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چكـیده

گســترش و صنعتــی شــدن شــهرها و افزایــش روزافــزون ساخت وســاز در آن هــا، موجــب شــده تــا عواملــی ماننــد نیــاز بــه 
غــذا و نیازهــای اقتصــادی و اکولوژیکــی و زیســت محیطی و در همــان راســتا نیــاز مبــرم بــه ســبزینگِی بیشــتر در شــهرها 
به شــدت احســاس شــود؛ امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان در شــهرهای صنعتــی و پرجمعیــت نیازهــای 
ــاورزی  ــد کش ــئله، ورود هدفمن ــن مس ــه ای ــخگویی ب ــای پاس ــی از روش ه ــد یک ــر می رس ــه نظ ــخ داد؟ ب ــه را پاس پیش گفت
در )بــه( منظــر شــهری باشــد. در گذشــته حضــور فعــال باغ هــای مثمــر )میــوه دار( در منظــر شــهری ایــن مهــم را فراهــم 
ــز  ــا نی ــای آن ه ــند و میوه ه ــهر باش ــی در ش ــای تفرجگاه ــت محیطی، فضاه ــای زیس ــع نیازه ــر رف ــاوه ب ــه ع ــرد ک می ک
ــز نمونه هــای  ــون نی ــه هم اکن ــن مســئله کم رنــگ شــده اســت. البت ــان ای ــا گذشــت زم توســط مــردم اســتفاده شــود کــه ب
موفقــی از کشــاورزی در منظــر شــهری در برخــی شــهرهای کوچــک مشــاهده می شــود. ایــن تحقیــق بنــا دارد تــا بــا مطالعــه 
و شناســایی ابعــاد مختلــف، دالیــل نیــاز و موانــع ایجــاد کشــاورزی در منظــر شــهری و ابعــاد مختلــف آن در مناظــر مختلــف 
شــهری، راهکارهــای خاقانــه و جلــب مشــارکت مــردم در جهــت ایجــاد کشــاورزی در شــهر را بــه دســت آورد. لــذا در ایــن 
ــا کشــاورزِی شــهری بررســی و تحلیــل شــده اســت. ایــن بررســی  پژوهــش، مطالعــات و تحقیقــات انجام شــده در رابطــه ب
از نــوع تحلیــل محتوایــی اســت و بــا جمع بنــدی تحلیــل منابــع در پایــان، متغیرهــای مهــم و تأثیرگــذار بــه رایــن موضــوع 

ــده اند. ــتخراج ش اس

واژگان كـلیدی

کشاورزی، منظر شهری، مشارکت مردم، محیط زیست، غذا

۱ - استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران
2 - دانشیار، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۳molaei.marzie@yahoo.com - دانشجوی کارشناسی ارشد معماری منظر، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱۱۸



مقدمـه
تــا چنــد قــرن پیــش زندگــی در شــهر در مقابــل زندگــی روســتایی پدیــده ای خــاص و جدیــد بــود. نســبت جمعیــت شــهر بــه 
روســتاها کــم و رابطــه ای متعــادل بیــن انســان و محیــط طبیعــی پیرامونــش وجــود داشــت. در حــال حاضــر بیــش از نیمــی 
از جمعیــت جهــان در حــدود 3/3 بیلیــون نفــر ســاکن شــهرها می باشــند و انتظــار مــی رود تــا ســال 2030 ایــن رقــم بــه 5 
بیلیــون افزایــش یابــد. شــرایطی نظیــر کاهــش تولیــد، افزایــش تقاضــا و تغییــرات شــدید آب و هوایــی ســبب ایجــاد بحــران 
ــرار  ــد ق ــورد تهدی ــی م ــده غــذای بشــر توســط عوامــل گوناگون ــع تأمین کنن ــروزه مناب ــده اســت. به بیان دیگــر، ام غــذا گردی
ــزون  ــی، وابســتگی روزاف ــاس محل ــز در مقی ــای قابل کشــت و حاصلخی ــون کاهــش زمین ه ــی چ ــامل عوامل ــه ش ــه ک گرفت

ــرای تولیــد، فــرآوری و حمل ونقــل مــواد غذایــی در مقیــاس جهانــی اســت. )حمیــدی 1390( ــه ســوخت های فســیلی ب ب
کشــاورزی شــهری در هــر جــا کــه انســانی حتــی در کوچک تریــن قطعــه خــاک بتوانــد دانــه ای کشــت کنــد بــه 
وجــود می آیــد.)p5 ,2006 ,A.J Luc ,Mougeot( ایــن تنهــا محــل انجــام کشــاورزِی شــهری نیســت که آن را از کشــاورزی 
ســنتی و روســتایی جــدا می کنــد، بلکــه مهم تــر، تعامــل و کنــار آمــدن بــا یــک اکوسیســتم شــهری اســت. تولیــد محصــوالت 
کشــاورزی در شــهر، زراعــت و کشــت وکار بــه معنــای عمومــی آن نیســت، بلکــه کاشــت و تولیــد محصــوالت خــرد غذایــی بــا 
روش هــای آســان و بــا حداقــل امکانــات مدنظــر اســت. راه حل هایــی ماننــد فضــای ســبِز مثمــر قابلیــت توانمندکــردن شــهر، 
بهبــود وضعیــت محیطــی، اقتصــادی و اجتماعــی را داشــته و حرکتــی به ســمت شــهربومی اســت، درعین حــال، مناظــر فرهنگی 
و طبیعــی را بــه شــهر بازگردانــده و ارتبــاط طبیعــت بــا شــهروندان را بهبــود می بخشــد. )شــیبانی 1393( تولیــد ســبزیجات، 
ــه  ــا ب صیفی جــات و برخــی میوه هــای بومــی در مناطــق مســکونی شــهری نه تنهــا محتمــل و انجام شــدنی اســت بلکــه بن

ضرورت هــای توســعه شــهری، امــری ســودمند و ضــروری نیــز تلقــی می شــود. )دانــش پــور 1387(

بــه نظــر می رســد بــا اینکــه در ســال های اخیــر کشــاورزی شــهری به عنــوان یکــی از راهبردهــای رســـیدن بـــه شـــهرهای 
ــده  ــادی آن را نادی ــد زی ــا ح ــزان شــهری ت ــود، برنامه ری ــای موج ــت چالش ه ــه عل ــال ب ــدار مطــرح شــده اســت بااین ح پای

گرفته انــد. بـــرای دســـتیابی بـــه منافــع و مزایــای کشــاورزی شــهری بایــد بــر ایــن چالش هــا غلبــه کــرد.

تصویر 2- کشاورزی شهری و تعامل اجتماعیتصویر 1- ایده کشاورزی شهری در فضاهای تجاری

۱- بررسـی پژوهش های انجام شده در زمـینه کشاورزی شـهری، مزایا و چالش های آن
شــهر پایــدار و اســتفاده مناســب و کاربــردی از پتانســیل های موجــود در هــر منطقــه دغدغــه بســیاری از کشــورهای جهــان 
اســت و تحقیقــات و مطالعــات مختلفــی در بــاب ابعــاد مختلــف کشــاورزی شــهری، دالیــل اســتفاده از آن، چالش هــا و اهــداف 
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گســترش آن در سراســر دنیــا انجــام شــده کــه نگارنــده بــا روش تحلیلــی و توصیفــی بــه بررســی تعــدادی از آن هــا می پــردازد.

۱-2- جدول شماره ۱

متغیرهای بررسی شدهنگارنده و عرصه پژوهشعنوان مقاله

Water use and urban 
agriculture: estimation and 
water saving 
scenarios for residential 
kitchen gardens

Flavio Lupia Giuseppe Pulighe

سال 2۰۱۴
رم-ایتالیا

ــا حومــه شــهر- اســتفاده از آب هــای فاضــالب  ــاط شــهر ب افزایــش ارتب
شــهری و آب بــاران- امــرار معــاش بــرای گروه هــای کــم درآمــد- درآمــد 
ــش فضــای ســبز  ــد- افزای ــای متوســط و پردرآم ــرای خانواده ه بیشــتر ب
ــای  ــا ایده ه ــت ب ــداری محیط زیس ــتی- پای ــوع زیس ــش تن ــر- افزای مثم
ــه  ــک ب ــی- کم ــل اجتماع ــت و ورزش و تعام ــات فراغ ــازی، اوق زیباس

ــت آب شــهری مدیری

Feeding the Cities Through 
Urban Agriculture 
The Community Esteem 
Value

Saverio Miccoli

Fabrizio Finucci

سال 2۰۱۵
بررسی کلی

ــه  ــی- مقابل ــرای موادغذای ــا ب ــش تقاض ــهری و افزای ــت ش ــد جمعی رش
ــه  ــاز ب ــک- نی ــی ارگانی ــد موادغذای ــن- تولی ــره زمی ــدن ک ــرم ش ــا گ ب
روش هــای اســتفاده مجــدد از منابــع طبیعــی و زباله هــای شــهری- نیــاز 
ــه  ــوط ب ــای مرب ــش هزینه ه ــه ای- کاه ــای گلخان ــش گازه ــه کاه ب
حمل ونقــل موادغذایــی- دسترســی بــه غــذای ســالم- تقویــت احســاس 

ــه جامعــه ــق ب تعل

Mapping andassessing 
urban agriculture in Rome

Aurora Cavallo Benedetta Di 
Donato

سال 2۰۱۵
رم

افزایــش شهرنشــینی- شــبکه غذایــی محلــی- اســتفاده از حومــه شــهر 
ــارکت  ــزار مش ــک اب ــوان ی ــن به عن ــتفاده از زمی ــاورزی- اس ــت کش جه
اجتماعــی- حفاظــت از تنــوع زیســتی-افزایش رابطــه روســتایی شــهری

The dynamics of peri-ur-
ban agriculture during 
rapid urbanization of 
Jabodetabek Metropolitan 
Area

Didit Okta Pribadi Stephan 
Pauleit

سال 2۰۱۵
جاکارتا

افزایــش جمعیــت شــهری- نیــاز دسترســی بــه غــذای ســالم و در 
ــغلی و  ــای ش ــاد فرصته ــی- ایج ــواد غذای ــه م ــش هزین ــترس- کاه دس
ــای  ــه حمایت ه ــاز ب ــی- نی ــد اقتصادمل ــت از رش ــد- حمای ــب درآم کس

ــی ــواد غذای ــه م ــع منصفان ــی- توزی قانون

Urban Agriculture: A Way 
Forward to Food and 
Nutrition Security 
in Malaysia

Golnaz rezaei

Mad nasir shamsudin

سال 2۰۱۵
مالزی

افزایــش جمعیــت شــهری و نیــاز بــه غــذا- تولیــد موادغذایــی- کاهــش 
قیمــت موادغذایــی- بهبــود پایــداری شــهرها بــا افزایــش کیفیــت 
محیط زیســت- دسترســی کافــی و امــن بــه مــواد غذایــی تــازه- بازیافــت 

ــی ــای جابه جای ــدن هزینه ه ــم ش ــه- ک زبال

Evaluation of Sustainable 
Roof from Various Aspects 
and Benefits 
of Agriculture Roofing in 
Urban Core

Takao Ugai

سال 2۰۱۵
بررسی کلی

ــت روی  ــق کاش ــی از طری ــره گرمای ــای جزی ــا و دم ــش روان آب ه کاه
بــام- افزایــش عمــر پشــت بام و بهبــود عملکــرد عایــق حرارتــی و 
صوتــی- تولیــد موادغذایــی- برداشــت آب بــاران و بــه حداقــل رســاندن 
ــوا ــت ه ــش کیفی ــی- افزای ــی صوت ــش آلودگ ــت- کاه ــات بازیاف  ضایع

Multifunctionality assess-
ment of urban agriculture 
in Beijing City, China

Jian Peng

Zhicong Liu

Yanxu Liu

سال 2۰۱۵
چین

تأثیــر بــر جنبه هــای اقتصــادی، زیســت محیطی و اجتماعــی- پاســخگویی 
زیســت محیطی،  بحران هــای  ازجملــه  جهانــی  تهدیدهــای  بــه 
ــت از  ــی-  حفاظ ــواد غذای ــی م ــای ایمن ــرژی و بحران ه ــای ان بحران ه

یســت محیط ز
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Effects of Evapotranspi-
ration on Mitigation of 
Urban Temperature by 
Vegetation and Urban 
Agriculture

QIU Guo-yu

 LI Hong-yong ZHANG Qing-
tao

سال 2۰۱۳
بررسی کلی

ــوا-  ــای ه ــش گرم ــر کاه ــی ب ــش گیاه ــر پوش ــی- تأثی ــره گرمای جزی
اســتفاده از بام هــا- کاهــش مصــرف انــرژی- افزایــش زیبایــی درشــهر- 

ــح ــت شــغلی و تفری ایجادامنی

URBAN AGRICULTURE AND 
SUSTAINABLE CITIES

Tjeerd Deelstra Herbert Gi-
rardet

بررسی کلی

ــدازه از  ــتفاده بیش ازان ــهرها و اس ــدن ش ــزرگ ش ــت و ب ــش جمعی افزای
منابــع طبیعــی و تولیــد زبالــه زیــاد- ســاختن جهانــی پایــدار بــا ســاختن 
ــتفاده از  ــت- اس ــط زیس ــی- بهبودمحی ــدار- تولیدموادغذای ــهرهای پای ش
ــش  ــتی- کاه ــوع زیس ــش تن ــهری- افزای ــماندهای ش ــالب و پس فاض

ــای هــوا و آلودگــی هــوا دم

شهر پایدار از منظر كشاورزی 
شهری

مهندس افروز سهرابیان دکتر محسن 
فیضی

سال ۱۳۸۹
اصفهان

افزایــش جمعیــت زمیــن و نیــاز بیشــتر بــه موادغذایــی- معضــل گرم تــر 
شــدن زمیــن- افزایــش ســوءتغذیه درجهــان- افزایــش گروه هــای 
ــبت  ــد نس ــل تولی ــودن مح ــده- دورب ــه تولیدکنن ــبت ب ــده نس مصرف کنن
بــه محــل مصــرف- پاســخگویی کشــاورزی شــهری بــه توســعه پایــدار 
)ابعــاد محیطــی، اجتماعــی و اقتصــادی(- اســتفاده از بام هــا، حیــاط 
و زمین هــای شــهری- توســعه ای درون زا کــه بــر منابــع معنــوی و 
ــاه بیــن  بومــی تکیــه دارد- ایجادحــس دلبســتگی از طریــق پــرورش گی
ــتر-  ــای بیش ــع زباله ه ــته بندی و دف ــه بس ــاز ب ــدم نی ــان- ع فضاوانس

ــف ــار مختل ــرای اقش ــادکار ب ایج

کشاورزی شهری
زهرا حمیدی

دکتر سید باقر حسینی

سال ۱۳۹۰
بررسی کلی

ــادل  ــن تع ــن رفت ــین و از بی ــه روستانش ــین ب ــی شهرنش ــش زندگ افزای
ــد  ــان تولی ــذا- کاهــش مســافت می ــت- بحــران غ ــان انســان وطبیع می
ــن  ــدن زمی ــرم ش ــاران- گ ــده ب ــتفاده از آب جمع آوری ش ــرف- اس ومص
ــن  ــتی بی ــه همزیس ــه ای- ایجادرابط ــای گلخان ــد گازه ــد بیش ازح و تولی
ــع  ــغلی، مناب ــای ش ــاد فرصت ه ــاورزی- ایج ــای کش ــهرها و زمین ه ش

ــهری ــای ش ــای محیط ه ــش دم ــد- کاه ــد جدی درآم

 منظر همیشه مثمر، رویکردی
نوین به تلفیق زراعت و شهر

کاترین به ونآندره ویل جوئن
ترجمه شهرزاد خادمی

سال 2۰۱2
بررسی کلی

ایجــاد شــهری پربارتــر و خوشــایندتر بــرای شــهروندان- کاهــش اثــرات 
ــی،  ــت غذای ــش امنی ــی- افزای ــه کنون ــتم تغذی ــده از سیس ــی برآم منف
بــاالی  بــا ســطح  ســالمت عمومــی و درآمدزایــی در مکان هــای 

ــادی ــی و اقتص ــت اجتماع محرومی

منظر مثمر، توجه به محیط

 نقش کشاورزی در شکل گیری
منظر شهری

زهرا صادقی
مهدی شیبانی

سال ۱۳۹۱
تهران

کشــاورزی-  زمین هــای  رفتــن  بیــن  از  و  شهرنشــینی  گســترش 
ــبز  ــای س ــینان- تغییرفض ــی شهرنش ــای خوراک ــی از نیازه ــن بخش تأمی
ــا  ــی ب ــرد غذای ــوالت خ ــد محص ــده- تولی ــه تولیدکنن ــده ب مصرف کنن
ــهر و  ــردن ش ــت توانمندک ــات- قابلی ــل امکان ــان و حداق ــای آس روش ه
ــارکت  ــعه مش ــی- توس ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــت محیط ــود وضعی بهب
ــره  ــول و خاط ــد محص ــق تولی ــهری از طری ــر ش ــای منظ ــی- ارتق مردم
ــای  ــتفاده در عرصه ه ــط- اس ــداری محی ــی- پای ــزی- منظرفرهنگ انگی

خصوصــی تاعمومــی- ایجادفضاهــای چندعملکــردی

چالش ها و فرصت های 
کشاورزی شهری

مهدیه السادات میرترابی
احمد رضوان فرحمید موحدمحمدی

سید محمود حسینی

سال 2۰۱۵
بررسی کلی

ــتفاده از  ــی- اس ــواد غذای ــه م ــاز ب ــش نی ــهری و افزای ــت ش ــد جمعی رش
ــاز عمومــی جهــت کشــاورزی- افزایــش  ــام، حیــاط، باغ هــا و فضــای ب ب
ــداری  ــر در ســالمت و مدیریــت زمیــن- پای کیفیــت محیط زیســت- تغیی
ــت  ــل امنی ــی از قبی اقتصــادی، اجتماعــی و زیســت محیطــی- چالش های
ــه  ــبت ب ــی نس ــرش و درک منف ــی، نگ ــت سیاس ــود حمای ــن، کمب زمی
ــدان  ــکاری، فق ــرقت و خراب ــد س ــی مانن ــهر، خطرات ــذا در ش ــرورش غ پ
شــهرها،  در  زمیــن  بــاالی  ارزش  الزم،  فناوری هــای  از  حمایــت 
ــرای  ــازمان ب ــدان س ــهری-  فق ــاورزان ش ــی کش ــودآب- پراکندگ کمب

ــهری ــاورزان ش کش

۱-2- ادامه جدول شماره ۱
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2- نتایج به دست آمده از جدول شماره ۱
ــورت  ــن ص ــه ای ــاورزی ب ــه کش ــده در زمین ــات انجام ش ــی از تحقیق ــی نمونه های ــه و بررس ــای به دســت آمده از مطالع یافته ه
اســت کــه مهم تریــن دالیــل بررسی شــده ترویــج کشــاورزی، مزایــای اســتفاده از آن و چالش هــای موجــود در ایــن زمینــه 

بــه شــرح زیر اســت:

۲-۱. دالیل نیاز به کشاورزی شـهری
رشــد جمعیــت شــهری و افزایــش نیــاز بــه مــواد غذایــی و بحــران غذاگســترش شهرنشــینی و از بیــن رفتــن زمین هــای   

کشــاورزی
افزایــش زندگــی شهرنشــین بــه روستانشــین و از بیــن رفتــن تعــادل میــان انســان و طبیعــت گــرم شــدن زمیــن و تولیــد   

ــره گرمایــی ــه وجــود آمــدن جزی ــه ای ب بیش ازحــد گازهــای گلخان
افزایش گروه های مصرف کننده نسبت به تولیدکننده  

دور بودن محل تولید نسبت به محل مصرف محصوالت کشاورزی  
استفاده بیش ازاندازه از منابع طبیعی و تولید زباله زیاد  

نیاز به روش های استفاده مجدد از منابع طبیعی و زباله های شهری  

۲-۲. راهکارها و محسناتـی که کشاورزی شـهری به همـراه دارد
ــی  ــای ایمن ــرژی و بحران ه ــای ان ــت محیطی، بحران ه ــای زیس ــه بحران ه ــی ازجمل ــای جهان ــه تهدیده ــخگویی ب پاس  

مــواد غذایــی
تولید موادغذایی ارگانیک و دسترسی به غذای سالم و تأمین بخشی از نیازهای خوراکی شهرنشینان  

تولید محصوالت خردغذایی با روش های آسان و حداقل امکانات  
افزایــش ارتبــاط شــهر بــا حومــه شــهر و اســتفاده از حومــه شــهر جهــت کشاورزیاســتفاده از آب هــای فاضــاب شــهری   

ــاران و آب ب
ــرای  ــد بیشــتر ب ــد و درآم ــرای گروه هــای کــم درآم ــاش ب ــد و امرارمع ــد جدی ــع درآم ایجــاد فرصت هــای شــغلی و مناب  

ــر ــبز مثم ــای س ــش فض ــط و پردرآمدافزای ــای متوس خانواده ه
افزایش تنوع زیستی و افزایش رابطه همزیستی بین شهرها و زمین های کشاورزی  

پایداری محیط زیست با ایده های زیباسازی، اوقات فراغت و ورزش و تعامل اجتماعی  
کمــک بــه مدیریــت آب شــهری و اســتفاده از آب جمع آوری شــده بــاران و فاضــاب و کاهــش روان آب هاکاهــش مســافت   

میــان تولیــد و مصــرف و کاهــش هزینه هــای مربــوط بــه حمل ونقــل موادغذایــی
کاهش دمای محیط های شهری و مقابله با جزیره گرمایی  

استفاده از زمین به عنوان یک ابزار مشارکت اجتماعی و توسعه مشارکت مردمی و تقویت احساس تعلق به جامعه  
کاهش هزینه مواد غذایی و توزیع منصفانه آن  

حمایــت از رشــد اقتصــاد ملیبهبــود پایــداری شــهرها بــا افزایــش کیفیــت محیط زیســتبازیافت زبالــه و بــه حداقــل رســاندن   
ضایعــات بازیافــت و پســماندهای شــهری

افزایش عمر پشت بام از طریق کاشت روی بام و بهبود عملکرد عایق حرارتی و صوتی  
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افزایــش کیفیــت هــوا و کاهــش آلودگیافزایــش زیبایــی در شهرتوســعه ای درون زا کــه بــا تکیــه بــر منابــع معنــوی و بومــی   
و ایجــاد منظــر فرهنگیایجــاد حــس دلبســتگی از طریــق پــرورش گیــاه بیــن فضــا و انســان

تغییر فضای سبز مصرف کننده به تولیدکننده  
ارتقای منظر شهری از طریق تولید محصول و خاطرا انگیزی  

استفاده از بام، حیاط، باغ ها و فضای باز عمومی شهری جهت کشاورزی و ایجاد فضاهای چندعملکردی  
افزایش کیفیت محیط زیست و تغییر در سامت و مدیریت زمین  

۳-۳. چالش ها بررسـی شده در زمـینه کشاورزی شـهری
امنیت زمین و اجاره زمین  

چالش های مربوط به دولت و کمبود حمایت سیاسی و نیاز به حمایت های قانونی  
کمبود برنامه ریزی تجاری  

چالش های مربوط به ادراک و نگرش و درک منفی نسبت به پرورش غذا در شهر  
خطراتی مانند سرقت و خرابکاری  
فقدان حمایت از فناوری های الزم  

ارزش باالی زمین در شهرها  
بحران کمبود آبمحدودیت های سازمانی، به علت پراکندگی کشاورزان شهری  

فقدان سازمان برای کشاورزان شهری  

 تصویر 5- کشاورزی در نمای ساختمان شهریتصویر 4- کشاورزی در ابعاد کوچک در نماتصویر 3- کشاورزی شهری در خیابان های شهری
۳- نتیجه گـیری

تحقیقــات انجام شــده در زمینــه کشــاورزی شــهری نشــان می دهــد کــه ایــن موضــوع کمــک بســیار مؤثــری بــه دســتیابی 
بــه شــهرهای پایــدار، محیــط زیســتی امــن، عاملــی مهــم در اســتفاده از پســماندهای شــهری، تأثیرگــذار بــر منظــر شــهری و 
افزایش دهنــده ســطح مشــارکت افــراد جامعــه و بــه وجــود آورنــده احســاس تعلــق بــه محیــط بــوده و همچنیــن به عنــوان 
منبعــی مهــم و قابل اعتمــاد جهــت رفــع نیــاز بــه تغذیــه در شــهرهای پرجمعیــت محســوب می شــود. زمین هــای کشــاورزی 
ــد پشــت بام ها، دیوارهــا، بالکن هــا، فضــای  ــی مانن موجــود پاســخگوی نیازهــای غذایــی جهــان نیســت، اســتفاده از فضاهای
ــرای  ــی ب ــوان فرصت ــر می ت ــی و مثم ــان زینت ــه گیاه ــا ب ــای مانَک ه ــمتی از فض ــاص دادن قس ــا و اختص ــل پنجره ه مقاب
اســتفاده مفیدتــر از فضــا جهــت کشــاورزی و تولیــد غــذا بــا مشــارکت عمومــی را محیــا ســاخت.لذا امیــد اســت بــا اهمیــت 
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ــای  ــه چالش ه ــاش در زمین ــه و ت ــئله و مطالع ــن مس ــه ای ــگران ب ــان و پژوهش ــئوالن، طراح ــه مس ــترده تر و همه جانب گس
موجــود در پیشــبرد آن، ازجملــه مدیریــت مربــوط بــه نیــاز کشــاورزی بــه آب، ایجــاد برنامه ریــزی و تأمیــن امنیــت زمین هــا، 
آمــوزش مهارت هــا و بــاال بــردن درک اجتمــاع در زمینــه پــرورش غــذا در محیط هــای شــهری، در جهــت توســعه و فراگیــر 

شــدن آن گام برداشــت.

منابع:

حمیدی، زهرا- حسینی، سید باقر.۹۰ ۱۳. کشاورزی شهری. فصلنامه جلوه نقش. بهار ۹۰.  -

دانــش پــور، عبدالهــادی. )آذر ۱۳۸۷(. کشــاورزی پایــدار شــهری، ضرورت هــا و راهکارهــا، همایــش ایده هــای نــو در حــوزه مدیریــت   -
شــهری، تهــران: مرکــز مطالعــات و برنامه ریــزی شــهر تهــران.

صادقــی، زهــرا- شــیبانی، مهــدی. )۱۳۹۱(. منظــر مثمــر، توجــه بــه محیــط. مجلــه علمــی- ترویجــی منظــر. شــماره 2۱. زمســتان   -
ــدار از منظــر کشــاورزی شــهری. ــروز- فیضــی، محســن. )۱۳۸۹(. شــهر پای ۹۱ســهرابیان، اف

بــون، کاتریــن- ویــل جوئــن، آنــدره- ترجمــه: خادمــی، شــهرزاد.2۰۱2. منظــر همیشــه مثمــر، رویکــردی نویــن بــه تلفیــق زراعــت   -
و شــهر

میرترابــی، مهدیــه الســادات- رضوانفــر، احمــد- موحــد محمــدی، حمیــد- حســینی، محمــود.2۰۱۵. کشــاورزی شــهری: چالش هــا   -
و فرصت هــای آن

- lupia,Flavio- Pulighe, Giuseppe.2014. Water use and urban agriculture: estimation and wa-
ter saving scenarios for residential kitchen garden Miccoli, Saverio. Finucci, Fabrizio.2015. 
Feeding the Cities Through Urban Agriculture The Community Esteem Value

- Cavallo, Aurora- Di Donato, Benedetta.2015. Mapping and assessing urban agriculture in 
Rom

- Okta Pribadi- Pauleit, Didit Stephan.2015. The dynamics of peri-urban agriculture during 
rapid urbanization of

Jabodetabek Metropolitan Area

- Rezaei, golnaz-mad Nasir, shamsudin.2015. Urban Agriculture: A Way Forward to Food 
and Nutrition Security in Malaysia

- Ugai,takao.2015. Evaluation of Sustainable Roof from Various Aspects and Benefits of Ag-
riculture Roofing in Urban Core

- Peng,jian- Liu, Zhicong – Liu, Yanxu –peng,jian.2015. Multifunctionality assessment of ur-
ban agriculture in Beijing City, China

- Guo-yu, QIU –yong,li hong.2013. Effects of Evapotranspiration on Mitigation of Urban 
Temperature by Vegetation and Urban Agriculture

۵۵
-۵

ره۶
شما

۱2۴


