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جایگاه و اهمیت توسعه فعالیت های کشاورزی شهری 
در عصر جدید

کلثوم حمیدی 1
جعفر یعقوبی 2

چكیده
جهان امروز با مشکالتی چون افزایش جمعیت شهر نشین، افزایش تقاضا برای غذا و تخریب محیط زیست و مناظر 
طبیعی روبه رو ا ست که راه حل این مشکالت نیز در خود شهر ها نهفته است. کشاورزیِ شهری به عنوان بخشی از 
فعالیت های شهری می تواند با مالحظات اکوسیستمی، تأمین غذا و فرهنگ توسعه یابد. عالوه بر این فعالیت های 
کشاورزی در شهر همراه با کارکرد های مهم دیگری چون ایجاد چشم انداز زیبا، ایجاد سرگرمی و فرصتی برای گذران 
اوقات فراغت به  ویژه برای کودکان و افراد بازنشسته است. هدف از این مطالعه تبیین مفهوم کشاورزی شهری و 
شناسایی مزایا و حوزه های آن بود. در این تحقیق از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای استفاده شد. نتایج نشان 
می دهد کشاورزی شهری در عصر حاضر در حال گسترش است و مزایای کمی و کیفی بسیاری برای جوامع شهری 
دارد. مزایای کشاورزی شهری در سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی گسترده و در نهایت منجر به توسعه 
پایدار شهری می  شود. بررسی ها نشان می دهد روز  به  روز حوزه فعالیت های کشاورزی شهری گسترده تر می شوند و 
متناسب با سبک های زندگی جدید، متراکم شدن شهر ها و توسعه آپارتمان نشینی در اشکال متنوع تری مانند مزارع 
عمودی، بام سبز، دیوار های سبز نمود پیدا می کنند. عواملی همچون تحقیقات بیشتر در این زمینه، مشارکت مردم، 

حمایت های دولتی، همکاری متخصصان علوم مختلف موجب توسعه نظام مند کشاورزی شهری می شود.
کلیدواژگان: کشاورزی شهری، شهرنشینی، فضای سبز، شهر پایدار.

مقدمه
قرن بیست و یکم، قرن شهر و شهرنشینی است، در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان در شهر ها 
زندگی می کنند و تا اواسط این قرن جمعیت کشور های در حال توسعه به طور عمده شهرنشین خواهند 
بود )Lynch et al, 2013(. امروزه توسعه شهر ها همراه با کاهش کیفیت محیط زیست و تخریب مناظر 

hamidikolsoum@gmail.com 1. دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان؛
 yaghobi@znu.ac.ir 2. دانشیار ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان؛
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طبیعی و اراضی کشاورزی است، نتیجه این تخریب کاهش چشمگیر در زمین های کشاورزی، مراتع، 
.)Rosa et al, 2014( جنگل ها و بوته زار ها است که اغلب در حاشیه شهر ها واقع اند

   از آنجا که بیشترین مصرف منابع اولیه و تولید ضایعات و آلودگی ها در محیط های شهری صورت 
می گیرد، شهر ها کانون های اصلی تحقق یافتن اهداف توسعه پایدار به شمار می آیند. توسعه پایدار 
شهری فرایندی در ایجاد شهر پایدار، یعنی شهری مناسب زندگی حال و آینده شهروندان محسوب 
می  شود. اصل یک بیانیه ریو که حاصل کنفرانس محیط زیست و توسعه در ریودوژانیرو در سال 1992 
است، انسان را شایسته برخورداری از زندگی سالم، پربار و هماهنگ با طبیعت می داند که باید محور 

اصلی توسعه پایدار قرار گیرد )ربیعی فر و همکاران، 1392(.
   اندیشمندان یکی از اصلی ترین راه های مقابله با معضالت شهر نشینی را تقویت رابطه انسان 
شهر نشین با طبیعت دانسته اند رابطه ای که در زندگی شهری تا حدودی گسسته شده است. ایجاد 
رابطه معقول و پایدار بین انسان، شهر و طبیعت که تعبیری است از مفهوم توسعه پایدار با دیدگاه 
طراحی شهری- محیطی در شهر ها، یکی از راه های مقابله با آلودگی های شهر هاست )اذانی و عباسی، 
خدمات  و  غذا  تأمین  اکوسیستمی،  مالحظات  با  می تواند  میان  این  در  شهری  کشاورزی   .)1391
فرهنگی توسعه یابد و یک ارتباط دوسویه و مستقیم بین تولید کننده و مصرف کننده مواد غذایی به 
وجود می آورد. همچنین از نظر شرایط زیست محیطی موجب یک فرایند تولید سازگار با محیط و 
کاهش مسافت عرضه غذا به شهر ها می شود، از طرفی وجود باغ ها در شهرها به عنوان ارزش  اجتماعی 
محسوب می شوند و کودکان و بازنشستگان در مدیریت این باغ ها مشارکت فعال دارند، عالوه بر این 
وجود پارک های کشاورزی و یا باغ های عمومی در داخل شهر به عنوان سیستم های جنگل زراعی 
نشاندهنده مناطقی اند که در آن تولید به همراه یک چشم انداز روستایی و مدیریت و حفاظت حیات 

.)Rosa et al, 2014( وحش به همراه ابعاد زیبایی شناختی و فرهنگی محسوب می شود
   با توجه به مطالب ذکر شده و اهمیت موضوع کشاورزی شهری در توسعه پایدار شهری، هدف 
از تحقیق حاضر تبیین مفهوم کشاورزی شهری، مزایا و نقش های آن و همچنین شناسایی زمینه ها و 

شکل های مختلف کشاورزی در شهر است.

روش تحقیق
این تحقیق به لحاظ ماهیت، از نوع مطالعات مروری است که در آن با توجه به ماهیت موضوع و 
همچنین جدید بودن آن از روش مطالعه اسنادی و کتابخانه ای عمیق و همه جانبه استفاده شده است. 
با توجه به اندک بودن منابع فارسی، پایگاه های التین علمی منبع اصلی تحقیق را تشکیل داده است.
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مفهوم کشاورزی شهری
تحقیقات در زمینه کشاورزی شهری دامنه تعاریف آن را توسعه داده است به طوری  که کشاورزی 
.)Yang et al, 2010( شهری به تعامل انسان و محیط زیست و ارتباطات روستا- شهری مربوط می شود

   چاپ کتاب "کشاورزی شهری: غذا، شغل و شهرهای پایدار" توسط جک اسمیت و همکارانش، 
جو نصر و آنو راتا، در سال 1996 نقطه عطفی در تعریف نقش بین المللی کشاورزی شهری بود )خادمی 
و عسکرزاده، 1391(. این کتاب حاصل تحقیقات گسترده این پژوهشگران به  ویژه سفر های مطالعاتی 
جک اسمیت و نظرسنجی های ایشان از حدود 20 کشور جهان در زمینه کشاورزی شهری است که 
 .)Nasr, 2011( طی سال های 1992-1991 با حمایت مالی برنامه توسعه ملل متحد 1 انجام گرفت
جک اسمیت در سال 2004 به خاطر پیشرو بودن در طرح موضوع کشاورزی شهری و نیز مطرح 
کردن گزاره کشاورزی شهری 2 از سوی عده  بی شماری به عنوان پدر کشاورزی شهری شناخته شد 

)خادمی و عسکرزاده، 1391(. 
   کشاورزی شهری به صورت کلی عبارت است از تولید گیاهان خوراکی و غیر خوراکی و محصوالت 
باغی و دامی در داخل شهر و مناطق حاشیه آن )Harms et al, 2013(. در تعریفی دیگر کشاورزی 
شهری اشاره دارد به کلیه فعالیت های کشاورزی اعم از باغبانی، زراعت، دامداری، پرورش آبزیان، 
جنگلکاری که در داخل و پیرامون شهر ها انجام می گیرند، این فعالیت ها روی مجموعه ای از منابع 
موجود از قبیل زمین، آب، نیروی کار، پسماند ها، انرژی و غیره صورت می گیرد که می توانند برای 
تولید مواد خوراکی و غیر خوراکی برای روانه کردن به مراکز شهری و یا برای برطرف کردن بخشی از 
نیاز های اساسی خانوار به کار روند )Vagneron, 2007(. همچنین کشاورزی شهری را می توان تولید 
غذا و سوخت در شهر ها و پیرامون شهر ها برای بازار و یا مصرف خانگی تعریف کرد، این تعریف بر پایه 
تجارب کشور هایی است که کشاورزی شهری در آن ها )به طور عمده در زمینه باغبانی، پرورش آبزیان، 
دامپروری و جنگلداری( ممکن است بخشی از استراتژی های امرار معاش ساکنان شهر و حاشیه نشینان 
فقیر شهری و یا مناطقی باشد که فعالیت های تولید غذا هنوز بر پایه کشاورزی نسبتاً کوچک مقیاس 
توسط کشاورزان نسبتاًکم درآمد باشد، چنین شکلی از کشاورزی شهری به طور عمده در کشور های 

.)Yang et al, 2010( جنوبی قاره آفریقا و کشور های فقیر آمریکای التین دیده می شود

مزایای کشاورزی شهری
عده ای کشاورزی شهری را در بهترین حالت ممکن یک فعالیت تفریحی و با کارکرد زیبا سازی 
فضا های شهری می دانند درحالی که کشاورزی شهری، فعالیت اقتصادی بسیار مهمی است که با 

1. UNDP )United Nations Development Programme(

2. Urban Agriculture
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زندگی ده ها میلیون نفر در سراسر دنیا مرتبط و در حقیقت کشاورزی شهری یک صنعت رو به رشدی 
است که با بهره گیری از روش های تولید فشرده، استفاده مجدد از منابع طبیعی و ضایعات شهری و 
پرورش گونه های متنوع جانوری و گیاهی ضمن بهبود امنیت غذایی و سطح بهداشت به بهبود معیشت 

.)Smitetal, 2001( و محیط زیست فرد، خانواده و کل جامعه نیز کمک می کند
   با ظهور کشاورزی شهری یک رابطه همزیستی بین شهرها و زمین های کشاورزی به وجود آمده 
است به طوری که تولید محصوالت کشاورزی در داخل شهر ها، عالوه بر اینکه دسترسی به منابع 
غذایی ارگانیک را سریع تر و از لحاظ بهداشت و سالمت شرایط مناسبی را فراهم می کند مزایایی چون 
ایجاد فرصت های شغلی، منابع در آمدی جدید و ارتقای رفاه اجتماعی را نیز به همراه دارد، همچنین 
می توان از پسماند ها به عنوان کود و از فاضالب شهری برای تأمین آب کشاورزی بهره گرفت و 
مشکل کمبود آب در تولید محصوالت کشاورزی را نیز مرتفع کرد )حمیدی و حسینی، 1390(. به 
نوعی کشاورزی شهری با ارائه مدلی غیر متمرکز و رهیافتی کاربردی به مدیریت پساب ها و مهار 
آب باران های شدید کمک می کند اینگونه پیوند کشاورزی شهری با خدمات شهری مزایای کمی و 
کیفی مزارع شهری را نیز افزایش می دهد و موجب افزایش پایداری شهر های در حال توسعه می شود 

.)Lydecker&Drechsel, 2010(
شهری  کشاورزی  برای  را  زیادی  مزایای  شمالی  آمریکای  در  شهری  کشاورزی  طرفداران     
برشمرده اند، از جمله بهبود دسترسی به غذای سالم، ترویج انسجام اجتماعی، ایجاد فرصت هایی برای 

.)Angotti, 2015( فعالیت های فیزیکی، بهبود اقتصاد شهری و احیای جوامع کم درآمد است
موجب  طبیعت  از  بردن  لذت  و  سبزیجات  و  میوه  مصرف  افزایش  کشاورزی شهری ضمن     
زیبا سازی محله ها، توانمند سازی اجتماع و بهبود خودباوری و عزت نفس افراد و توانایی آنان در حفظ 
هویت فرهنگی و سنت ها می شود، همچنین تولید مواد غذایی شهری می تواند وسیله قدرتمندی در 
راستای دستیابی به الگو های بسیار پایدار زندگی شهری باشد، عالوه بر این کشاورزی شهری به عنوان 
ارتقای سطح  اثربخش برای تبدیل زباله های شهری به غذا و شغل، بهبود محیط زندگی،  ابزاری 
بهداشت عمومی، صرفه جویی در انرژی، صرفه جویی در مصرف آب، استفاده بهینه از زمین، حفظ سایر 

.)Colasanti et al, 2012( منابع  طبیعی و باالخره کاهش هزینه مدیریت شهری محسوب می شود

حوزه های کشاورزی شهری
جستجوی شیوه پایدار برای توسعه منجر به ایجاد شکل های مختلفی از کشاورزی شهری شده 
است )Yang et al, 2010(. عالوه  بر  این فضا های مورد استفاده در شهر برای پرورش غذا می توانند 
بام روسیه و  انگلستان، باغ های روی  اندازه های متفاوتی وجود داشته باشند مانند باغ شهر های  در 
زمین های سبزی کاری کوبا، یا اینکه به صورت باغ های خصوصی و مشارکتی، فضا های کوچک در 
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حیاط منازل، تراس ها یا حتی در کوچک ترین مقیاس به شکل گلدان در لبه پنجره ها مورد توجه باشند 
)شیبانی و چمن آرا، 1391(.

   تورناگی کشاورزی شهری را مشتمل بر کشت متراکم در مزارع کوچک، تولید مواد غذایی در منازل، 
کشت و کار و زنبورداری در پشت بام ها، گلخانه های حیاط مدارس، باغ های سبزیجات رستوران ها، تولید 
غذا در فضا های عمومی، باغ های اجتماع، پرورش سبزی و گل در بالکن ها و کنار پنجره و سایر اشکال 

.)Tornaghi, 2014( نوین می داند
پیرسون و همکاران )2010(، فعالیت های کشاورزی شهری را که می توانند تحت مالکیت خصوصی 
یا عمومی باشند در سه مقیاس خرد، متوسط و کالن دسته بندی کردند، نمونه هایی از این فعالیت ها 

در جدول )1( آمده است.

جدول 1- مقیاس فعالیت های کشاورزی شهری

مالكیتنوع فعالیت کشاورزی شهریمقیاس

کوچک
خصوصی، عمومیدیوارهای سبز، پشت بام سبز، حیاط خلوت

عمومیحاشیه خیابان ها

متوسط
خصوصی، عمومیباغ های اجتماع

عمومیپارک های شهری

انواع گلخانه ها، گاوداری ها، باغ شهر ها، بزرگ
خصوصی، عمومیقلمستان ها

.)Pearsonetal, 2010( :مأخذ

   اسمیت نیز در پاسخ به این سوال که کشاورزی شهری در کجا می تواند وجود داشته باشد می گوید، 
تقریباً در جای جای شهر ها از مرکزی ترین قسمت آنها تا بیرونی ترین قسمت ها که گستره آنها تا مرز 
روستا ها کشیده می شود اشکال مختلفی از سیستم های کشاورزی از جمله پرورش درختان مفید و 
غیر مفید در امتداد خیابان ها، سبزی کاری در حیاط منازل، جنگل کاری با هدف تولید چوب به عنوان 
سوخت و یا برای ساخت و ساز های چوبی در حاشیه شهر ها، سبزی کاری در اراضی شیب دار و مناطق 
کم تراکم، استخر پرورش ماهی و یا  پرورش طیور و دام سبک در یک محدوده صنعتی، کشت و کار 
گلخانه ای و هیدروپونیک، زراعت، باغبانی روی زمین هایی تحت مالکیت دائمی یا زمین هایی با اجاره 
بلند مدت وجود دارد، اما در این میان بهترین مکان شناخته شده برای پرورش مواد غذایی در شهر 
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محوطه اطراف منزل مسکونی اعم از حیاط خلوت، باغچه بیرون منزل، پشت بام، بالکن، دیوار است 
که در آنها می توان طیف وسیعی از فعالیت های کشاورزی را از جمله سبزی کاری، گلکاری، پرورش 
درختان میوه، پرورش گیاهان دارویی، پرورش کرم ابریشم، پرورش طیور و غیره را انجام داد. در این 
شکل از کشاورزی شهری، می توان با نصب قفس روی فضا های عمودی اقدام به پرورش طیور و یا 
پرورش انگور کرد، و یا با نصب گلدان ها و بطری های پالستیکی روی دیوار به کشت صیفی جاتی 
مثل خیار و خربزه اقدام کرد. همچنین می توان از فناوری هایی مثل کشت هیدروپونیک که به فضای 
بسیار کمی نیاز دارد از طریق نصب لوله های پالستیکی روی دیوار ها به تولید محصوالت مختلف 

.)Smitetal, 2001( پرداخت
   با اینکه مفهوم تولید و عرضه مواد  غذایی در شهر موضوع خیلی جدیدی نیست لیکن امروزه ایده 
کاماًل جدیدی تحت عنوان کشاورزی عمودی 1 مطرح شده است که اشاره دارد به نوعی از کشاورزی 
شهری و تولید مواد غذایی در مجتمع ها و آسمانخراش های شهری که در آنها طبقاتی سازگار با شرایط 
کشت هیدروپونیک طراحی می شوند، این ایده مراحل ابتدایی خود را طی می کند و نیازمند پژوهش ها 
و تالش های هماهنگ کارشناسان و متخصصان کشاورزی و معماران و مهندسان ساختمان است تا در 
.)Al-Chalabi, 2015( آینده ای نزدیک ساختمان هایی متناسب با نیاز های قرن بیست و یکم ایجاد شوند
   در سال های اخیر کشور چین توجه ویژه ای به امر پژوهش و ساخت ساختمان های سبز معطوف 
کرده است )لی و همکاران، 2014 : 6(. به  عنوان نمونه مجموعه مسکونی -  کشاورزی 2 در شهر ووهان 
چین یک مجموعه 90 واحدی است که با هدف تلفیق دو نوع فرهنگ و معیشت شهری و روستایی 
طراحی شده است و در آن مزارع و گلخانه های تولید محصوالت کشاورزی با مجموعه های آپارتمانی 
بلندمرتبه ترکیب شده اند و مجموعه ای خودکفا از نظر تولید مواد  غذایی به وجود آورده اند )حمیدی 
و حسینی، 1390: 60(. پیشینه ساختمان های سبز به دهه 1960 برمی گردد زمانی که یک معمار 
آمریکایی به نام پائوال سولری 3 از ترکیب دو واژه اکولوژی و ساختمان ایده نوین ساختمان اکولوژیکی 
یا همان ساختمان سبز را ابداع کرد. اما انتشار کتاب طراحی با طبیعت 4 در سال 1969 توسط یان 

.)Lietal, 2014( لینوکس مک هارگ 5، تولد معماری اکولوژیکی بود
   سازمان ساستین 6، در لندن یک برنامه مردمی تحت عنوان ساختمان های خوراکی 7 را به اجرا 
گذاشته است که طی آن تولید غذا را در سه بعد ساختمان شامل داخل ساختمان، دیوار ها و پشت 
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بام ترویج می کند، همچنین اداره کشاورزی بخش مرکزی مکزیکو در اوایل دهه 1990، در میان 
خانوار های شهری به ترویج پرورش کاکتوس به عنوان یک محصول تازه و کم هزینه که نیاز به فضای 
چندانی برای پرورش نداشت پرداخت، بر اثر همین طرح در حال حاضر در این بخش گیاه کاکتوس 
به  طور گسترده ای در داخل گلدان و جعبه روی پشت بام یا حیات خلوت منازل پرورش داده می شود 

.)Smitetal, 2001( که بحث بازار فروش آن نیز از سوی اداره مذکور تضمین شده است
   تحوالت رو  به  رشد در کشاورزی شهری منجر به بروز اشکال نوینی از این فعالیت ها شده است 
از جمله آنها می توان زنبورداری روی بام تاالر شهر شیکاگو، ابتکار تولید تجاری در پشت بام های 
لندن تحت عنوان غذا از آسمان 1، جنبش تسهیم اراضی و تشکیل بسیاری از گروه های محلی فعال در 
.)Tornaghi, 2014( پرورش گیاهان در فضا های عمومی و همچنین توزیع آنها در انگلستان را نام برد
   بام های سبز با عناوینی چون باغبانی در پشت بام و یا فناوری کاشت گیاه در پشت بام، بام های زنده 
یا باغ بام شناخته می شوند که توانایی زیست مطلوبی را برای محیط شهری فراهم و آن را بهره ورتر 
و پایدار تر می کنند. پیشینه بام های سبز و باغ های عمودی به باغ های معلق بابل در امپراطوری روم 
بر می گردد که در واکنش به فشار جمعیتی در مناطق شهری ایجاد شده بودند. اما در قرن بیست و یکم 
لوکوبوزیه 2 اولین نفری بود که سقف سبز را استفاده کرد، او پنج اصل را برای ساختمان مدرن معرفی 

کرد که بام سبز یا باغ  بام یکی از این اصول پنجگانه بود )نهرلی و همکاران، 1390(.

نتیجه گیری
کشاورزی شهری در برابر رشد روز افزون جمعیت شهر ها و مشکالت ناشی از آن به عنوان راهبرد 
این پدیده مزایای  نتایج بررسی ها در زمینه کشاورزی شهری نشان داد  مهمی محسوب می شود. 
بسیاری را برای شهروندان دربردارد که روز به روز بر شمار این فواید افزوده می شود. از جمله این 
مزایا می توان افزایش امکان دسترسی به مواد  غذایی تازه، سالم، متنوع، ارگانیک و البته ارزان به 
علت کاهش هزینه های حمل و نقل، ایجاد فرصت های شغلی و افزایش درآمد، ارتقای رفاه اجتماعی 
و سرمایه اجتماعی، کمک به مدیریت و اجرای خدمات شهری از قبیل مدیریت پساب ها و زباله های 
شهری و مهار آب های اضافی و آب باران که به طور عمده به خاطر افزایش سطوح غیر قابل نفوذ 
در شهر ها از دسترس خارج می شوند، کمک به بهبود محیط های شهری از طریق کاهش آلودگی ها، 
ایجاد فرصتی برای گذران اوقات فراغت و سرگرمی، آموزش، کمک به تنوع اکوسیستمی و زیبا سازی 

فضا های شهری را نام برد.
   نتایج بررسی ها همچنین نشان داد حوزه فعالیت های کشاورزی شهری از ساده ترین شکل تا 
پیچیده ترین آن با معماری های ویژه گسترده است، دامنه این فعالیت ها روز به روز همراه با توسعه 
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شهر نشینی و پیدایش سبک های جدید زندگی شهری و گسترش آپارتمان نشینی وسیع تر می  شود از 
جمله این فعالیت ها می توان تولید و پرورش انواع گیاهان اعم از خوراکی و غیر خوراکی، دامپروری، 
پرورش آبزیان، زنبورداری را نام برد که در محیط های مختلف شهری اعم از افقی و عمودی از قبیل 
محوطه های منازل و اماکن عمومی، باغ شهر ها، پشت بام ساختمان ها، بالکن ها، کنار پنجره ها و حتی 

روی دیوار ها قابل اجراست.
   حمایت های دولتی و مشارکت شهروندان، همکاری و هماهنگی متخصصان به ویژه متخصصان عرصه 

عمران، معماری، شهرسازی، هنر، کشاورزی موجب گسترش روز افزون کشاورزی شهری خواهد شد.
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