آشنایی با مهمترین چشمههای آبگرم ایران

سرچشمههایسالمت

نسیم سهیلی

یکی از بهترین مکانهای گردشگری که برای سالمتی انسان بسیار مفید است ،چشمههای آب گرم اند که
با داشتن خواص درمانی باال می توانند به عنوان یک ظرفیت ارزشمند در صنعت گردشگری سالمت مورد
استفاده قرار گیرند؛ اما متاسفانه در کشور ما با وجود شمار زیادی چشمه آب گرم ،در معرفی آن ها کوتاهی
شده و بسیاریشان ،حتی برای مردم همان شهر و استان هم گمنام هستند چه برسد به کل ایران و حتی دنیا.
سالم امروز ،عالوه بر مرور
آب گرم درمانی در استانهای مختلف وجود دارد که زندگی
در ایران صدها چشمه ِ
ِ
خواص این سرچشمههای سالمت ،به معرفی چند نمونه از آنها اختصاص دارد.
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از خواص طبیعی چشمههای
آبگرم بیشتر بدانیم

یکی از چشمههای آبگرم سرعین | عکس از ابراهیم نوروزی

چشمههای آب گرم تسکینی برای دردهــای عضالنی و بیمار یهای
ب است
پوستی ،با خاصیت میکروبکشی است و اثر ضدقارچ دارد .جال 
مصرفی یک ساعت استراحت
کالری
بدانید محققان اعالم کردهاند که
ِ
ِ
در آب  40درجه با نیم ساعت پیادهروی برابر است! این روش ،گرمایش
غیرفعال نام دارد که برای افرادی که قابلیت تحرک آن ها پایین است ،به
کار برده میشود .در این روش ،میزان قند خون پایین میآید و به کاهش
وزن نیز کمک میکند .کاهش فشار خون یکی دیگر از مزایای این روش
است و به جلوگیری از سکته و حمالت قلبی کمک زیــادی میکند.
اصوال خواص درمانی چشمههای آب گرم و آبهای معدنی به عوامل
گوناگونی مثل خواص فیزیکی ،شیمیایی ،درجه حــرارت و گازهای
مختلف رادیواکتیویته بستگی دارد اما عمده خواص درمانی چشمهها
در گرمایی است که از آنها به بدن میرسد ،چرا که سلولهای بدن برای
بهتر کار کردن به انرژی و گرما احتیاج دارند و این گرما باعث میشود
عضالت آرامش یابند .رسیدن گرما به رگهای بیمار ،خون را در بدن
او افزایش داده و اکسیژن بیشتری در دسترس سلولها قرار میدهد.
همچنین گشاد شدن مویرگها در اثر گرمای آب ،قابلیت عکس العمل
اعصاب را باال برده و هدایت انرژی حرارتی مورد نیاز را تامین و کار تبادل
مواد در سلولهای بدن را تسریع می کند و موجب رفع خستگی عضالت
و آرامش در سلسله اعصاب میشود .این چشمه ها ،درمانگر بیمارانی
است که عضالت ضعیفی دارند یا بعد از عمل جراحی ،عضوی از بدنشان
بیحرکت و بیاستفاده مانده .فیزیوتراپی در آب گرم ،بخشی از درمان
است چرا که مفاصل و عضالت را در آب راحتتر تکان و ورزش میدهند
تا حرکت عضو مستحکمتر و پیشرفتهتر شود .البته باید توجه داشت
چون منشأ چشمههای آبگرم از الیههای داخلی زمین ،گوگرد و مواد
شیمیایی است برخی نیز به عوارضی که ممکن است برای انسان داشته
باشند ،اشاره کرده اند.

تاریخ استفاده از آبدرمانی به هزاران سال قبل از میالد مسیح برمیگردد و ارسطو  ،افالطون و بقراط در این باره
مطالب فراوانی دارند .در ایران هم ابن سینا و دیگران مطالبی در باب استفاده صحیح از آبدرمانی نوشتهاند و این
میراث گذشته که امروزه به جاذبه گردشگری سالمت تبدیل شده است ،همواره دلیلی بوده تا هر سال خیل عظیمی
از مسافران را برای آبدرمانی به چشمههای جوشان آبگرم بکشاند .در ادامه با نمونههای مهمی از این چشمههای
جوشان سالمت در کشورمان َآشنا می شویم.

چشمههای آبگرم دهلران با دمای
ح ــدود  50درجــه ســانــتـیگــراد ،از
نادرترین جلوههای طبیعی استان
ای ــام اســت کــه آبگـــرم ،بــا خــواص
گــوگــردی را بـــرای مـــداوا و درمــان
بــیــمــاریهــا بــه گــردشــگــران هدیه
میکند .این چشمه ها از نوع فسیلی
است که بر اثر جوشش و وجود منابع
نفت و گاز در زیر زمین تشکیل شده
وخـــواص آن سبب شــده کــه ساالنه
مسافران زیــادی این چشمه ها را به
عنوانمقصدگردشگریسالمتخود
انتخاب کنند .البته به جز خاصیت
درمانی،آنچهزیباییاینجاذبههای
طبیعی را دو چندان می کند ،تغییر
رنگ چشمه ها در طول روز و پرتوی
رنگین کمانی هفت رنــگ اســت که
در آن منعکس می شود .چشمههای
دهــلــران در شــمــال و در فاصله 3
کیلومتریشهردهلرانبردامن هارتفاع
سیاهکوه،نزدیکبهغارخفاش(دیگر
جاذبه طبیعی کشور) قرار دارد .در
اطراف این چشمه مجتمع رفاهی و
استخرهای لجن مالی درمانی برای
گردشگرانوجوددارد.

ســرعــیــن یــکــی از مـــعـــروف تــریــن
چشمههای آبگــرم استان اردبیل
است و در  ۲۵کیلومتری شهر اردبیل
قــرار دارد .چشمههای آبگــرم این
شهر به سبب شهرت آن ،هرساله
تعداد بسیاری از گردشگران داخلی
و خارجی را به سوی خود می خواند
تا هم از آب و هوای خنک لذت ببرند
و هم از چشمههای آب گرم سرعین
(گاومیش گلی ،قره سو ،ساری سو
و )...و خاصیت و ویژگیهای منحصر
به فرد آن استفاده کنند .به غیر از آب
گرم ،دو استخر آب سرد با آب گازدار
نیز در ایــن شهر وجــود دارد که می
تــوان از آب گـــازدارش نوشید .این
استخرها در  ۵کیلومتری سرعین
قرار دارد و در دره ای به نام ویال دره
واقع شده که طبیعت و چشم اندازی
فوق العاده دارد .همچنین در مسیر
زیبای جاده اردبیل به خلخال ،آب
گرم گیوی (ایستی سو) که یکی از
زیباترین مناظر و چشماندازهای
طبیعیدراینمنطقهبهشمارمیرود،
قرار دارد و همه ساله مسافران زیادی
را به سوی خود می کشاند.

دراستانبوشهرمنابعنسبتاوسیعیاز
چشمههاوآبهایمعدنیوجوددارد.
هفت چشمه آبگرم (اهرم ،دالکی،
خانیک ،میر احمد ،قوچاک و )....در
شهرها و روستاهای این استان می
جوشد که با خاصیت درمانی باال ،هر
ساله میزبان هزاران گردشگر است.
چشمه آبگرم «اهرم» در میان آن ها
از همه نام آشنا تر بــوده ،یکی از پنج
چشمهمعدنیبرترکشوراستوازمهم
ترینجاذبههایگردشگریتنگستان
به شمار می رود؛ همچنین بهعنوان
دهکده نمونه آب درمانی شناخته
می شود .این چشمه در نزدیکی شهر
اهــرم (مرکز شهرستان تنگستان)
در  ۶۳کیلومتری جــاده بوشهر به
بندرعباس واقع شده و برای رسیدن
به سرچشمه اصلی آن باید یک مسیر
خاکی  2کیلومتری را طی کنید .این
چشمه دارای دو استخر و  ۱۰حمام
اســت .خوشبختانه طی سالهای
اخیر به این چشمه آب گرم و فضای
اطراف آن توجه ویژهای شده که باعث
افزایش تعداد بازدیدکنندگان از آن
شدهاست.

چشمههای جوشان |
آذربایجان غربی
آذربــایــجــان غــربــی بــا داشــتــن ۴۶
چشمه آبگرم و معدنی ،رتبه نخست
کشور را در این زمینه دارد و همین
مــوضــوع بــاعــث شــده گــردشــگــران
زیـــادی بــه ایــن اســتــان سفر کنند.
برخی از چشمههای آبگرم معدنی
آذربایجان غربی در مجاورت آثار
ارزشمند تاریخی قرار دارنــد که به
ظرفیت گردشگری آن ها افــزوده
اســت .چشمههای آبگــرم «محال
بــارانــدوز»« ،ایستی سو» و «زنبیل»
در ارومیه ،آبگرم «احمدآباد» واقع
در حاشیه اثر جهانی تخت سلیمان
تکاب ،آب معدنی «زندان سلیمان»
در میاندوآب ،چشمه «صدقیان»
در سلماس ،چشمه «قــره شعبان»
در خوی ،آبگــرم «باش کندی» در
مــاکــو ،آبگ ــرم «گـــراو» در مهاباد،
آبگرم روستای «زاویه سفلی» و...
از جمله چشمههای جوشان این
استان است.

آبگرم الریجان | مازندران
شهر آمل با داشتن بیش از  ۲۶دهنه
آب معدنی گــرم و ســرد در رده دوم
اهمیتقرارداردوبزرگترینآبگرم
ایران نیز در الریجان آمل واقع شده
است.اینآبمعدنیکهازچشمههای
جوشانقلهدماوندسرچشمهگرفتهو
قدمتبسیاریدارد،باحرارتیحدود
 ۶۲درجه ،سرشار از مواد گوگردی
اس ــت؛ همچنین ع ــاوه بــر خــواص
درمــانــی ،از جذابیتهای طبیعی
و تفریحی نیز بــرخــوردار اســت .این
چشمه درمانگر در مسیر جاده هراز و
تقریبا در میانه آمل و تهران قرار دارد.
امکانات رفــاهــی بــرای مسافران و
گردشگران در محدوده این آبگرم
وجوددارد.

آبگرم فلکده | مازندران
آبگرم محالت | مرکزی
در فاصله 15کیلومتری شمال شرق
محالت در ارتفاعات بلند منطقه،
چشمه آبگرم محالت قرار دارد که
از معروفیت خاصی برخوردار است.
چشمههای آبگــرم محالت شامل
شش چشمه به نامهای شفا ،دنبه،
سلیمانیه ،سودا ،حکیم و روماتیسم
است.درجهحرارتآباینچشمه۵۰
درجه سانتىگراد است و افرادى که
به بیمارى ریوى و قلبى مبتال هستند
نباید از آب این چشمه استفاده کنند.
دوره استفاده از آبگــرم محالت در
فصل بهار و به ویــژه تابستان است.
دسترسی به این چشمه از دو طریق
ممکن است :از طریق جاده دلیجان
و جــاده اصلی قم ـ اصفهان .در این
مکانتعدادزیادىمسافرخانه،حمام
خصوصى و مهمانپذیر قرار دارد که
ساالنه میزبان جمعیت کثیری از
گردشگراناست.همچنینیکواحد
مهمانسراى جهانگردى نیز وجود
دارد که از امکانات رفاهى مناسب
برخورداراست.

«فلکده» منطقه ای در تنکابن است و
شهرتش را از چشمه آبگرمی دارد
که در دل جنگلهای کاج و سرو زیبا
میجوشد.تفاوتاینچشمهآبگرم
نسبت به سایر آبگرمهای منطقه،
نداشتن گوگرد است که بوی بد را از
آن گرفته و خاصیت شرب هم دارد.
بــرای دستیابی به ایــن چشمه بعد
از گذر از روستای لیره سر ،از توابع
شهرستان تنکابن باید مسیر جنگلی
بسیار زیبایی را به مــدت تقریبی ۲
ساعت طی کرد (البته جاده خاکی
است و شیب بسیار تندی دارد) بعد
از آن به پرورشگاه ماهی قزل آال می
رسید و پس از آن ،در انتهای جاده،
کلبههای چوبی قــرار دارد که برای
اقــامــت گــردشــگــران در نظر گرفته
شده؛ در سمت غربی این کلبهها دره
کوچکیبهعمقتقریبی ۱۰تا ۱۵متر
وجودداردکهدرپایینآنرودخانهای
در جریان است ،بعد از پایین رفتن از
مسیرپاکوببهمحلآبگرممیرسید
ومیتوانیدپسازطیمسافتیتقریبا
طــوالنــی ،لختی در گرمای چشمه
بیاساییدوخستگیدرکنید.
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آبگرم دلفان | لرستان
چشمه آ بگ ــرم شهرستان دلفان
در اســتــان لرستان بــه عــنــوان یک
جاذبه گردشگری سالمت و درمان،
همچون الــمــاســی در دامــنـههــای
رشته کوه زاگرس میدرخشد .این
چشمه در 60کیلومتری غرب شهر
نورآباد و در بین دو رشته کوه «گله» و
«سفیدکوه» در زاگرس واقع شده و به
عنوان یک مکان در حوزه گردشگری
درمانی ،همه ساله پذیرای هزاران
گردشگر و دوستدار طبیعت است .به
گفته کارشناسان بهداشتی و میراث
فرهنگی ،ایــن چشمه طبیعی به
لحاظ داشتن مواد معدنی در التیام
دردهای مزمن موثر است و بسیاری
از بیماران برای درمــان با استفاده
از این چشمه معدنی به این منطقه
سفر میکنند .قرار است این چشمه
آبگرم به منطقه نمونه گردشگری
استان ایالم تبدیل شود.

آب گــرم «قلعه کــنــدی» در استان
آذربایجان شرقی شهرستان کلیبر
واقــع شده و به دلیل قــرار گرفتن در
منطقه گــردشــگــری و جنگلهای
ارسباران و نزدیکی به رود مرزی ارس
و سد خداآفرین ،گردشگران زیادی
را از داخــل و خــارج از کشور از جمله
جمهوریآذربایجانوارمنستانجذب
میکند .این آب گرم خاصیت درمانی
زیــادی دارد و بــرای درمــان بیماری
روماتیسم بسیار مفید و موثر است.
دمای آبگرم «قلعه کندی» در چشمه
اصلی به حدود  ۷۵تا  ۸۰درجه می
رسد .در بین این چشمهها آبگرمی
بانام«یلسوئی»وجودداردکهدمایش
مالیمتر از بقیه و خاصیت درمانی اش
بیشترازبقیهاست.برایرسیدنبهاین
چشمههایجوشان،دوراهوجوددارد:
مسیرتبریز–کلیبر–قلعهکندیومسیر
تبریز–اهر–هوراند–آبشاحمد–قلعه
کندی .همچنین از اردبیل نیز برای
رسیدنبهآن،بایدجادهاردبیل–پارس
آباد-سهراهیقرهآغاج–آبشاحمد–
قلعهکندیراطیکرد.

منابع :تسنیم ،سایت کارناوال ،باشگاه خبرنگاران جوان ،پایگاه خبری کوتاه آنالین ،ایسنا ،ویکی پدیا ،سایت کجارو

آبگرم دهلران | ایالم

آبگرم سرعین | اردبیل

آبگرم اهرم | بوشهر

آبگرم قلعهکندی |
آذربایجان شرقی
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افقی
-1گاری – مسافرخانه تو راهی – جد  -اثرشارلوت برونته  -2درون -راهرو -گلی خوشبو -یاخته – رها -3
قورباغه درختی  -ایتالیای سابق -دارو -حدس  -پرگویی  -4مسیحی – پرستار بیگانه – سمبل  -مردار -5
شاید  -پیوند ها  -نارس  -6پنبه پاك نكرده -غذای زمین -مایه حیات – مساوی عامیانه – فراز – خاک صنعتی
 -7نوعی آچار -احتیاج  -مخفی  -8زاری و شیون – راکب – گازی بی رنگ  ،بی بو و بی طعم – مشورت کننده
 -9جهت – از نامهای باری تعالی  -سنه -تكان شدید -من و شما -10اگر -گوشه -از آالت موسیقی شبیه
سنتور -ته نشین مایعات – صریح-11كاشف جاذبه زمین -میان – تیغ  -اسید
عمودی
-1زائــو ترسان – جریمه  -لحظه  -2شهری
در کرمان  -فراق  -3پیشه  -سحاب  -4میوه
خــوب  -بـــارانـــداز -شــانــه -5ســـگ بیمار-
خشک کن آزمایشگاه  -لیست غذا  -6فام-
سرنیزه -7جدل – باند -8زمینه -از شهرهای
خراسان جنوبی  -9سنگ قبر -نــژاد -شهر
مذهبی  -10کج – پرنده آش سردکن -11
بانگ  -جا  -12حرف دهان کجی -به معنی
پژواکاستفقطحروفشدرهمریخته-نوعی
نی كه درآب می رویــد  -13منصوب  -بوی
رطوبت  -14دعای روح بخش عصر جمعه –
زادگاه نیما  -15دژخیم  -نخست  -16ذره
باردار -طبل بزرگ -دفعه  -17برج داستانی
 ناگزیر -ماه ســرد -18پارچه دریایی -ازسنگهای معدنی گران بها  -19حمله -توان
و طاقت  -20فرمان هنری – رفیق راه – دهان
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