کشاورزی در منظر شـهری با رویکـرد توسـعه و شناخـت
چالـشهای آن
علی شرقی ،1جمالالدین مهدینژاد 2و مرضیه موالیی مقصودبکی

3

چکـیده
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گســترش و صنعتــی شــدن شــهرها و افزایــش روزافــزون ساختوســاز در آنهــا ،موجــب شــده تــا عواملــی ماننــد نیــاز بــه
ـبزینگی بیشــتر در شــهرها
غــذا و نیازهــای اقتصــادی و اکولوژیکــی و زیس ـتمحیطی و در همــان راســتا نیــاز مبــرم بــه سـ
ِ
بهشــدت احســاس شــود؛ امــا مســئله اصلــی ایــن اســت کــه چگونــه میتــوان در شــهرهای صنعتــی و پرجمعیــت نیازهــای
پیشگفتــه را پاســخ داد؟ بــه نظــر میرســد یکــی از روشهــای پاســخگویی بــه ایــن مســئله ،ورود هدفمنــد کشــاورزی
در (بــه) منظــر شــهری باشــد .در گذشــته حضــور فعــال باغهــای مثمــر (میــوه دار) در منظــر شــهری ایــن مهــم را فراهــم
میکــرد کــه عــاوه بــر رفــع نیازهــای زیســتمحیطی ،فضاهــای تفرجگاهــی در شــهر باشــند و میوههــای آنهــا نیــز
توســط مــردم اســتفاده شــود کــه بــا گذشــت زمــان ایــن مســئله کمرنــگ شــده اســت .البتــه هماکنــون نیــز نمونههــای
موفقــی از کشــاورزی در منظــر شــهری در برخــی شــهرهای کوچــک مشــاهده میشــود .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 خالقانــه و جلــب مشــارکت مــردم در جهــت ایجــاد کشــاورزی در شــهر را بــه دســت آورد .لــذا در ایــن
ـاورزی شــهری بررســی و تحلیــل شــده اســت .ایــن بررســی
پژوهــش ،مطالعــات و تحقیقــات انجامشــده در رابطــه بــا کشـ
ِ
از نــوع تحلیــل محتوایــی اســت و بــا جمعبنــدی تحلیــل منابــع در پایــان ،متغیرهــای مهــم و تأثیرگــذار بــه رایــن موضــوع
اســتخراج شــدهاند.
واژگان کـلیدی
کشاورزی ،منظر شهری ،مشارکت مردم ،محیط زیست ،غذا

 - 1استادیار گروه معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ،تهران
 - 2دانشیار ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 - 3دانشجوی کارشناسیارشد معماری منظر ،دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
molaei.marzie@yahoo.com

مقدمـه

تــا چنــد قــرن پیــش زندگــی در شــهر در مقابــل زندگــی روســتایی پدیــدهای خــاص و جدیــد بــود .نســبت جمعیــت شــهر بــه
روســتاها کــم و رابطـهای متعــادل بیــن انســان و محیــط طبیعــی پیرامونــش وجــود داشــت .در حــال حاضــر بیــش از نیمــی
از جمعیــت جهــان در حــدود  3/3بیلیــون نفــر ســاکن شــهرها میباشــند و انتظــار م ـیرود تــا ســال  2030ایــن رقــم بــه 5
بیلیــون افزایــش یابــد .شــرایطی نظیــر کاهــش تولیــد ،افزایــش تقاضــا و تغییــرات شــدید آب و هوایــی ســبب ایجــاد بحــران
غــذا گردیــده اســت .بهبیاندیگــر ،امــروزه منابــع تأمینکننــده غــذای بشــر توســط عوامــل گوناگونــی مــورد تهدیــد قــرار
گرفتــه کــه شــامل عواملــی چــون کاهــش زمینهــای قابلکشــت و حاصلخیــز در مقیــاس محلــی ،وابســتگی روزافــزون
بــه ســوختهای فســیلی بــرای تولیــد ،فــرآوری و حملونقــل مــواد غذایــی در مقیــاس جهانــی اســت( .حمیــدی )1390
کشــاورزی شــهری در هــر جــا کــه انســانی حتــی در کوچکتریــن قطعــه خــاک بتوانــد دان ـهای کشــت کنــد بــه
ـاورزی شــهری نیســت که آن را از کشــاورزی
وجــود میآیــد )p5 ,2006 ,A.J Luc ,Mougeot(.ایــن تنهــا محــل انجــام کشـ
ِ
ســنتی و روســتایی جــدا میکنــد ،بلکــه مهمتــر ،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
روشهــای آســان و بــا حداقــل امکانــات مدنظــر اســت .راهحلهایــی ماننــد فضــای ســب ِز مثمــر قابلیــت توانمندکــردن شــهر،
بهبــود وضعیــت محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی را داشــته و حرکتــی به ســمت شــهربومی اســت ،درعینحــال ،مناظــر فرهنگی
و طبیعــی را بــه شــهر بازگردانــده و ارتبــاط طبیعــت بــا شــهروندان را بهبــود میبخشــد( .شــیبانی  )1393تولیــد ســبزیجات،
صیفیجــات و برخــی میوههــای بومــی در مناطــق مســکونی شــهری نهتنهــا محتمــل و انجامشــدنی اســت بلکــه بنــا بــه
ضرورتهــای توســعه شــهری ،امــری ســودمند و ضــروری نیــز تلقــی میشــود( .دانــش پــور )1387
بــه نظــر میرســد بــا اینکــه در ســالهای اخیــر کشــاورزی شــهری بهعنــوان یکــی از راهبردهــای رســـیدن بـــه شـــهرهای
پایــدار مطــرح شــده اســت بااینحــال بــه علــت چالشهــای موجــود ،برنامهریــزان شــهری تــا حــد زیــادی آن را نادیــده
گرفتهانــد .بـــرای دســـتیابی بـــه منافــع و مزایــای کشــاورزی شــهری بایــد بــر ایــن چالشهــا غلبــه کــرد.
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تصویر  -1ایده کشاورزی شهری در فضاهای تجاری

تصویر  -2کشاورزی شهری و تعامل اجتماعی

 -۱بررسـی پژوهشهای انجامشده در زمـینه کشاورزی شـهری ،مزایا و چالشهای آن

شــهر پایــدار و اســتفاده مناســب و کاربــردی از پتانســیلهای 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 ،چالشهــا و اهــداف

گســترش آن در سراســر دنیــا انجــام شــده کــه نگارنــده بــا روش تحلیلــی و توصیفــی بــه بررســی تعــدادی از آنهــا میپــردازد.
 -2-1جدول شماره 1
عنوان مقاله

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

Feeding the Cities Through
Urban Agriculture
The Community Esteem
Value

نگارنده و عرصه پژوهش

افزایــش ارتبــاط شــهر بــا حومــه شــهر -اســتفاده از آبهــای فاضــاب
 Flavio Lupia Giuseppe Puligheشــهری و آب بــاران -امــرار معــاش بــرای گروههــای کــم درآمــد -درآمــد
بیشــتر بــرای خانوادههــای متوســط و پردرآمــد -افزایــش فضــای ســبز
سال 2014
مثمــر -افزایــش تنــوع زیســتی -پایــداری محیطزیســت بــا ایدههــای
رم-ایتالیا
زیباســازی ،اوقــات فراغــت و ورزش و تعامــل اجتماعــی -کمــک بــه
مدیریــت آب شــهری
Saverio Miccoli
Fabrizio Finucci

سال 2015
بررسی کلی

Aurora Cavallo Benedetta Di
Mapping andassessing
Donato
urban agriculture in Rome

سال 2015
رم
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Didit Okta Pribadi Stephan The dynamics of peri-urPauleit
ban agriculture during
rapid urbanization of
سال 2015
Jabodetabek Metropolitan
Area
جاکارتا
Urban Agriculture: A Way
Forward to Food and
Nutrition Security
in Malaysia

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

متغیرهای بررسیشده

Golnaz rezaei
Mad nasir shamsudin

سال 2015
مالزی
Takao Ugai

سال 2015
بررسی کلی

رشــد جمعیــت شــهری و افزایــش تقاضــا بــرای موادغذایــی -مقابلــه
بــا گــرم شــدن کــره زمیــن -تولیــد موادغذایــی ارگانیــک -نیــاز بــه
روشهــای اســتفاده مجــدد از منابــع طبیعــی و زبالههــای شــهری -نیــاز
بــه کاهــش گازهــای گلخانــهای -کاهــش هزینههــای مربــوط بــه
حملونقــل موادغذایــی -دسترســی بــه غــذای ســالم -تقویــت احســاس
تعلــق بــه جامعــه

افزایــش شهرنشــینی -شــبکه غذایــی محلــی -اســتفاده از حومــه شــهر
جهــت کشــاورزی -اســتفاده از زمیــن بهعنــوان یــک ابــزار مشــارکت
اجتماعــی -حفاظــت از تنــوع زیســتی-افزایش رابطــه روســتایی شــهری

افزایــش جمعیــت شــهری -نیــاز دسترســی بــه غــذای ســالم و در
دســترس -کاهــش هزینــه مــواد غذایــی -ایجــاد فرصتهــای شــغلی و
کســب درآمــد -حمایــت از رشــد اقتصادملــی -نیــاز بــه حمایتهــای
قانونــی -توزیــع منصفانــه مــواد غذایــی

افزایــش جمعیــت شــهری و نیــاز بــه غــذا -تولیــد موادغذایــی -کاهــش
قیمــت موادغذایــی -بهبــود پایــداری شــهرها بــا افزایــش کیفیــت
محیطزیســت -دسترســی کافــی و امــن بــه مــواد غذایــی تــازه -بازیافــت
زبالــه -کــم شــدن هزینههــای جابهجایــی
کاهــش روان آبهــا و دمــای جزیــره گرمایــی از طریــق کاشــت روی
بــام -افزایــش عمــر پشــتبام و بهبــود عملکــرد عایــق حرارتــی و
صوتــی -تولیــد موادغذایــی -برداشــت آب بــاران و بــه حداقــل رســاندن
ضایعــات بازیافــت -کاهــش آلودگــی صوتــی -افزایــش کیفیــت هــوا

Jian Peng
Multifunctionality assessment of urban agriculture
in Beijing City, China

Zhicong Liu
Yanxu Liu

سال 2015
چین

تأثیــر بــر جنبههــای اقتصــادی ،زیسـتمحیطی و اجتماعــی -پاســخگویی
بــه تهدیدهــای جهانــی ازجملــه بحرانهــای زیســتمحیطی،
بحرانهــای انــرژی و بحرانهــای ایمنــی مــواد غذایــی -حفاظــت از
محیطز یســت

 -2-1ادامه جدول شماره 1
QIU Guo-yu

Effects of EvapotranspiLI Hong-yong ZHANG Qing- ration on Mitigation of
tao
Urban Temperature by
Vegetation and Urban
سال 2013
Agriculture

جزیــره گرمایــی -تأثیــر پوشــش گیاهــی بــر کاهــش گرمــای هــوا-
اســتفاده از بامهــا -کاهــش مصــرف انــرژی -افزایــش زیبایــی درشــهر-
ایجادامنیــت شــغلی و تفریــح

بررسی کلی

افزایــش جمعیــت و بــزرگ شــدن شــهرها و اســتفاده بیشازانــدازه از
Tjeerd Deelstra Herbert Giمنابــع طبیعــی و تولیــد زبالــه زیــاد -ســاختن جهانــی پایــدار بــا ســاختن
rardet
URBAN AGRICULTURE AND
شــهرهای پایــدار -تولیدموادغذایــی -بهبودمحیــط زیســت -اســتفاده از
SUSTAINABLE CITIES
فاضــاب و پســماندهای شــهری -افزایــش تنــوع زیســتی -کاهــش
بررسی کلی
دمــای هــوا و آلودگــی هــوا

شهر پایدار از منظر کشاورزی
شهری
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افزایــش زندگــی شهرنشــین بــه روستانشــین و از بیــن رفتــن تعــادل
میــان انســان وطبیعــت -بحــران غــذا -کاهــش مســافت میــان تولیــد
ومصــرف -اســتفاده از آب جمعآوریشــده بــاران -گــرم شــدن زمیــن
و تولیــد بیشازحــد گازهــای گلخانــهای -ایجادرابطــه همزیســتی بیــن
شــهرها و زمینهــای کشــاورزی -ایجــاد فرصت هــای شــغلی ،منابــع
درآمــد جدیــد -کاهــش دمــای محیطهــای شــهری
ایجــاد شــهری پربارتــر و خوشــایندتر بــرای شــهروندان -کاهــش اثــرات
منفــی برآمــده از سیســتم تغذیــه کنونــی -افزایــش امنیــت غذایــی،
ســامت عمومــی و درآمدزایــی در مکانهــای بــا ســطح بــاالی
محرومیــت اجتماعــی و اقتصــادی
گســترش شهرنشــینی و از بیــن رفتــن زمینهــای کشــاورزی-
تأمیــن بخشــی از نیازهــای خوراکــی شهرنشــینان -تغییرفضــای ســبز
مصرفکننــده بــه تولیدکننــده -تولیــد محصــوالت خــرد غذایــی بــا
روشهــای آســان و حداقــل امکانــات -قابلیــت توانمندکــردن شــهر و
بهبــود وضعیــت محیطــی ،اقتصــادی و اجتماعــی -توســعه مشــارکت
مردمــی -ارتقــای منظــر شــهری از طریــق تولیــد محصــول و خاطــره
انگیــزی -منظرفرهنگــی -پایــداری محیــط -اســتفاده در عرصههــای
خصوصــی تاعمومــی -ایجادفضاهــای چندعملکــردی
رشــد جمعیــت شــهری و افزایــش نیــاز بــه مــواد غذایــی -اســتفاده از
بــام ،حیــاط ،باغهــا و فضــای بــاز عمومــی جهــت کشــاورزی -افزایــش
کیفیــت محیطزیســت -تغییــر در ســامت و مدیریــت زمیــن -پایــداری
اقتصــادی ،اجتماعــی و زیســت محیطــی -چالشهایــی از قبیــل امنیــت
زمیــن ،کمبــود حمایــت سیاســی ،نگــرش و درک منفــی نســبت بــه
پــرورش غــذا در شــهر ،خطراتــی ماننــد ســرقت و خرابــکاری ،فقــدان
حمایــت از فناوریهــای الزم ،ارزش بــاالی زمیــن در شــهرها،
کمبــودآب -پراکندگــی کشــاورزان شــهری -فقــدان ســازمان بــرای
کشــاورزان شــهری
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منظر همیشه مثمر ،رویکردی
نوین به تلفیق زراعت و شهر

کاترین به ونآندره ویل جوئن
ترجمه شهرزاد خادمی

افزایــش جمعیــت زمیــن و نیــاز بیشــتر بــه موادغذایــی -معضــل گرمتــر
شــدن زمیــن -افزایــش ســوءتغذیه درجهــان -افزایــش گروههــای
مصرفکننــده نســبت بــه تولیدکننــده -دوربــودن محــل تولیــد نســبت
بــه محــل مصــرف -پاســخگویی کشــاورزی شــهری بــه توســعه پایــدار
(ابعــاد محیطــی ،اجتماعــی و اقتصــادی) -اســتفاده از بامهــا ،حیــاط
و زمینهــای شــهری -توســعهای درونزا کــه بــر منابــع معنــوی و
بومــی تکیــه دارد -ایجادحــس دلبســتگی از طریــق پــرورش گیــاه بیــن
فضاوانســان -عــدم نیــاز بــه بســتهبندی و دفــع زبالههــای بیشــتر-
ایجــادکار بــرای اقشــار مختلــف

 -۲نتایج بهدستآمده از جدول شماره 1

یافتههــای بهدســتآمده از مطالعــه و بررســی نمونههایــی از تحقیقــات انجامشــده در زمینــه کشــاورزی بــه ایــن صــورت
اســت کــه مهمتریــن دالیــل بررسیشــده ترویــج کشــاورزی ،مزایــای اســتفاده از آن و چالشهــای موجــود در ایــن زمینــه
بــه شــرح زیر اســت:
 .1-۲دالیل نیاز به کشاورزی شـهری
 رشــد جمعیــت شــهری و افزایــش نیــاز بــه مــواد غذایــی و بحــران غذاگســترش شهرنشــینی و از بیــن رفتــن زمینهــای
کشــاورزی
 افزایــش زندگــی شهرنشــین بــه روستانشــین و از بیــن رفتــن تعــادل میــان انســان و طبیعــت گــرم شــدن زمیــن و تولیــد
بیشازحــد گازهــای گلخان ـهای بــه وجــود آمــدن جزیــره گرمایــی
 افزایش گروههای مصرفکننده نسبت به تولیدکننده
 دور بودن محل تولید نسبت به محل مصرف محصوالت کشاورزی
 استفاده بیشازاندازه از منابع طبیعی و تولید زباله زیاد
 نیاز به روشهای استفاده مجدد از منابع طبیعی و زبالههای شهری
 .2-۲راهکارها و محسناتـی که کشاورزی شـهری به همـراه دارد
 پاســخگویی بــه تهدیدهــای جهانــی ازجملــه بحرانهــای زیســتمحیطی ،بحرانهــای انــرژی و بحرانهــای ایمنــی
مــواد غذایــی
 تولید موادغذایی ارگانیک و دسترسی به غذای سالم و تأمین بخشی از نیازهای خوراکی شهرنشینان
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 تولید محصوالت خردغذایی با روشهای آسان و حداقل امکانات
 افزایــش ارتبــاط شــهر بــا حومــه شــهر و اســتفاده از حومــه شــهر جهــت کشاورزیاســتفاده از آبهــای فاضــاب شــهری
و آب بــاران
 ایجــاد فرصتهــای شــغلی و منابــع درآمــد جدیــد و امرارمعــاش بــرای گروههــای کــم درآمــد و درآمــد بیشــتر بــرای
خانوادههــای متوســط و پردرآمدافزایــش فضــای ســبز مثمــر
 افزایش تنوع زیستی و افزایش رابطه همزیستی بین شهرها و زمینهای کشاورزی
 پایداری محیطزیست با ایدههای زیباسازی ،اوقات فراغت و ورزش و تعامل اجتماعی
 کمــک بــه مدیریــت آب شــهری و اســتفاده از آب جمعآوریشــده بــاران و فاضــاب و کاهــش روان آبهاکاهــش مســافت
میــان تولیــد و مصــرف و کاهــش هزینههــای مربــوط بــه حملونقــل موادغذایــی
 کاهش دمای محیطهای شهری و مقابله با جزیره گرمایی
 استفاده از زمین بهعنوان 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 محیطزیســتبازیافت زبالــه و بــه حداقــل رســاندن
ضایعــات بازیافــت و پســماندهای شــهری
 افزایش عمر پشتبام از طریق کاشت روی بام و بهبود عملکرد عایق حرارتی و صوتی

 افزایــش کیفیــت هــوا و کاهــش آلودگیافزایــش زیبایــی در شهرتوســعهای درونزا 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 مصرفکننده به تولیدکننده
 ارتقای منظر شهری از طریق تولید محصول و خاطرا انگیزی
 استفاده از بام ،حیاط ،باغها و فضای باز عمومی شهری جهت کشاورزی و ایجاد فضاهای چندعملکردی
 افزایش کیفیت محیطزیست و تغییر در سالمت و مدیریت زمین
 .3-3چالشها بررسـیشده در زمـینه کشاورزی شـهری
 امنیت زمین و اجاره زمین
 چالشهای مربوط به دولت و کمبود حمایت سیاسی و نیاز به حمایتهای قانونی
 کمبود برنامهریزی تجاری
 چالشهای مربوط به ادراک و نگرش و درک منفی نسبت به پرورش غذا در شهر
 خطراتی مانند سرقت و خرابکاری
 فقدان حمایت از فناوریهای الزم
 ارزش باالی زمین در شهرها
 بحران کمبود آبمحدودیتهای سازمانی ،به علت پراکندگی کشاورزان شهری
 فقدان سازمان برای کشاورزان شهری
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تصویر  -3کشاورزی شهری در خیابانهای شهری

 -۳نتیجهگـیری

تصویر -4کشاورزی در ابعاد کوچک در نما  تصویر -5کشاورزی در نمای ساختمان شهری

تحقیقــات انجامشــده در زمینــه کشــاورزی شــهری نشــان میدهــد 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
افزایشدهنــده ســطح مشــارکت افــراد جامعــه و بــه وجــود آورنــده احســاس تعلــق بــه محیــط بــوده و همچنیــن بهعنــوان
منبعــی مهــم و قابلاعتمــاد جهــت رفــع نیــاز بــه تغذیــه در شــهرهای پرجمعیــت محســوب میشــود .زمینهــای کشــاورزی
موجــود پاســخگوی نیازهــای غذایــی جهــان نیســت ،اســتفاده از فضاهایــی ماننــد پش ـتبامها ،دیوارهــا ،بالکنهــا ،فضــای
مقابــل پنجرههــا و اختصــاص دادن قســمتی از فضــای مانَکهــا بــه گیاهــان زینتــی و مثمــر میتــوان فرصتــی بــرای
اســتفاده مفیدتــر از فضــا جهــت کشــاورزی و تولیــد غــذا بــا مشــارکت عمومــی را محیــا ســاخت.لذا امیــد اســت بــا اهمیــت

گســتردهتر و همهجانبــه مســئوالن ،طراحــان و پژوهشــگران بــه ایــن مســئله و مطالعــه و تــاش در زمینــه چالشهــای
موجــود در پیشــبرد آن ،ازجملــه مدیریــت مربــوط بــه نیــاز کشــاورزی بــه آب ،ایجــاد برنامهریــزی و تأمیــن امنیــت زمینهــا،
آمــوزش مهارتهــا و بــاال بــردن درک اجتمــاع در زمینــه پــرورش غــذا در محیطهــای شــهری ،در جهــت توســعه و فراگیــر
شــدن آن گام برداشــت.
منابع:
 حمیدی ،زهرا -حسینی ،سید باقر .13 90.کشاورزی شهری .فصلنامه جلوه نقش .بهار .90 دانــش پــور ،عبدالهــادی( .آذر  .)1387کشــاورزی پایــدار شــهری ،ضرورتهــا و راهکارهــا ،همایــش ایدههــای نــو در حــوزه مدیریــتشــهری ،تهــران :مرکــز مطالعــات و برنامهریــزی شــهر تهــران.

 صادقــی ،زهــرا -شــیبانی ،مهــدی .)1391( .منظــر مثمــر ،توجــه بــه محیــط .مجلــه علمــی -ترویجــی منظــر .شــماره  .21زمســتان91ســهرابیان ،افــروز -فیضــی ،محســن .)1389( .شــهر پایــدار از منظــر کشــاورزی شــهری.

 بــون ،کاتریــن -ویــل جوئــن ،آنــدره -ترجمــه :خادمــی ،شــهرزاد .2012.منظــر همیشــه مثمــر ،رویکــردی نویــن بــه تلفیــق زراعــتو شــهر

 میرترابــی ،مهدیــه الســادات -رضوانفــر ،احمــد -موحــد محمــدی ،حمیــد -حســینی ،محمــود .2015.کشــاورزی شــهری :چالشهــاو فرصتهــای آن
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