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چکیده
یتلجندرمانیدر

هدفازپژوهشپیشروبررسیامکانسنجیتوسعةگردشگریسالمتباایجادسا
یکپروژةمشخصدرشهرستانگلوگاهاستانمازندراناست.دررویکردنظریاینپژوهش،گردشگری
درمانییکیازبخشهایچهارگانةگردشگریسالمتاست 4.اینپژوهشمبتنیاستبرترکیبیاز

یپژوهشازآنها

هایتخصصی،روشهایاسنادیوپیمایشیکهباتوجهبهماهیتکاربرد


آزمایش
استفادهشدهاست.نشان میدهد که لجن ساحل گلوگاه بدون آلودگی و دارای عناصر مفید برای بدن
استفادهمیشود.

بحرالمیت 
بهمراتب بهتر از لجنی است که در مراک لجندرمانی هند ،ترکیه و  
است و  
لجنگلوگاهازلجنبحرالمیتبیستبرابرآهنبیشتریداردوازنظرمی انروی()Znشان دهبرابربهتر
ازآناستودارایمادةسیلیسیوم()Siاستکهبرایدرمانرماتیسممفیداست.همچنیننتایجتحلیل
ارزیابیها و توجه به امکانات زیرساختی مناسب حاکیازآناستکهزمینهو

ها،مشاهدهها ،


مصاحبه
راهآهنواکوتوریسم در
پروژههایترکیبیگردشگریساحلی،دریایی،گردشگری 
طرحهاو  
امکانایجاد 
شمال ایران بهصورت انبوه و اقتصادی وجود دارد .تمرک بر پروژة لجندرمانی به گسترش مقاصد
گردشگریوآمایشسرزمیندرشمالایرانکمکخواهدکرد.نتایجپژوهشنشانمیدهدکهایجاد

سایتلجندرمانیوتوسعةگردشگریسالمتوگردشگریترکیبیدرسایتساحلیشهرستانگلوگاه

پذیراستودرنهایتموجبتوسعةاقتصادیواجتماعیاینمنطقهمیشود .


امکان

لجندرمانی ،گردشگری درمانی ،گردشگری ترکیبی ،گردشگری سالمت ،سایت
واژههای کلیدی :
گلوگاه.
1ـنویسندهمسئول:استادیاردانشکدهکارآفرینیدانشگاهتهران()gsalami@ut.ac.ir
2ـاستادیارگروهعلومگردشگری،موسسهآموزشعالیحکیمجرجانیگرگان 
3ـدانشجویکارشناسیارشدمدیریتجهانگردی
4ـاینمقالهبرگرفتهازپایاننامةکارشناسیارشدمدیریتجهانگردیباعنوان«قابلیتسنجیگردشگریدرمانیدرشمالایران»است .
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مقدمه
کشور ایران دارای قابلیتهای فراوانی برای توسعة گردشگری و بهویژه گردشگری سالمت است.
گردشگرانیکهبهایرانسفرمی کننداغلبباهدفآشناییبافرهنگوتمدنایرانیواسالمی،زیارت

اماکنمذهبی،دیدارازجاذبههایطبیعی،فرهنگی ـ تاریخی،تجاری ـ بازرگانییادرمانیوپ شکی

بهگردشمیپردازند  .توسعةگردشگریدرمانیبهایندلیلاهمیتداردکهموجبتنو وگسترش
مقاصدگردشگریوآمایشسرزمینمیشودوبااستفادهازم ایاوامکاناتطبیعی،مثلچشمههای

آبگرم ،غارهای نمکی ،مردابها و لجنهای ساحلی ،جاذبههای متفاوت و ممتازی برای تفریح

گردشگران و درمان مبتالیان به بیماری فراهم میشود .گردشگری درمانی ،در رویکرد نظری و
کاربردی،بخشیازچهاربخشعمدةگردشگریسالمتاست .
اولینشاخةگردشگریسالمتگردشگریپ شکی1استکهدرآن،گردشگربیماریاستکهنسخة
پ شک،عملیاتجراحیوامکاناتبیمارستانومراقبتهایتخصصیدرارا ةخدمتبهاو اولویتدارد .
دومینشاخةگردشگریسالمتگردشگریدرمانی2استکهدرآنامکاناتدرمانیبارویکردسنتیو
درمانی،اسپا،ماساژ،لجندرمانی،

طبمکملعلمیوگاهیمبتنیبرفرضیههایطبسنتیهمانندآب

ارهاینمکوامثالآنهاتعیینکنندهاستوازنظر

رایحهدرمانیواستفادهازچشمههایآبگرموسرد،غ
تخصصوعملیاتپ شکیفاصلةمعناداریبانو اولیعنیگردشگریپ شکیدارد .
گردشگریتندرستی 3،سومیننو ازگردشگریسالمتاستکهپایةآناحساسنیازگردشگربه
گردشوفرارازخستگیویکنواختیزندگیشهرییابهبودعارضههایمختصرروحیوروانیاست.
این نو گردشگری تفرج یا ریلکسیشن و گردش با فعالیتهای ورزشی طبیعی مثل کوهنوردی،
برمیگیرد .
رانی،کویرگردیوهمانندآنرادر 


قایق
4
استکهبرپایةتفریح،برنامهری ی

نو چهارمگردشگریسالمت،گردشگریپیشگیرانهازبیماری 
مبتنیبر کیفیتدرزندگیواستفادهازتعطیالتاستکهفرددرفرایندآن«گردش»را«حق»خود
تعطیالتوحتیبابرنامهری یبیشتربرایسفردرطیسالبه

میداندتابااستفادهازاوقاتفراغتو

حفظوارتقایسالمتیوشادابیخودبپردازدوازابتالبهبیماریهایروحیوجسمیپیشگیریکند

(ابراهیمبایسالمی .)1396،

دررویکرددیگریکهمبتنیبراهمیتگردشگریدرمانیاست،امروزهمردمجهانبهبهداشتو
زیباییخودتوجهخاصیدارندوه ینههایبسیاریرابرایخریدمحصوالتبهداشتی وآرایشیو
درمانوپیشگیریازبیماریهایخودمنظورمیکنند .البتههرجاامکاناستفادهازموادطبیعیو

دستورهاونسخههایبهداشتیدرمانیکمعارضهبرایاینمنظورفراهمبوده،متقاضیانبیشتریرا

درمانی،نمکدرمانی،

کهرفتهرفتهانوا طبمکملمانندلجندرمانی،آب


طوری

جذبکردهاست.به
1. Medical Tourism
2. Curative Tourism
3. Wellness Tourism
4. Illness Prevention Tourism
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درمانیو...جایخودرادرعرصهه ایدرمانیکشورهابازکردهکههمبرایبیمارانوهمراهان


گل
هاوهمبرایسایرگردشگرانجذابوجالبتوجهاست(نوریوهمکاران،1391،ص )8


آن
شمال ایران و استان مازندران ،بهعلت تنو جغرافیایی و قدمت تاریخی ،دارای جاذبههای
گردشگریطبیعیوفرهنگیمتعددیاست.شهرستانگلوگاهدرجنوبشرقیاستانمازندرانواقع
هایانبوهدرجنوب،چشمهسارهای


بودنبیندریادرشمال،جنگل

علتمحصور

شدهاست.گلوگاهبه
جواریبامناطقکمنظیروبکر


هایمرتفعپوشیدهازدرخت،هم

متعدددربسترجنگل،کوهوبلندی
نخوردهبااکوسیستمهای


اندازهایزیباوطبیعتبکرودست

همانندمیانکالهوآشورادهدارایچشم
پنجکیلومتری
نظیروگونههایگوناگونگیاهیوجانوریاست.ساحلدریایآرامگلوگاه،بافاصلة 


بی
آهنوقرارگرفتندربیندوفرودگاهساریو


هایاصلیوعبورراه
ازمرک شهروجادةاصلیباب رگراه
بهشمارمیرود.این
جاذبههایگردشگریاینشهرستان 
زیرساختهایمهمبرایاف ایشبر 

گرگان،از
هایمناسبیداردکهبرایدرمانبیماریهایگوناگونمفیداست.ایجاد

ساحلازنظرطبیعی لجن
سایتلجن درمانیدراینمنطقهموجبتوسعةگردشگریدرشمالکشورخواهدشدواف ایشورود

گردشگرانبهتوسعةاقتصادیواجتماعیاینشهرستانکمکخواهدکرد .
با توجه به قابلیت های جغرافیایی ،طبیعی و اقلیمی این منطقه در حوزة گردشگری درمانی،
خصوصبحثلجن درمانیکهدرایرانکمتربهآنپرداختهشدهاست،وجودیکسایتب رگو


به
مجه لجندرمانیبرحسبمطالعاتتطبیقیواحداثیکمرک تخصصیامکاناتویژهوگستردهایرا
برای رونق گردشگری به ویژه توسعة گردشگری درمانی و گردشگری ترکیبی در این منطقه فراهم
می کندوبهتوسعةمقاصدگردشگریپایداردرشمالشرقیکشوروحدفاصلدواستانمازندرانو

ربارةامکانایجادیکسایتمناسبلجندرمانیمسئلةاصلی

گلستانمیانجامد.بررسیوتحقیقد

بنابراین،باتوجهبهکاربردی بودنپژوهش،سؤاالتیکهبایدپاسخدادهشوندبدین

اینپژوهشاست؛ 
درمانیدرساحلگلوگاهبهمنظورتوسعةگردشگریسالمتچگونه


شرحاست:امکانایجادسایتلجن
کیفیتزیرساختهایالزمبرایتوسعةصنعتگردشگریدراینمنطقه

ارزیابیمیشود؟کمّیتو 

چگونهاست؟وچگونهراهبردیبرایتوسعةگردشگریسالمتدراینمنطقهپیشنهادمیشود؟ 


پیشینة پژوهش
هدفاصلیازاینپژوهشبررسیامکانتوسعةگردشگریدرمانیبااستفادهازلجنهایسواحلآرام

ایویژهومتفاوتاستکهبابهرهبرداریاز

شهرگلوگاهبهمن لةجاذبه

وشبهمردابیوسیعدرمجاورت

دیگر امکانات موجود و زیرساختهای آمادة این سواحل فرصتها و م یتهای جدیدی برای ایجاد
مقاصدمتنو گردشگریدراینمنطقهفراهمخواهدکرد.استفادهازلجنهایمعدنیوگیاهیدر
درمان بیماری ها در ایران و جهان قدمتی دیرینه دارد که در بخش ادبیات موضو این پژوهش به
م ایا ،انوا لجن و نحوة استفاده از آن در ایران و جهان پرداخته میشود .پیشازاین ،بررسیهای
متفاوتیدرایرانانجام شدهاست؛براساسگ ارشیتحقیقی،لجنوآبدریاچةارومیهباامالحفراوان
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بهو یژهکلرورسولفات(گوگرد)وترکیباتآهنویدومقدارمناسبینمک،قدرتجذبحرارتزیاد،

لجنهایطبیشناختهشدهکه
مرغوبترین 

موادآلیمتعددومی انرادیواکتیویتةمناسبیکیاز
هاوسالپنژیتهایم منورحمیمناسبو


هایزنانازجملهمتریت
برایبیماریاعصابوبیماری
امکانسنجی
مؤثر است (مشکینی ،سعید و علی مشکینی .)1380 ،در پژوهشی دیگر ،با عنوان « 
،ایننتیجهبهدست

یرساختهایگردشگریدرمانی(مطالعةموردی:ج یرةاسالمیدریاچةارومیه)»

ز
یرساختهای منطقة موردمطالعه برای گردشگری درمانی مناسب نیست و با وجود

آمده که ز
یرساختهایاقامتی،

جاذبههایدیگرگردشگریبامشکالتیجدیازنظر ز
یلهایبالقوه ونی  
پتانس 
پذیرایی ،درمانی و ...مواجه است (آبیزاده .)1389 ،براساس پژوهشی دیگر با عنوان «گردشگری
سالمتوقابلیتهایگردشگریپ شکی ـ درمانیدرایران»،گردشگریسالمتوگردشگریدرمانی

با ظرفیتهای چشمههای آبگرم و آبهای معدنی ،گنبدهای نمکی و طبیعتگردی به همراه
گردشگریپ شکیتأثیربس اییدرتوسعةگردشگریمیگذارد(عربشاهیگری یوآریانفر.)1393،
نتایج پژوهشِ تأثیر ایران در گردشگری درمانی جهان اسالم با تأکید بر طبیعتدرمانی (کارکردها،
دهدکه،باتوجهبهپتانسیلهایموجودوموقعیتراهبردیایراندر

چالشهاوراهکارها) نشانمی

هم جواریباکشورهایمسلمان،امکانتبدیلایرانبهقطبگردشگریدرمانیوجوددارد (نوریو

هاودریاهابرایبیماریهای


چشمه
درایرانازدیربازاستفادةدرمانیازآبمعدنی

همکاران.)1391،
)وپرسابقهترینپ شکان

عمومیوپوستی(بالنئوتراپی)1رواجداشتهاست(فیضیومرتضوی1382،
هایگوناگونوحمامباآب


اندواینکاربهشکلکمپرس

هابوده

درکاربردبالنئوتراپیدرماتولوژیست
حرالمیتبرایبسیاریازامراضایجادکنندةپوستهری یانجام

نمکدار،حمامتارونی استفادهازآبب

میشده است .درمانهای درماتولوژیک بسیار پره ینهاند ،درحالیکه بالنئوتراپی ارزانقیمت است و

استفاده از

حتیاگربیاثرباشد ،روشینسبتاًبیخطراست(.)Millikan, 2002پژوهشیباعنوان «

کهاستفادههایدرمانیازلجنواهمیتآنونقش

مانهایطبیعی»منتشر شده 
لجندرمانیدر در 

محتملوسودمندآندردورانمدرنرابیانمیکند(.)Rastogi, 2012درپژوهشیباعنوان«اثر
یککارآزماییکنترلشدةتصادفی»پژوهشگرانبهاین

لجندرمانیدربیمارانمبتالبهآرتروززانوـ

توانبهمن لةدرمانیجایگ یندرکاهشدردوبهبودتوانایی


درمانیرامی

هدستیافتندکهلجن
نتیج
بیمارانمبتالبهاستئوآرتریتزانو،باکاهشمصرفدارو،بهکاربرد()Espejo-Antunez et al., 2013

درمانی،درمقایسهبابرخیشیوههایدیگرماننددرمانباکیسةداغ،تأثیربیشتریبراف ایش


لجن
کارکردهای مفید و کاهش درد در ب رگساالن مبتال به آرتروز دارد ( .)Crespin, 2017یکی از
درمانی هادرمانباگوگرددردریایبحرالمیتاستکهمی اننمکآن 27درصدو


ترینلجن

معروف
دهمرتبهازدریایمدیترانهشورتراستوغلظتباالییازکلسیم،سدیم،پتاسیم،منی یموبرومین

هایبحرالمیتبرایدرمانپسوریازیسبهکارمیرود.اینلجنتایک

دارد(  )williams, 2016
لجن
کنندةسلولهایمردةاپیدرمال


ماند،بنابراینمحركجریانخونوپاك

ساعتگرمومرطوبباقیمی
1.Balneotherapy
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آبگرم ق اقستان به چهار گروه با
آبمعدنی و  
است (خ اعی .)1396 ،در پژوهشی مناطق دارای  
جاذبههای طبیعی منابع و امکاناتی
بندیشده و این  

استعداد بسیار باال ،باال ،متوسط و پایین  
طبقه
برایتوسعةگردشگریسالمتدراینکشوربرشمردهشدهاست( .)Yessengabylovaet al., 2016,
ملکولهای چسبندة  CAMو تأثیر قوی و مؤثر

لجندرمانی بر روی 
افشرههای لجن ازطریق  
اثر  
سلولهای اندوتلیال ثابت شده است .انوا خوب لجن بر اف ایش عمر ،آبگیری
آنها بر  
ضدالتهابی  
3
2
1
بهطور
کراتیفوسیتهایانسانهمچونکالژن ،A1سیرتو ین ،سوپراُکسیددیسموتاز وآکواپورین 3را  

بهجای
فعالیتهایضدپیری،ضدالتهابیوضدتورمی 

میبرد.لجندرمانیتأثیراتمفیدیبر
معنیدارباال 

وپوسترامرطوبمیکندو کاربرد آرایشی بهداشتی مؤثری دارد (.)Spilioti et al., 2016

میگذارد 
لجندرمانی روی درد ادراکی ،کیفیت زندگی مرتبط با سالمت ()HRQLو مصرف دارو تأثیرداردو در
بیماراندارایآرتروززانوتأثیراتفوریومعنیداریمیگذارد( .)Espejo-Antunez et al., 2013
ادبیات موضوع
ایخودقابلیترویکردهایمتفاوتیداردواینامر

ایوبین 
رشته

علتخصلتفرا 
رشته


گردشگریبه
سببارا ةتعاریفبسیاریازآنشدهاست.درتعاریفاولیةگردشگری،بیشتربربعدمسافتوفاصله
بندیمیشدند


اندطبقه

ایکهازمحلمسکونیخودداشته

تأکیدشدهوگردشگرانبرمبنایفاصله
(پاپلی ی دی و سقایی ،1392 ،ص  .)12سازمان جهانی گردشگری ( )WTOبر بعد زمانی سفر
مسافرانوگردشگرانبیشتراز24ساعتوکمترازیکسالتأکیدکردهاست.
تقسیمکار اجتماعی وتفکیک

اکنون صنعتگردشگریشبکة پیچیدة اقتصادی اجتماعی براساس
نقشهاست که در آن زمان ،مبدأ ،مقصد ،مسیر ،اسناد مسافرت ،بازار ،ه ینه و حتی نو غذای

یشود.صنعتگردشگریبخشیازپدیدةگردشگریاستکه
گردشگرودیگرامورازپیشمشخصم 
ونظامهای خاصی

درخودرشتهها

اینششمؤلفه 

برمیگیرد .هریک از

گانهای رادر
شش 
مؤلفههای  

شبکههای اصلی این صنعت را تشکیل میدهند که زمینة فعالیت
دارند و درمجمو مؤلفههای  
هایششگانه

یآورند .دررویکردسیستمی این 
مؤلفه
اقتصادی ـ اجتماعی رادرجامعة مدرنفراهمم 
ارتانداز:
عب 
جاذبههایطبیعی،فرهنگی،صنعتیوخدماتی؛
 .1
حملونقلودفاترخدماتمسافرتی؛ 
 .2
اقامتوهتلداری؛

.3
4
.4پذیرایی،رستورانوگاسترونومی؛
.5بازار،خریدسوغاتوصنایعدستی؛
.6خدماتاختصاصیگردشگریهمانندبازاریابی،تبلیغات،آموزش،فنّاوریاطالعات،بیمه،بانک،
1. Sirruin
2. Superoxide dismutase
3. Aquaporin
4. Gastronomy

 191

سال هشتم ،شمارة دوم ،تابستان 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


تورگردانیو(...ابراهیمبایسالمی .)1397،

گردشگری درمانی
باتوجهبهتعاریفمتعدد،بهطورخالصهگردشگریدرمانیعبارتاستاز مسافرتبرایدرمانبااستفاده

ازبرخیعناصرطبیعیهمراهباتفرجوبهبودبعضیازاختالالتجسمیمانندبیماریهایپوستی،مفصلی

هاوآبهایگرموویژة


منظوراستراحتوتجدیدقوابامنابعدرمانیطبیعیمانندچشمه

وتنفسییابه
هاینمک،شنهایرادیواکتیوو،...بهمدتدوتاچهارهفته.بیمارانبستهبهنو اختالل


درمان،دریاچه
ممکناستتحتمراقبتپ شکیکاملیاج یقرارگیرند(شالبافیان،1394،ص .)39

تاریخچة گردشگری درمانی
مفهوم گردشگری درمانی مفهوم جدیدی نیست ،بلکه سابقة تاریخی آن به ه اران سال پیش
بازمیگردد؛ یعنی زمانیکه زوّار یونانی به مکانی مقدس موسوم بـه «اپیدوریا» در خلیج سارونیک

میرفتند تا از «آسلکپیوس» ،خدای سالمتی ،شـفا و درمان بگیرند .در این مکان افراد مجربی نی 

میپرداختند.مردم دربریتانیای دورة حاکمیت امپراتوری روم
بودند که به معالجه ودرمان بیماران  
شستوشو

زیارتگاههایی مراجعه میکردند کهخود رادرآبمقدس 

نی  ،برای مدت دوه ار سال ،به 
آلمانیها تمایل داشتند کـه با هدف

بهویژه 
دهند .در قرن هجده میالدی نی ثروتمندان اروپایی و  
آرامشوسالمتیبهکناررودنیلمسافرتکنند.
لحاضر ،کشورهای زیادی بر توسعة گردشگری درمانی مانند لجندرمانی ،رایحهدرمانی،
درحا 
آبهای گرم و معدنی ،غارهای نمک و همانند آنها متمرک شدهاند و نکتة مهم ایـن اسـت که

جاذبههایدیگرگردشگریآنکشورنی بهرهمیگیرند .
بیماران،ضمندرمان،ازامکاناتو 

اهمیت گردشگری درمانی
گردشگریدرمانیاهمیتاقتصادی،فرهنگی،اجتماعیوحتیسیاسیداردکهخالصةآندرجدول
مشاهدهمیشود .

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

اهمیت گردشگری
درمانی ازنظر
اقتصادی

کارکرد اقتصادی گردشگریدرمانی از مهمترین پیامدهایآنبرایجامعة می بان
است .اصوالًصنعتگردشگریسبب نقلوانتقال سرمایه ازمبدأبهمقصدسفر در
بهجامعهایت ریق

میشودواینپولاگرازخارجکشور
گردشگریداخلیوخارجی 
میتواندتأثیربس ایی درارزآوریوتوسعةبهینة
شود ،بهدلیلضریبتکاثریباال 
بهدرآمدزایی،اشتغالزایی،

صادراتواقعیآنجامعهداشتهباشد.گردشگریدرمانی
گذاریداخلیوخارجیورونقاقتصادیدربخشهایگوناگونمنجرخواهد


سرمایه
شد .
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اهمیت گردشگری
درمانی ازنظر
اجتماعی 

لجندرمانی با رویکرد قابلیتسنجی توسعة گردشگری سالمت ...

ورود گردشگری متقاضی درمان میتواند موجب تعامل اجتماعی بیشتر ،اف ایش
وحرفهای جامعةمحلیومشارکتبیشتر

اشتغال وبهکارگیرینیروهای متخصص 
درزمینههایمرتبطبادرمان و

حرفهآموزی وکسب تخصص 
آنهاشود .اینامر 

سالمت را برای افراد آن جامعه جذاب کرده ،درنتیجه تمایل به تحصیل و تعامل
اجتماعیاف ایشمییابدوآثارمفیدآنبرپیشرفتجامعهمترتبخواهدشد.

همراه با ورود گردشگران جویای سالمت ،امور مربوط به بهداشت و درمان آن
سرمایهگذاران جذاب خواهد شد که این امر موجب

منطقه برای متخصصان و 
اف ایشمراک درمانیمیشودو تأثیربس ایی بر سالمتافرادآنجامعهوبهبود
اهمیت گردشگری
آنها خواهد داشت .جذب سرمایة تحقیقاتی برای کشف
استانداردهای زندگی  
درمانی ازنظر پزشکی 
پتانسیلهای درمانی در طبیعت منطقه نی موجب اف ایش امکانات بهداشتی،

انهایجایگ یندرجامعةمحلیودرنتیجهکاهشفقروبهبودرفاه
پ شکیودرم 
اجتماعیواستفادهازداروواعمالجراحیخواهدشد .
منبع :ادبیات پژوهش

جایگاه ایران در گردشگری درمانی
مقامهای دهم،پنجمو
بهترتیب  
آبوهوا ومیراثفرهنگی  
جاذبههای گردشگری طبیعی  ،
ایران ازنظر  
گردشگریدرمانیآنگ ارشیدردسترسنیست.در برخی کشورها

چهارم جهان راداردولی ازبازار 
صنعتیشدن وهمچنیناف ایشتعدادسالمندان

توسعةمعنیداریداشتهاست.امروزه با 

اینصنعت 
انسانها بحث گردشگری درمانی یکی از
کشورها و بروز دردهای مختلف متفاوت در جسم و روان  
میرود .دغدغه این است که چه
بهرشد در گردشگری سالمت ایران و جهان بهشمار  
بخشهای رو 

استعدادهاییوجودداردوچگونهمیتواناینبخشازگردشگریسالمتراگسترشداد.گردشگری

ایرانهماننددیگربخشهایگردشگریموضوعیفرابخشیوبیندستگاهی است؛ سازمان

درمانی در
دستگاههایی

میراث فرهنگی وگردشگری ،وزارتبهداشت ،وزارتامور خارجه ووزارترفاه ازجمله 
خیلاند .
هستندکهدرتوسعهیاعدمگسترشصنعتگردشگرید 
چشمههای آبگرم برای درمان بیمارهای گوناگون

45میلیون گردشگر درجهان از
ساالنه حدود  
چشمههای آبگرم ،درمقایسه با کشورهای دیگر ،سهمچندانی

استفاده میکنند؛ اما ایران ،با داشتن 
شناسایینشدن

بهعلت 
بهدست نیاورده است  .
ینمیان  
درا 
از این گردشگران ندارد و هنوز جایگاهی  
فقدانسرمایهگذاریدراینمناطق،تاکنونازایناستعدادهایطبیعی

آبگرموهمچنین
چشمههای 

بیماریها وارتقای سالمت در

ولجنهایطبیعی برای درمان 

آبگرم 
وفرهنگیمثل خواص درمانی  
چشمههایآبگرمبرای

بهرهگیرینشدهاست.امروزهدرکشورهایگوناگوناز
داخلوخارجازکشور 
میکنند؛ اما این امر درکشور ما هنوز نهادینهنشده ومسئوالن
آبدرمانی استفاده  
جذب گردشگران  
درصددآن نیستندکه ازاین امکانات طبیعی در جذب گردشگر داخلی وخارجی استفاده کنند.به
سایرظرفیتهاوآثارتاریخیگردشگریموجوددرکشوربالاستفاده

همینعلتاینظرفیتنی مانند
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باقی مانده است(عربشاهیکری یوآریانفر،1393،ص .)147مناطقساحلیمانندمیانکالهکهدر

مجاورسایتمدنظرپژوهشقراردارد،اکنوندارایپایداریاکولوژیکاست.ایننو ازپایداریهمان
توانباآنپایداریرابهصورتعمومیدركکرد(رضوانی .)1390،


وجهیاستکهمی
بیماریهابا

منحصربهفرددردرمان

لجندرمانیاصطالحیقدیمیاستکهبهروشی
لجندرمانی :
لجنرویپوستیاحمام

استفادهازگلولجنغنیازموادمعدنیوگیاهیاطالقمیشود .مالیدن 
شرکتهای تولیدکنندة شامپوها و

بهتازگی 
روشهای لجندرمانی است  .
معمولترین  

لجن گرفتن از 

کردهاند.باوجوداین،در
زیبایی،محصوالتجدیدیبرایاستفادهازاینروشدرمانیعرضه 
محصوالت 
حمامهای لجنبرایکاهشدرد
مردمهنوزازلجندرمانیو 

کشورهاییماننداتریش،کلمبیاوایران 
ناراحتیهایپوستیبهرهمیگیرند.

مفاصل،سیاتیک،دردهایم من،روماتیسموبرطرفکردن
لجندرمانی شیوه ای درمانی با استفاده از داروی طبیعی است که با بهرهگیری از شکلهای

لجننوعیلجندرمانیاستکهبرایمدیریتاختالالتگوناگون

گیرد.حمام

گوناگونلجنصورتمی
استفادهمیشود (Gnanadeep et al., 2016, p. 58).

لجندرمانی مانند حمام لجن یا بستة لجن برای درمان شرایطی مانند تب ،اسهال ،دیسانتری،

یبوست،اضطراب،التهابات ،سردرد،آلرژی،خطاهایانکساریچشممفیداست.همچنینبرایدرمان
بیماریهایقلبی ـ عروقی،اسکلتی ـ عضالنی،زنان،پوستیوخودایمنیمفیداست.درسراسرجهان

هایلوکساستفادهمیشود (Chadzopulu et al., 2011, 132-136).

حماملجنبرایآرامشوهدف

ریفعمومیپذیرفته شده،لجنترکیبیازموادمعدنیوآلیهمراهباآباست

لجن:باتوجهبهتع
طورتجربیدربیماریهایمفصلی،


تأثیرعواملشیمیاییمختلفقرارگرفتهاست.لجنبه

کهتحت
اسکلتیوعضالنیاستفادهمیشود) .(Franke et al., 2000
رسدکاربردلجنبهتنهایییادرترکیببابالنئوتراپیدرروندآرتریتم منمؤثرباشد.


نظرمی

به
همچنینمشاهدهشدهاستکهسببایجادفعالیتضدالتهابیوتأثیرسیستمضداکسیداندربیماران
مبتالبهاستئوآرتریتمیشود (Bellometti et al., 1997).


مزایای لجندرمانی:
سوختوساز

یبخشد وباکمکبه
.لجنعضالتراشلمیکندوجریانخونرابهبودم 

1
بدنتأثیریمثبتبرهضمغذادارد.
وجودآمده،مفیداستودردراکاهشمیدهد.
به 
.2درشرایطیکهالتهاب/تورم 
نرممیکندوبرایپوستمناسباست.
.3مورا 
شدهاندمفیداست.
.4درشرایطیکهمفاصلسفتوسخت 
پرداختهاند،محیطی

بهویژهدرکشورهاییکهبهتوسعةاینصنعت
.5استخرهایجدیدلجن ،
خانوادهها نی قرار

یکند واخیراً مورداستقبال
متنو ،مفرح،متفاوتوجذاببرایمردمایجادم 
گرفتهاست.
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لجندرمانی با رویکرد قابلیتسنجی توسعة گردشگری سالمت ...

انواع لجن برای درمان:
اتوجهبهمنشأآنها

هایمتفاوتیدارد.ترکیبلجنهاب


هایموجوددرنقاطمختلفجهانویژگی

لجن
متفاوت است .اوالً ،ترکیبات معدنی لجن به نو سنگهای موجود در منطقه و روند تشکیل خاك
هایگلولجنتحت تأثیرانوا معادنونو خاك،گیاهانوجانورانمنطقه

بستگیدارد .ثانیاً،ویژگی
بنابراین،پیشازاستفادهازآنبایدآزمایشهایتخصصیانجامشودوم ایاوخواصلجنهر

است؛
منطقهمشخصشود.هرنو لجنبایدپیشازاستفادهخشکشود،پودرشودوازهرنو ناخالصی
مانند سنگ ،علف پاك شود و از جداکنندههای فنی و حرفهای عبور کند .برخی از مهمترین انوا 
دعبارتانداز:

کردهان
لجنهایطبیعیکهمنابعمختلفبهآناشاره 

هاستوبرایلجندرمانیمناسباست،زیرا


خاكکتانتیرهکهدارایبرخیروغن
لجن سیاه 1:
غنیازموادمعدنیاستوهمچنینبرایمدتطوالنیآبراحفظمیکند .اینلجنبایدهمواره
عاریازهرنو آلودگیباشد.
لجن دریای مرده 2:کلئوپاتراوملکهشیباازایننو لجنبرایزیباییاستفادهمیکردند.لجن
سیاهدریایمردهخاصیتزیباکنندگیودرمانیدارد.اینلجنبیشازبیستنو نمکوموادمعدنی
درحالیکهاین

شاملمنی یم،کلسیم،برومیدپتاسیم،سیلیکات،تارطبیعیوعناصرارگانیکدارد .
هاآنهارا


التپوستیسودمنداست.وجودسیلیکاتدرماسک
موادمعدنیبرایدرمانانوا اختال
سازیپوستبسیارمفیدمیسازد.لجنباعثاف ایشگردشخونمیشودو


کنندگیوپاك

براینرم
پوسترادرخشانمیکند.

وجودمیآید.این


هاوگیاهانبه
لجن مور 3:لجنیاستکهطیه ارانسالازبقایایارگانیکگل
ها،اسیدهایآمینه،هورمونهای


بهخمیرینرمحاویاسیدفولیک،ویتامین
بقایادرطیچندینسال 
شودکهبهراحتیجذببدنانسانمیشود.ایننو گلدارای


گیاهی،اسیدهایهیومیکتبدیلمی
خواصیاستکهالیةباالیآنبایدازناخالصی(آلودگیها)پاكشودوخلوصلجنحفظشود.این

لجندارایخواصدرمانیاستوبرایسمزدایی،بهبود،زیباییوتغذیةپوستبدنانسانمفیداست.
اینلجندارایتأثیراتضدالتهابیوضدپیریاست.همچنیندردرمانآرتروزوبهبودیازآسیبدر
ورزشهامفیداست .


انواع لجنهای پزشکی:
آتشفشانی.
میروندسهنو اند:الیی،توربی ،
لجنهاییکهبرایمعالجهودرمانبهکار 

سیاهرنگ بابویهیدروژنسولفورهکه
قابلتغییر شکل و 
تودهای چسبنده ،
لجن الیی :اینلجن 
میشود .درآبایندریاچهگیاهانوجانورانمخصوصی
دریاچههای نمک ارتولید 

تهلیمانهاو

در 
میشود و در اثر عمل
زیست میکنند که پس از مرگ آنان مواد آلی فراوانی تولید و تهنشین  
1. Black mud
2. Dead sea mud
3. Moor mud
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نشاستهای و

میپوسد وبهمحصوالتپروتئینیوچربیو 
میکروبهای مخصوصیدرغیاباکسیژن 

تبدیلمیشود.

آمونیاكوهیدروژنسولفوره
لجن توربی :اینلجندرنتیجة پوسیدنبقایایگیاهیدرزمینباوجود نمفراوانودرغیاب
میشود .در این نو لجن خواص لجن الیی یعنی چسبندگی کلو یدی و همچنین
اکسیژن تولید  
تحریککنندةشیمیاییکمتراست .

عوامل
کانیآتشفشانی

بهوسیلةسرچشمة
لجنهادرتهدریاچهقراردارندو 
لجنهای آتشفشانی:این 
یههای رسی آهکی ،خاکستر آتشفشان و انوا 
سرچشمهها هنگام گذشتن از ال 

میشوند .این 
ایجاد  
میکنندوبهشکلگل
مخلوطونرم 

الیههاراباهم
وجودمیآیندومواداین 

موادآتشفشانیدیگر 
به

درمیآورند 
چسبنده 
درمانیبهدوشکلانجاممیشود :


لجن
کارمیروند.


الموضعیبه
هایلجنبهطورمعمولبرایاستعم

 .1استفاده از بستههای لجن :
بسته
هایموضعیباضخامتواندازةمتفاوتساختهمیشود.درایننو 

هربستةلجنبرایانوا استعمال
هایلجندرچندیننوبتاستفادهمیشودوبهبهبودرنگپوستکمکمیکندوبر


درمان،ازبسته
لکههایپوستیراکاهشمیدهد )Naturopathycure web site, 2019(.

هایلجنبهمدته ارانسالاستکهشناختهشدهواستفادهمیشود،


حمام
 .2حمامهای لجن:
اما سازوکار آنها بهطور کامل درك نشده است .لجندرمانی با موفقیت در درمانهای نورولوژیک1
(عصبی)،روماتولوژیک( 2استئوآرتریت)واختالالت قلبیوعروقی،امراضزنان(التهابواختالالت
چرخةقاعدگی)وآسیبشناسیپوست(اگ ما3،آکنه4،پسوریازیس5،درماتیت)6استفادهشدهاست .

ایآرامومدرنبهشمارمیروند.همچنینحماملجندردرمان


اندوتجربه
هالذت 
بخش


ایندرمان
هایمختلفپوستاستفادهمیشود.استفادهازحمامطبیعیلجندرایندردهای


روماتیسموبیماری
م من فنگتراپی 7شناخته میشود و در میان طیف گستردهای از بالنئوتراپی (درمان بیماری با
کردندرچشمههایمعدنی)قراردارد(Chadzopulu et al., 2011, p. 132) .

حمام


لجندرمانی در نقاط گوناگون جهان
موضو لجندرمانیدرچندسالاخیرم وردتوجهبسیاریازمحققانقرارگرفتهومقاالتزیادیدر
درمانیواستانداردهایموجودبرایلجندرمانی

اینزمینهتدوینشدهاست.دراینمقاالتآثارلجن
بررسی شده و لجن دریاچهها و چشمههای گوناگون جهان از ابعاد گوناگون پ شکی و درمانی
1. Neurology
2. Rheumatology
3. Eczema
4. Acne
5. Psoriasis
6. Dermatitis
7. Fangotherapy
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هاازچهارمنظرآزمایشمیشوند :


غلبنقاطجهانلجندریاچه
وتحلیلشدهاست.درا

تج یه
.ویژگیهایفی یکیمثلرنگ،بو،ساختارو...؛ 

1
.ویژگیهایشیمیاییمثلPHو...؛ 

2
سلولیها که نباید از می ان مشخصی

ویژگیهای میکروبشناختی مثل تعداد باکتری و تک

 .3
بیشترباشد؛ 
.4بررسیموادآلیمعدنیمفیددرلجنآنمنطقهمثلسدیم،منی یم،باریمو ....
کلینیکهای لجندرمانی در کشورهای اروپایی
دربسیاریازکشورهاازجملهآلمان،سو د،سو یس،چین،هند،بلغارستانویوگسالوی،لجندرمانی
بهصورت کلینیکی انجام میپذیرد .در این کلینیکهای بهداشتی ،لجن از نقاط گوناگون جهان

هایزنجیرهای ESPAکهدرتمام


مثال،کلینیک

شود.برای
وبهمراجعهکنندگانارا همی

خریداری 

کشورهایقارةاروپاشعبهداردودراغلبآنهاخدماتلجندرمانیرانی ارا همیکند.گفتنیاست

اچههای لجن بهصورت مستقیم برای
که معموالً نرخ اینگونه خدمات بسیار باالتر از استفاده از دری 
حالحاضراینمراک درکشورآلمانشناساییشدهاست .
کنندگاناست.در 


مراجعه
ترینتولیدکنندههایاین

کشورهاییهمچونآمریکا،ویتنام،آلمان،دانمارك،ترکیهوهندازب رگ
محصوالتاند.عرضةاینمحصوالتبهدوصورتاست :


 .1بستهبندی و فروش لجن طبیعی (بهصورت و یا خشکشده):
معموالً مشتریِ این محصول کلینیکها هستند .فروش این محصوالت نیاز به سرمایهگذاری زیادی
هایالزمرامیپذیرندوه ینةتولیدوبستهبندیزیادیبرای

نداردومعموالًخریدارانانجامآزمایش
فروشندهنخواهدداشت.لجنبحرالمیتراکشورهایاردن،فلسطینورژیمغاصباسرا یلبهاین
صورتمیفروشند .


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


اند.تولیداین

گونهمحصوالت

افرادعادیمشتریاین
همچنیناخذمجوزهایالزمدارد.ازبرندهایب رگدراینزمینهمیتوانبهSeacertوAvaniاشاره
کردکههردومحصولکشورآمریکاهستند ..
شودکهدرزمینةلجندرمانیفعالیتداشتهاند :

دراینجابهتعدادیازطرحهایکشورهاییاشارهمی


جدول  :2طرحهای لجندرمانی در برخی از کشورها

لجندرمانیدالیان 

Dalyan Mud Bath

دالیان شهری است در جنوب غرب ترکیه .در قسمتی از دریاچة
 Köyceğizدر شهر دالیان ،مجموعة لجندرمانی دایر شده که پذیرای
تعدادزیادیازگردشگراناست .
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لجندرمانیکلمبیا 

Volcano Mud Bath in
Totumo, Colombia

منطقهایکوچکدرشمالکشورکلمبیاست.دریکیاز

 EL Totumo
کوههای آتشفشانی این منطقه لجندرمانی از خدماتی است که به

ساکنان و گردشگران کشور کلمبیا ارا ه میشود .همچنین لجن این
منطقه،ازنظرمکانقرارگیریآن،گرماست.

نوبکشورایتالیاست.لجندرمانیدراین

ولکانوج یرهایکوچکدرج
لجندرمانیج یرةولکانو

منطقه بهصورت کامالً طبیعی است و ساختوساز زیادی برای ایجاد
ایتالیاVulcano Mud Bath
استخرلجندرآنصورتنگرفتهاست.
هایمتفاوتمردمزیادیازلجنهای

درمنطقة Lo Pagonنی درفصل
لجندرمانیاسپانیا 

یااستفادهمیکنند.ازلجنایندریادرتهیةکرمهای

 Mud Baths in Lo Pagan,موجوددرکفدر
Spain
بهداشتینی استفادهمیشود .
اینمرک درکشورهندودراستانODISHAقراردارد.خدماتمتنوعی
مرک توریستیدرمانیهند
برپایة شیوههای درمانی و بهداشتی طبیعی در این مرک ارا ه میشود.
Jagadguru KripaluYoga
ازآنجمله میتوان به یوگا ،لجندرمانی ،ماساژدرمانی ،طبیعتدرمانی،

and Naturopathy
Hospital
گفتاردرمانیوجلساتانگی شیروحوجسماشارهکرد .
لجندرمانیویتنام 

( Thap Ba Hot Spring,

)Vietnam

درمانیلجندرمانی


لجن
ویتنام Tram Trung,
Vietnam

بندیشدة
هایبسته 

انوا گوناگونمحصوالتدرمانیبهداشتیهمچونلجن
کوتروهمچنینمحصوالتبهداشتیفرآوریشدهازجملهکرمهای

خش
آرایشیبهداشتیدراینمجموعهارا همیشود.اینمحصوالتتولیدکشور
ویتنامهستند.
مجموعة  Tram Trungدر کشور ویتنام در استان  Khanih Hoaقرار
جموعهباطراحیخاصخود،بهشکلتخممرغ،سعیکرده

دارد .اینم
برایگردشگرانجذابیتبیشتریایجادکند.نامدیگراینمجموعهصد
تخممرغ است .در این مرک نی انوا گوناگون لجندرمانی بهصورت

تکنفره ،چندنفره یا گروهی ارا ه میشود .شکل وانهای لجنهای

دریاییومعدنیدراینمجموعهنی شبیهتخممرغاست .

منبع :ادبیات پژوهش

روش پژوهش
هایتخصصیب)روشهایاسنادی


آزمایش
هابهکاررفتهاست :الف) 
دراینپژوهشترکیبیازروش 

ایوج)روشپیمایشیومشاهدهای.درروشاول،چونهدفاصلیومتمای اینطرح


کتابخانه
و
لجندرمانیاست،برایاطمینانازکیفیتلجنمناسب،بادستوروتجوی پ شکانمتخصصارتوپدی

شیوههای
انجاممیشود.گروهی از متخصصان با  

آزمایشهای تخصصی الزم مشخص و 

و پوستی انوا 
نمونهها به دو آزمایشگاه
کردهاند و با ارسال آن  
نمونهبرداری  
حرفهای از سایت موردنظر  
کارشناسی و  
میشود.درروش
آزمایشها استفاده  

یشهای تخصصی انجام گرفته است و از نتایج همان 
معتبر آزما 
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هاوسازمانهاوبااستفادهازگ ارشهای


دوم،اطالعاتالزمدراینپژوهشبامراجعهبهکتابخانه
آوریشدهاست.پژوهشاسنادی،پژوهشیمبتنیبرشواهدبرگرفتهازمطالعةاسنادمانند


معتبرجمع
آرشیوها یا آمار رسمی است (مجدفر ،1382 ،ص  .)276در این روش ،از تحلیل مجموعة اسناد و
اطالعاتمعتبرنوعیتوصیفوتفسیرارا همیشود()Baily, 1994ودرآنزبانمکتوبواطالعات
موجود مورد استناد قرار میگیرد ( )Mogalakwe, 2006و برخی آن را در کشف واقعیت مثل
نگریستن از شیشة پنجره به درون اتاق دانستهاند ( )Flick et al., 2005در این پژوهش ،اسناد و
اطالعات از منابع رسمی همانند استانداری ،فرمانداری ،سازمان میراث فرهنگی و صنایعدستی و
گردشگریومجتمعتوریستیآبادگرانایرانبهدستآمدهاست.درروشسوم،ازمشاهدهومصاحبة

نیمهساختاریافته با گروههایی از مدیران ،نخبگان محلی و گردشگران برای جمعآوری اطالعات و

استفادهشدهاست.اینپژوهشدربازةزمانی 1396تا 1397درشهرستانگلوگاهومحیط

دادهها

مؤثربرآنانجامشدهاست .
ششگانةصنعتگردشگریمورد
مؤلفههای 
بهمنظورانجاممشاهده،تأسیسات وواحدهایمربوطبه 

بهویژه صاحبان
بازدید پژوهشگران قرار گرفته است و با مدیران خصوصی و دولتی ،نخبگان محلی  
آنها واعضایشورایشهروروستاهایساحلیمصاحبهشدهاست.
کسبوکارومشتریانومراجعان 

نهگیریشدهاست.برایبررسیبیشتر،اسنادومنابع
مصاحبهها بهروشگلولهبرفینمو 

برایانجام
برداریقرارگرفتهاند.اطالعاتاینپژوهش


شدهموردبهره

هایانجام

ایواطالعاتازپژوهش

کتابخانه
با مشاهده ،مصاحبه با مدیران ،بررسی اسناد و همچنین گ ارشهای شرکت آبادگران و فرمانداری
شهرستانگلوگاهنی تکمیلشدهاست .
یافتههای پژوهش
گزارش آزمایشهای تخصصی انجامشده
هایاینطرحاستوبههمیندلیلاولیناقدامنمونهبرداریاز

لجندرمانیوجهمتمای وممتازجاذبه

جوارسایتولجن زارگستردةساحلاینطرحبودهکهبادرخواستهلدینگگردشگری


محوطةهم
سازمان تأمین اجتماعی و دستور پ شکان و متخصصان این موضو انجام شده است .طبق
برداریهایتخصصیبهداشتیوپ شکیکهدرتاریخ1395/02/25دراینمنطقهصورتگرفت،


نمونه
هایاولیهیکگروهچهارنفرهازمتخصصاندرمحلحضوریافتندکهپسازبررسیهای


دربررسی
دقیقهدرلجنهایمحل

ایومشاهدةلجنهایموجودخودآنافرادنی برایآزمایشحدود60


حرفه
برداریفرورفتندوقسمت هایمتفاوتبدنازجملهدستوپایخودرادرتماسطوالنیبا


نمونه
لجن هاقراردادند.هدفازاینآزمایشبررسیعوارضاحتمالیاستفادهازلجنمنطقهبررویپوست

نجاماینفرایندوپیگیریوضعیتاعضایگروه،هیچگونهعوارضیازجملهسوزشو

افرادبود.پسازا
برداریبافراوانیهایالزمبهشیوةعلمیو

بیماریپوستیدرروزهایبعدیگ ارشنشد.سپسنمونه
هابرایآزمایشبهتهرانارسالشد.درتهراندوآزمایشگاهبهمنظورآنالی 


ایانجامشدونمونه

حرفه
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نمونههاانتخابشد :

 .1آزمایشگاه شرکت بینالمللی بازرسی کاالی تجاری
شرکتهای ایرانی متخصص درزمینة بازرسی

شرکت بازرسی کاالهای بینالمللی ( 1)IGIاز اولین 
محصوالتکشاورزیوصنعتیوموادغذایی،باسابقةبیستسالفعالیتودراختیارداشتنآزمایشگاه
منظورانجامآزمایشهایمیکروبینمونة

باتجربهدرزمینةموادغذاییومیکروبشناسی  ،
به

وکارکنان 
لجنسایتگلوگاهانتخابشد .

 .2شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما 
داشتنآزمایشگاههایمجه مواد

اینشرکتباتوجهبهتجربةفراواندرزمینةموادمعدنیودراختیار

معدنیوهمچنینپیشنهادمتخصصاناینزمینهانتخابشد.گفتنیاستاینشرکتدرسال1393
واحدنمونةمطالعةمعدنیجمهوریاسالمیایرانشناختهشد .
نتیجة آزمایشهای تخصصی لجن منطقه
 .1آزمایشهای میکروبی
هایمیکروبیانتخابشد.آزمونهایمیکروبیباهدف


نمونةلجنسایتگلوگاهبرایانجامآزمایش
سنجشنمونهازنظرآلودگی ها(بامنشأفاضالبخانگیوصنعتی)وازچهارمنظربررسیشدکهدر

جدول3گ ارشآنارا هشدهاست .

جدول  3آزمایشهای میکروبی نمونة لجن سایت گلوگاه ()1396
ردیف

نوع آزمایش

موضوع آزمایش

1

میکروبی 

ةتخمانگلها 

آلودگیبهوسیل

وسیلةآنتروباکتریاسهها 


آلودگیبه

2

2

میکروبی 

3

میکروبی 

3

4

میکروبی 

4

وسیلةآنتروکوكها 


آلودگیبه
آلودگیبهوسیلةاشرشیاکلی 


استاندارد

نتیجه

 ISIR 3677

منفی 

 ISIRI 2461/2

منفی 

 ISIRI 2198

منفی 

 ISIRI 2946

منفی 

منبع :یافتههای پژوهش


شود،انگلهاازراهپوستجذببدن

برحسبآنچهدرعلومزیستشناسیوپ شکیگ ارشمی
میشوند و باعث بیماریهای گوناگون پوستی و داخلی میگردند .همچنین آنتروباکتریاسهها،

آنتروکوكها و اشرشیاکلی از باکتریهای روده ای هستند که در صورت انتقال به بدن فرد به

کنندوباعثبیماریمیشوند .


رشوایمنیبدنحملهمی
قسمتهایمختلفازجملهسیستمگوا

1. International Goods Inspection Co
2. Enterobacteriaceae
3. Enterococcus
4. Escherichiacoli
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لجندرمانی با رویکرد قابلیتسنجی توسعة گردشگری سالمت ...

،لجنسایتدریایآرامگلوگاههیچیکاز

دستآمدهدرآزمایشگاهشرکتIGI
براساسنتایجبه 

موارد آلودگی ذکرشده را نداشته و طبق نتیجهگیری آزمایشگاه «احتمال آلودگی نمونه با فاضالب
خانگیوجودندارد» .

 .2آزمایش عناصر
آزمایشدومشاملآنالی عناصرموجوددرلجنسایتگلوگاهشاملعناصروموادمعدنیمفیدازجمله
منی یم،کلسیم،باریم،ید،کروم،روی،مس،آهن،فلورید،نیترات،سولفات،کلریدوهمچنینعناصری
استکهمی انزیادآندرخاكیالجنمنطقهمضراست(مانندکادمیموسرب) .
وآنیونهااست .

آنالی هایتعریفشدهشاملبررسیعناصرموجوددرلجنطبیعی(54عنصر)

جدول  :4مقایسة عناصر مفید و مضر لجن سایت گلوگاه و بحرالمیت
ردیف

نام سایت

1

گلوگاه

2

بحرالمیت

نوع عناصر

عناصرمفید 
عناصرمضر 
عناصرمفید 
عناصرمضر 

نام عناصر

میزان

روی)(Zn

 %81

آهن)(Fe

 22131

کادمیم)(Cd

 %0/1

روی)(Zn

 %5

آهن)(Fe

 965

کادمیم)(Cd

-

منبع :یافتههای پژوهش


دربررسی هایاولیهدرآزمایشگاهمشخصشدعنصرکادمیمکهمضراستدرلجنسایتگلوگاه

( 0/1تقریباً صفر) است (مطابق جدول  .)4همچنین ،می ان عنصر بسیار مفید آهن  22131است.
بهعنوان مواد
شایان ذکر است در پژوهشی با عنوان «استفاده از مادة معدنی رس در بحرالمیت  
تسکیندهنده»  ،می ان عنصر آهن در لجن بحرالمیت را  965مقیاس آهن اعالم کرده است.
بهعبارتدیگر،آهنموجوددرلجنگلوگاهبیشازبیستبرابرنمونةلجنبحرالمیتاست(نمودار.)1

همچنین در همین مقاله مقدار روی لجن بحرالمیت پنج است و آنالی ها مقدار روی لجن طبیعی
).گفتنیاستدرمقالههایگوناگون،ازجملهمقالةذکرشده،

گلوگاهرا 81نشاندادهاست(نمودار2
وجودعناصریهمچونآهن،رویوسلسیومبرایبیمارانباروماتیسمپیشروندهبسیارمفیدشناخته
شدهاست .
در بررسیهای انجام شده ،می ان عناصر موجود در لجن سایت گلوگاه مناسبتر از لجن مناطق
دیگرازجملهبحرالمیت،مراک لجندرمانیترکیهوهندارزیابیشدهاست.
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عنصر آهن
30000
20000
10000
0
لجنبحرالمیت

لجنگلوگاه

نمودار  :1مقایسة میزان آهن ( )Feموجود در لجن گلوگاه با بحرالمیت



نمودار  :2مقایسة میزان روی ( )Znموجود در لجن گلوگاه با بحر المیت
منبع :یافتههای پژوهش

ویژگیها و زیرساختهای منطقة موردمطالعه برای توسعة گردشگری درمان:

الف) ویژگیهای طبیعی و اجتماعی محدودة موردمطالعه
بیستکیلومتریشمال

شهرستانگلوگاهدارایدوبخشمرک یوکلباددراستانمازندراناستودر
جلگهای و در
منطقهای  

شرقی بهشهر و در مسیر راه اصلی ساری ـ گرگان واقعشدهاست.گلوگاه در 
نهایکشاورزیودرششکیلومتریخلیجگرگانقرارداردوبرحسبسرشماری
جنگلهاوزمی 

میان
سال21352،1395نفرجمعیتدارد .
تابستانها  38درجه باالی صفر و کمترین درجه

آبوهوا:معتدل و مرطوب ،بیشترین درجة گرما در 

یمتراست .
بهطورمتوسط650میل 
زمستانهایکدرجهزیرصفرومی انبارندگیساالنه 

در
عدهای از
آریایینژادندو به زبان فارسی با گویش مازندرانی و ترکی سخن میگویند .قاجاریه  

مردم:
مردمقراباغراهمبهگلوگاهکوچانیدهاست .

ب) گزارش زیرساختهای موجود در شهرستان گلوگاه
یشود،برحسب
یاصلیصنعتگردشگریاینشهرستان،کهسایتلجندرمانیدرآنواقعم 

مؤلفهها
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لجندرمانی با رویکرد قابلیتسنجی توسعة گردشگری سالمت ...

امشدهدرجدول
مصاحبههایانج 

تأسیساتوواحدهایموجودبرحسبگ ارشهایمعتبرومشاهدهو
بهصورتخالصهگ ارششدهاست .
 5

جدول  :5خالصة تأسیسات و واحدهای موجود در مؤلفههای اصلی صنعت گردشگری شهرستان گلوگاه و
حومه ()1397
مؤلفههای اصلی
صنعت گردشگری

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

شهرستانگلوگاهدارایجاذبههایطبیعیوورزشیوتاریخی ـ فرهنگیمتعددیاست .

 .1جاذبههای طبیعی و اقلیم معتدل ساحلی خاص این شهرستان شامل چهارده
منطقهاستکهچهارمنطقهازآنهامنطقةنمونههستند:ساحلدریایآرامگلوگاه

شود(منطقةنمونه)،همجواریباج یرةپرجاذبه


واقعمی
کهسایتلجندرمانیدرآن

وحشبهویژهپرندگانوماهیهاینادر،

نظیرمیانکالهکهبهمن لةپناهگاهحیات


وکم
تاالب بینالمللی و ذخیرهگاه طبیعی زیستکره تحت حفاظت محیطزیست است.
جاذبههای
مجاورتبامنطقةخاصآشوراده،پاركجنگلیتوسکاچشمه(منطقةنمونه)،منطقة
طبیعی ،فرهنگی،
جنگلیخرب هچشمه(منطقةنمونه)،جنگلحاشیةرودخانهمشی(منطقةنمونه) .
تاریخی و صنعتی
 .2جاذبه های ورزشی :مثل سایت پروازی روستای مهدیرجه و ورزشهای آبی و
نوردی،پیادهرویو ...


مناطقویژةکوه
.3تعداد 21اثرمیراثیوتاریخی ـ فرهنگی کهشان دهاثرآنبهثبترسیدهاست؛
همانند:امام ادههاشمتیرتاش،ایستگاهراهآهن،خانةزافیروپولوس .
.جاذبةصنعتیهمانندشهركصنعتیروستایشهدایتیلهنو،کارخانةآجرماشین

4
خانگیبردنا،کارخانةکشتارگاهصنعتیریحانآبادو ...


فدك،کارخانةلوازم

حملونقل 

 .1هوایی :از فرودگاه ساری به مسافت شصت کیلومتر و از گرگان به مسافت شصت
کیلومتر (پروازهای داخلی به تهران ،مشهد ،زاهدان ،اصفهان ،کیش ،بندرعباس ،شیراز،
اهوازو )...
 .2زمینی :از مسیر ب رگراه اصلی شمال کشور به خراسان و پایانههای مسافربری
گلوگاه،ساریوگرگان .
حاضرودرآیندهخطراهآهنازشمالبه

شمالکشوردر 
حال

.ریلی:شبکةراهآهن 

3
هایخراسانشمالیورضویکهازکنارسایتعبورمیکند .


استان
 . 4دریایی :امکان استفاده از قایق و لنج در خلیج گرگان و بندرهای ن دیک مثل
امیرآباد،بندرترکمن .
 .1شهرستان گلوگاه:مجتمعتوریستیورفاهیآبادگران73،سو یت؛هتلآپارتمان

اقامت و هتل

خدماتی،آموزشوپرورش،شان دهاتاق .

خاتم،هشتاتاق؛مجتمعرفاهی ـ
ها:یکستاره:هتلمعروفدارای38اتاقو92تخت .

 .2شهر گرگان :
هتل
دوستاره:زیارت( 12اتاقو 54تخت)،طهماسبی( 20اتاقو 44تخت)،خیام(12
اتاقو26تخت) 
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سهستاره:جهانگردی(53اتاقو155تخت)،فرهنگیانگرگان(26اتاقو122تخت) 

چهارستاره:شهاب(27اتاقو112تخت)آذین(35اتاقو105تخت) 

پنجستاره:بوتانیک(72اتاقو150تخت)

آپارتمانورستوراناکبرجوجه،گلنرگس،پردیس) 


آپارتماناست(هتل

ودارایسههتل
 .3شهر ساری:
تخت)،هفتخال(13اتاقو24

عمادنظامفرحآباد(10اتاقو23

ها:یکستاره :


هتل
تخت)،باشگاهبرق(10اتاقو43تخت) 
دوستاره:عرب(12اتاقو36تخت) 

سهستاره:اسرم(60اتاقو179تخت)،نارنج(33اتاقو72تخت) 

چهارستاره:بادله(55اتاقو134تخت)،ساالردره(60اتاقو102تخت)،نوید(66

اتاقو122تخت) 
ها:یکستاره:رز(13اتاقو36تخت) 


متل
آپارتمان:یکستاره:سارویه(22اتاقو66تخت) 


هتل
 .1شهرستان گلوگاه :دارای رستورانهای متعددی است که از معروفترین آنها

پذیرایی

میتوان به رستوران اکبر جوجة گلوگاه که برند معروف این نو غذا در کشور است

حسین،فالح،اکبرجوجةاصلیبرادرانکلبادیدر

اشارهکردوسهمرک پذیراییحاج
ن دیکسایتفعالاند .

(رستوران،

 .2شهرستان بهشهر :دارای  17مرک پذیرایی :سفرهخانة سنتی قصر ،رستوران

گاسترونومی و
غذا و )...

خانةسنتیعمارتصفیآبادو ....


بهشت)،سفره

آباد(هشت
عبا 
س
 .3ساری:دارای 26مرک پذیرایی:ساواالن،رستورانوتاالرشهاب،مجتمعپذیرایی
قهوهسرا-فروشگاهتجاری)پردیسو ....
(کبابی-رستوران-غذایسریع -
 .4شهر گرگان :دارای  20مرک پذیرایی :واحد پذیرایی آویشن ،واحد پذیرایی
آلماگل،واحدپذیراییگلمریمو ...
صنایعدستی این شهرستان عبارت است از چرمدوزی ،چادرشب ،شمد ،قالیبافی و

بافی.همچنینانجیراینشهرستانیکیازمرغوبترینوآبدارترینانجیرهادر


گلیم
استانمازندراناست.

بازار ،خرید
(سوغات و
صنایعدستی
و)....

مغازههایمتعددیاستودارایدومرک خریدبهنام
 .1شهرستان گلوگاه :دارای  
ستارةشرقوبازارشیشهایقا ماستوبازارماهیفروشان وشنبهبازارازبازارهای

میآید 
شمار 
هفتگیاینشهرستانبه 

 .2مراکز خرید ساری:اینشهردارای19مرک خریدو6بازاراستکهنمونههاییازآن
استاز:بازارچههایابوالقاسمی،گل،الهیه،انقالب،مفیدی،سعدی،نقوی،آینه.

عبارت 

بازارشهیدرجایی،بازارترکمنها(مالمجدین)،بازارهایهفتگیوبازارترکیه .
 .3مراکز خرید گرگان :این شهر دارای  11مرک خرید و  7بازار است :مروارید،
بازارهاینعلبندان،بازارامامو ...

کاپری،مرجانو

 204

لجندرمانی با رویکرد قابلیتسنجی توسعة گردشگری سالمت ...

غالمحیدر ابراهیم بای سالمی و همکاران

تعداد دفاتر خدمات مسافرتی:ساری47:واحد؛گرگان35:واحد .
:بیمةایران،آسیا،رازی،آتیهسازان،بیمةسالمتایرانیان 

دفاتر بیمة شهرستان گلوگاه
تعداد بانکهای موجود در شهرستان گلوگاه8:بانکفعال .
خدمات
اختصاصی
گردشگری

تعداد بیمارستانها و مراکز درمانی:
شهرستانگلوگاه:دارایدرمانگاهثامناال مه 

شهرستان بهشهر :دارای  5مرک درمانی :شهدای بهشهر ،مهر بهشهر ،امام خمینی
(ره)بهشهرو ...
بیمارستاناست:بوعلیسینا،شفا،حکمتساریو ...

ساری:دارای13
گرگان:دارای10بیمارستاناست:حکیمجرجانی،فلسفی،پنچمآذرو ...
ودیگرمؤسساتخدماتیوتجاریکهدرگ ارشاصلیپژوهشآمدهاست .

منبع :یافتههای پژوهش

ج) تأسیسات رسمی و غیررسمی
آنها از سال
فهرست تأسیسات رسمی و غیررسمی موجود در شهرستان گلوگاه و فرایند گسترش  
 1392تا سال  ،1396برحسب گ ارش استانداری و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و
صنایعدستیاستانمازندراندرسال1397کهدرآنبهتعدادشاغالننی اشارهشده،درجدول6و
7گ ارششدهاست .

جدول  :6فهرست تأسیسات رسمی شهرستان گلوگاه

بینراهی

و جهانگردی

پذیرایی

سنتی

دفاتر خدمات سیاحتی

رسمی

واحد

سفرهخانة

شاغالن دائمی

واحد پذیرایی بینراهی

خانة مسافر

تعداد

ظرفیت

جمع
تعداد

ظرفیت

کل

اقامتی

تعدادتأسیساتگردشگریتا
پایانسال1392

5

1

1

7



تعدادتأسیساتگردشگریتا
پایانسال1393

5

1

1

7



تعدادتأسیساتگردشگریتا
پایانسال1394

5

1

1

1

72

7

72

تعدادتأسیساتگردشگریتا
پایانسال1395

5

1

1

72

12

496

12

496

تعدادتأسیساتگردشگریتا
پایانسال1396

5

1

1

72

12

496

12

496

منبع :یافتههای پژوهش و گزارشهای استانداری و ادارة کل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان مازندران
( )1397
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جدول  :7فهرست تأسیسات غیررسمی شهرستان گلوگاه

تعداد

ظرفیت

تعداد

ظرفیت

1

80

7

366

مناطق نمونه

تعدادتأسیسات
غیررسمیگردشگری
تاپایانسال1396

ظرفیت

1

80

7

366

1550

1550

سفرهخانه سنتی

تعدادتأسیسات
غیررسمیگردشگری
تاپایانسال1395

1

1

مرکز سرگرمی تفریحی

1

80

7

366

1550

1

و جهانگردی

تعدادتأسیسات
غیررسمیگردشگری
تاپایانسال1394

-

-

-

دفاتر خدمات سیاحتی

1

80

7

366

1550

1

-

تعداد

تعدادتأسیسات
غیررسمیگردشگری
تاپایانسال1393

ظرفیت

1

80

7

366

1550

1

-

1

7

1

7

1

1

1

تعداد

تعدادتأسیسات
غیررسمیگردشگران
تاپایانسال1392

شاغالن دائمی

رسمی

جمع

زائرسرا

مدارس

خانة مسافر

1

72

72

12

12

72

496

496

7

12

12

منبع :یافتههای پژوهش و گزارشهای استانداری و ادارة کل میراثفرهنگی ،صنایعدستی و گردشگری استان مازندران
( )1397

د) سایت مجتمع توریستی آبادگران در کنار دریای آرام گلوگاه
بهمنظور سرمایهگذاری و اجرای طرح توسعة گردشگری ،در سال  1381حدود صد هکتار از

نهای حاشیة نوار ساحلی دریای خ ر در شهرستان گلوگاه ،حدفاصل گرگان و ساری ،برای
زمی 
طرحهای شرکت آبادگران درنظر گرفته شد و پس از کسر نوار ساحلی مقدار  773715مترمربع از

نهای مذکور به اجرای طرح اقامتی ـ گردشگری اختصاصدادهشد.در پایان سال  ،1385برای
زمی 
دفترچهای

مناسبتر جذب سرمایهگذار ،اراضی مذکور به هشت قطعة مج ا و اسناد 

نههای 
ایجاد زمی 
مستقل تفکیک شد .در سال  ،1382براساس طرح ارا هشدة مشاور ،پروانة ساختمانی 300ه ار
یهای گوناگون مشتمل بر 215ه ار مترمربع هتل و اقامتی43200 ،
مترمربع بامجوز احداث کاربر 
مترمربع تجاری15 ،ه ار مترمربع ابنیة اداری و دفاتر خدماتی و  23600مترمربع فرهنگی ،ورزشی و
درمانی و  3200مترمربع صرفاً خدماتی ـ تأسیساتی از شهرداری گلوگاه اخذ و مجوز مذکور تاکنون
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یشدهدرقطعةشمارةیک
طیسهمرحلهتأییدشدهاست.ازاوایلسال،1383ساختویالهایطراح 
قسمتهای تجاری قطعة شمارة یک آغاز

برنامهری یشد و از سال  1384ساخت
بهصورت مشارکتی  

انجامشده در فاصلة زمانی بیش از پنج سال ،تا پایان سال  ،1387به
مجموعهاقدامات اجرایی  

شد .
زیربنایی منجر شده است
بخشهای رستوران و فروشگاه و اقدامات  
احداث  73دستگاه ویال و نی  
(هگتا1397،؛گ ارشهایطرحهایتوجیهیشرکتمجتمعتوریستیآبادگران .)1397،

ه) گزارش نتایج مصاحبة ساختاریافته
مؤلفههای
رساختهاوبررسی 

شهایتخصصیبهداشتیوپ شکیومشاهدهوارزیابیزی
عالوهبرآزمای 

اصلیصنعتگردشگری،با 136نفرازافراداعمّازنخبگانمحلی،مدیرانومسئوالن،کارشناسانبا
نمونهگیری گلولهبرفیمصاحبهشده کهبرایهر
روشمصاحبةساختاریافته وبااستفادهازشیوة 
تهای
مهمترین موارد آن با عنوان «م ی 
مؤلفه پان ده سؤال طرح شده است .در این مقاله ،خالصة  
دستهبندیشدهاست.جدول7
فرصتهایمناسب»«،مشکالتمحلی»و«مسا لمحیطی» 

اصلی»«،
جدولهای گوناگون را برحسب وزن ،رتبه و امتیاز هر مقوله نشان

دستآمده از 
به 
خالصة نتایج  
مصاحبهشوندگان  ،امکانات رفاهی اقامتی در ساحل گلوگاه ،جمعیت

یدهد .درمجمو  ،از دیدگاه 
م
عالقهمندبهارا ةخدماتگردشگریوهمچنینموقعیتجغرافیاییدرمسیرعبور
جوانجویایکارو 
بهترتیب
الرضا( )وطبیعتبکرون دیکیدریابهجنگلدرمنطقةموردمطالعه  
بهخراسانومشهد 

یها وعواملمثبتبرایتوسعة
تها یاصلیهستندوامتیازاولتاچهارمرادربیندیگرویژگ 
می 
فرصتهایمناسببرایتوسعه،

اند.ازنظرایجاد 
دستآورده 


گردشگریسالمتدراینشهرستانبه
نیازبهبازاریابیوتبلیغاتبرایجذبگردشگر،تشویقبخشخصوصیبرایسرمایهگذاری،اجرای
شبهج یرة
آنها با م ایای گردشگری و وجود  
برنامههای فرهنگی برای جامعة محلی و آشناکردن  

بهترتیب عوامل اصلی فرصتساز بهشمار
منحصربهفرد  

میانکاله بهعنوان سایت و جاذبة گردشگری 
یکنند .
میروندوزمینةالزمبرایتوسعةگردشگریسالمترافراهمم 

برنامهری ی جامع و هدفمند برای گردشگری
بودجة ناکافی برای توسعة ساحل گلوگاه ،فقدان  
برنامهری ی و مدیریت نظاممند در
سالمت ،نبود کارکنان مجرب در صنعت گردشگری و فقدان  
مصاحبهشوندگان،ازعواملمنفیاصلیدرتوسعةصنعتگردشگریبوده

گردشگریمنطقهازدید
طزیست
زبالهها در طبیعت ،تخریب محی 
است .از رویکرد تهدیدات محیطی ،عواملی چون تجمع  
منطقها ی،فرایندنابهنجارتغییرکاربریاراضیاز

ییهای
ضعفهایرقابتیونارسا 
جنگلها ،

طبیعی
کشاورزی و جنگل به طرحهای مسکونی و اقامتی بهترتیب بیشترین امتیاز منفی محیطی را ازنظر
داشتهاند .

مصاحبهشوندگان





 207

سال هشتم ،شمارة دوم ،تابستان 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


جدول  :8وزندهی و رتبهبندی عوامل مثبت و منفی برای توسعة گردشگری سالمت از دیدگاه
مصاحبهشوندگان در شهرستان گلوگاه ()1397
ردیف

1

امکاناترفاهیواقامتیدرساحلگلوگاه(احداث73ویال
درساحلتوسطشرکتآبادگران) 

0/034

4

0/136

2

وجودجمعیتجوانوجویایکاربهعنواننیرو 


0/034

4

0/136

موقعیتجغرافیاییگلوگاهدرمسیرزا رانعبوریحرمامام
رضا( ) 


0/0325

4

0/13

وجودطبیعتبکرون دیکیدریاوجنگلدرمنطقةیادشده  0/0295

4

0/118

5

تبلیغاتوبازاریابیمناسببرایاف ایشجذبگردشگرو
ماندگاریدرمنطقه 

0/041

4

0/164

6

هایخصوصیبرایسرمایهگذاریدرایجاد


تشویقبخش
زیرساختهایضروری 


0/039

4

0/156

اجرایبرنامههایفرهنگیبرایمردممنطقهبرایآشنایی

بهترمردمبااکوتوریسموپذیرشاینموضو وداشتن
برخوردمناسبباگردشگران 

0/0345

4

8

عنوانپناهگاهحیاتوحشو

وجودشبهج یرةمیانکالهبه

ایمنحصربهفرددرجهان 


منطقه

0/455

0/1365  3

9

بودجةناکافیبرایتوسعةساحلگلوگاه

0/0325

2

0/065

فقدانبرنامهری یجامعوهدفمنددرراستایگردشگریسالمت 0/0325


2

0/065

نبودکارکنانمجربدربخشاکوتوریسموگردشگریسالمت

0/029

2

0/058

فقدانمدیریتنظاممنددرگردشگریمنطقه 


0/0275

2

0/055

تجمعزبالهدرطبیعت 

0/0457

2

0/095

طبیعیوجنگلها 

تخریبمحیطزیست


0/045

2

0/09

هاوضعفهایمنطقه


فقدانتوانرقابتیدرزمینةنارسایی

0/039

2

0/078

فقدانمطالعاتالزمبرایالگویابیبهمنظورتوسعةاکوتوریسم


0/0385

2

0/077

م یت 

عوامل داخلی (قوتها و ضعفها)

وزن

رتبه

3

مؤلفه

امتیاز

4

 11
 12
 14
 15
 16

مسا لمحیطی 

 13

مشکالتمحلی 

 10

فرصت 

7

وزنی

0/138

منبع :از یافتههای پژوهش

بحث و نتیجهگیری
ورتگرفته ،براساس نتایج آزمایشهای تخصصی ،اسناد معتبر،
با توجه به تحلیلها و بررسیهای ص 
وضعیت اقلیمی و طبیعی منطقه و استعداد و ظرفیتهای توسعة عناصر گردشگری سالمت و
گانةصنعتگردشگری،چنیناستنباطمیشود

هایمناسببرایهریکازمؤلفههایشش


زیرساخت
که شهرستان گلوگاه پتانسیل الزم برای توسعة گردشگری سالمت با تأسیس سایت لجندرمانی
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مناسبراداردوامکانوقابلیتایجاداینطرحم یتاصلیوممتازووجهتمای اینسایتاست.
آزمایشهایمیکروبیشرکت،IGIلجنسایتدریایآرامگلوگاهفاقدآلودگیاستواحتمال

برحسب
میدهدکه لجناینمنطقه
آزمایشهای دیگرنشان 

آلودگیبافاضالبخانگینی درآنوجودندارد.
لجندرمانی هند،
فاقد عناصر مضر برای بدن است و ازنظر عناصر مفید برای بدن انسان از لجن مراک  
گونهای که بیست برابر لجن بحرالمیت آهن دارد و ازنظر وجود مقدار
به 
ترکیه و بلغارستان بهتر است  ،
رویشان ده برابربهترازآناست؛همچنینحاویمادةسیلسیوماستکهبرایدرمانرماتیسممفید
است.چنینسایتیبرایلجن درمانیبهشکلتخصصیوباقابلیتپذیرشگردشگرانانبوهدرکشور

درمانیدرآنرامیتوانبرای


وجودندارد،بنابراینوجوداینقابلیتدرگلوگاهواحداثطرحلجن
ایجادتنو  وگسترشمقاصدگردشگریدرشمالکشورموردتوجهقرارداد.ایجاداینسایتبراساس
نظر متخصصان و با رویکرد تطبیقی و با استفاده از تجربة سایتهای موفق در کشورهای پیشرفته
موجبات رسوب گردشگری و ماندگاری آن ها در این منطقه و ایجاد آرامش و تفریحات متنو  و
هادرشمالشرقیکشوروشرقمازندرانواستانگلستانفراهممیکند.


یشتریرابرایآن
باکیفیتب
امری که تاکنون کمتر اتفاق افتاده و معموالً گردشگران به سمت غرب مازندران گرایش و تمایل
بیشتریدارندکهیکیازعللآنوجودامکاناتوزیرساختهایجدیدتردرغربمازندراناست.با

ایجاد سایت لجندرمانی ،گردشگری ساحلی ایران با رویکرد ایجاد جاذبههای متنو و ترکیبی
ازپیشتوسعهمی یابدوزمینةاف ایشجذبگردشگرانداخلیوخارجیدراینمنطقهفراهم


بیش
تواندبرایگردشگرانخارجیبهویژهگردشگرانکشورهایاسالمی


درمانیدرگلوگاهمی

شود.لجن

می
متفاوتوجذابباشدوفرصتمناسبیرابرایاستراحتودرمانآنهانی مهیاسازد.دستیابیبه

این امر نیازمند اتخاذ راهبرد کارشناسی و برنامهری ی است .رویکردی عملیاتی و اجرایی نی برای
بهبود زیرساختها و ایجاد فضاهای مناسب برای گردشگری سالمت و گردشگری درمانی و ایجاد
ازگردشگریسالمت،اکوتوریسم،گردشگریراهآهن،گردشگریساحلی

مقاصدترکیبیگردشگریاعمّ
ودریاییضروریاست.باتوجهبهفاصلةمناسباینسایتبامراک استانهایمازندران(ساری)و
گلستان(گرگان)ومسیرشبکةراهآهنبهتهرانودرآیندهراهآهنگرگانبهبجنوردومشهدووجود

اینخصوصوجوددارد.الگوبرداریاز
دوفرودگاهفعالساریوگرگان،امکاناتزیرساختیمناسبدر 

هایمدرنوسنتیلجندرمانیموفقدرجهانتوسعةصنعت


مناطقدارایگردشگریدرمانیوسایت
گردشگری براساس گردشگری سالمت (لجندرمانی) در این منطقه را تسهیل و تسریع میکند.
یتوان
پژوهشهای صورتگرفته از سوی محققان دیگر م 

درخصوص همخوانی نتایج این پژوهش با 
پژوهشهایعربشاهیکری یوآریانفر( ،)1393آنتون و

گفتنتایجاینپژوهشبانتایج حاصلاز
همکاران((2013وراستوگی)(2012نی مطابقتدارد .



 209

سال هشتم ،شمارة دوم ،تابستان 98

فصلنامة علمی ـ پژوهشی گردشگری و توسعه.


منابع
رساختهایگردشگریدرمانی؛مطالعةموردی:ج یرةاسالمیدریاچة

امکانسنجیزی
آبیزاده،غ اله( .)1389

ةکارشناسیارشد،دانشگاهآزاداسالمیواحدتهرانمرک .

اننام
ارومیه.پای 
کسبوکارهایگردشگریدر
نیا،علیاصغر(.)1397مهندسیسیستم 


بایسالمی،غالمحیدر،شکوهی

ابراهیم
کسبوکار»برایتوسعةگردشگریایران.تهران:ماهواره.
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).لجن
خ ا ی،پوران(1396
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توریسمدرمانیدرایران» .
یهای
چشمهها ودریاهابرایبیمار 

آب معدنی
استفادةدرمانیاز 

فیضی،ویداومرتضوی،حسین(«.)1382
صلنامةپایش،دورة،2شمارة،3ص.225-230
عمومیوپوستی(بالنئوتراپی)».ف 
گ ارشهایشرکتمجتمعتوریستیآبادگران(،)1397دفترمرک یمشهد،منتشرنشده.
عدستی و گردشگری مازندران و گلستان (،)1397
گ ارشهای استانداری و ادارة کل میراث فرهنگی ،صنای 
منتشرنشده.
مشکینی،سعیدومشکینی،علی(«.)1380کاربردهایدرمانیآبلجندریاچهارومیه».نشریةطبجنوب،
ژهنامهکنگرهسراسریطبودریا،ص.72
دورة،4وی 
نوری ،غالمرضا و نقیزاده ،زهرا و شیرانی ،زیبا (« .)1391نقش ایران در گردشگری درمانی جهان اسالم با
فصلنامةجغرافیاییفضایگردشگری،دورة،1
عتدرمانی(کارکردها،مسا لوراهکارها)» .
تأکید برطبی 
شمارة،3ص.19-1
).قابلیتسنجیگردشگریدرمانیدرشمالایران
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