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 های گردشگری سالمتتحلیل فضاهای گردشگری شهر اردبیل با تاکید بر شاخص
 3مریم کریمیان بستانی ، 2 *معصومه حافظ رضازاده  ، 1 محسن صادقی

 ، ایرانچابهار اسالمی، آزاده گروه جغرافیا، واحد چابهار، دانشگا -*1
 رانگروه جغرافیا، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان، ای -2

   گروه جغرافیا، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسالمی، زاهدان، ایران   -3 
        rezazadeh2008@gmail.comایمیل نویسنده مسئول: *

 25/10/1400 : تاریخ پذیرش            30/08/1400: تاریخ دریافت

 چکیده

اهمیت  بر همین اساس،. هستیم روانی و جسمی هایبیماری صنعتی شهرها، شاهد بروز انواع توسعه همچنین و شهری زندگی سترشعلت گ هبامروزه 
 گردیده آشکار همگان بر سالمت، خصوصاً گردشگری مختلف هایجنبه از و جهانی سطح جسمی و روحی در بخش در ویژه به گردشگری، چشمگیر

یکی از ضروریات توسعه شهری تبدیل شده است. شهر اردبیل به خاطر  و فضاهای مربوطه ه عناصر گردشگری سالمتای که دسترسی ببگونه ،است
 مقاصد مستعدترین از یکی نزدیکی به آبهای گرم و معدنی، خدمات پزشکی و طبیعی، هایجاذبه و منابع به اقلیمی، دسترسی جغرافیایی، شرایط

در همین راستا، این پژوهش قصد دارد فضاهای گردشگری شهر اردبیل را براساس . رودمی شمار به کشور در گردشگری سالمت حوزة در گردشگری
 تحلیل و از لحاظ هدف، کاربردی است. جهت -پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت، توصیفی های گردشگری سالمت، مورد تحلیل قرار دهد.شاخص

ها از مدل تصمیم گیری چند معیاره تحلیل داده جهت تجزیه و .است شده استفاده میدانی )مشاهده( و ای/اسنادیکتابخانه هایروش از هاداده گردآوری
( در ANPای )کارشناس به روش گلوله برفی و مدل تحلیل شبکه 10از نظرات  هادهی به شاخصو جهت وزن Arc GISویکور در قالب نرم افزار 

در همین خصوص، نتایج تحقیق نشان داده است که هسته مرکزی شهر و فضاهای پیرامون  ست.استفاده شده ا Super Decisionافزار نرم قالب
الگوی فضایی عناصر گردشگری سالمت شهر اردبیل به  رو، و از همین  های خدماتی و تفریحی بسیار باالیی استرودخانه بالیغی چای، دارای جاذبه

ل گرفته و این ناحیه از شهر سهولت دسترسی و مطلوبیت بیشتری نسبت به سایر نواحی ای در بخش مرکزی شهر اردبیل شکصورت الگوی ناحیه
 شهری دارد.

 

  یکلیدکلمات 
 ."اردبیلشهر " ،"مدل ویکور "، "پزشکی-گردشگری سالمت "، "تحلیل فضایی "

 

  مقدمه -1
درآمدی جهان تبدیل  عیکی از مهمترین مناب گردشگریامروزه صنعت 

 سومین خودروسازی، و نفت صنعت از پس که شده است این صنعت
 به نزدیک آیندهای در حتم طور رود، بهمی شمار به جهان بزرگ صنعت
 درآمدهای در بسزایی چراکه تأثیر. شد خواهد تبدیل جهان اول صنعت
 عدالت گسترش و فقر کاهش موجب بعالوه اینکه .دارد کشورها ارزی

(. همانگونه 1399حاجمندی، )فکور و شود می جامعه در رفاه و اجتماعی
 هایحوزه گردشگری به عنوان یک صنعت درکه توضیح داده شد، 

است  شهری گردشگری از آنها، دارد که یکی گسترده ای اثرات مختلف
 همچنین و شهری زندگی علت گسترش بهحال آنکه  (.1386)موحد، 

 روانی و جسمی هایبیماری صنعتی شهرها، شاهد بروز انواع توسعه
 بخش در ویژه به گردشگری، اهمیت چشمگیر بر همین اساس،. هستیم

خصوصاً  مختلف هایجنبه از و جهانی سطح جسمی و روحی در
است )رشیدی و همکاران،  گردیده آشکار همگان بر سالمت، گردشگری

امروزه، بخاطر مسایل زیست محیطی و مشکالت اقتصادی، (. 1391
به فکر استفاده از مزایای گردشگری  پتانسیل یاز مناطق دارا یاریبس

استفاده مکرر از شاهد  ریاخ یهادر سال سالمت هستند )( از همین منظر
 از نوعی سالمت، گردشگریهستیم )(.سالمت  یگردشگر واژه

 سالمت مجدد حصول و بهبود حفظ، به منظور که است گردشگری
 الیک س از کمتر و ساعت 24 از بیش مدتی به فرد و ذهنی جسمی
 از برخورداری منظور به که افرادیبعبارتی دیگر، . گیردمی صورت
 در کنند،می سفر دیگری محل به درمان( )پیشگیری، سالمت خدمات

 همچون عواملی(. 1393دارند )شالبافیان،  قرار سالمتگردشگران  زمره
 شدن ترسازندگی، مسن تغییرات کنندگان، مصرف هایدر ارزش تغییر

 اصلی عوامل توانمی را خدمات بهداشتی سیستم اتاقتضائ جمعیت
 موجب گردیده عوامل این مجموعه. دانست گردشگری سالمت ظهور

 انواع رشدترین به رو در زمرهء حاضر حال در سالمت گردشگری تا اند
 که دالیلیاز (. 1391محسوب شود )رشیدی و همکاران،  گردشگری

 پایین هزینه به توان می ،شودمی درمان هدف با افراد مسافرت موجب
متخصص و  پزشک یک یافتن برای و جو جست پزشکی، هایمراقبت

 زمان بودن کوتاه و ایمنی درمانی، خدمات مناسب کیفیت با تجربه،
 (.1386)سازمان توسعه تجارت ایران،  کرد اشاره درمان برای انتظار

 علت به سالمت، تر توضیح داده شد، گردشگریهمانگونه که پیش
و در  برخوردارشده چندان دو اهمیتی از رقابتی، هایمزیت و هاقابلیت

 . (1388)حقیقی و همکاران،  دارد فزاینده رشدی گردشگری انواع میان

در حالت کلی گردشگری سالمت به سه دسته تقسیم شده است. الف( 
 دارای مناطق و های سالمت دهکده به مسافرت: تندرستی گردشگری

 زندگی های تنش از رهایی برای آب گرم، و عدنیم آب های چشمه
 که در مواردی و پزشکی نظارت و مداخله بدون قوا و تجدید روزمره

 تندرستی گردشگری را باشد نداشته مشخصی جسمی بیماری گردشگر
 از منابع استفاده منظور به مسافرت: درمانی گویند؛ ب( گردشگری

 برخی درمان جهت( غیره و لجن نمک، معدنی، هایآب) طبیعی درمانی
 را پزشکی مداخله و نظارت تحت دوران نقاهت گذران یا ها بیماری

 منظور به مسافرت: پزشکی گویند؛ ج( گردشگری درمانی گردشگری

mailto:rezazadeh2008@gmail.com


 4786-4779، صفحه 1401، سال ابستانت، فصل ومدمطالعات علوم محیط زیست، دوره هفتم، شماره 
 

4780 

 

 جراحی تحت هایعمل از نوعی انجام یا جسمی هایدرمان بیماری
 پزشکی گردشگری را مراکز درمانی و هابیمارستان در پزشکان نظارت

 از پس است ممکن بیمار سالمت، از گردشگری نوع این در. ویندگ
 درمانی خدمات گردشگری و فضاها از استفاده نیازمند و معالجه، درمان

ها، (. گردشگری پزشکی، از طریق هتلGarrod, 2003باشد )
های رفاهی تفریحی، و های هواپیمایی و حمل و نقل، فعالیتشرکت

صنعت گردشگری در ارتباط است های مرتبط با همه زیرساخت
(Turner, 2011و با دیگر موسسات مثل بیمارستان )های ها، شرکت

 ,Yu & Koکند )های مسافرتی هماهنگی پیدا میبیمه و آژانس

های ضروری و (. گردشگری پزشکی نه تنها شامل درمان2012
های تندرستی همراه انتخابی پزشکی )جراحی و غیرجراحی(، بلکه درمان

های با خدمات برای اقامت، سرگرمی، پذیرایی، تور و یا جستجوی جاذبه
 هایبخش از یکی(. Hall, 2011گیرد )یک مقصد را نیز در بر می

 منظور به مسافرت. است پزشکی سالمت، گردشگری گردشگری مهم
 نظارت تحت جراحی عمل نوعی یا انجام جسمی هایبیماری درمان

گویند می پزشکی گردشگری را مراکز درمانی و هابیمارستان در پزشکان
 از بسیاری در توریسم درمانی که حالی در(.1393)مروتی و اسدیان، 

 دالر میلیارد 50 تا 40 ساله هر و دارد ارزآوری در مهمی نقش کشورها
 آمریکا و اروپایی کشورهای توریسم درمانی عاید طریق از ارزی درآمد

 هایگام و نیافته باز را خود جایگاه نعتص این ایران در اما شود،می
 کارشناسان اعتقاد به(.1399فکور و حاجمندی، )کند می طی را نخستین
 درمان زمان طول در سالمت گردشگر هر جهانی، گردشگری سازمان

 در که خواهد کرد هزینه متوسط صورت به دالر هزار 7 تا 5 بین خود
 هایهزینه آن درصد 70 و پزشکی هایهزینه آن درصد 30 بین این

خواهد ...  و هواپیما بلیط نقل، و حمل اقامت، و هتل دیگرمانند خدماتی
 گردشگری حوزه در میدانی و اسنادی مطالعات. (1394بود )توانگر، 

 اگرچه که دهدمی نشان ایران در سالمت و بخصوص پزشکی
 ارانو بیم گردشگران توجه مورد دیرباز از ایران در سالمت گردشگری

 بسترهای نیز اخیر هایسال در و است بوده کشور به ورودی خارجی
مراحل  حاضر حال در ولی است شده آغاز آن قانونی و سازمانی مدیریت
 با خود شایسته جایگاه به نیل برای و میکند طی را خود توسعه نخستین

 است مواجه آمده، وجود به کشور کلی شرایط از تبعیت به که هاییچالش

طبق آمار جهانی، ایران در میان کشورهای (.1399کور و حاجمندی، )ف
برتر جذب کننده گردشگر پزشکی جایگاه خاصی ندارد )طباطبایی، 

( اما از نظر ارزش در جهانگردی پزشکی به عنوان دهمین کشور 1393
(. شهر اردبیل هم از این قاعده IMTJ, 2018برتر گزارش شده است )
 کشور سطح در خاصی موقعیت شهر ازاین مستثنی نیست. چراکه 

گردشگری داشته  بیشمار های جاذبه و بالقوه های توانبوده و  برخوردار
 المللی بین و ملی گردشگری متعدد های پتانسیل و ظرفیت واجد و 

 های بخش از یکی به در شهر اردبیل پزشکی گردشگری امروزه. است

 به باتوجه شهر، این است. شده تبدیل گردشگری صنعت در رشد روبه

 مسیر در باالیی بسیار پتانسیل گوناگون، ابعاد در هاییمحدودیت داشتن

 برای اتباع آذری دارد. پزشکی گردشگری ویژه به و گردشگری توسعة

جاذبه  و منابع به اقلیمی، دسترسی جغرافیایی، شرایط لحاظ بهشهر  این
چشمه های بهشتی نزدیکی به آبهای گرم و معدنی که به طبیعی،  های

 حوزة در گردشگری مقاصد دارترین پرطرف از یکی مشهور هستند،

 به بازاری و رودمی شمار به منطقه حتی و کشور در سالمت گردشگری

 گردشگران گستردة حضور از حاکی سال در تومان میلیارد 400 ارزش

 امکان زمانی ها مطلوبیت و مزایا این به دستیابی اما .است شهر این در

 برای الزم بستر متمرکز، و صحیح ریزی برنامه با که بود خواهد پذیر

است، ابتدا باید وضعیت موجود و  نیاز آنچه بنابراین شود. فراهم کار این
در واقع تحلیل فضاهای گردشگری سالمت )پزشکی( بررسی و تحلیل 

مشخص شدن الگوی پراکندگی فضاهای گردشگری زمینه شود، تا با 
الزم به ذکر است که هر کدام از های آتی فراهم گردد. ریزیبرای برنامه

خدمات گردشگری مذکور فضای خاصی از جامعه بخصوص شهرها را 
کنند. فضای گردشگری شهری، فضایی است که منابع اشغال می

گردشگری در آن وجود دارد و الگوی رفتاری گردشگران تابعی از منابع 
باشد ل اقامت، امکانات و خدمات میها، محگردشگری آن مانند جاذبه

تواند در پراکندگی می لگوهایا همچنین(. 1397)یاوری و همکاران ،
 الگوی شبکه ای یا -2 الگوی نقطه ای-1 :چهار گروه طبقه بندی گردد

(. در 1375، شکویی) ایالگوی ناحیه -4و  الگوی سطحی -3 خطی
پرسش انجام  تحقیق حاضر با هدف پاسخگویی به اینهمین راستا 

از فضاهای گردشگری سالمت )پزشکی( شهر اردبیل گرفته است که: 
 کند؟ چه الگویی تبعیت می

 

   روش انجام تحقیق -2

 مطالعه مورد محدوده  

سیاسی استان اردبیل در دشتی  –عنوان مرکزیت اداری شهر اردبیل به
ی شده و از لحاظ موقعیت مطلق در مختصات جغرافیایبه همین نام واقع

و  درجه 37شرقی و  طول دقیقه 39و  درجه 48تا  دقیقه 48و  درجه 47
 صورت به قرار دارد و شمالی عرض دقیقه 33و  درجه 38تا  دقیقه  56

 1شماره . شکل (1396)یزدانی و همکاران،  است یافته گسترش شعاعی
 .باشدمی استانی موقعیت شهر در نقشه دهندهنشان

 
استانر اردبیل در نقشه موقعیت شه -1شکل   

 روش تحقیق 

 -از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی  پژوهش حاضر
روش  دو به آوری داده ها و اطالعاتروش جمع. باشدتحلیلی می

ای که بگونهشده است.  انجام )مشاهده( میدانی /اسنادی و ایکتابخانه
ی و های میدانهای مکانی در طی بازدیددر بخش میدانی، داده

جهت تحلیل فضاهای  روزرسانی شدند. در همین خصوصمشاهدات، به
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گردشگری شهر اردبیل از مدل تصمیم گیری چندمتغیره ویکور در قالب 
-استفاده شده است. الزم بذکر است که جهت وزن Arc GISافزار نرم

کارشناس به روش گلوله برفی و مدل  10ها از نظرات دهی به شاخص
 Super Decisionافزار ( در قالب نرمANPای )تحلیل شبکه

بر اساس هدف اصلی تحقیق و طبق مطالعات  استفاده شده است.
ها، فاصله از هتلشاخص اصلی ) 8ای و میدانی، تعداد کتابخانه

؛ های غذاخوریها و سالنفاصله از رستوران؛ هاها و مهمانپذیرمسافرخانه
ها و فاصله از سالن؛ هاکلینیکها و ها، بیمارستانفاصله از درمانگاه

-الین، قایقفاصله از تسهیالت ورزش هیجانی )زیپ؛ های ورزشیزمین

رانی، رستوران دریایی، پیست کارتینگ، کشتی دریایی آنداک و باشگاه 
-فاصله از فضاهای آبی )دریاچه شورابیل و رودخانه بالغلی؛ سواری(اسب

( در ها و فضاهای سبزها، پارکفاصله از باغو  فاصله از شهربازی؛ چای(
قالب )مراکز خدمات گردشگری، تفریحی و گذران اوقات فراغت( جهت 

های گردشگری  سالمت شهر اردبیل مورد استفاده تحلیل فضایی جاذبه
؛ ناصرپور و همکاران، 1392محمدی و چنگولی، )قرار گرفته است 

 (.1395؛ موحد 1393؛ گودرزی و همکاران، 1397

 ج نتای -3
های گردشگری سالمت در خصوص بررسی وضعیت فضایی جاذبه

تهیه های تحقیق وضعیت شاخصنقشه )پزشکی( شهر اردبیل، ابتدا 
گردید. سپس با استفاده از روش استانداردسازی فازی و توابع عضویت 

ی های به دست آمده از مرحلهها، الیهفازی و متناسب با ماهیت داده
 مرحله قبلی از آمده دست به هاینقشه. در واقع سازی شدندقبل، فازی

 شدند. سپس فازی، استانداردسازی عضویت هایدستور از استفاده با
درجه اهمیت هر یک از شاخص ها متناسب با اوزان به دست آمده از 

 Raster( و با استفاده از ابزار ANPمدل تحلیل شبکه )

Calculator ه دست آمده از مرحله شده بهای استانداردسازیدر نقشه
های استاندارد شده موزن به دست آمده است و قبل ضرب شده و نقشه

 Raster Calculatorدر مرحله آخر با استفاده از مدل ویکور و تابع 
های شان با یکدیگر تلفیق شده و نقشههای موزون متناسب با وزننقشه

از میزان تاسف و میزان سودمندی و شاخص ویکور برای هریک 
های اصلی تهیه شده و در نهایت به منظور تهیه نقشه نهایی شاخص

 های گردشگری سالمت شهر اردبیل با یکدیگر تلفیق شدند.جاذبه
الزم به ذکر است که مقدار شاخص مدل ویکور در بازه عددی صفر تا 

رو نشانگر گیرد، مقادیر به دست آمده در پژوهش پیشیک قرار می
باشد. در این شاخص دشگری در سطح شهر میهای گروضعیت جاذبه

مقدار یک بیانگر وضعیت بسیار نامطلوب و مقدار صفر بیانگر وضعیت 
های مطابق روال معمول تحقیقات با مدل باشد.بسیار مطلوب می

دهی به مرحله وزن این تحقیق، یکی از مراحل گیری چندمتغیره،تصمیم
( در ANPای )یل شبکهتحلها بود که در این خصوص از مدل شاخص

تر ها علمیکه نسبت به دیگر مدل Super Decisionافزار قالب نرم
است استفاده شد. در این راستا از نظرات خبرگان استفاده شد و نتایج 

ها و ها، بیمارستانفاصله از درمانگاهحاصل نشان داد که به ترتیب 
-رودخانه بالغلی ها، فاصله از فضاهای آبی )دریاچه شورابیل وکلینیک

چای( بیشترین اهمیت و فاصله از شهربازی هم کمترین اهمیت را از 
 نظر وزنی را دارند.

  پراکنش عناصر گردشگری 
نحوه پراکنش عناصر گردشگری در فضای شهری از عوامل مؤثر بر 
توسعه گردشگری است. با توجه به ضرورت بررسی پراکنش فضایی 

گیری با استفاده از مدل تصمیم عناصر گردشگری، در تحقیق حاضر
چندمعیاره ویکور در قالب سیستم اطالعات جغرافیایی به شناسایی و 

بندی فضاهای جاذب گردشگری سالمت در شهر اردبیل اقدام شده پهنه
دارای مراحلی است که مرحله اول  است. در همین خصوص این روش

که به  هاستآن بررسی وضعیت موجود )دسترسی و فاصله( جاذبه
 اند.صورت نقشه ارائه شده
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نقشه فاصله از عناصر گردشگری سالمت در شهر اردبیل -2شکل   

 گردشگری دهی شده عناصراستاندارد فازی و وزن 
ها، بایستی الیه به منظور همپوشانیهای معیار و ی نقشهبعد از تهیه

ی عددی بازههای استاندارد در یک های معیار به نقشهی نقشهکلیه
ای داشتن کلیه گردید. در این مرحله قابلیت مقایسهمشخص تبدیل می

ای بسیار پراهمیت است. چراکه بدون طی فرایند ها، مسئلهنقشه
بندی امری غیرممکن استانداردسازی، انجام عملیات همپوشانی و پهنه

ازی خواهد بود. از این رو در تحقیق حاضر با استفاده از توابع عضویت ف
استاندارد شده است.  1ی عددی صفر تا های معیار در بازهی نقشهکلیه

-های موجود در طیفی بین اعداد صفر و یک طبقهدر این روش نقشه

شوند که صفر بیانگر عدم عضویت فازی و عدد یک بیانگر بندی می
باشد. شایان ذکر است، در بحث استانداردسازی عضویت فازی کامل می

ها و فی وجود دارد که پژوهشگر با توجه به ماهیت دادهتوابع مختل
های مؤثر در پژوهش و همچنین ضوابط و استانداردهایی که شاخص

ها به وجود دارد، یکی از آنها را انتخاب و در فرایند استانداردسازی نقشه
-رو با فرض اینکه هر چه فاصله از جاذبهگیرد. در پژوهش پیشکار می

-ر باشد، میزان تمایل گردشگر به بازدید از جاذبههای گردشگری کمت

های مجاور آن بیشتر خواهد بود؛ از تابع خطی و کاهشی برای 
های معیار استفاده شده است. در این روش نواحی استانداردسازی نقشه

ی عضویت فازی نزدیک به پدیده مورد بررسی، مقادیر باالتری از درجه
ی میزان فاصله از آن پدیده، از درجه دهند و بهرا به خود اختصاص می

شود تا جایی که به صفر یا عدم عضویت عضویت فازی نواحی کاسته می
های فازی ختم شود. در ادامه و به عنوان نمونه، تنها دو مورد از نقشه

 استاندارد فازی ارائه شده است. 
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-هنهز پنقشه استاندارد شده فاصله از مراکز درمانی و فاصله ا -3شکل 

تفریحی شهر اردبیل-های آبی  

 بندی فضاهای گردشگری شهر اردبیل با استفاده پهنه

 از مدل ویکور
 Rasterی های معیار، با استفاده از افزونهبعد از استانداردسازی نقشه

Calsulator وزن مربوط به هر یک از معیارهای تحقیق، بر نقشه-

ستاندارد موزون در قالب های اهای معیار ضرب شده و در نهایت نقشه
ی سودمندی و تاسف هامدل ویکور با یکدیگر همپوشانی یافته و نقشه

بندی شهر اردبیل بر اساس استخراج شده و در آخر هم نقشه پهنه
 های گردشگری سالمت تهیه شده است. پتانسیل

 
لهای گردشگری سالمت شهر اردبیبندی جاذبهنقشه پهنه-4شکل   

ی مرکزی شهر اردبیل و توان دریافت که هستهه فوق میبا توجه به نقش
های گردشگری نواحی مجاور رودخانه بالغلی با توجه به تمرکز جاذبه

تفریحی و خدماتی در این نواحی، از مطلوبیت بسیار باالیی برخوردار 
است. با فاصله گرفتن از هسته مرکزی شهر و با نزدیک شدن به نواحی 

های گردشگری ن مطلوبیت نواحی در خصوص جاذبهپیرامونی آن از میزا
. در واقع نواحی مرکزی شهر اردبیل با محوریت شودسالمت کاسته می

پذیرایی را -چای و پراکندگی مراکز درمانی و اقامتیی بالغلیرودخانه
گذاری کرد. توان به عنوان فضای گردشگری سالمت شهر اردبیل ناممی

های مذکور مشخص شده است. ی جاذبهالعادهفضایی که با تمرکز فوق
فت که فضای گردشگری سالمت شهر توان گدر واقع اینچنین می

ی اردبیل و مناطق با قابلیت باالی جذب گردشگر، تابعی از هسته
چای و در ادامه ی بالغلیمرکزی و تاریخی شهر اردبیل و رودخانه

 باشد. ی شورابیل میدریاچه

  یریگجهینت -4
تواند پراکندگی خاصی داشته گردشگری از جمله صنایعی است که می

های شهری دارای پتانسیل بالقوه و نی برخی از نواحی و پهنهباشد یع
بالفعل باالیی در خصوص گردشگری باشند. بمانند بخش مرکزی شهر 

های خدماتی و تفریحی در این بخش از شهر اردبیل که توامان شاخص
گیری اند تا زمینه شکلو پیرامون رودخانه بالیغلی چای مستقر شده

ای فراهم هر اردبیل به صورت الگوی ناحیههسته گردشگری سالمت ش
بعبارتی دیگر خدمات گردشگری سالمت در نواحی مرکزی شهر شود. 

اردبیل با سهولت بیشتری در دسترس است. و هرچه از این ناحیه دور 
با توجه  شود.شویم، از میزان مطلوبت سایر نواحی شهری کاسته میمی

-کرد که شهر اردبیل از پتانسل توان چنین استنباطبه نتایج تحقیق می

های باالیی در خصوص گردشگری سالمت برخوردار است اما نحوه 
ای که نامناسب است بگونه سالمت -پزشکیپراکنش جغرافیایی خدمات 

مهمترین جاذبه گردشگری شهر اردبیل که برای گردشگری سالمت 
مون نمونه گردشگری شورابیل است. در پیرابسیار مناسب است، منطقه 

این دریاچه گردشگری داخل شهر،  توزیع مراکز پذیرایی، درمانی و 
اقامتی پراکنده و ناچیز است )بخش مرکزی شهر متراکم است(. در 

تعداد مراکز درمانی در جنوب شهر  گردد تاهمین خصوص پیشنهاد می
)پیرامون دریاچه شورابیل( به دلیل پتانسیل باالی منطقه و وجود 

شبکه معابر و مراکز ، ساخت مراکز درمانیو  توسعه فضاهای باز جهت
در مراکز اقامتی شود تا همچنین پیشنهاد میاقامتی، افزایش یابد.

های ارزان قیمت ، تواما از نوع اقامتگاهشورابیل پیرامون دریاچه توریستی
مانی از هر طیف گران قیمت باشد )جهت جذب گردشگران درو 

 .(درآمدی
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Abstract  
Today, due to the expansion of urban life as well as the industrial development of cities, we are 

witnessing the occurrence of various physical and mental illnesses. Accordingly, the significant 

importance of tourism, especially in the physical and mental sector at the global level and from 

various aspects, especially health tourism, has been revealed to all, so that access to health tourism 

elements and related spaces is one of the necessities of development. It has become a city. Ardabil is 

one of the most potential tourist destinations in the field of health tourism in the country due to its 

geographical and climatic conditions, access to natural resources and attractions, medical services and 

proximity to hot and mineral waters. In this regard, this study intends to analyze the tourism spaces of 

Ardabil based on health tourism indicators. The present study is descriptive-analytical in nature and 

applied in terms of purpose. Library / documentary and field methods (observation) have been used to 

collect data. To analyze the data from Vicor multi-criteria decision model in the form of Arc GIS 

software and to weigh the indicators from the opinions of 10 experts by snowball method and network 

analysis model (ANP) in the form of software Super Decision software is used. In this regard, the 

results have shown that the central core of the city and the spaces around the Balighi Chay River have 

very high service and recreational attractions, and therefore, the spatial pattern of health tourism 

elements in Ardabil as a regional pattern The central part of Ardabil city has been formed and this 

area of the city is easier to access and more desirable than other urban areas. 

Introduction 
Today, due to the expansion of urban life as well as the industrial development of cities, we are 

witnessing the occurrence of various physical and mental illnesses. Accordingly, the significant 

importance of tourism, especially in the physical and mental sector at the global level and from 

various aspects, especially health tourism, has been revealed to everyone.Health tourism is a type of 

tourism that is done to maintain, improve and regain physical and mental health. Factors such as 

changes in consumer values, construction changes, aging population and the needs of the health care 

system can be considered as the main factors in the emergence of health tourism. The combination of 

these factors has made health tourism one of the most growing types of tourism. In general, health 

tourism is divided into three categories: health tourism; Medical tourism and medical tourism are 

divided. In the meantime, medical tourism is a type of health tourism, the patient may need to use 

medical tourism spaces and services after treatment. Medical tourism is linked through hotels, airlines 

and transportation, leisure activities, and all infrastructure related to the tourism industry, and is 

coordinated with other institutions such as hospitals, insurance companies, and travel agencies. Finds. 

Medical tourism includes not only essential and elective medical treatments (surgical and non-

surgical), but also health treatments with services for accommodation, entertainment, hospitality, tours 

or attractions.According to global statistics, Iran does not have a special place among the top countries 

attracting medical tourists, but in terms of value in medical tourism is reported as the tenth top 

country. The city of Ardabil is no exception to this rule. Because this city has a special position in the 

country and has countless potentials and tourist attractions and has numerous capacities and potentials 

of national and international tourism. Today, medical tourism in Ardabil has become one of the 

growing sectors in the tourism industry. This city, due to its limitations in various dimensions, has a 

very high potential in the development of tourism, especially medical tourism for Azeri citizens. This 

city is one of the most popular tourist destinations in the field of health tourism in the country and 

even in the region in terms of geographical and climatic conditions, access to natural resources and 

attractions, proximity to hot and mineral waters that are known as paradise springs. The river and the 

market worth 400 billion tomans per year indicate the large presence of tourists in this city. But 

achieving these benefits will be possible only with proper and focused planning. Therefore, what is 
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needed is to first review and analyze the current situation and, in fact, the analysis of health (medical) 

tourism spaces, in order to provide a basis for future planning by determining the distribution pattern 

of tourism spaces.It should be noted that each of these tourism services occupy a specific space of 

society, especially cities. Urban tourism space is a space in which there are tourism resources and the 

pattern of behavior of tourists is a function of its tourism resources such as attractions, 

accommodation, facilities and services. Also, scattering patterns can be classified into four groups: 1- 

point pattern 2- network or linear pattern 2- surface pattern and 2- regional pattern. In this regard, the 

present study has been conducted with the aim of answering the question: What model does health 

tourism (medical) spaces in Ardabil follow? 

Methodology  

The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in nature. The method of 

data collection and information has been done in two ways: library / documentary and field 

(observation). In the field section, spatial data were updated during field visits and observations. In 

this regard, to analyze the tourism spaces of Ardabil city, the Vicor multivariate decision model in the 

form of Arc GIS software has been used. It should be noted that in order to weigh the indicators, the 

opinions of 10 experts were used by the snowball method and the network analysis model (ANP) in 

the form of Super Decision software. 

Results 
One of the stages related to the research was the stage of weighting the indicators, in which the 

network analysis model (ANP) was used in the form of Super Decision software, which is more 

scientific than other models. In this regard, the opinions of experts were used and the results showed 

that the distance from clinics, hospitals and clinics, the distance from the water spaces (Lake Shurabil 

and Balghli Chay river) are the most important and the distance from the amusement park, 

respectively. They are the least important in terms of weight.The results also showed that the central 

core of Ardabil and the areas adjacent to the Balgholi River, due to the concentration of recreational 

and service tourist attractions in these areas, is very desirable. By moving away from the central core 

of the city and approaching the surrounding areas, the degree of desirability of areas in terms of health 

tourist attractions decreases. In fact, the central areas of Ardabil, with the focus on the Balghili River, 

tea and the dispersion of medical and accommodation centers can be named as the health tourism 

space of Ardabil. A space marked by the extraordinary focus of these attractions. In fact, it can be said 

that the health tourism environment of Ardabil city and areas with high ability to attract tourists is a 

function of the central and historical core of Ardabil city and Balghalychai river and then Shurabil 

lake. 

Conclusion  

Tourism is one of the industries that can have a special distribution, i.e., some areas and urban areas 

have a high potential and actual potential for tourism. Like the central part of Ardabil city, where both 

service and recreational indicators have been established in this part of the city and around the 

Balighli Chay River to provide the ground for the formation of Ardabil health tourism core as a 

regional model. In other words, health tourism services are more easily available in the central areas 

of Ardabil. And the farther we go from this area, the less desirable other urban areas become. 
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