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  چکیده

 

 نیو. اردیوگیصورر  مو یپزشک یهادرمان ریدر کنار سا یعیطب یهار آن درماناست که د یاقامت یدرمان ییدهکده سالمت فضا :مقدمه

دهکوده  کیگذاران ساخته شرد. در واقع هیسرما کیو اهداف استراتژ یگذارهیمتفاو  و بسته به حجم سرما یهاتراند در اندازهیمجمرعه م
 جامعه را برآورده کند. کی یسالمت یازهایمام نمرتبط با سالمت بپردازد و ت یهانهیزم مامتراند به تیسالمت کامل م

 Google یهواگاهیکه در پا یسیو انگل یبرد که در آن از مقاال  منتشر شده به زبان فارس یمطالعه مرور کیمقاله  نیا :بررسی روش

Scholar, SID, PubMed, Irandoc, Science direct, Scopus  از  یبررس نیا یبرا نی. همچندیشده بردند، استفاده گرد هینما
 .ندشده جستجر شد دیق یهاگاهیدر پا یزمان تیاستفاده و بدون محدود Meshدهکده سالمت، تفرجگاه سالمت مرجرد در  یهاواژهدیکل

ه منود بوهکوه عالقو یکسوان یبلکه برا مارانیب ینه تنها برا ،یشهر یو به دور از آلردگ یعیطب یارائه خدما  سالمت در فضاها ها:یافته

ترانود بوه یمو زیوخودما  هسوتند ن ریو سا یلجن درمان ،یشن درمان ،ییدارو اهانیگ ،یآب درمان رینظ یم با خدماتأتر یاز اقامت یبرخرردار
 .دیو روح آنان کمک نما جسمسالمت و آرامش  یابیباز

 هم کوردندر کنار فرا یمراکز نیچن یباال لیپتانس لیهمچرن دهکده سالمت به دل ییهاطیمح جادیا یتالش برا :یریگجهیو نت بحث

دهکوده سوالمت  نیرا بوه هموراه دارد. بنوابرا یجذب درآمد و رونق کسب و کار محل نهیزم ن،یمخاطب یو روان یکیزیف شیآسا یسطح باال
 شرد. زین یاقتصاد ،یدهد مرجب ترسعه اجتماعیحال که به سالمت جامعه خدمت م نیتراند در عیاست که م یامجمرعه

 

 سالمت، دهکده سالمت، نظام سالمت یگردشگر :یدیکل ژگانوا
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 دهکده سالمت

 مقدمه

مشکالال،،  ریسا و یفعل یاقتصاد تیاز آنجا که وضع

افکراد  یاسترس زندگ یثر بر سطح باالؤم یاصل لیدال

انککوام ملتلکک   یمککردد در تجککتجو نیبنککابرا .اسککت

فشکاراا  نیکفکرار از ا یاستراحت و تمدد اعصاب برا

 یکجکان یبکرا یانکهیسکالمت، گز یاجتند. گردشگر

و رفاه خود، قصکد  یبه سالمت شتریاست که با توته ب

 نیکس روزمره خود را دارند. اپراستر یاز زندگ یدور

 یمکاریدرمکا  ب ایک یسالمت یارتقا یبرا افراد معموالً

 (.1) کنندیخود اقداد به مجافر، م

است  یاز اشالال گردشگر یالی یدرمان یگردشگر   

بکه  را یک(. ا2) کرده اسکت دایرشد پ 1991که از داه 

درما  و  نییپا یاانهیکه از ییاز کشوراا یالیعنوا  

 یاکاتاذبکه نیارائکه خکدما، و ام نک یالبا تیفیک

 یدرمانآب گرد، لجن یااچو  چشمه یدرمان یعیطب

از گردشکگرا   یاریو ... را دارد، به عنوا  مقصکد بجک

(. در حکال حاضکر عکدد 3) قرار گرفته اسکت یدرمان

 یاکایمکاریب ،یپوسکت یاکاینکاراحت ،یتحرک، چکاق

از  لیکقب نیاز ا یو موارد یاستلوان یو درداا یعصب

اند تا مردد توامک  اجتند که سبب شده یتمله عوامل

 ،یعکیتناسب انکداد، اسکتفاده از منکاب  طب یبرا یصنعت

سکالمت رو   شیاسترس و افزا رکااش درد، تجلط ب

 یندیآاساس، فر نیمند باشند. بر اهعالق اریو روا  بج

کمتکر و  یاانهیاز قیبه درما  از طر ازیتحت عنوا  ن

در توامک   ژهیدرما ، به و یعیشالال طباز ا یمندبهره

 (. 4) ساخته است ا یخود را نما ،یصنعت

خدما، سالمت در حال  جتمیس ر،یاخ یااسال در   

بکا  یخدما، درمکان یاابوده و روش یاساس را،ییتغ

و رفاه خکدما،  تیظرف شیو افزا نهیادف کااش از

 اجکتند یاساس را،ییکنندگا  در حال تغمراتعه یبرا

در حککوزه سککالمت بککا در نتککر گککرفتن  تیککموفق (.5)

و  اشککتدر خککدما، بهد یمتصککد را یمککد یاککادهیککا

اا بکر آ  یاادهیا یاابیاا و آسخطردرما ، محاسبه 

 جینتکا نیدر نتر گکرفتن بهتکر ر،یثأافراد تحت ت یرو

 یاا، ارائه خدماتنهیقابل رقابت، به حداقل رساند  از

 تیککو قابلقابککل دسککترس و عرضککه در حجککم بککاال 

صکنعت  ل،یدل نی. به امدیآیدست مه باال ب یاثرگذار

 یگذارا  متعددهیتذب سرما السالمت در ح جتمیس

 (. 6) تحقق موارد گفته شده است یدر راستا

سالمت  جتمیدر اقتصاد س تیاز فرمول موفق یبلش   

از تامعکه در  یشکتریب یاکاکرد  گروه ریدرگ د،یتد

شود اسکتفاده یباعث مسالمت است که  جتمیس طیمح

سکالمت  جکتمیاکا از سآ  یازاایبر حجب ن یشتریب

 شیاکم باعکث افکزا ،یاسکتراتژ نی(. ا7) داشته باشند

 یدرشکد اقتصکا شیسطح سالمت تامعه و اکم افکزا

 ریککاخ یاککاشککود. در داککهیسککالمت مکک جککتمیس

شهر سکالمت  ای به اسم داالده سالمت ییاامجموعه

چنکد منتکوره  یبردارهبجتر بهر کیاند که مطر  شده

خکدما،  ا یمتصکد لهیکننکد ککه بکه وسکیرا فراام م

 یاکااا در انکدازهمجموعه نی. اشوندیسالمت اداره م

 ااککدافو  یگککذارهیمتفککاو، بجککته بککه حجککم سککرما

 (.8) شودیگذارا  ساخته مهیسرما کیاستراتژ

توانکد یشهر سالمت کامل م ایداالده  کیواق   در   

 یازاکایسالمت بپردازند و تمکاد ن به تماد موضوعا،

 نیکتامعه را برآورده کند. محل احداث ا کی یسالمت

 ایکخکار  شکهراا  ایکتوانکد در داخکل یاا ممجموعه

(. 9) باشکد ییروستا ای یدر مناطق شهر گریدعبار،به

گکذارا  و هیسکرما یربکردابهکره یبجته به ااداف اصل

تامعکه،  یازاکاین ت،یکانکدازه تمع بازار مکلالً یفضا

، کارکنکا  گکریاکا و دمحدود بکود  منکاب  و پزشکک

 ایک یممالکن اجکت ککه منکاطق شکهر ره،یرقابت و غ

 نیک(. ا11) داشکته باشکند یشکتریب تیکاولو ییروستا
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 دهکده سالمت 

 

کننکد ککه یتامعه فکراام مک یبرا یطیاا، محمجموعه

و  یتندرسککت دما،بککا خکک یخککدما، درمککان جککتمیس

وچکک، ک یوکارااکجکباکا و ، فروشگاهاندادتناسب

خکدما،  ،یو توسکعه، خکدما، آموزشک قیمراکز تحق

 یو اقکامت یو امالانکا، مجکالون یو سکرگرم یحکیتفر

کنندگا  و سود مراتعه تیبا ادف رضا رهیمتنوم و غ

 (.  11) خورندیم وندیپ شتریب یاقتصاد

که در کشور از تمله  یتوته به مشالال، متعدد با   

و عکوار   ااآ  یازاایسالمندا  و ن تیتمع شیافزا

 ینادرسکت زنکدگ یککال  شکهراا و الگواکا یزندگ

در تهکت رشکد  یمراکز نیبه چن ازیلذا ن ؛وتود دارد

شکود. یمک دهیکافراد د یسالمت و اصال  روش زندگ

 موتکورعنکوا  ه تواننکد بکیداالده سالمت مک نیبنابرا

 ازیمردد و رف  ن یزندگ یاصال  الگو یبرا یامحرکه

بکا  زیک(. کشکور مکا ن12) ندعمل کن را یسالمندا  در ا

از تمله  یپزشال یدر گردشگر شیااتیبه مز تیعنا

مناسب و پزشالا   زا،یخدما،، تجه نییپا یاانهیاز

از تملکه  یعیفراوا  طب یاامجرب و دارا بود  تاذبه

در  ،یدرمکان یبکاال یاکاتیکآبگرد بکا قابل یااچشمه

موتککود در بککازار  یاککاصککدد اسککت تککا از فرصککت

خککدما، سککالمت اسککتفاده کنککد. وزار،  یالمللککنیبکک

 نکهیزم نیکدر ا زین یبهداشت، درما  و آموزش پزشال

 یو ضوابط مراکز پزشال طیرا تحت عنوا  شرا یقانون

رسکانده و در آ   بیگردشگر سالمت به تصو یرایپذ

 ،یعمکوم طیاشاره کرده است: شکرا دشش مور نیبه ا

 ،ییایکتغراف طیشرا ،یپزشال زا،یتجه ،یانجان یروین

مراکککز  تیسککاوب یبککرا یو ضککوابط یتککانب طیشککرا

 (.13) یپزشال

  World Tourismتهککانی گردشککگری ) سککازما    

Organization :WTO به طور خاص گردشکگری )

کند: اسکتفاده از خکدماتی سالمت را چنین تعری  می

که به بهبود یا افزایش سالمتی و افزایش روحیه فرد با 

و اکوا یکا مکداخال،  اای معکدنی، آباستفاده از آب

شکود و در مالکانی خکار  از محکل پزشالی منجر مکی

کشکد، مکی طکولسکاعت  24سالونت فرد که بیش از 

(. گردشکگری صکحت  نیکز عبکار، 14انجاد گکردد )

است از مجافر، به منتور اسکتفاده از منکاب  درمکانی 

اکای معکدنی، نمکک، لجکن و ...( تهکت طبیعی )آب

را  دورا  نقااکت اکا یکا گکذدرما  برخی از بیمکاری

 (.15تحت نتار، و مداخله پزشالی )

مطالککب ارائککه شککده در بککاال، نشککا  دانککده  هیکککل   

  یکانجکاد شکده تهکت تعر یاکاو تکالش قا،یتحق

آ   یایکو مزا تیکمشکابه، اام میداالده سالمت، مفاا

تجککتجو در مجککال، معتبککر و  رغمیککبککوده اسککت. عل

 کشکور، یاکادانشکگاه یمقاال، منتشکر شکده از سکو

سکالمت،  یبه بحکث گردشکگر مشلص شد که اکلراً

اند و مطالعا، پراکنکده و پرداخته ،یدرستو تن یپزشال

سکالمت بکذل توتکه  یاکابه موضوم داالکده یاندک

تهکت  الپارچهی یمطالعه مرور نیاند. ادف از انموده

بککرد  بککه مفهککود  یفککراام کککرد  درک تککام  و پکک

 سکالمت اسکت یو گردشگر ایسالمت دن یااداالده

 را یاا داخل امجموعه نیا یسازیبوم یبرا یتا بجتر

 یو ککاربرد یاسکت نالکا، عملک دیآورد. ام وتوده ب

در  ریکدرگ یاکاگکروه یحاضر بکرا یحاصل از بررس

 کیک هئکو ساخت داالده سکالمت تهکت ارا یطراح

کشور  ازیشده که مناسب فرانگ و ن یسازیطر  بوم

اش با ارائه پژو نیا نیکار گرفته شود. ام نه باشد، ب

عنکوا  ه توانکد بکیدست آمده مکه ب جیمجتندا، و نتا

 یسکالمت یاکاداالده یمناسب برا ییو راانما مرت 

اکا خوااکد در کشور، اقداد به ساخت آ  ندهیکه در آ

 باشد.   ،شد
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 دهکده سالمت

 روش بررسی

از شکوااد بکود  الپارچهی یمطالعه مرور کیمقاله  نیا

ب متکو ، متو ، انتلا یپنج مرحله تجتجو یکه در ط

اکا داده یبنکداا، طبقکهاا، استلرا  دادهداده یابیارزش

. در مطالعه حاضر از مقاال، منتشر شکده دیگرد میتنت

معتبکر  یاکاگکاهیککه در پا یجیو انگل یبه زبا  فارس
Google Scholar, SID, PubMed, Irandoc, 

Science direct, Scopus شده بودند، استفاده  هینما

 داالکده سکالمت یاادواژهیکلساس شد. تجتجو بر ا

(Health villageتفرتگکککاه سکککالمت ،) (Health 

resort افکتیمقالکه  345128( انجاد گرفت و تعکداد 

مقاله مرتبط با موضکوم بکه صکور،  26شد که تعداد 

قرار گرفکت. الزد  دهمتن کامل استلرا  و مورد استفا

بکه مکتن  یابیبه ذکر است در زما  انجاد مطالعکه دسکت

 هکب PubMed یاتککاطالع گاهکیاکپ قاال، درکامل مکک

( ییایاسکپان ،یپرتغکال ،ی)روسک مقالکه یزبا  اصل لیدل

ورود شامل وتود  یارااینبود. با اعمال مع ریپذامالا 

و  یمطالعه در حوزه داالده سکالمت، مطالعکه مکرور

حفک   یبرا یزمان تینتر نگرفتن محدود رد ،یقیتحق

مقککاال، چککاه شککده در بککا ارزش،  یاککاداده یتمککام

خار  از کشور،  مطالعکا، متمرککز  ای یمجال، داخل

 یریککارگه و اسکتقرار و بک یابیو مالا  یبرداربر بهره

و  یتندرسکت یگردشگر یااسالمت، حوزه جتمیدر س

  خکرو یاراکایبه متن کامکل مقکاال، و مع یدسترس

زبککا ،  یجککیشککامل مطالعککا، فاقککد مککتن کامککل انگل

و  یجکیرانگلیالعا، بکه زبکا  غسالمت مط یگردشگر

حکذف  یبود. مقاال، در سه مرحله بررسک یرفارسیغ

مقکاال، مکرتبط اسکتلرا  شکده مکورد  تکاًیشدند. نها

 .(1)نمودار  قرار گرفتند یبررس
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 هایافته
 توريست سالمت

است که نقش شهر  در کشوراای پیشرفته سعی بر آ 

تنها در مداوای بیمارا  خالصه نگردد بلالکه بکا حفک  

مناب  طبیعی )تنگل و پارک( و ایجکاد منکاظر زیبکای 

اکای ورزشکی، عکالوه بکر بیمکارا ، مصنوعی و زمین

اای سالم تمعیت را نیز در این شهراا به اقامت گروه

و اسککتراحت وا دارنککد. در ایککن زمینککه، شککهر ویشککی 

 توا  بکه عنکوا  الگکو نکاد بکرد. در سکالفرانجه را می

ککه بتوانکد  سازما  تهانگردی فرانجه برای این 1963

شککهر را در تمککاد فصککول سککال فعککال کنککد، تغییککرا، 

و در کنار زیربنایی را در ساختار شهر ویشی انجاد داد 

االتکار،  صکدکیآلیه در فضایی بکه وسکعت  رودخانه

زمکین، زمین ورزشی تکدارک دیکد. در پیرامکو  ایکن 

کند تا بکر یرودخانه مصنوعی منشعب از آلیه  عبور م

اا بیفزایکد و در امکین تکا زیجت انجا زیبایی محیط

اای تنیس، فوتبال، بجکالتبال، اایی را برای بازیزمین

اند. عکالوه و گل  و ... اختصاص داده راگبی، اندبال

متکر،  2111طکول  ربر این در بجکتر رودخانکه آلیکه د

نتکر گرفتکه شکده اسکت تکا  مجکابقا،  حوزه آبی در

المپیک قایقرانی و اسالی روی آب بر پهنه رود انجکاد 

موتکب شکده سکاالنه  یریزی وسیعشود. چنین برنامه

اککزار نفککر تهککانگرد و بیمککار در  صککدکیبککیش از 

 (.16) اای شهر ویشی استراحت کننداتل

اای انجاد شکده وتکود عکواملی توته به بررسی با   

 یچشکمه آبگکرد فعکال در شکهراا یااکچو  حلقکه

ملتل  با داشتن خواص درمانی اثبکا، شکده توسکط 

مجام  علمی کشور، سابقه تاریلی در امر گردشکگری 

تواند امالا  تبدیل یاای مناسب، مو وتود زیرساخت

 درتوریجکت درمکانی  یشکهراا این شهراا به عنکوا 

 .(17) کشور را فراام آورد

درصکد از ککل  23داد که تحقیقا، نشا  می نتیجه   

اکا، معتقکد بکه عکدد معرفکی کنندگا  به آبگردمراتعه

درصد آگکاای خکود را  12اا بودند. مناسب این مالا 

اکا اکایی از طریکق رسکانهنجبت به وتود چنین مالا 

درصکد  8سجا، توریجتی تنها فقکط ؤکجب کرده و م

بکه آبگکرد  بکو اای مردر معرفی این شهراا و تاذبه

انککد. ایککن در حککالی اسککت کککه سککایر هنقککش داشککت

کنندگا  از طریق اقواد و سفراای قبلی نجکبت مراتعه

مطالعکا،  جیانکد. نتکابه این مالا  کجب اطالم ککرده

درصکد از مکراتعین بکا  39از آ  است که تنها  یحاک

اند. ایکن امکر ادف درما  به این اماکن مراتعه نموده

مکانی ککه انکوز توریجکت در اسکتبیانگر این مطلب 

 یبلش بجکیار انکدکی از میکزا  گردشکگرا  شکهراا

گرد را به خود اختصاص داده و زمینه فعالیت آب یدارا

اکای مناسکب در در این مورد با توته بکه زیرسکاخت

 خوااد بکود یریزی درست قابل دسترسآینده با برنامه

(18.) 

 اسپاها

اجکتند ککه  یعکیطب یاکاگرد، چشمهآب یااچشمه   

 یدر تماد طول سال چند درته از دما ااآب آ  یدما

تکوا  یاست و در سرما و گرمکا مک شتریب طیمح یاوا

. عوامکل گکرد کننکده آب دیاا را به وضو  دبلار آ 

اکا تفکاو، دارد و ممالکن اسکت بکر اثکر چشکمه نیا

 ن،یزمکک ییدرتککه گرمککا ،یآتشفشککان یاککاتیککفعال

 یو حتک نیدرو  زمک ییایمیو شک یااجته یااواکنش

تکاکنو  تعکداد  را یک. در سراسکر ادیکه وتود آزلزله ب

 ییشناسککا یآب درمککان یاز مراکککز گردشککگر یادیککز

و  جککتا یس ،یغربکک جککا یآذربا یاککاانککد. اسککتا شککده

 نیشتریو سمنا  ب لیبلوچجتا ، ارمزگا ، کرما ، اردب

 شکتریب بکاًیو تقر باشکندیرا دارا مک یمراکز آب درمکان

 بینصیگرد بآب یااکشور از داشتن چشمه یاااستا 
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 .  جتندین

آب درمانی معموالٌ تعبیر بکه گردشکگری  گردشگری  

ریشکه ایکن گردشکگری را . شکودصحت یا بهبود مکی

اما در دوره  توا  در ازارا  سال پیش تجتجو کردمی

از  ،یدانند. آب درمکانمی 1939تدید، شروم آ  را از 

ای که بهبود زندگی خوب، با استفاده از خدما، حرفه

شکود، حمایکت ب تجدید قوای فالری و بدنی مکیسب

کند. از دورا  باستا ، افراد زیادی به منتور فراغت می

اککای روحکی و درمککا  بککه مجکاور، رودخانککه و آب

اای گرد از اما  ایاد با آرامکش و اند. آبمعدنی رفته

تجدید قکوای تجکمی و روحکی انجکا  امکراه بکوده 

ژاپن ککه  ا،یتالیچو  فرانجه، آلما ، ا ییکشوراا است.

سکابقه  یخود دارا یمعدن یااآب مناب در استفاده از 

تهانگرد بکه  یریباشند، امه ساله تعداد کلیم یطوالن

 نیکا یو اقتصکاد یجتیخود تذب کرده و از نتر تور

 فراوانی است.  تیاام یموضوم در کشورشا  دارا

اککای آب معککدنی )اسککپااا( و اروپککا چشککمه در   

درمانی در اواخر قر  ایجدام مکورد اای آب کلینیک

ککه بکه  توته تکدی قکرار گرفتنکد و عکالوه بکر ایکن

اکا مجهکز شکدند، تجهیزا، متناسب بکا ترکیبکا، آب

منکدی از سکالو  و اا نیز برای بهکرهفضای اطراف آ 

 یکناندازاای طبیعی ساما  یافتنکد. در اآرامش و چشم

 بکرای پزشکالی مشکاوره یاکاگکروهاکا، قبیل کلینیک

 بکرای آب نکوم اکر از اسکتفاده نحکوه و مد، جویزت

 (.  19) اای ملتل  مشغول بودندبیماری درما 

 یدرمان لجن

عوامککل تککذب  نیتککراز مهککم یالککی یدرمککان لجککن   

 یدارا را یکاست و از آنجا که کشور ا یدرمان جمیتور

توانکد یباشکد مکیمک نکهیزم نیکدر ا یقو یاالیپتانج

ام ککو   گککرید یرا از کشککوراا یادیککگردشککگرا  ز

 نیک. به عنوا  ملال از ادیتذب نما هیامجا یکشوراا

اشکاره  هیکاروم اچکهیتوا  به دریم یعیطب یاالیپتانج

گذشکته آب، نمکک و  یاکاکه از سکال یکرد. به طور

 ،یپوسکت یاکایماریدرما  ب یبرا هیاروم اچهیلجن در

مورد استفاده  یدرمانروا زنا  و  یاایماریب ،یمفصل

 (. 21) فته استقرار گر

 یدرمان گل

باشکند ککه یمک یشناختنیاز عوار  زم اافشا گل   

 لیتشال را ییاابا خرو  گل به طور متناوب، ملرو 

به طور عمده در سکواحل  را یا یاافشا گلداند. یم

 یعکیطب یاکاعما  واقک  شکده و تکزا تاذبکه یایدر

 811از حککدود  یمککیاز ن شیکشککورما  اجککتند. بکک

عمکا   یایکخکزر و در یایدر اطراف در اینفشا  دگل

 21 را یکککه در تنکوب شکر  ا یقرار دارد. به طکور

بندر تاسک  نیاا بمورد آ  5وتود دارد که  فشا گل

مورد  6چابهار و بندر تاسک و  نیمورد ب 9 ناب،یو م

 ژهیکو پاکجتا  بکه و را یچابهار و مرز ا نیام ب گرید

موتکود در  انکد. گکلگکواتر واقک  شکده جیشمال خل

متعدد  ییدارو یاااستفاده یهداشتاز نتر ب اافشا گل

ملتلک  اکم چکو   یاکایمکاریداشته و در درمکا  ب

 اریبجک یعضالن یخجتگ ،یکوفتگ ،یجمیرمات یدرداا

 یپوسکت یاایماریدر درما  ب ااافشا گلاست.  مؤثر

 (.6) ثر استؤم وا یانجا  و ح یو قارچ

 یدرمان ايدر

 یملاز  طکور نیو ا لتهیر یدر ملازنرا  ایدر شن   

آغشکته  ایکگکرد و دا  دربکا آب چرخند ککه متناوبکاًیم

از  یبعضک یشکن دا  و مرطکوب بکرا نیشوند و ایم

تمکاد بکد  بکه ککار بکرده  یبکرا یبد  و گاا یاعضا

تعکر   جکادیا یاثکر شکن درمکان نیتکر. بزرگشودیم

 هکک یتهکت مفاصکل ملصوصاً یژگیو نیباشد و ایم

انکد دهیکضربه، تصادف و تصکادد متکورد گرد به علت

سکواحل  یاکابا وتود شن را یاست. در ا دیمف اریبج
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وتکود دارد. بکه  لیپتانجک نیکشمال و تنوب ا یایدر

ماننکد آفتکاب  یدرمکان ایکدر یاالیتماد پتانج یعبارت

رسککوبا،  ،یسککاحل یدرمککان مینجکک ،یسککاحل یدرمککان

 (.6،16) وتود دارد را یدر ا ییایدر

  یماندر شن

 یبکرا یفراوان لیپتانج را یا یراایاا و کوابا یب در   

 یاکاابا یوتود دارد از تمله در ب زین یدرمان جمیتور

 یاکاشکن قیکتوا  به درما  از طریو شر  م یمرکز

 (. 19) دا  و حماد آفتاب اشاره کرد

 يیدارو اهانیگ

کشککت،  نککهینفککر از مککردد تهککا  در زم اککاو یککلیم   

 یکیدارو ااکا یگ یاکاتنبه ریو سا یوربرداشت، فرآ

 یدارند. بر اساس آمار سازما  بهداشت تهکان تیفعال

درمکا  انکوام  یدرصکد مکردد تهکا  بکرا 81از  شیب

طکب  یاکاروش ایکو  یکیدارو ااکا یاکا از گیماریب

 ااا یگ تیکنند. امروزه اامیاستفاده م یمالمل و سنت

  در آ یاتیکو شناساند  نقش ح یرانیو طب ا ییدارو

تحقکق  یبکرا یو تهکان یامنطقه ،یف ملاااد شبردیپ

 جکادیا ،یکیدارو ییسالمت و نشا  توامک ، خودکفکا

 ریو حف  ذخا ییغذا تیامن ،یاشتغال، توسعه اقتصاد

 یبکر کجک یتهان یو حضور فعال در بازاراا یالیژنت

مهکد اسکتفاده از طکب  زین را ی. کشور اجتین دهیپوش

. درحکال دیکآیاب مکبه حجک یاایگ یو دارواا یسنت

اسککتفاده  یدر مککوارد ملتلفکک یککیدارو ااککا یحاضککر گ

توا  به استفاده در طب یمورد م نیشوند که در اولیم

 نکهیزم نیکککه در ا ییاکااشاره کرد. از تملکه اسکتا 

اسکتا  خراسکا ،  :نکد ازاالزد را دارند عبار، لیپتانج

و بلوچجتا ، اصفها ، کرما ، سمنا ، امدا ،  جتا یس

 ااکا یگ یدارا زیککشکور ن یاکااستا  گری. دزدیو  قم

 (.17) اجتند یخاص ییدارو

 سالمت  دهکده

اسککت کککه  چنککدمنتورهای داالککده مجموعککه کیکک   

 ونکدیاز تامعکه را پ یمتفکاوت یاکاموضوعا، و گروه

داد. به امین دلیل برای دسکتیابی بکه احالکاد الزد یم

الکده شناخت کامل از دا ،یبرداربرای طراحی و بهره

 یاکارسد. موضوم داالدهسالمت ضروری به نتر می

 جکترشداه است که در حکال گ کیاز  شتریسالمت ب

سکالمت  یحفک  و ارتقکا یِو ادف راابکرد باشدیم

اکا مجموعکه نیکتامعه را در دستور کار خود دارند. ا

بهداشککت و درمککا ،  جککتمیس نیرا بکک ینقطککه اتصککال

 ،یا، اتتماعخدم یاا، نهاداایاا، شهرداریاستاندار

 یوکارااکجب نیو ام ن وسازساختامور  ا یمتصد

 (.21) آوردندیوتود مه کوچک ب

مالکا  چنکدمنتوره و  کی تیاا در نهامجموعه نیا   

است که شکامل امالانکا، بهداشکت و درمکا ،  وستهیپ

 R&D:Research andو توسککعه ) قیککمراکککز تحق

Developmentیمربو  بکه علکود زنکدگ نهی( در زم، 

، مکدارس و اکاکارگاه) یو آموزشک یلیمالانا، تحصا

 ال،یمتنوم )و یو اقامت یمجالون یاااا(، بلشدانشگاه

 یبرگکککزار و (، امالانکککا،یاتکککل، آپارتمکککا ، پانجککک

 ،یاتتمکککاع ینهاداکککا ناراا،یاکککا و سکککمکنفکککرانس

کوچک مربو  به حکوزه  یوکارااکجباا و فروشگاه

سککالمت از تملککه موضککوعا، سککبز کککه مککرتبط بککا 

 ،یحکیو تفر یاجتند، امالانا، سرگرم طیبهداشت مح

 اندادتناسکبو  یخکدما، تندرسکت ،یخدما، فرانگک

 یتکیو انکدازه تمع تاکا در مجکاح. داالکدهباشندیم

 اجکتند و معمکوالً یبرداربهرهمتفاو، قابل ساخت و 

 شکوندیاالتار ساخته مک 611تا  31 نیب یاادر اندازه

(22   .) 

 یاکابه بلش شتریسالمت ب جتمیبه س یمینگاه قد   

عکالوه  دیدر نگاه تد یبوده است ول یمیدرما  و ترم

اکا که به آ  یشتریمالمل ب یاااا، بلشبلش نیبر ا
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                                                                                                                       و همکارانی زدیکوچک  الیسه

 

 دهکده سالمت

ککه  رنکدیگیقرار م یاداالده طیمح کیاشاره شد در 

 یاکابکه بلکش یتا دسترسک اندشدهیطراح یبه نحو

 یباشکد. بکرا ریپکذامالکا  ادهیمتفاو، آ  به صور، پ

اکا، که مجموعکه یتراکم یاز طراح یامر نیق چنتحق

اسکتفاده  رنکد،یگیصور، فشرده در کنار ام قرار مه ب

 (.1)شالل  شودیم
 

 
 تراکمی مجموعه دهکده سالمت :1 شکل

اککا بککه توسککعه منککاطق مککورد مجموعککه نیککسککاخت ا

انجامکد و موتکب یاا مکآ  گا یو امجا یبرداربهره

 یبککرا شککتریفککزوده باشککتغال و ارزش ا ،ییدرآمککدزا

اکا مرتبط بکه داالکده یو عموم یخصوص یاابلش

 یخاصک یداند که الگویخوااند شد. شوااد نشا  م

 یسالمت با منکاطق خاصک یااداالده یسازگار یبرا

داکد ککه ینشکا  مک یتجربک جینتکا یندارد ولک ودوت

 یشکتریشکتاب ب یاا سالمت در مناطقموضوم داالده

خکدما،  یداخکت بکراگرفته است که اول از امه، پر

و نکه بکه  ردیکگیخدما، صکور، مک جهیبر اساس نت

پرداخت بر اساس خدما،. نالته بعد ککه  یروش سنت

بکوده  نیاا کمک کرده است امجموعه نیا تیبه موفق

 یبه مجوزاا ازین نیکمتر یکه دارا یمناطق ایبازار  که

انککد، بککوده یبککردارهسککاخت و بهککر یخککاص بککرا

اند. تذب کرده نهیزم نیرا در ا یشتریگذارا  بهیسرما

 یگککذارااهیتواننککد سککرمایسککالمت مکک یاککاداالککده

را  یدولت مهین ایو  یدولت ،یاز تمله خصوص یمتفاوت

 نیککرا وتکود ایکاکا تککذب کننکد زپکروژه یدر اتکرا

 یاقابکل مالحتکه میرمجتقیغ ای میاا اثر مجتقمجموعه

 (.23) تامعه دارد یبر رو

 شکتریسکالمت ب جتمیبه س عالس گذشته که نگاه بر   

 یرونکد نکوآور ا یکبود، در تر ضیبه درما  افراد مر

 یازاکاین یسالمت که در راستا جتمیمطر  شده در س

سکالمت  یااداالده دهیدارد، ایتامعه قدد بر م ندهیآ

کننکد ککه  جکادیخکال  را ا یجتمیشود تا سیمطر  م

تکا  یاکا از طراحکنکهیدر امکه زم یسالمت یاایژگیو

 لیتبد یشوند و به مقاصد تیو اترا رعا یبرداربهره

کنند،  یتوانند زندگیشوند که تامعه فعال داخل آ  م

 یاکامجموعه نیکنند. ا حیو تفر رندیبگ ادیکار کنند، 

 یچنکدمنتوره از روش طراحک افتکهیتوسکعه  یپزشکال

 یشکوند تکا از نکواحیبه داخل ساخته م رو یب یشهر

بکاز و  یاکامجموعکه، محوطکه نیکاطراف ا یمجالون

و فعال استفاده  یعموم ونقلحملاطراف و  یااپارک

و  یخدما، اتتمکاع یااسیبه سرو یتا دسترس کنند
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 07  1931بهار / 1   / شماره  پنجم سال  –اهی سالمت محور  ژپوهش -فصلنامه 

                                                                                                                       و همکارانی زدیکوچک  الیسه
 دهکده سالمت 

 

را در  یالکیزیف یاکاتیرا بهبود ببلشند و فعال یعیطب

ااکداف  یاکا دارامجموعکه نیکداند. ا شیتامعه افزا

ا را ارتقکا معهاجتند تا بتوانند سالمت تا ریز یمحور

 .(2شالل بلشند )

   یبدن تی( فعال1

 یروادهیکپ یراایمنتور داخل داالده، مج نیا یبرا   

و  عکتیاکا و طبکه متصل به پارک یسوارو دوچرخه

اجتند وتود دارنکد.  یو سرگرم یحیتفر ینواح گرید

است که امالانا، و  یداالده به نحو یطراح نیام ن

قکرار از اکم  یاخدما، ارائه شده داخل آ  در فاصله

اسکت  یقابل دسترسک یروادهیپ قهیدارند که با چند دق

و کار مشکغول  یکه در آ  به زندگ یمردد فعال یو برا

نجکبت بکه  یروادهیکپ نکهیگز ادیکاجتند، به احتمال ز

 دارد.   یبرتر یشلص نیاستفاده از ماش نهیگز

 تازه و سالم یبه غذا ی( دسترس2

سکبز،  یااکاکا و مکزارم، فروشکگاهبکا  یدارا داالده

خکود را تکازه از  هیکمکواد اول میکه مجتق یاارستورا 

ارائه محصکوال، تکازه  یکنند و بازاراایم هیمزارم ته

 است. یکشاورز

 درما  یوستگی( پ3

درمککا  گذشککته را کککه بککه بحککث  جککتمیس داالککده،   

پرداخکت یم یبه خدما، بجتر ازیو ن ییسرپا مارا یب

، الپارچککهی یال، پزشککاندادتناسککبو  یرا بککا تندرسککت

مهککار،،  ی، پرسککتارا  داراشککده یشلصکک یپزشککال

ککرد   یسالمندا  که از زندگ یمتنوم اقامت یاانهیگز

 مکارا یب زتحت مراقبت و مراقبکت ا یمجتقل تا زندگ

 داد. یم وندیپ یمریآلزا

 نوظهور:  یو نتارت یخدما، درمان یاا( مدل4

ده از ککه بکا اسکتفا یمجکاز جتمیاز درما  با س استفاده

 یدنیپوشک یپزشال زا،یتجه فناوری ،کنترل از راه دور

اکا داده لیاند و تحلشده بیترک یکه با اوش مصنوع

( و بکه ااداده زیاا و آنالمباحث مربو  به بزرگ داده)

اا در تها، فناوری نیسرعت در حال رشد اجتند. ا

سکالمت تامعکه  یارتقکا یتوانند در راستایم و،متفا

داالکده  یاانهیسالمت و در کااش از داخل داالده

 داشته باشند.  یادیز ریثأت

 ی( روابط اتتماع5

ثابکت ککرده اسکت کککه  یارتباطکا، انجکان شیافکزا   

را بهبکود بلشکد.  یو روانک یالکیزیتواند سالمت فیم

تواند منجکر بکه یافراد سالمند م نیب ملصوصاً ییتنها

و  یتجککم ینکاتوان شیبککد، افکزا ییغکذا یاکاعکاد،

 یداالده سالمت بکرا نیمزمن شود. بنابرا یاایماریب

و  یرانگکسالمندا ، امالکا  حفک  و بهبکود روابکط ف

اا و امالانا، متعکدد فکراام را با ارائه برنامه یاتتماع

از سککالمندا  کککه  یشککهرک یکنککد. فککر  طراحککیمکک

 گریتوانند با تفاام امکراه بکا لکذ، در کنکار امکدیم

انجکاد بدانکد و  یاتتمکاع یااتیکنند و فعال یزندگ

کننکد،  داریکخکود د یاکاتوانند بکا خکانوادهیآزادانه م

اکا و طول عمکر آ  یسالمت، شاد یتقاتواند بر اریم

 .  دیفزایب

 و درما : یپزشال فناوریدر  شرفتی( پ6

کنندگا  هئسالمت با کنار ام قرار گرفتن ارا داالده   

کننکدگا  داالکده، مراتعه ،یو درمان یخدما، بهداشت

  ،یپزشکال جتیزو  یپزشال یفناورقا  در عرصه خال

عمل کنکد  ایزنده و پو شگاهیآزما کیتواند به ملال یم

ارتقکاا  یدر راسکتا یامالکار یمالا  را بکرا نیو بهتر

و  یپزشککال دیککتد یاککایفنککاورو توسککعه  قیککتحق

در عبور  د یسرعت بلش تیبا قابل ییدارو یاادرما 

حصکول قابکل تکا بکه مرحلکه م یشگاایاز مرحله آزما

 کند.  جادیعرضه در بازار ا

سکالمت در  یاکاداالکده یاایاستراتژ نیتریاصل   

 یو فروش، حرکت بکه سکمت مشکتر یابیبحث بازار
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 دهکده سالمت

 یکننکدگا  در تجکتجواجت. امروز مراتعکه یمدار

 یطیبار مراتعه به مح کیکه با  اجتند یدرمان جتمیس

 راًخکود را فکو ازیکمناسب، ن یو رفاا یبا امالانا، کاف

  یپکرس تنک جهسؤکه م ییاایبرآورده کنند. نترسنج

اسکککت ککککه  دهیرسککک جکککهینت نیکککانجکککاد داده بکککه ا

انکد، منتتر مانکده قهیدق 5که کمتر از  یکنندگانمراتعه

 31که  یاند و انگامداشته یشتریب تیدرصد رضا 95

اکا بکه آ  تیانتتار را تجربه کردند، حس رضکا قهیدق

ککه در  یگرید جهینت نیام ناست.  دهیدرصد رس 15

بککوده کککه  نیککا آمککدهدسککت ه اککا بککینترسککنج نیککا

خکدما،  یاول بکرا تیده اولو نیکنندگا  از بمراتعه

 21و  یدرصد بکه امالانکا، رفکاا 61 ،یدرمان جتمیس

 یاکاداالکده نیاند. بنکابراداده یأاا رنهیدرصد به از

و  یدارنکد ککه امالانکا، رفکاا نیکبکر ا یسالمت سع

بکه  یاول خود قرار داند ولک تیاولودرما  را  تیفیک

فکروش ه خکدما، خکود را بک یرقابت متیارحال با ق

 (.24) برسانند

توا  ذکر ککرد، یکه در بحث فروش م گرید یانالته   

انکد و مراتعکه ککرده ککه قکبالً یانیمشتر یحف  دائم

خکدما،  یاکاجکتمیاا بکه ساز مراتعه آ  یریتلوگ

اسکت ککه  یالتاز مشکال یالی نیاست. ا بیرق یدرمان

رو اجکتند. هامکروزه بکا آ  روبک یدرمکان یاکاجتمیس

و کامکل  تیکفیسبد خدما، با ک کیاا با ارائه داالده

از  انشکا یاز خکرو  مشتر ،یامراه با امالانکا، رفکاا

صور، بر  نیکرده و به ا یریفروششا  تلوگ جتمیس

 .  ندیافزایدائم خود م یاایتعداد مشتر

ه بک تیکفیک شیافکزا یسکتادر را نیاا ام نداالده   

مکاار اجکتند. بکا  یروااین یدنبال استلداد و نگهدار

 تیکککه قابل ایکو پو یغن طیتوته به فراام آورد  مح

افکراد  یبکرا یکار کرد ، آمکوزش و سکرگرم ،یزندگ

از  یاریتواننکد بجکیمجموعه را دارند مک نیفعال در ا

 را تکذب کننکد یاپزشالا ، محققا  و پرستارا  حرفه

(25.) 

  

 اجزای دهکده سالمت :2شکل 

 یسکازسالمت از روش شکهر یااداالده یدر معمار

 یشککود کککه دارایمککدر  اسککتفاده مکک یبنککاد شهرسککاز

 است: ریمهم ز یاایژگیو

 ادهیپ یداالده با پا طیدر مح ییتاهتاب تی( قابل1

شاد،  یراایاا به ام با مج( متصل بود  بلش2

 راحت و کوتاه
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 دهکده سالمت 

 

و چندمنتوره بود  از لحاظ  ( تنوم امالانا،3

  یبرداربهرهو از لحاظ  یموضوع

 آپارتما  و اتل ال،یمتنوم مانند و ی( امالانا، اقامت4

 یشهر یو طراح یمعمار ی( دارا5

   یدار هیامجا یسنت ی( استفاده از ساختاراا6

 ادی( تراکم ز7

 سبز ونقلحمل( 8

 باال یزندگ تیفی( ک9

راحت  ریو تعم یگهدارن تیو قابل داریپا ی( طراح11

 و مداود 

توانکد یبکاال مک یاکایژگکیو یملال خوب برا کی   

 یاکایژگکیاکلکر و یاماد اصفها  باشد ککه دارا دا یم

 یشهرسکاز یاکایژگکیباشکد. از ویمذکور در باال مک

اطککراف  یشککهر کککه از تالقکک دا یککمککدر ، داشککتن م

 یتکوا  بکرایشکود و مکیمک جادیملتل  ا یاابلش

و  یمتعککدد از تملککه اتتماعککا، فرانگکک یکاربرداککا

روبکاز،  ینمایمانند سک یسرگرم یااتیفعال ،یاتتماع

در  یژگیو نیاستفاده کرد. ا رهیو غ یمحل یاابازارچه

اماد اصفها  مشهود اسکت ککه بکا  دا یصحن داخل م

 شده است. جادیملتل  ا یاامجموعه یوارااید

فکق مو یداالده سالمت که بتواند بازار کی یاترا   

موفککق باشککد،  یکنککد و از لحککاظ اقتصککاد جککادیرا ا

 تیریروش مکد کیکاسکت.  دهیک یپ یولک ریپذامالا 

اسکت ککه اول از امکه بکا داشکتن  ازیکن وستهیپروژه پ

 یبکرا ریکدرگ یاکامناسب بتواند امه بلش یاستراتژ

 یمجموعه را در طول زمکان نیا یبردارساخت و بهره

 یاککاشبککا اککم امککراه سککازد و بتوانککد بلکک یمنطقکک

 دیککبا نیکنککد. ام نکک جککادیاککا اآ  نیبکک یسککودمند

مکد، مکد، و بلنکدکوتاه که داالده در ییااسیسرو

 کیکبتوانکد  دیکارائه خوااد داد را مشلص سکازد. با

موتکود و  یاکاامگو  و متفاو، از مدل زیمدل متما

 یاکامکدل ،یفنکاور نکهیعنکوا  ملکال در زمه ب بیرق

متفکاو،  یاکایرامالکا د،یتد یو اترا یبرداربهره

 یانکهیبه یبرنامکه مکال دیکبا نیکارائه داد. عالوه بکر ا

 یزاایبه آنال ازیاا ننهیگز نیداشتن ا یداشته باشد. برا

بکر  یریکگمیاست ککه منجکر بکه تصکم یاانهیگراواق 

مرحله  ییبرنامه اترا نیو تدو یاساس اطالعا، واقع

 الل،یسک نیکمشلص ککرد  ا یشود. برایم هبه مرحل

اسکت تکا  ریکدرگ یااامه گروه نیب یبه اماانگ زاین

را  یو مکال یکیاترا ک،یاستراتژ یاایزیربتوا  برنامه

روش باعث متعادل  نیکرد. ا تیادا یتعامل یبا روش

 یاکاهگکرو نیکرد  درآمد از بازار داالده سالمت بک

ککه از  دشکویمک جکادیا یاشود و مجموعکهیم ریدرگ

 است. عتماداقابلو  داریپا یلحاظ اقتصاد

داالککده سککالمت،  یاککابلککش نیتککریاز اصککل یالککی

 یرسکاختیز یتواند تفرتگاه سالمت باشد ککه دارایم

 یرشکد و ارتقکا یاصکل یااتواند از مولدیاست که م

ه تواننکد بکیاا متفرتگاه نیسالمت در تامعه باشد. ا

 شکتریبپردازند که ب یبه بحث پزشال یصور، تلصص

شککود و یمکک ارا مککیمربککو  بککه دورا  نقااککت ب

اجککتند کککه از  یکجککان شککتریکننککدگا  آ  بمراتعککه

 اند.مرخص شده مارستا یب

بککه بحککث مراقبککت  شککتریمالککا  ب نیککا ن،یبنککابرا   

 یاکابرنامکه ایکمد، مربو  به دورا  نقااکت و کوتاه

ممالکن  یپکردازد ولکیم ییو سرپا یامشاوره یپزشال

و  ییبکایماننکد ز یخکدما، تراحک یسکر کیکاست 

اسککپا  ،یمجموعکه بعکد ریکرا ارائکه داکد. ز یدارتوپک

 یاکاآبمتفکاو، بکا  یااحوض ه یباشد که دارایم

ماسکاژ و خکدما،  یاکانهیبوده و گز یعیو طب یمعدن

بلککش،  نیداککد. آخککریارائککه مکک ییبککایمربککو  بککه ز

است که در رشکد  اندادتناسبو  یموضوعا، تندرست

 نیکمهم ا اریدارد. نالته بج ریثأسالمت افراد ت یو ارتقا
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 دهکده سالمت

 یاکاملاطکب یسکه موضکوم دارا نیاست که چو  ا

 دنبکاله بکاجکتند و  یمتفاو، از لحاظ سکطح سکالمت

موضوعا،  نیمتفاو، اجتند، قرار گرفتن ا یااادف

 یبککه مراقبککت و طراحکک ازیککن یالککیزیمالککا  ف کیککدر 

اا را حف  کند تا در دارد که استقالل مجموعه یمناسب

 نیککا یو مککال یادبککه رشکد اقتصکک یبککردارزمکا  بهککره

 .  نجامدیاا بمجموعه

 یاکارسکاختیسکالمت بکه امکراه ز یااتفرتگاه   

 یتکامع یاارساختیز ت،یفیکامل و با ک یمارستانیب

از ملاطبکا   یمکیآورند که بلکش عتیوتود مه را ب

 ریکاا گردشگرا  سالمت خوااند بود که بکه سکه زآ 

 شکوند.یمک میتقجک ی، اسپا و تندرستیمجموعه پزشال

 واسکپا  یگردشکگر ،یتندرسکت یموضوعا، گردشگر

 یگردشککگر یاککارمجموعککهیز ،یپزشککال یگردشککگر

 نیاسککپا در واقکک  بکک یباشککند. گردشککگریسککالمت مکک

 و درما  قرار دارد. یموضوم تندرست

اسکت.  یدو محرک اصکل یسالمت دارا یگردشگر   

دارد.  یاریبجک تیکاا است که اامنهیمحرک از نیاول

 سیکمتکر سکرو یمتیند به افراد با قکه بتوا ییاامالا 

 ییااتوانند گروهیمشابه ارائه داد، م تیفیبا ک یدرمان

 نیکدر ا یاز مردد را به خود تذب کند. محرک بعکد

و مکدر  روز  شکرفتهیپ یدرمکان خکدما،ارائکه  نه،یزم

 (. 26) باشدیم

 

 یریگجهینتو  بحث

در عرصکه علکم و  توتکهقابل یاکاشکرفتیوتود پ با

با چالش مواتکه اسکت.  یطورتدبهسالمت  ،فناوری

عکدد توتکه بکه  لیتواند به دلیم تیوضع نیا احتماالً

 تیوضع نیخرو  از ا یکل چرخه سالمت باشد. برا

 جینکو در عرصکه سکالمت الزد اسکت تکا نتکا یتفالر

و  نکهیبه ،از منکاب  بکه صکور یبکردارمطلوب و بهره

 نیککبهبکود سکالمت تامعککه محقکق گککردد. از تملکه ا

تفالرا، نو، مراکز داالده سالمت است که بکا اکدف 

سالمت تامعه را در دسکتور  یحف  و ارتقا یراابرد

 کار خود دارند.

مجموعه اسکت ککه نقطکه  کیداالده سالمت،  کی   

اا، یبهداشت و درما ، استاندار جتمیس نیرا ب یاتصال

 ا یمتصکد ،یخکدما، اتتمکاع یاا، نهاداکایشهردار

کوچک  یوکارااکجب نیم نامور ساخت و ساز و ا

آورد. به امکین دلیکل بکرای دسکتیابی بکه یوتود مه ب

کامل  ختشنا ،یبردارهاحالاد الزد برای طراحی و بهر

رسکد. تکالش از داالده سالمت ضروری به نتکر مکی

ام کو  داالکده سکالمت بکه  ییااطیمح جادیا یبرا

در کنار فراام کرد   یمراکز نیچن یباال لیپتانج لیدل

 نکهیزم ن،یملاطب یو روان یالیزیف شیآسا یالسطح با

را بکه امکراه  یمحلک وکارکجبتذب درآمد و رونق 

اسکت ککه  یامجموعکه تداالده سکالم نیدارد. بنابرا

ککه بکه سکالمت تامعکه خکدمت  حالنیدرعتواند یم

 شود. زین یاقتصاد ،یداد موتب توسعه اتتماعیم

 

 سپاسگزاری

مصوب  دانشکگاه  یقاتیمطالعه در قالب طر  تحق نیا

 انجاد شد. را یا یعلود پزشال

 

 پیشنهادها

که  یساختار جادیسالمت تامعه، ا تیبا توته به اام

مکرتبط بکا سکالمت را  یدرمکان یاقداما، بهداشت هیکل

 نکهیاسکت ککه زم جتهیخوااد بود. شا دیارائه داد، مف

فککراام  ییسککاختاراا نیچنکک جککادیگجککترش و ا یبککرا

 گردد.
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Abstract  

 
Background & Objectives: Health Village is a residential/healthcare place for natural 

remedies combined with other medical treatments. Health village can be set in different sizes, 

depending on the amount of investments and the investors’ strategic objectives. In fact, a 

complete health village can cover all aspects of health and meet all the health needs of a 

community. 

Methods: In this  review study, Persian and English articles  indexed in valid databases such 

as Google Scholar, SID, Pubmed, Irandoc Science direct and Scopus were searched using the 

MESH terms of “ Health village” and “Health resort” without time limitation. 

Results: Providing health services in natural areas and away from urban pollution can restore 

the health and well-being and also can cause psychological and physical relaxation not only in 

patients but also in those who are interested in living in places with services such as water 

therapy, herbal therapy, gravel treatments, mud therapy, and other services.   

Conclusion: The effort to create environments such as the health village, due to the potential 

of such centers in providing high levels of physical and psychological comfort for audiences, 

can be considered as a beneficial local business. Therefore, the health village is an 

environment that can contribute to the social and economic development while serving the 

health of the community. 
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