشکیلخاكمتفاوتاست. روند و منطقه در هایموجود

تأثیرانوا معادنونو خاك،گیاهانوجانورانمنطقههایگلولجنتحتثانیاً،ویژگی .بستگیدارد

یانجامشودوم ایاوخواصلجنهرهایتخصصبنابراین،پیشازاستفادهازآنبایدآزمایش است؛

منطقهمشخصشود.هرنو لجنبایدپیشازاستفادهخشکشود،پودرشودوازهرنو ناخالصی

جداکننده از و علفپاكشود حرفهمانندسنگ، کند.هایفنیو مهم ایعبور ترینانوا برخیاز

 انداز:دعبارتانکردههایطبیعیکهمنابعمختلفبهآناشارهلجن

درمانیمناسباست،زیراهاستوبرایلجنخاكکتانتیرهکهدارایبرخیروغن1لجن سیاه:

حفظمی اینلجنبایدهمواره کند.غنیازموادمعدنیاستوهمچنینبرایمدتطوالنیآبرا

 عاریازهرنو آلودگیباشد.

ازای2لجن دریای مرده: وملکهشیبا لجنننو لجنبرایزیباییاستفادهمیکلئوپاترا کردند.

اینلجنبیشازبیستنو نمکوموادمعدنیسیاهدریایمردهخاصیتزیباکنندگیودرمانیدارد.

تارطبیعیوعناصرارگانیکدارد. سیلیکات، برومیدپتاسیم، کلسیم، کهایندرحالیشاملمنی یم،

وجودسیلیکاتدرماسکموادمعدنیبرایدرمانانوا اختال آنالتپوستیسودمنداست. راها ها

شودوسازد.لجنباعثاف ایشگردشخونمیسازیپوستبسیارمفیدمیکنندگیوپاكبراینرم

 کند.پوسترادرخشانمی

اینآید.وجودمیهاوگیاهانبهلجنیاستکهطیه ارانسالازبقایایارگانیکگل 3لجن مور:

هایها،اسیدهایآمینه،هورمونبهخمیرینرمحاویاسیدفولیک،ویتامینیادرطیچندینسالبقا

شود.ایننو گلدارایراحتیجذببدنانسانمیشودکهبهگیاهی،اسیدهایهیومیکتبدیلمی

اینشود.ها(پاكشودوخلوصلجنحفظخواصیاستکهالیةباالیآنبایدازناخالصی)آلودگی

بهبود،زیباییوتغذیةپوستبدنانسانمفیداست.زدایی،لجندارایخواصدرمانیاستوبرایسم

اینلجندارایتأثیراتضدالتهابیوضدپیریاست.همچنیندردرمانآرتروزوبهبودیازآسیبدر

هامفیداست.ورزش



 :پزشکی های لجنانواع 

 فشانی.آتشی،توربی،ی:الاندسهنو روندمیکارهبودرمانکهبرایمعالجههاییلجن

بابویهیدروژنسولفورهکهرنگسیاهوشکلتغییرقابلچسبنده،ایتودهاینلجن لجن الیی:

درآبایندریاچهگیاهانوجانورانمخصوصی.شودمینمک ارتولیدهایدریاچههاوتهلیماندر

می کنندزیست ازکه آناپس مرگ فراوانی آلی مواد تهن و شودمینشینتولید اثرو عملدر

                                                           
1. Black mud 

2. Dead sea mud 

3. Moor mud 
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واینشاستهومحصوالتپروتئینیوچربیبهوپوسدمیمخصوصیدرغیاباکسیژنهایمیکروب

 .شودتبدیلمیآمونیاكوهیدروژنسولفوره

رغیابنمفراوانودباوجودپوسیدنبقایایگیاهیدرزمیندرنتیجةاینلجن:لجن توربی

 تولید شودمیاکسیژن ایندر. اللجننو  یعنیچسبندگیکلو یدیخواصلجن همچنینیی و

.ستاشیمیاییکمترکنندةتحریکعوامل

فشانیکانیآتشةسرچشموسیلةبهوارندددرتهدریاچهقرارهالجناین:فشانی آتش های لجن

 اینشوندمیایجاد هاسرچشمه. آتشهاییهالهنگامگذشتناز خاکستر انوا رسیآهکی، فشانو

وبهشکلگلکنندمیمخلوطونرمباهمراهاالیهمواداینآیندووجودمیبهفشانیدیگرموادآتش

آورنددرمیچسبنده

شود:درمانیبهدوشکلانجاممیلجن

روند.کارمیالموضعیبهطورمعمولبرایاستعمهایلجنبهبستههای لجن: . استفاده از بسته1

شود.درایننو هایموضعیباضخامتواندازةمتفاوتساختهمیهربستةلجنبرایانوا استعمال

کندوبرشودوبهبهبودرنگپوستکمکمیهایلجندرچندیننوبتاستفادهمیدرمان،ازبسته

(Naturopathycure web site, 2019)دهد.هایپوستیراکاهشمیلکه

شود،شدهواستفادهمیمدته ارانسالاستکهشناختههایلجنبهحمامهای لجن:  . حمام2

آن سازوکار بهاما لجنها است. کاملدركنشده درمانطور موفقیتدر 1هاینورولوژیکدرمانیبا

روماتولوژیک امراضزنان)2)عصبی(، عروقی، اختالالتقلبیو و اختالالت)استئوآرتریت( التهابو

(استفادهشدهاست.6درماتیت5پسوریازیس،4آکنه،3شناسیپوست)اگ ما،چرخةقاعدگی(وآسیب

لجندردرمانروند.همچنینحمامشمارمیایآرامومدرنبهاندوتجربهبخشهالذتایندرمان

مامطبیعیلجندرایندردهایشود.استفادهازحهایمختلفپوستاستفادهمیروماتیسموبیماری

فنگ می7تراپیم من گستردهشناخته طیف میان در و )شود بالنئوتراپی از باای بیماری درمان

  (Chadzopulu et al., 2011, p. 132). قرارداردهایمعدنی(کردندرچشمهحمام



 درمانی در نقاط گوناگون جهان لجن

وردتوجهبسیاریازمحققانقرارگرفتهومقاالتزیادیدردرمانیدرچندسالاخیرمموضو لجن

درمانیدرمانیواستانداردهایموجودبرایلجناینزمینهتدوینشدهاست.دراینمقاالتآثارلجن

دریاچه لجن و شده چشمهبررسی و درمانیها و پ شکی گوناگون ابعاد از جهان گوناگون های

                                                           
1. Neurology 

2. Rheumatology 

3. Eczema 

4. Acne 

5. Psoriasis 

6. Dermatitis 

7. Fangotherapy 
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شوند:هاازچهارمنظرآزمایشمیغلبنقاطجهانلجندریاچهدرااست.وتحلیلشدهتج یه

هایفی یکیمثلرنگ،بو،ساختارو...؛.ویژگی1

و...؛PHهایشیمیاییمثل.ویژگی2

میکروبویژگی.3 تکهای و باکتری تعداد مثل مشخصیسلولیشناختی می ان از نباید که ها

بیشترباشد؛

فیددرلجنآنمنطقهمثلسدیم،منی یم،باریمو.....بررسیموادآلیمعدنیم4
 

 درمانی در کشورهای اروپایی های لجن کلینیک

درمانیدربسیاریازکشورهاازجملهآلمان،سو د،سو یس،چین،هند،بلغارستانویوگسالوی،لجن

میبه انجام کلینیکی کلینیکصورت این در گوپذیرد. نقاط از لجن بهداشتی، جهانهای ناگون

برایکنندگانارا همیوبهمراجعهخریداری کلینیکشود. کهدرتمامESPAایهایزنجیرهمثال،

کند.گفتنیاستدرمانیرانی ارا همیهاخدماتلجنکشورهایقارةاروپاشعبهداردودراغلبآن

نرخاین دریکهمعموالً از استفاده از باالتر صورتمستقیمبرایهایلجنبهاچهگونهخدماتبسیار

حاضراینمراک درکشورآلمانشناساییشدهاست.حالکنندگاناست.درمراجعه

هایاینترینتولیدکنندهکشورهاییهمچونآمریکا،ویتنام،آلمان،دانمارك،ترکیهوهندازب رگ

اند.عرضةاینمحصوالتبهدوصورتاست:محصوالت



 (: شده صورت و یا خشک و فروش لجن طبیعی )بهبندی  . بسته1

کلینیک اینمحصول مشتریِ سرمایهمعموالً به فروشاینمحصوالتنیاز هستند. گذاریزیادیها

بندیزیادیبرایپذیرندوه ینةتولیدوبستههایالزمرامینداردومعموالًخریدارانانجامآزمایش

لجنبحرال نخواهدداشت. فلسطینورژیمغاصباسرا یلبهاینفروشنده کشورهایاردن، میترا

فروشند.صورتمی



 . فراوری و تولید محصوالت درمانی از لجن طبیعی، مثل کرم پوست:2

گذارینسبتاًزیادوگونهمحصوالتنیازبهسرمایهاند.تولیداینگونهمحصوالتافرادعادیمشتریاین

اشارهAvaniوSeacertتوانبهرد.ازبرندهایب رگدراینزمینهمیهمچنیناخذمجوزهایالزمدا

کردکههردومحصولکشورآمریکاهستند..

اند:درمانیفعالیتداشتهشودکهدرزمینةلجنهایکشورهاییاشارهمیدراینجابهتعدادیازطرح


 درمانی در برخی از کشورها های لجن : طرح2جدول 

لیاندرمانیدالجن
Dalyan Mud Bath 

دریاچة از قسمتی در ترکیه. غرب جنوب در است شهری دالیان

Köyceğizلجن مجموعة دالیان، شهر در پذیرایدرمانیدایر که شده

تعدادزیادیازگردشگراناست.
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درمانیکلمبیالجن
Volcano Mud Bath in 

Totumo, Colombia 

EL Totumoدریکیازایکوچکدرشمالکشمنطقه ورکلمبیاست.

آتشکوه لجنهای منطقه این بهفشانی که است خدماتی از درمانی

می ارا ه کلمبیا کشور گردشگران و اینساکنان لجن همچنین شود.

 منطقه،ازنظرمکانقرارگیریآن،گرماست.

درمانیج یرةولکانولجن

 Vulcano Mud Bathایتالیا

لجنایکوچکدرجولکانوج یره درمانیدرایننوبکشورایتالیاست.

به ساختمنطقه و است طبیعی کامالً ایجادصورت برای زیادی وساز

 استخرلجندرآنصورتنگرفتهاست.

درمانیاسپانیالجن
Mud Baths in Lo Pagan, 

Spain 

هایهایمتفاوتمردمزیادیازلجننی درفصلLo Pagonدرمنطقة

هایکنند.ازلجنایندریادرتهیةکرمیااستفادهمیموجوددرکفدر

شود.بهداشتینی استفادهمی

مرک توریستیدرمانیهند
Jagadguru KripaluYoga 

and Naturopathy 

Hospital 

قراردارد.خدماتمتنوعیODISHAاینمرک درکشورهندودراستان

شیوه دربرپایة بهداشتیطبیعی و میهایدرمانی ارا ه مرک  شود.این

میازآن لجنجمله یوگا، به ماساژتوان طبیعتدرمانی، درمانی،درمانی،

.گفتاردرمانیوجلساتانگی شیروحوجسماشارهکرد

درمانیویتناملجن

(Thap Ba Hot Spring, 

Vietnam) 

شدةبندیهایبستهانوا گوناگونمحصوالتدرمانیبهداشتیهمچونلجن

هایشدهازجملهکرمکوتروهمچنینمحصوالتبهداشتیفرآوریخش

شود.اینمحصوالتتولیدکشورآرایشیبهداشتیدراینمجموعهارا همی

 ویتنامهستند.

درمانیدرمانیلجنلجن

 ,Tram Trungویتنام

Vietnam 

 Tram Trungمجموعة استان در ویتنام کشور قرارKhanih Hoaدر

مرغ،سعیکردهجموعهباطراحیخاصخود،بهشکلتخماینمدارد.

برایگردشگرانجذابیتبیشتریایجادکند.نامدیگراینمجموعهصد

است.تخم لجنمرغ گوناگون انوا  نی  مرک  این بهدر صورتدرمانی

میتک ارا ه گروهی یا چندنفره واننفره، شکل لجنشود. هایهای

مرغاست.جموعهنی شبیهتخمدریاییومعدنیدراینم

 منبع:  ادبیات پژوهش

 

 پژوهش روش

هایاسنادیهایتخصصیب(روشآزمایشالف(کاررفتهاست:هابهدراینپژوهشترکیبیازروش

ای.درروشاول،چونهدفاصلیومتمای اینطرحایوج(روشپیمایشیومشاهدهکتابخانهو

ارتوپدیمتخصصپ شکانتجوی ودستوربامناسب،لجنکیفیتازمیناناطدرمانیاست،برایلجن

هایشیوهبامتخصصانازشود.گروهیانجاممیومشخصالزمتخصصیهایآزمایشانوا پوستیو

آزمایشگاهدوبههانمونهآنارسالباواندکردهبردارینمونهموردنظرسایتازایحرفهوکارشناسی

درروش.شودمیاستفادههاآزمایشهماننتایجازواستگرفتهانجامتخصصیهاییشآزمامعتبر
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مراجعهبهکتابخانه اینپژوهشبا اطالعاتالزمدر وسازماندوم، گ ارشها از استفاده با و هایها

ماننداسنادةمبتنیبرشواهدبرگرفتهازمطالعیپژوهشاسنادی،پژوهششدهاست.آوریمعتبرجمع

رسمی آمار یا )استآرشیوها ص1382مجدفر، در276، و(. اسناد تحلیلمجموعة از اینروش،

(ودرآنزبانمکتوبواطالعاتBaily, 1994شود)اطالعاتمعتبرنوعیتوصیفوتفسیرارا همی

می قرار استناد مورد موجود م(Mogalakwe, 2006)گیرد واقعیت کشف در را آن برخی ثلو

دانسته اتاق درون به پنجره شیشة نگریستناز و(Flick et al., 2005)اند اسناد اینپژوهش، در

میراث سازمان فرمانداری، استانداری، همانند رسمی منابع از صنایعاطالعات و وفرهنگی دستی

ومصاحبةدستآمدهاست.درروشسوم،ازمشاهدهگردشگریومجتمعتوریستیآبادگرانایرانبه

گروهنیمه با جمعساختاریافته برای گردشگران و محلی نخبگان مدیران، از وهایی اطالعات آوری

اینپژوهشدربازةزمانیاستفاده هاداده درشهرستانگلوگاهومحیط1397تا1396شدهاست.

مؤثربرآنانجامشدهاست.

ةصنعتگردشگریموردگانششیهامؤلفهوطبهیمربواحدهاوساتیتأسمنظورانجاممشاهده،به

پژوهشگران نخبگانمحلیگرفتهقراربازدید دولتی، مدیرانخصوصیو با صاحبانژهیوبهاستو

واعضایشورایشهروروستاهایساحلیمصاحبهشدهاست.هاآنومشتریانومراجعانوکارکسب

گیریشدهاست.برایبررسیبیشتر،اسنادومنابعنهبهروشگلولهبرفینموهامصاحبهبرایانجام

اند.اطالعاتاینپژوهشبرداریقرارگرفتهشدهموردبهرههایانجامایواطالعاتازپژوهشکتابخانه

 همچنین و بررسیاسناد مدیران، با مصاحبه مشاهده، فرمانداریهاگ ارشبا و یشرکتآبادگران

شدهاست.شهرستانگلوگاهنی تکمیل

 

 ی پژوهشها افتهی

 شده های تخصصی انجام گزارش آزمایش

برداریازهایاینطرحاستوبههمیندلیلاولیناقدامنمونهدرمانیوجهمتمای وممتازجاذبهلجن

زارگستردةساحلاینطرحبودهکهبادرخواستهلدینگگردشگریجوارسایتولجنمحوطةهم

اجتماع تأمین طبقسازمان است. شده انجام موضو  این متخصصان و پ شکان دستور و ی

دراینمنطقهصورتگرفت،25/02/1395هایتخصصیبهداشتیوپ شکیکهدرتاریخبردارینمونه

هایهایاولیهیکگروهچهارنفرهازمتخصصاندرمحلحضوریافتندکهپسازبررسیدربررسی

هایمحلدقیقهدرلجن60ودخودآنافرادنی برایآزمایشحدودهایموجایومشاهدةلجنحرفه

قسمتنمونه درتماسطوالنیبابرداریفرورفتندو هایمتفاوتبدنازجملهدستوپایخودرا

هاقراردادند.هدفازاینآزمایشبررسیعوارضاحتمالیاستفادهازلجنمنطقهبررویپوستلجن

گونهعوارضیازجملهسوزشونجاماینفرایندوپیگیریوضعیتاعضایگروه،هیچافرادبود.پسازا

هایالزمبهشیوةعلمیوبرداریبافراوانیبیماریپوستیدرروزهایبعدیگ ارشنشد.سپسنمونه

الی منظورآنهابرایآزمایشبهتهرانارسالشد.درتهراندوآزمایشگاهبهایانجامشدونمونهحرفه
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هاانتخابشد:نمونه

 المللی بازرسی کاالی تجاری . آزمایشگاه شرکت بین1

بین کاالهای بازرسی )شرکت اولینIGI)1المللی بازرسیشرکتاز متخصصدرزمینة ایرانی های

داشتنآزمایشگاهمحصوالتکشاورزیوصنعتیوموادغذایی،باسابقةبیستسالفعالیتودراختیار

هایمیکروبینمونةمنظورانجامآزمایشبهشناسی،باتجربهدرزمینةموادغذاییومیکروبوکارکنان

لجنسایتگلوگاهانتخابشد.



. شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما2

هایمجه موادداشتنآزمایشگاهاختیاراینشرکتباتوجهبهتجربةفراواندرزمینةموادمعدنیودر

1393پیشنهادمتخصصاناینزمینهانتخابشد.گفتنیاستاینشرکتدرسالمعدنیوهمچنین

واحدنمونةمطالعةمعدنیجمهوریاسالمیایرانشناختهشد.

 

 های تخصصی لجن منطقه نتیجة آزمایش

 های میکروبی . آزمایش1

آزموننمونةلجنسایتگلوگاهبرایانجامآزمایش وبیباهدفهایمیکرهایمیکروبیانتخابشد.

ها)بامنشأفاضالبخانگیوصنعتی(وازچهارمنظربررسیشدکهدرسنجشنمونهازنظرآلودگی

گ ارشآنارا هشدهاست.3جدول


 (1396های میکروبی نمونة لجن سایت گلوگاه ) آزمایش 3جدول 

 نتیجه استاندارد موضوع آزمایش نوع آزمایش ردیف

منفیISIR 3677هاةتخمانگلوسیلآلودگیبهمیکروبی1

منفی2ISIRI 2461/2هاوسیلةآنتروباکتریاسهآلودگیبهمیکروبی2

منفی3ISIRI 2198هاوسیلةآنتروکوكآلودگیبهمیکروبی3

منفی4ISIRI 2946وسیلةاشرشیاکلیآلودگیبهمیکروبی4

 پژوهش های یافته: منبع      



انگلشناسیوپ شکیگ ارشمیبرحسبآنچهدرعلومزیست ازراهپوستجذببدنشود، ها

بیماریمی باعث و میشوند داخلی و پوستی گوناگون آنتروباکتریاسههای همچنین ها،گردند.

باکتریآنتروکوك از اشرشیاکلی و رودهها بههای فرد بدن به انتقال صورت در که هستند ای

شوند.کنندوباعثبیماریمیرشوایمنیبدنحملهمیهایمختلفازجملهسیستمگواقسمت
                                                           

1. International Goods Inspection Co 

2  . Enterobacteriaceae 

3  . Enterococcus 

4  . Escherichiacoli 
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آزمایشگاهشرکتدستبراساسنتایجبه لجنسایتدریایآرامگلوگاههیچIGIآمدهدر یکاز،

طبقنتیجه و نداشته را آلودگیذکرشده موارد فاضالب»گیریآزمایشگاه با احتمالآلودگینمونه

«.خانگیوجودندارد



 اصر. آزمایش عن2

آزمایشدومشاملآنالی عناصرموجوددرلجنسایتگلوگاهشاملعناصروموادمعدنیمفیدازجمله

منی یم،کلسیم،باریم،ید،کروم،روی،مس،آهن،فلورید،نیترات،سولفات،کلریدوهمچنینعناصری

.استکهمی انزیادآندرخاكیالجنمنطقهمضراست)مانندکادمیموسرب(

هااست.وآنیون(عنصر54شدهشاملبررسیعناصرموجوددرلجنطبیعی)آنالی هایتعریف


 : مقایسة عناصر مفید و مضر لجن سایت گلوگاه و بحرالمیت4جدول 

 میزان نام عناصر نوع عناصر نام سایت ردیف

 گلوگاه1
عناصرمفید

81% (Zn) روی

22131 (Fe) آهن

1/0% (Cd) مکادمیعناصرمضر

 بحرالمیت2
عناصرمفید

5% (Zn) روی

965 (Fe) آهن

- (Cd) کادمیمعناصرمضر

 پژوهش های یافته: منبع         



هایاولیهدرآزمایشگاهمشخصشدعنصرکادمیمکهمضراستدرلجنسایتگلوگاهدربررسی

است)مطابقجدول1/0 صفر( 4)تقریباً همچنین، آهن(. مفید بسیار است.22131می انعنصر

 عنوان با پژوهشی در است ذکر از»شایان معدنیاستفاده مادة موادبهبحرالمیترسدر عنوان

«دهندهتسکین را بحرالمیت لجن در آهن عنصر می ان است.965، کرده اعالم آهن مقیاس

(.1نمونةلجنبحرالمیتاست)نموداردیگر،آهنموجوددرلجنگلوگاهبیشازبیستبرابرعبارتبه

رویلجنطبیعی مقدار آنالی ها استو رویلجنبحرالمیتپنج مقدار همینمقاله همچنیندر

هایگوناگون،ازجملهمقالةذکرشده،(.گفتنیاستدرمقاله2نشاندادهاست)نمودار81گلوگاهرا

روندهبسیارمفیدشناختهرانباروماتیسمپیشوجودعناصریهمچونآهن،رویوسلسیومبرایبیما

شدهاست.

بررسی مناسبهایانجامدر لجنسایتگلوگاه در موجود می انعناصر لجنمناطقشده، از تر

 درمانیترکیهوهندارزیابیشدهاست.دیگرازجملهبحرالمیت،مراک لجن
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 اه با بحرالمیتموجود در لجن گلوگ (Fe): مقایسة میزان آهن 1نمودار 

 


 موجود در لجن گلوگاه با بحر المیت (Zn): مقایسة میزان روی 2نمودار 

 پژوهش های یافته: منبع

 

 :گردشگری درمان توسعة برای موردمطالعهمنطقة  یها رساختیزو  ها یژگیو

 موردمطالعه محدودة ی طبیعی و اجتماعیها یژگیو الف(

شمالکیلومتریبیستدروکلباددراستانمازندراناستدارایدوبخشمرک یوگلوگاهشهرستان

درویاجلگهیامنطقهدرگلوگاه.واقعشدهاستگرگان ـ ساریاصلیراهمسیردروبهشهرشرقی

ریسرشمابرحسبداردوقرارگرگانخلیجکیلومتریششدروکشاورزییهانیزموهاجنگلمیان

.ردنفرجمعیتدا1395،21352سال

درجهکمترینوصفرباالیدرجه38هاتابستاندرگرمادرجةبیشترینمرطوب،ومعتدل:وهواآب

.استمتریلیم650متوسططوربهساالنهبارندگیمی انوصفرزیردرجهیکهازمستاندر

مردم ازیاعدههقاجاری.ندیگویمسخنترکیومازندرانیگویشبافارسیزبانبهنژادندوآریایی:

.استکوچانیدهگلوگاهبههمراقراباغمردم



 ی موجود در شهرستان گلوگاهها رساختیزب( گزارش 

برحسب،شودیمدرمانیدرآنواقعیاصلیصنعتگردشگریاینشهرستان،کهسایتلجنهامؤلفه

0

10000

20000

30000

لجنگلوگاه لجنبحرالمیت

 عنصر آهن  
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درجدولشدهامانجیهامصاحبهیمعتبرومشاهدهوهاگ ارشبرحسبیموجودواحدهاوساتیتأس

خالصهگ ارششدهاست.صورتبه5


 و گلوگاه ی اصلی صنعت گردشگری شهرستانها مؤلفه در موجود واحدهای و ساتیتأس: خالصة 5جدول 

 (1397حومه )
های اصلی  مؤلفه

 صنعت گردشگری
 (1397تأسیسات و واحدهای موجود در شهرستان گلوگاه و حومه )

های  جاذبه

طبیعی، فرهنگی، 

 اریخی و صنعتیت

فرهنگیمتعددیاست. ـ هایطبیعیوورزشیوتاریخیشهرستانگلوگاهدارایجاذبه

جاذبه1 چهارده. شامل شهرستان خاصاین ساحلی معتدل اقلیم و طبیعی های

هامنطقةنمونههستند:ساحلدریایآرامگلوگاهمنطقهاستکهچهارمنطقهازآن

جواریباج یرةپرجاذبهشود)منطقةنمونه(،همواقعمیدرمانیدرآنکهسایتلجن

هاینادر،ویژهپرندگانوماهیوحشبهمن لةپناهگاهحیاتنظیرمیانکالهکهبهوکم

بین ذخیرهتاالب و زیستالمللی طبیعی محیطکرهگاه حفاظت است.تحت زیست

طقةنمونه(،منطقةمجاورتبامنطقةخاصآشوراده،پاركجنگلیتوسکاچشمه)من

چشمه)منطقةنمونه(،جنگلحاشیةرودخانهمشی)منطقةنمونه(.جنگلیخرب ه

جاذبه2 ورزش. و مهدیرجه روستای پروازی سایت مثل ورزشی: وهای آبی های

...رویونوردی،پیادهمناطقویژةکوه

ترسیدهاست؛کهشان دهاثرآنبهثبفرهنگی ـ اثرمیراثیوتاریخی21.تعداد3

آهن،خانةزافیروپولوس.همانند:امام ادههاشمتیرتاش،ایستگاهراه

نو،کارخانةآجرماشین.جاذبةصنعتیهمانندشهركصنعتیروستایشهدایتیله4

آبادو...خانگیبردنا،کارخانةکشتارگاهصنعتیریحانفدك،کارخانةلوازم

ونقل حمل

از1 هوایی: س. مسافتشصتفرودگاه به گرگان از و مسافتشصتکیلومتر به اری

 کیش،)کیلومتر اصفهان، زاهدان، مشهد، تهران، شیراز،بندرعباس،پروازهایداخلیبه

اهوازو...(

ب رگ2 مسیر از زمینی: پایانه. و خراسان به اصلیشمالکشور هایمسافربریراه

ساریوگرگان.گلوگاه،

آهنازشمالبهحاضرودرآیندهخطراهحالشمالکشوردرآهن.ریلی:شبکةراه3

کند.هایخراسانشمالیورضویکهازکنارسایتعبورمیاستان

بندرهاین دیکمثل4 و گرگان خلیج در لنج و قایق از استفاده امکان دریایی: .

امیرآباد،بندرترکمن.

 اقامت و هتل

 

آپارتمانسو یت؛هتل73ورفاهیآبادگران،مجتمعتوریستی. شهرستان گلوگاه:1

وپرورش،شان دهاتاق.خدماتی،آموزش ـ خاتم،هشتاتاق؛مجتمعرفاهی

تخت.92اتاقو38هتلمعروفدارایستاره:ها:یکهتل . شهر گرگان:2

12تخت(،خیام)44اتاقو20تخت(،طهماسبی)54اتاقو12دوستاره:زیارت)

خت(ت26اتاقو
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(تخت122اتاقو26)تخت(،فرهنگیانگرگان155اتاقو53ستاره:جهانگردی)سه

تخت(105اتاقو35تخت(آذین)112اتاقو27ستاره:شهاب)چهار

 تخت(150اتاقو72ستاره:بوتانیک)پنج

(پردیسجوجه،گلنرگس،آپارتمانورستوراناکبرآپارتماناست)هتلودارایسههتل

 . شهر ساری:3

24اتاقو13خال)تخت(،هفت23اتاقو10آباد)عمادنظامفرحستاره:ها:یکهتل

تخت(43اتاقو10تخت(،باشگاهبرق)

تخت(36اتاقو12ستاره:عرب)دو

تخت(72اتاقو33تخت(،نارنج)179اتاقو60ستاره:اسرم)سه

66تخت(،نوید)102اتاقو60تخت(،ساالردره)134اتاقو55ستاره:بادله)چهار

تخت(122اتاقو

تخت(36اتاقو13ستاره:رز)ها:یکمتل

تخت(66اتاقو22ستاره:سارویه)آپارتمان:یکهتل

پذیرایی 

)رستوران، 

گاسترونومی و 

 (غذا و ...

رستوران. شهرستان گلوگاه1 دارای معروف: از استکه متعددی آنهای هاترین

استتوانبهرستوراناکبرمی کشور در غذا برندمعروفایننو  که جوجةگلوگاه

جوجةاصلیبرادرانکلبادیدرحسین،فالح،اکبراشارهکردوسهمرک پذیراییحاج

اند.ن دیکسایتفعال

. شهرستان بهشهر: 2 سفره17دارای پذیرایی: رستورانمرک  قصر، سنتی خانة

آبادو....خانةسنتیعمارتصفیبهشت(،سفرهآباد)هشتسعبا

مرک پذیرایی:ساواالن،رستورانوتاالرشهاب،مجتمعپذیرایی26:دارای. ساری3

....فروشگاهتجاری(پردیسو-سراقهوه-غذایسریع-رستوران-)کبابی

. شهر گرگان:4 20دارای آویشن، پذیرایی واحد پذیرایی: پذیراییمرک  واحد

آلماگل،واحدپذیراییگلمریمو...

بازار، خرید 

)سوغات و 

دستی  صنایع

 و....(

چرمصنایع عبارتاستاز قالیدستیاینشهرستان شمد، چادرشب، بافیودوزی،

ترینوآبدارترینانجیرهادربافی.همچنینانجیراینشهرستانیکیازمرغوبگلیم

 استانمازندراناست.

هایمتعددیاستودارایدومرک خریدبهناممغازهدارای. شهرستان گلوگاه:1

بازارشیشه ماهیستارةشرقو بازار بازارهایفروشانوشنبهایقا ماستو از بازار

آیدمیشمارهفتگیاینشهرستانبه

هاییازآنبازاراستکهنمونه6مرک خریدو19اینشهردارای. مراکز خرید ساری:2

بازارچهعبارت آینه.استاز: نقوی، مفیدی،سعدی، انقالب، الهیه، گل، هایابوالقاسمی،

ها)مالمجدین(،بازارهایهفتگیوبازارترکیه.بازارشهیدرجایی،بازارترکمن

دارای. مراکز خرید گرگان:3 11اینشهر و خرید مروارید،7مرک  است: بازار

...بندان،بازاراماموبازارهاینعلوکاپری،مرجان
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خدمات 

اختصاصی 

 گردشگری

واحد.35واحد؛گرگان:47ساری:تعداد دفاتر خدمات مسافرتی:

سازان،بیمةسالمتایرانیان:بیمةایران،آسیا،رازی،آتیهدفاتر بیمة شهرستان گلوگاه

بانکفعال.8های موجود در شهرستان گلوگاه: تعداد بانک

 ها و مراکز درمانی: داد بیمارستانتع

اال مهشهرستانگلوگاه:دارایدرمانگاهثامن

دارای بهشهر: خمینی5شهرستان امام بهشهر، مهر شهدایبهشهر، درمانی: مرک 

)ره(بهشهرو...

...سینا،شفا،حکمتساریوبیمارستاناست:بوعلی13ساری:دارای

...حکیمجرجانی،فلسفی،پنچمآذروبیمارستاناست:10گرگان:دارای

ودیگرمؤسساتخدماتیوتجاریکهدرگ ارشاصلیپژوهشآمدهاست.

 ی پژوهشها افتهمنبع: ی

 

 یررسمیغرسمی و  ساتیتأسج( 

ساتیتأسفهرست فرایندگسترشررسمیغرسمیو و شهرستانگلوگاه در سالهاآنیموجود از

1392 سال 1396تا میراثگ ارشبرحسب، سازمان و واستانداری گردشگری و فرهنگی

و6،درجدولشدهاشارهکهدرآنبهتعدادشاغالننی 1397یاستانمازندراندرسالدستعیصنا

گ ارششدهاست.7


 رسمی شهرستان گلوگاه ساتیتأس: فهرست 6جدول 

 رسمی

 یراه نیبواحد پذیرایی 

ی
حت

یا
س

ت 
ما

خد
ر 

فات
د

 

 
ی

رد
نگ

ها
 ج

و
 

ش
ی

ئم
دا

ن 
ال

اغ
 

 جمع خانة مسافر

واحد 

پذیرایی 

 یراه نیب

ة خان سفره

 سنتی
 ظرفیت تعداد

تعداد 

 کل

ظرفیت 

 اقامتی

گردشگریتاساتیتأستعداد

 1392پایانسال
5 1 1    7 

گردشگریتاساتیتأستعداد

 1393پایانسال
5 1 1    7 

گردشگریتاساتیتأستعداد

 1394پایانسال
5 1 1 

 
1 72 7 72 

گردشگریتاساتیتأستعداد

 1395پایانسال
5 1 1 72 12 496 12 496 

گردشگریتاساتیتأستعداد

 1396پایانسال
5 1 1 72 12 496 12 496 

ازندران ی و گردشگری استان مدست عیصنافرهنگی،  ی استانداری و ادارة کل میراثها گزارشی پژوهش و ها افتهمنبع: ی

(1397)
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 غیررسمی شهرستان گلوگاه ساتیتأس: فهرست 7جدول 

 رسمی

 مدارس زائرسرا
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ساتیتأستعداد

یگردشگرانررسمیغ

 1392تاپایانسال

1 80 7 366 1550 1 - 1 
  

 7 

ساتیتأستعداد

یگردشگریررسمیغ

 1393تاپایانسال

1 80 7 366 1550 1 - 1 
  

 7 

ساتیتأستعداد

یگردشگریررسمیغ

 1394تاپایانسال

1 80 7 366 1550 1 - 1 
 

1 72 7 

ساتیتأستعداد

یگردشگریررسمیغ

 1395تاپایانسال

1 80 7 366 1550 1 - 1 72 12 496 12 

ساتیتأستعداد

یگردشگریررسمیغ

 1396تاپایانسال

1 80 7 366 1550 1 - 1 72 12 496 12 

ی و گردشگری استان مازندران دست عیصنافرهنگی،  ی استانداری و ادارة کل میراثها گزارشی پژوهش و ها افتهمنبع: ی

(1397)

 

 گلوگاه آرام دریای آبادگران در کنار یت مجتمع توریستید( سا

ازهکتارصدحدود1381سالدرگردشگری،توسعةطرحاجرایویگذارهیسرمامنظوربه

برایساری،وگرگانحدفاصلگلوگاه،شهرستاندرخ ردریایساحلینوارحاشیةیهانیزم

ازمترمربع773715مقدارساحلینوارکسرازپسوشدگرفتهدرنظرآبادگرانشرکتیهاطرح

اختصاصدادهشدگردشگری ـ اقامتیطرحاجرایبهمذکوریهانیزم یبرا،1385سالپایاندر.

یادفترچهاسنادومج اقطعةهشتبهمذکوراراضی،گذارهیسرماجذبترمناسبیهانهیزمایجاد

شدتفکیکمستقل ه ار300ساختمانیپروانةمشاور،ةشد هاراطرحبراساس،1382سالدر.

مجوزمترمربع 43200اقامتی،وهتلمترمربعه ار215برمشتملگوناگونیهایکاربراحداثبا

وورزشیفرهنگی،مترمربع23600وخدماتیدفاترواداریابنیةمترمربعه ار15تجاری،مترمربع

تاکنونمذکورمجوزواخذگلوگاهشهرداریازیتسایتأس ـ خدماتیصرفاًمترمربع3200ودرمانی
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یکشمارةةقطعدرشدهیطراحویالهایساخت،1383سالاوایلاز.استشدهدأییتمرحلهسهطی

آغازیکشمارةقطعةتجارییهاقسمتساخت1384سالازویشد یربرنامهمشارکتیصورتبه

شد به،1387سالپایانتاسال،پنجازبیشزمانیصلةفادرشدهانجاماجراییاقداماتمجموعه.

استشدهمنجربناییزیراقداماتوفروشگاهورستورانیهابخشنی وویالدستگاه73احداث

(.1397آبادگران،توریستیمجتمعشرکتتوجیهییهاطرحیهاگ ارش؛1397هگتا،)



 ه( گزارش نتایج مصاحبة ساختاریافته

یهامؤلفهوبررسیهارساختیزیتخصصیبهداشتیوپ شکیومشاهدهوارزیابیهاشیآزمابرعالوه

ازنخبگانمحلی،مدیرانومسئوالن،کارشناسانبانفرازافراداعم136ّاصلیصنعتگردشگری،با

 افتهیساختارروشمصاحبة ازشیوة استفاده با کهبرایهرریگنمونهو یگلولهبرفیمصاحبهشده

مؤلفه سؤالپان ده خالصة اینمقاله، در است. عنواننیترمهمطرحشده با آن یهاتیم »موارد

7است.جدولشدهیبنددسته«مسا لمحیطی»و«مشکالتمحلی»،«یمناسبهافرصت»،«اصلی

 نتایج جدولازآمدهدستبهخالصة را گوناگون نشانبرحسبهای مقوله هر امتیاز و رتبه وزن،

دهدیم درمجمو . دیدگاه از جمعیتشوندگانمصاحبه، گلوگاه، ساحل در اقامتی رفاهی امکانات ،

ةخدماتگردشگریوهمچنینموقعیتجغرافیاییدرمسیرعبورارا بهمندعالقهجوانجویایکارو

بهجنگلدرمنطقةالرضابهخراسانومشهد ترتیببهموردمطالعه) (وطبیعتبکرون دیکیدریا

دربیندیگرهاتیم  وعواملمثبتبرایتوسعةهایژگیویاصلیهستندوامتیازاولتاچهارمرا

اینشهرستانبه انددستآوردهگردشگریسالمتدر ایجاد ازنظر یمناسببرایتوسعه،هافرصت.

تشویقبخشخصوصیبرای تبلیغاتبرایجذبگردشگر، بهبازاریابیو اجرایگذارهیسرمانیاز ی،

آشناهابرنامه و محلی برایجامعة فرهنگی ی هاآنکردن وجود و گردشگری م ایای ةریج شبهبا

به میانکاله گردشگری جاذبة سایتو فرصتبهفردمنحصربهعنوان اصلی بهترتیبعوامل شمارساز

.کنندیمروندوزمینةالزمبرایتوسعةگردشگریسالمترافراهممی

ب ناکافودجة فقدان گلوگاه، ساحل توسعة برای گردشگری یربرنامهی برای هدفمند و جامع ی

 فقدان و گردشگری صنعت در مجرب کارکنان نبود نظام یربرنامهسالمت، مدیریت و دری مند

توسعةصنعتگردشگریشوندگانمصاحبهگردشگریمنطقهازدید ازعواملمنفیاصلیدر بوده،

رو از است. تجمع چون عواملی محیطی، تهدیدات هازبالهیکرد تخریب طبیعت، ستیزطیمحدر

هاجنگلطبیعی فرایندنابهنجارتغییرکاربریاراضیازامنطقهیهایینارسایرقابتیوهاضعف، ی،

جنگلبهطرح اقامتیبههاکشاورزیو یمسکونیو منفیمحیطیرا ازنظرترتیببیشترینامتیاز

.اندداشتهشوندگانمصاحبه
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بندی عوامل مثبت و منفی برای توسعة گردشگری سالمت از دیدگاه  ی و رتبهده وزن: 8جدول 

 (1397در شهرستان گلوگاه ) شوندگان مصاحبه

ف
دی

ر
 

 رتبه وزن (ها ها و ضعف عوامل داخلی )قوت مؤلفه
امتیاز 

 وزنی

1

ت
 ی
م



ویال73ثامکاناترفاهیواقامتیدرساحلگلوگاه)احدا

درساحلتوسطشرکتآبادگران(
034/0 4 136/0 

 136/0 4 034/0عنواننیرووجودجمعیتجوانوجویایکاربه2

3
موقعیتجغرافیاییگلوگاهدرمسیرزا رانعبوریحرمامام

) (رضا
0325/0 4 13/0 

 118/0 4 0295/0وجودطبیعتبکرون دیکیدریاوجنگلدرمنطقةیادشده4

5

ت
رص

ف


تبلیغاتوبازاریابیمناسببرایاف ایشجذبگردشگرو

ماندگاریدرمنطقه
041/0 4 164/0 

6 
گذاریدرایجادهایخصوصیبرایسرمایهتشویقبخش

هایضروریزیرساخت
039/0 4 156/0 

7

هایفرهنگیبرایمردممنطقهبرایآشناییاجرایبرنامه

یسموپذیرشاینموضو وداشتنبهترمردمبااکوتور

برخوردمناسبباگردشگران

0345/0 4 138/0 

8 
وحشوعنوانپناهگاهحیاتج یرةمیانکالهبهوجودشبه

فرددرجهانایمنحصربهمنطقه
455/0 31365/0 

9

ی
حل
تم

کال
مش



 065/0 2 0325/0 بودجةناکافیبرایتوسعةساحلگلوگاه

 065/0 2 0325/0 سالمتگردشگریهدفمنددرراستایامعو یجریفقدانبرنامه10

 058/0 2 029/0 نبودکارکنانمجربدربخشاکوتوریسموگردشگریسالمت11

 055/0 2 0275/0منددرگردشگریمنطقهفقدانمدیریتنظام12

13

ی
یط
مح
ل
سا 

م


 095/0 2 0457/0تجمعزبالهدرطبیعت

 09/0 2 045/0هاطبیعیوجنگلزیستتخریبمحیط14

 078/0 2 039/0 هایمنطقههاوضعففقدانتوانرقابتیدرزمینةنارسایی15

 077/0 2 0385/0 منظورتوسعةاکوتوریسمفقدانمطالعاتالزمبرایالگویابیبه16

 ی پژوهشها افتهمنبع: از ی

 

 گیری بحث و نتیجه

تحلیل به توجه بررسیبا و براساسنتایجآزمایشورتصهایها معتبر،گرفته، اسناد هایتخصصی،

ظرفیت و استعداد و منطقه طبیعی و اقلیمی ووضعیت سالمت گردشگری عناصر توسعة های

شودگانةصنعتگردشگری،چنیناستنباطمیهایششهایمناسببرایهریکازمؤلفهزیرساخت

توسعة برای الزم پتانسیل گلوگاه شهرستان لجنکه تأسیسسایت با سالمت درمانیگردشگری
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داردوامکانوقابلیتایجاداینطرحم یتاصلیوممتازووجهتمای اینسایتاست. مناسبرا

احتمالواستآلودگیفاقدگلوگاهآرامدریایسایتلجن،IGIشرکتمیکروبیهایآزمایشبرحسب

منطقهاینلجنکهدهدمینشاندیگرهایآزمایش.اردندوجودآندرنی خانگیفاضالبباآلودگی

هند،درمانیلجنمراک لجنازانسانبدنبرایمفیدعناصرازنظرواستبدنبرایمضرعناصرفاقد

مقداروجودازنظروداردآهنبحرالمیتلجنبرابربیستکهایگونهبهاست،بهتربلغارستانوترکیه

مفیدرماتیسمدرمانبرایکهاستسیلسیوممادةحاویهمچنیناست؛آنازبهتربرابر رویشان ده

درمانیبهشکلتخصصیوباقابلیتپذیرشگردشگرانانبوهدرکشوراست.چنینسایتیبرایلجن

بنابراینوجوداینقابلیتدرگلوگاهواحداثطرحلجن میوجودندارد، توانبرایدرمانیدرآنرا

وگسترشمقاصدگردشگریدرشمالکشورموردتوجهقرارداد.ایجاداینسایتبراساسایجادتنو 

سایت تجربة از استفاده با تطبیقیو رویکرد با متخصصانو کشورهایپیشرفتهنظر هایموفقدر

آن ماندگاری و گردشگری رسوب متنو موجبات تفریحات آرامشو ایجاد و منطقه این در وها

کند.هادرشمالشرقیکشوروشرقمازندرانواستانگلستانفراهممییشتریرابرایآنباکیفیتب

تمایل گرایشو سمتغربمازندران به گردشگران معموالً و افتاده اتفاق کمتر تاکنون امریکه

بابیشتریدارندکهیکیازعللآنوجودامکاناتوزیرساخت هایجدیدتردرغربمازندراناست.

لجن سایت جاذبهایجاد ایجاد رویکرد با ایران ساحلی گردشگری ترکیبیدرمانی، و متنو  های

یابدوزمینةاف ایشجذبگردشگرانداخلیوخارجیدراینمنطقهفراهمازپیشتوسعهمیبیش

میویژهگردشگرانکشورهایاسالتواندبرایگردشگرانخارجیبهدرمانیدرگلوگاهمیشود.لجنمی

یابیبههانی مهیاسازد.دستمتفاوتوجذابباشدوفرصتمناسبیرابرایاستراحتودرمانآن

برنامه کارشناسیو راهبرد اتخاذ نیازمند برایاینامر اجرایینی  رویکردیعملیاتیو ری یاست.

زیرساخت درمانبهبود گردشگری مناسببرایگردشگریسالمتو فضاهای ایجاد و ایجادها و ی

آهن،گردشگریساحلیازگردشگریسالمت،اکوتوریسم،گردشگریراهمقاصدترکیبیگردشگریاعمّ

مراک استان توجهبهفاصلةمناسباینسایتبا با هایمازندران)ساری(وودریاییضروریاست.

بجنوردومشهدووجودآهنگرگانبهآهنبهتهرانودرآیندهراهگلستان)گرگان(ومسیرشبکةراه

خصوصوجوددارد.الگوبرداریازایندوفرودگاهفعالساریوگرگان،امکاناتزیرساختیمناسبدر

درمانیموفقدرجهانتوسعةصنعتهایمدرنوسنتیلجنمناطقدارایگردشگریدرمانیوسایت

)لجن سالمت گردشگری براساس تگردشگری را منطقه این در میدرمانی( تسریع و کند.سهیل

 یصورتهاپژوهشدرخصوصهمخوانینتایجاینپژوهشبا سویمحققاندیگر از توانیمگرفته

وآنتون (،1393فر)یعربشاهیکری یوآریانهاپژوهشحاصلازگفتنتایجاینپژوهشبانتایج

.نی مطابقتدارد(2012)راستوگیو2013))همکاران
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