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قبل الدخول في تفاصیل العالجات الطبیة بالمیاه المعدنیة ال بد من التعرف إلى بعض المصطلحات 
:العلمیة  الشائعة في هذا المجال و منها 

Balneologyبالنیولوجي 
ھو العلم الذي یھتم بدراسة المیاه المعدنیة 
. الحارة واستخداماتھا في األغراض العالجیة

: Balneotherapy ثیربي بالنیو
 استخدامات من الناتجة العالجات ھي

 والینابیع األحواض في الحارة المعدنیة المیاه
 منھج وفق والسباحة االستحمام طریق عن

.الجرعات لتلقي ومحدد متسلسل زمني



Pelotherapy بیلوثیربي :   
         

ھو العالج الناتج من تأثیر كمادات الطین الحار 
) . الغمر في الطین الحار(

Climatotherapy  :كالیماتوثیربي

نوع من العالج یشمل استخدام عوامل المناخ 
درجة الحرارة والرطوبة والضغط الجوي وأشعة (

).  وضوء الشمس 



یمكن استخدام المیاه المعدنیة الحارة 
:لألغراض العالجیة بأربعة طرق رئیسیة 

واالستحمام السباحة :
 الجسم غمر یتم وفیها شیوعاً  الطرق أكثر وهي 

 وبفترات المعدنیة المیاه في المصابة األجزاء أو
 المعنیون األطباء من األخصائیون یحددها زمنیة

  .بالعالج
بشكل المعدنیة للمیاه الطبي االستعمال 

 بین الحراري التبادل مبدأ تعتمد حراریة كمادات
 منها أسالیب وبعدة المائي والوسط الجسم
 بشكل أو بالجسم محیطة مائیة كمادات بشكل
  . مائیة نضوحات أو نافورات أو رذاذ

.طرق استخدام المیاه المعدنیة لألغراض االستشفائیة والعالجیة 



العالجیة التطبیقات كأحد المعدنیة المیاه شرب 
 المیاه وقاعدیة حمضیة من االستفادة خالل من
. الكیمیائیة المكونات تراكیز أو

بعض لمساعدة المعدنیة المیاه أبخرة استنشاق 
 الربو مثل التنفسیة المشاكل من المرضى

 . األنفیة والجیوب والحساسیة



باالشتراك  تعتبر الطریقة األولى هي األكثر شیوعًا في المنتجعات الصحیة -
مع برامج عالجیة أخرى تشمل عالجات المساج المختلفة والعالجات 

.الطبیعیة والفیزیائیة والعالج بالوخز باإلبر

باإلضافة إلى العنایة والرعایة الطبیة كما یفید العالج بتأهیل المرضى قبل  -  
.   وبعد العملیات الجراحیة حیث یصنف أحیانا ضمن العالجات الوقائیة



 عالجات المیاه المعدنیة الحارة :
 تساعد عالجات المنتجعات الطبیة التي تستخدم المیاه المعدنیة الحارة في الشفاء من العدید من األمراض وكما

)   Agishi, and Ohtsuka,1998: (وردت في العدید من البحوث العلمیة وفي أدناه أهم األمراض الرئیسیة
 األمراض الروماتیزمیة المزمنة
 انخفاض وظائف األعصاب والشلل الرعاشي ( أمراض اضطراب الجهاز العصبي  (
 السكري ( أمراض اضطراب الوظائف األیضیة وبخاصة المتعلق منها بالتغییرات الكیمیائیة داخل خالیا الجسم–

)  السمنة –النقرس 
 األمعاء والمعدة ( األمراض المزمنة في الجهاز الهضمي  .(
 االلتهابات والربو ( األمراض التنفسیة  .(
 أمراض الدورة الدمویة وضغط الدم غیر الحاد.  
 أمراض الدورة الدمویة الكبرى في شرایین الید واألرجل.
 الصدفیة واالگزمة والتهابات الجلد والحساسیة ( األمراض الجلدیة المزمنة . (
 أمراض االضطرابات الجسدیة الناشئة عن االضطرابات العقلیة والعاطفیة  .
 أمراض الجهاز العصبي الالإرادي  .
 اضطرابات عمل اإلذن الوسطى ( أمراض الرعاش وعدم التوازن  . (
 األمراض النسائیة المزمنة
 والمفاصل والورك والرقبة ) األنسجة الرابطة ( أمراض التهابات العظام والغضروف       .
 التهابات جروح اإلصابات والحروق وتساعد في التئام مواضع العملیات الجراحیة  .
 اآلالم الناتجة من الشد العصبي والغضب واالنفعاالت وتخفیف اآلالم المزمنة الناتجة عن الحوادث  .

                                                                                                                                                                                   
 العوامل الحاكمة في تحدید استخدام المیاه لألغراض العالجیة من األمراض المذكورة أعاله  ھي:
 باإلضافة إلى درجة الحرارة ) المكونات الكیمیائیة وتركیزھا (نوعیة المیاه المعدنیة.



أدناه أهم الحاالت المرضیة التي تستدعي عدم اخذ العالجات في المنتجعات 
 :الطبیة وباستخدام المیاه المعدنیة الحراریة 

.  الحاالت المرضیة المصحوبة بالحمى العالیة  - 
.ضغط الدم فائق الخطورة  - 
.األورام الخبیثة والحاالت السرطانیة الداخلیة  - 
.  وظائف الكلیة و إفرازات الكبد  واالضطرابات في الدورة الدمویة  - 
. الحاالت المرضیة التي تنشأ عنها احتماالت نزیف دموي خطیر  - 
.حاالت الحمل  - 
) . الخفقان والنوبات القلبیة ( حاالت فشل وظائف القلب  - 
.  السباحة واالستحمام تحت تأثیر الكحول  - 
.حاالت فقر الدم األنیمیا  - 



 ظروف عالجات المیاه المعدنیة الحراریة  :
:  ثالث نقاط رئیسیةتشمل •
البیت أجواء عن بعیدة خارجیة بیئة في واالنتعاش البهجة ظروف فیه تتوفر سیاحي صحي منتجع في التأقلم 

  . جیدة فسلجیةو  نفسیة بحالة العالج لتلقي اإلنسان جسم فیها یستعد أیام)٧- ٣( بین لفترة والعمل
مثل العالج تلقي من اسبوعین بفترة تظهر قد الحراریة المعدنیة المیاه عالجات عن الناتجة الجانبیة األعراض 

 تشبه للعالج الجسم استجابة عن ناتجة وهذه واألرق والنحول اإلجهادات بعض – الرأس آالم – والخفقان الحمى
 . التقلیدیة الطبیة العالجات من الناتجة الجانبیة األعراض

ولكن العالج برنامج تلقي من قصیرة فترة بعد تظهر ال قد العالج من الناتجة الجسم ألعضاء والنشاط التجدد 
  . العالج بعد أشهر عشرة إلى تمتد قد العالج من والفائدة التحسن



:مقومات إنشاء المنتجعات الطبیة والمصحات االستشفائیة 
 من أهم خطوات بناء المنتجعات الطبیة هي:

إجراء دراسة علمیة تؤكد توفر المیاه المعدنیة والترسبات الطینیة والمیاه الصالحة  -١
للشرب والخدمات الطبیة



 المشروع دیمومة تكفل خطط وضع خالل من المشروع نجاح یضمن الذي للواقع دراسة إجراء - ٢
 حسب تصامیم ووضع المستثمرین باشتراك ودعمه المشروع بأهمیة والثقافة الوعي في برامج وتشمل
 مصادر بأن علمنا إذا ، المختلفة األمراض عالج في فاعلیتها ومدى المتوفرة المعدنیة المیاه نوعیة
.مختلفة وتراكیز بمكونات تتمیز جوفیة مصادر هي المعدنیة المیاه
 لتنفیذ الخطوتین أعاله یتطلب مشاركة اختصاصیین في المجاالت المختلفة مثل مختصي العلوم

. واألطباء واالقتصادیین في مراحل االستثمار المختلفة )  Geoscientist( األرضیة 



 م وهي میاه دافئة نسبیًا إلى میاه دافئة،°35-٢٠میاه الینابیع على األغلب تمتاز بدرجة حرارة بین
   م  أي میاه حارة ،° ٤٢-٣٨واغلب العالجات تتطلب درجة حرارة بین
 لذا فأن المنتجعات بحاجة إلى منظومات تسخین حدیثة التكنولوجیا تتالءم وتصامیم المنتجعات ذات الطراز

. heat pumpومضخات التسخین الحضاري حیث یتم فیها استخدام تكنولوجیا المبادالت الحراریة

 وبما إن العالج ال یقتصر على عالج االستحمام والسباحة في المیاه المعدنیة بل تدخل معه إجراءات
عالجیة فیزیائیة وریاضیة ونظام تغذیة متخصص وعالج بكمادات الطین وعالجات طبیعیة مثل التعرض 

تطلب المنتجعات أجهزة تكنولوجیة متنوعة مصاحبة لتصمیم للشمس تحت ضغوط جویة مختلفة لذلك ت
.البنایات الرئیسیة و المساج



-  على درجة حرارة المیاه المعدنیة تصنف الینابیع والحمامات ً اعتمادا
.المستخدمة في العالج وكما في الجدول أدناه 

– Mineroتصنیف المیاه المعدنیة الطبیة   Medicinal Water Classification



ً على األس الھیدروجیني للمیاه تصنف المیاه المعدنیة في الجدول أدناه   :اعتمادا



ً على المواد الذائبة الكلیة   تصنف المیاه  TDSاعتمادا
  :المعدنیة كما في الجدول أدناه 



ً على تركیز االیونات الرئیسیة   تصنف ) االنایونات  الكاتیونات و( اعتمادا
 -:المیاه المعدنیة وكما في الجدول أدناه 



:تصنف المیاه المعدنیة اعتماداً على  تراكیز العناصر النادرة والغازات وكما في أدناه -  ٥

. لتر/ملغم H2S   <10میاه كبریتیدیة    تركیز  -١
.لتر / ملغم CO2  <500میاه كربونیة      تركیز  -٢
   ٣م/بیكویرل  Rn    <148میاه رادو نیة     تركیز  -٣
. لتر/ملغم  SiO2  <50تركیز   میاه سلیكیة      -٤
.لتر /ملغم  F        <5تركیز   میاه فلوریدیة    -٥
.لتر /ملغم  I        <5میاه ایودیدیة      تركیز   -٦
.لتر /ملغم  Br     <25میاه برومیدیة     تركیز  -٧
. لتر/ ملغم  Fe   <20میاه حدیدیة       تركیز     -٨
.  لتر/ملغم  As    <0.7میاه زرنیخیة      تركیز     -٩



سلیكاتیة –صودیوم –تستخدم المیاه الحراریة المعدنیة القاعدیة في منتجعات بلغاریا من نوعیة میاه فلوریدیة  - 
:لعالج األمراض التالیة  Bq/l)   ٦٦٦ -١١١( حاویة على غاز الرادون بنسبة إشعاع تتراوح بین 

.أمراض المفاصل  -
.اضطرابات الجھاز العصبي  -
.األمراض العقلیة  -

–تتمیز المنتجعات األیسلندیة بمیاھھا الحراریة قلیلة التمعدن قاعدیة التفاعل والمصنفة ضمن المیاه الفلوریدیة  -
البیكاربونیة الحاویة على تراكیز واطئة من غاز الرادون ، كبریتید الھیدروجین ، ثاني أوكسید الكاربون 

إذ تستخدم المیاه المعدنیة بالدرجة  .والنتروجین وترا كیز مشبعة من العناصر النادرة مثل اللیثیوم والبورون 
:  األساس في عالج األمراض التالیة 

) الروماتیزمیة والصدفیة ( أمراض التھابات المفاصل  -
.أمراض التھابات العظام ومفصل الركبة  -

تتمیز میاه ینابیع منتجع كلفتون في نیویورك بكونھا میاه معدنیة حراریة مصنفة ضمن نوعیة المیاه الكبریتیدیة  -
تستخدم المیاه المعدنیة في ھذا المنتجع لمعالجة األمراض .  H2Sكبریتات الحاویة على غاز –من نوع كالسیوم 

:التالیة 
.H2Sاألمراض التنفسیة المتعلقة في األغشیة المخاطیة عن طریق استنشاق غاز - 
.  عامل مضاد لنشاط البكتریا   H2Sالقصبات الھوائیة وأمراض النزلة الشعبیة المزمنة باعتبار غاز   - 
إعادة تأھیل اللمفوسایت في الدم  - 
. األمراض الجلدیة المزمنة مثل التھابات الجلد والروماتیزم وحب الشباب  - 

:المواصفات العالجیة للمیاه المعدنیة في بعض المنتجعات الطبیة العالمیة 



تتمیز المیاه المعدنیة في منتجع)V ( وحمامات إلیزابیث الموجودة في جمهوریة الجیك والسوالف
تستخدم میاها للعالج عن . كبریتاتیة –كلورید –بكونها حارة قلیلة التمعدن ذات میاه صودیوم 

: طریق الشرب والسباحة في أحواض على الهواء الطلق لمعالجة
) . األمعاء والمعدة ( أمراض الجهاز الهضمي  - ١     
االضطرابات في التحلیالت األیضیة  - ٢     
تقلیل مستوى الكولسترول في الدم  - ٣     

 تتمیز عالجات المنتجعات الیابانیة بعالج العدید من األمراض حیث تلعب المیاه الرادونیھ
كالشلل والرعاش الحراریة الدور األكبر في عالج األمراض المتعلقة بالجھاز العصبي 

في   CO₂باإلضافة إلى استخدام المیاه الكربونیة الحاویة على غاز واألمراض التنفسیة 
اإلجھاد الجسدي ومعالجة ضعف الدورة الدمویة وأمراض سوء الھضم من خالل عالجات 

.معادلة حمضیة سوائل المعدة 



 التأثیر المباشر لالستحمام والسباحة في المیاه المعدنیة ھي :
:التأثیرات الفیزیائیة - ١ 

األجسام  وتشمل التأثیرات الناتجة من میكانیكیة العوم والتوازن واالختالف في الضغط الھیدروستاتیكي بین
.واالختالف الحراري وتأثیره على لزوجة سوائل الجسم 

:التأثیرات الكیمیائیة  - ٢
وتشمل التأثیرات الناتجة بفعل التغیرات الكیمیائیة الحاصلة بین سوائل وأعضاء الجسم من جھة ومیاه 

.السباحة من جھة أخرى 
لذا تعتبر عالجات االستحمام والسباحة في المیاه المعدنیة من عالجات التكیف والتحفیز وذلك الن  - 

المرضى یتلقون عالج تحفیزي متكرر ویشمل السباحة والتمارین الریاضیة ،حیث تستجب أجھزة المناعة 
.وإفرازات الغدد والجھاز العصبي الالإرادي لھذه المحفزات بطریقة فاعلة 

:التأثیرات أعاله یتم مراقبتھا من قیاس المؤشرات التالیة
.نسبة الكوریتزول في الدم  - ١ 

.نسبة الكیت كوالین في الدم  - 2
.ضغط الدم ومعدل النبضات  - 3

  :میكانیكیة عالجات المیاه المعدنیة الحراریة



أوال:
  التبادل الحراري على قاعدة وقوانین االنتقال الحراري بین درجة حرارة األجسام وحرارة السوائل.

 ثانیا  :
 تم نتیجة حركة وانتقال جزئیات الماء بین الجسم تي تالتبادل األیوني الو عملیة الضغط اإلزموزي

والمیاه المعدنیة والذي یعتمد على تركیز المكونات الكیمیائیة في الجسم والمیاه باإلضافة إلى تركیب 
أغشیة وأنسجة الجلد حیث تنتقل األیونات والعناصر من الوسط ذا التركیز العالي إلى الوسط ذي 

.التركیز الواطئ 

  تحدث میكانیكیة العالج بالعملیات التالیة:



 میكانیكیة العالج بالمیاه الحراریة:

 م والجسم °40أثبتت الدراسات المتعلقة بالسباحة واالستحمام في المیاه ذات درجة الحرارة اكبر من
مغمور بالمیاه إلى مستوى الرقبة تؤدي الى زیادة في العملیات األیضیة وتحفز الكبد لتكوین إفرازات 

.ضمن غدة البنكریاس لتساعد في عملیة الهضم 

  السباحة في المیاه المعدنیة الحراریة تسبب زیادة في جریان الدم الحامل لألوكسجین من خالل تنشیط
.الدورة الدمویة الناتجة عن زیادة الضغط الهیدروستاتیكي على الجسم 

  
 یزید من فاعلیة جهاز المناعة المضاد ) °م25درجة حرارة اقل من ( االستحمام في المیاه الباردة

لألكسدة و یشعر المرضى باالسترخاء من خالل التحسن في الحالة الفیزیائیة للجسم الناتجة من التأثیر 
على وظائف الجهاز العصبي السمبثاوي،

  زالة اآلالم الناتجة من رخاوتها .كما إن المیاه الباردة تزید تماسك األنسجة وإ
  
 وأخیرا الخفض السریع بدرجة حرارة الجسم بعد االستحمام أو السباحة یسبب زیادة أكسدة الكربوهیدرات

والدهن من خالل عملیة االرتجاف الذي یستهلك طاقة كبیرة وهذه العملیة قد تساعد في عالج بعض 
.  أمراض السمنة 



 ) .   Rn( میكانیكیة العالج بمیاه الرادون  
 العالج بالرادون من أقدم العالجات استخدم في الحضارات الرومانیة القدیمة وهو غاز خامل یؤسر في

المیاه وال یتفاعل مع المركبات الكیمیائیة المكونة للجسم من خالل دخوله إلى الرئة أو الجلد ویصل إلى 
.  الدم عن طریق األوعیة الدمویة الشعریة

التأثیرات المفیدة لجرعات اإلشعاع تشمل  :
-  صالح اإلنزیمات تحفیز وإ
-  إنتاج البیبتیدات العصبیة
-  تقلیل فاعلیة اإلنزیمات المضادة لألكسدة  .

حیث قصیرة األنسجة في بقاءه فترة كون خالل من الطبیة المنتجعات عالج في الرادون استخدام فائدة تأتي 
 قد بسیطة بحدود إال الجسم أنسجة سماكات اختراق یستطیع ال وهو دقیقة )15-30( كل منه %50 یختفي

.متر مایكرو 20 تتجاوز ال
 البولونیوم مثل تحلله من الناتجة الرادون أجیال تجمع من الرادون استخدام من الجانبي الضرر یأتي 

  العصبیة واألنسجة الغدد وخاصة الجسم أجزاء بعض في والرصاص والبزموث
- العالج هذا في الرادون استخدام حول مطروحة االسئلة زالت ال ،  
148مستوى عند األمد طویل التعرض حد اقترحت األمریكیة البیئة حمایة منظمة Bq/m³) ³م/ بیكویرل(.



 میكانیكیة غاز كبریتید الهیدروجین في عالج المنتجات الطبیة :

 تلعب المیاه المعدنیة الحاویة على غازH2S  دورا كبیرا في عالج مختلف األمراض حیث استنشاق بخار
.یعد عامل مضاد للبكتریا یسمح لدفع السعال بعد تحفیز األغشیة المخاطیة  H2Sالماء الحاوي على 

  ساعد بالتأثیر على األمراض المزمنة من خالل اآللیات التالیة تو كذلك  :
المیاه الغنیة بالكبریت تتفاعل مع الجذور الحرة في الطبقات العمیقة من الجلد مكونة مركبات  -١

.  كیمیائیة ذات فاعلیة مضادة للبكتریا و الفطریات 
تعد المیاه الكبریتیدیة مضادة للعفونة  -٢)antiseptic  ( وذلك ألنها تمنع الجراثیم من التطور والنمو في

.  مختلف خالیا األنسجة 
تساعد المیاه الكبریتیدیة في نمو وزیادة أعداد اللمفوسایت في دماء المرضى -٣  .



 میكانیكیة األیونات والعناصر النادرة في عالج المنتجعات: 
كیمیائیة والتي تشمل  -تعتمد میكانیكیة العالج بالمكونات الكیمائیة للمیاه المعدنیة على الخصائص الفیزو

.تراكیز األیونات الموجبة والسالبة والعناصر النادرة و درجة الحمضیة و جهد التأكسد و االختزال 
تتم آلیة العالج من خالل:
 حیث تخترق تراكیز المكونات الكیمیائیة للمیاه ) الجلد (تالمس هذه المكونات مع السطوح الخارجیة -١

المعدنیة خالیا الجلد و أنسجته عن طریق آلیة الضغط االوزموزي و التبادل األیوني و تنتقل إلى أجزاء 
.  الجسم مع الدورة الدمویة 

تالمس المكونات مع السطوح الداخلیة ألعضاء الجسم مثل الجهاز التنفسي عن طریق االستنشاق  -٢
حیث تتالمس المكونات الكیمیائیة قلیلة التركیز الموجودة في بخار الماء مع الممرات الهوائیة واألنسجة 

.المخاطیة في الرئتین
  وكذلك الحال مع الجهاز الهضمي عن طریق شرب المیاه المعدنیة واتصالها المباشر مع أنسجة المعدة

واألمعاء حیث تتعامل هذه المكونات مع األجزاء الملتهبة أو المتقرحة مباشرة أو یكون لها تأثیر على عملیة 
الهضم من خالل امتزاجها مع مكونات الغذاء لسد النقص الحاصل في المكونات الكیمیائیة الخاصة 

.  باإلفرازات الهرمونیة و خالیا الجسم المختلفة 



 التأثیر العالجي للمیاه الحراریة  :

    االستحمام و السباحة في المیاه المعدنیة الحراریة یستخدم للعالج من األمراض التالیة:-
أمراض االلتھابات في المفاصل -١ .
اإلمراض الروماتیزمیة و الصدفیة  -٢  .
 كما أن االستحمام المتكرر في المیاه الحراریة یؤدي إلى المساعدة في إزالة السموم من الجسم و إعادة تنشیط

 .فعالیات الحسم بعد حاالت اإلجھاد المفرط كما تساعد في شفاء ضحایا الصدمات و الجروح و الحروق



 التأثیر العالجي لغازH₂S  :
 استنشاق غازH2S   التھاب ،  النزلة المزمنة ، یعالج األمراض التنفسیة مثل الجیوب األنفیة

.  النزلة الشعبیة الحادة ، التھاب القصبات المزمن ، الحنجرة 
 األعراض الجانبیة الناتجة عن التعرض لغازH2S  تم تحدیدھا من قبل منظمة الصحة العالمیة و

:  كما یلي
لتر / ملغم )  0.0005-0.13(یمكن التحسس برائحة الغاز عند تركیز  -١  .
لتر / ملغم )  10.5-21.0(حكة العینین عند تركیز  -٢  .
لتر/ملغم)   100-1000(تقرن الجفون و الجلد عند تركیز –التھاب باطن العینین  -٣  .
لتر/ملغم 1000تسمم حاد و إغماء بتركیز اكبر من  -٤  .

 التأثیر العالجي للرادون:
 یستخدم الرادون المذاب في المیاه المعدنیة لمعالجة اآلالم المفاصل و العظام و التھاب المفاصل

.  الروماتیزي وتصلب المفاصل والتھاب الفقرات 
اغلب األمراض التي یعالجھا الرادون تتعلق بتنشیط األوكسجین ومستوى البیروكسیدات الدھنیة.



  الرئیسیة  لالیوناتالتأثیر العالجي  :
- تعد المیاه البیكاربوناتیة ضروریة  للصحة و االستحمام فیھا یساعد في  :
فتح األوعیة الدمویة الشعریة  -١  .
تخفیف ضغط الدم العالي و یھدئ الجھاز العصبي  -٢  .
 فیما تعد میاه الشرب البیكاربوناتیة میاه معادلة للحموضة في المعدة وتحفز إفرازات

البنكریاس والتي بدورھا تؤثر في عملیة الھضم و تساعد في الشفاء من اإلمراض 
. المتعلقة بالعملیات األیضیة 

-  تعد المیاه الكبریتاتیة عامل مضاد للتسمم والعفونة ومن العوامل المضادة لإلمراض
الجلدیة والصدفیة والتھابات المفاصل الروماتیزیة وتستخدم كمدرر أو مسھل عندما 

تؤخذ عن طریق الشرب وھي تساعد في شفاء الجروح والحروق واالستشفاء بعد 
العملیات الجراحیة باإلضافة إلى معالجة االكزمة والتھابات النسیج الخلوي و حب 

.  الشباب واإلصابة بالفطریات وقروح الرجل 

-  تعد المیاه الكلوریدیة ضروریة لتحفیز وتنظیم العملیات األیضیة وإفرازات المرارة و
ھي مفیدة في عالجات المفاصل والجھاز العصبي المركزي والصدمات النفسیة و تساعد 

في الشفاء من االضطرابات الناتجة بعد العملیات الجراحیة والعملیات التجبیریة و 
.  األمراض النسائیة 



- دخول ایونات البوتاسیوم مع المیاه المعدنیة إلى سوائل الجسم یساعد في  :
تنظیم نبضات القلب و ضغط الدم  -١  .
تخلیص الجسم من السموم و التخفیف من تأثیره  -٢ .
یكسب الجلد حالة صحیة جیدة  -٣  .
-  االستحمام في المیاه المعدنیة الحاویة على الصودیوم ضروري لتحفیز و تأھیل

الجھاز اللمفاوي  للعمل بصورة مناسبة وھو مساعد جید للتخفیف من أمراض 
و . الجفاف لما لھ من أھمیة في عملیة انتقال المحالیل بین األوساط مختلفة التراكیز 
الزیادة في تركیزه بالدم لھ عالقة بارتفاع ضغط الدم حیث یزید من حركة القلب 

           .  االنقباضیة 
 -  ایونات الكالسیوم و المغنیسیوم ضروریة لدیمومة الحیاه و تعویض النقص

الحاصل في تراكیزھا ضمن الھیكل العظمي والغضروف واألسنان وعلیھ فأن 
العالج بالمیاه الحاویة على ھذه األیونات یكون في غایة األھمیة إال انھ الزیادة في 

.  تراكیزھا تسبب أمراض في األوعیة القلبیة 
 كما إن المغنیسیوم یزیل التشنجات أثناء الحمل ویساعد في تحویل سكر الدم  إلى

.طاقة و تكوین البروتین من األحماض األمینیة و إصالح العضالت و الھرمونات 
- المیاه السلیكاتیة في العالج الخارجي حیث یفید في عالجات المفاصل و تستخدم

 .یزید من صالبة وقوة العظام وخالیا األعصاب والشعر واألظافر



التأثیر العالجي لمكونات الكیمیائیة النادرة  .
-  تركیز الیود في المیاه المعدنیة المستخدمة للشرب واالستحمام ضروري للصحة العامة وھذا

إن النقص في تركیز . العنصر یدخل في عملیة فصل وإفراز الھرمون المتكون في الغدة الدرقیة
: الیود في المیاه أو الغذاء یؤدي إلى 

تضخیم الغدة الدرقیة  -١)goitre ( و ھو ورم حمید ناتج عن زیادة حجم الغدة الدرقیة  .
الوالدات المیتة  -٢  .
اإلجھاض  -٣.     
تشوھات خلقیة و تلف و اضطراب في الوظائف العقلیة  -٤  .

-  تراكیز الفلور في المیاه المعدنیة مفید ألنسجة الجلد والفقرات والعظام واألسنان حیث یعطي قوة
و یعتبر عامل . و استقراریة ألسطحھا الخارجیة و النقص في تركیزه یؤدي إلى تسوس األسنان 

وذلك ألنھ یقود إلى زیادة في تكلسھ . لتر / ملغم) 2-4(كیمیائي سام في حال زیادة تركیزه عن 
) .skeletal Fluorosis(على الھیكل العظمي 

 
-  تركیز البورون في حدوده الواطئة یعد عنصر مفید من الناحیة العالجیة ألنھ یساعد في بناء كتلة

.  العضالت و تزید من النشاطات الذھنیة 



- و البالزما لنمو مفیدة الزرنیخ عنصر من الواطئة التراكیز ذات المعدنیة المیاه تستخدم 
Fowlers( فولیر محلول ضمن التقلیدي الطبي العالج في الزرنیخ یستخدم كما ،األنسجة

solution( والتعرض مسرطنة مادة العنصر یعد .األسیویة والكولیرا الصدفیة مرضى لعالج 
 و تقرن إلى یؤدي كما القلبیة الدمویة األوعیة وتلف المعدة أمراض الى یؤدي عالیة لتراكیز
  . الجلد خالیا حرشفة

- بوروز محلول ضمن التقلیدي  الطبي العالج في األلمنیوم على الحاویة المعدنیة المیاه تستخدم  
)Burrows Solution( إلى تؤدي العالیة تراكیزه أما الحاد المفاصل التھاب من للشفاء  

  .. العظام ھشاشة وأمراض )الزھایمر ( الدماغ التھاب

- تساقط وأمراض األنیمیا أمراض من الشفاء في ویساعد مفید المعدنیة المیاه في الحدید تركیز 
  الجسم أجزاء بقیة إلى الرئتین من األوكسجین نقل عن ومسئول للنزف مضاد عامل ویعد الشعر

.
- و الخالیا أغشیة أكسدة من یمنع و لألكسدة مضاد عامل یعد واطئة بتراكیز السیلینیوم تواجد 

 إلى ویؤدي بالنمو عوق ویسبب العضالت النحالل یسمح تركیزه في الحاصل النقص
  . الكبد وأمراض الخصوبة درجة في اضطراب

تحلل تسبب تركیزه في والزیادة الجلدیة االلتھابات من لالستشفاء المراھم مع یستخدم ھو و 
  . الشعر وفقدان ألوانھا واختالف اإلسنان

- األنسجة وإصالح البروتین تكوین في مفیدة والنحاس الخارصین من الواطئة التراكیز وأخیرا 
  .األمیني الحامض تكوین ، الكوالجین تكوین ،



في الكبریتیة المعدنیة للمیاهھیدروجیوكیمیائیة دراسة مشروع أنجز أخیرا و
البالنیولوجیة لالستخدامات المؤھلةالینابیع أفضل واختیار كبیسة– ھیتینابیع

 توضح التالیة والصور ) الطبیة لألغراض الكبریتیة المعدنیة المیاه استخدام(
.الدراسة تلك شملتھا التي الینابیع بعض
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