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CONCLUDING REMARKS 
Over the past decade, supports for health-care have come under pressure in 

European countries as costs have risen. This situation has increased interest in the net 
benefits of care programs. Preliminary research reveals that therapeutic programs based 
on agriculture may be profitable for the enterprise and society. 

A new type of agricultural enterprise, the ‘care’ or ‘sheltered’ farm, is spreading in 
many European countries such as: Belgium, England, France, Italy, The Netherlands, 
Norway and Slovenia. The social care farming conjugate the traditional productive 
function with the provision of different types of health and care services. 

نتیجه گیری

 طی دهه گذشته، پشتیبانی برای بهداشت درمان  در کشور های اروپا با افزایش هزینه  تحت فشار بوده 

 است. این وضعیت موجب افز ایش عالقه به سود های خالص برنامه های درمانی شده است.  مطالعات

اولیه نشان دادند که برنامه های درمانی بر اساس کشاورزی برای رشکت و جامعه سود اور است

 نوع جدیدی از تعاونی کشاورزی  موسوم به کشاورزی درمانی یا پناهگاهی در بسیاری از کشور های

 اروپایی  نظیر بلژیک، فرانسه، انگلیس، ایتالیا، هلند، نروژ و اسلونی دیده می شود.  کشاورزی درمانی

اجتامعی عملکرد پر بازده را با انواع مختلف خدمات بهداشتی درمانی ترکیب می کند
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