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چکیــده | پیونــد بیــن انســان و طبیعــت غیرقابل انــکار اســت و بســیاری از مطالعــات نشــان می دهنــد کــه 
انســان در طبیعــت و در جــوار ســبزینگی در بهتریــن حالــت روانــی خــود قــرار دارد و می توانــد بــه ســادگی 
بســیاری از مشــکالت درونــی و حتــی در بعضــی مــوارد مشــکالت جســمی خــود را حل کنــد. اما متأســفانه 
در شــهرهای امــروزی ســبزینگی مفهومــی ازدســت رفته اســت و ازایــن رو، ســاکنان دسترســی محــدودی 
بــه طبیعــت یــا نشــانه های آن دارنــد. کشــاورزی شــهری بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای نویــن در عصــر 
حاضــر، تــالش می کنــد تــا انســان و طبیعــت را دوبــاره بــه یکدیگــر پیونــد دهــد، امــا ایــن تنهــا نتیجــۀ 
ــدی  ــا ایجــاد پیون آن نیســت. کشــاورزی شــهری ســالمت ســاکنان شــهر و محــالت را افزایــش داده و ب
قــوی بیــن ســاکنان محــالت، آنهــا را بــه مشــارکت اجتماعــی در محلــه تشــویق می کنــد. تأثیــرات ایــن 
باغچه هــای کوچــک شــهری از تأثیــرات اجتماعــی فراتــر رفتــه و بــا کاهــش هزینــۀ مــواد غذایــی و ایجــاد 
ــه کشــاورزی  ــر اســت. در ایــن مقال ــد اقتصــادی نیــز مؤث ــرای فــروش محصــوالت، در بُع ــی ب بازارچه های
شــهری، اصــول و شــاخص های آن و در نهایــت کاربســت کشــاورزی شــهری در مقیــاس محــالت تدویــن 
ــا  ــتار ب ــن نوش ــردی اســت. ای ــی و کارب ــی تحلیل ــق توصیف ــوع تحقی شــده  اســت. پژوهــش حاضــر، از ن
ــه مــدل  ــا بهره گیــری از روش اســنادی و تحلیــل نتایــج آنهــا، ب ــر نتایــج تحقیقــات پیشــین و ب تکیــه ب
کاربــردی پژوهــش دســت یافتــه اســت. نمونــۀ مــورد بررســی، محلــۀ امــام زاده یحیــی واقــع در منطقــۀ 12 
شــهرداری تهــران اســت و بــرای بررســی متغیرهــای پژوهــش، از روش برداشــت میدانــی و پرســش و ابــزار 
پرســش نامۀ نیمه بــاز اســتفاده شــده  اســت. حجــم جامعــۀ آمــاری 160 نفــر بــوده و داده هــا بــا نرم افــزار 
ــج نشــان می دهــد کــه  ــی بررســی شــده اند. نتای ــه صــورت توصیفــی و تحلیل ــی.اس.اس )SPSS( ب اس.پ
کشــاورزی شــهری بیشــترین تأثیــر را در ابعــاد اقتصــادی خانــوار ماننــد افزایــش میــزان پس انــداز و ایجــاد 
شــغل دارد و در ابعــاد اجتماعــی بــر افزایــش اســتفاده از فضاهــای جمعــی،  افزایــش امنیــت محیطــی و 
ــذای ســالم  ــه غ ــث ســهولت در دسترســی ب ــز باع ــد ســالمت نی ــر دارد و در بُع کاهــش افســردگی تأثی

می شــود.
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نمونــۀ مــورد بررســی در ایــن پژوهــش اســت. ایــن محلــه بخشــی 
از محــدودۀ بــزرگ عودالجــان قدیــم تهــران اســت کــه از خیابــان 
ناصرخســرو تــا خیابــان ری امتــداد داشــته اســت. محلــۀ امــا م زاده 
یحیــی یکــی از محالتــی اســت کــه در آن، قدیمی تریــن نشــانه های 
ــار  ــران مشــاهده می شــود. وجــود چن فضــای ســبز و طبیعــت ته
900 ســاله در ایــن محلــه نشــان می دهــد کــه در گذشــته و 
هم اکنــون، فضــای ســبز جایــگاه خاصــی در زندگــی روزانــۀ مــردم 
ــن  ــا در حــال حاضــر ســرانۀ فضــای ســبز در ای داشــته  و دارد، ام
محلــه از حــد مجــاز پایین تــر اســت و فشــردگی بافــت و ریزدانگــی 
قطعــات در کنــار وجــود ســاختمان های قدیمــی، ســیمایی فرســوده 
ــا ایــن وجــود، پیشــینۀ تاریخــی محلــه و  ــه محلــه داده  اســت. ب ب
وجــود بناهــای تاریخــی بســیاری ماننــد امــام زاده یحیــی، ســرای 
ــن بنــای  ــۀ مــدرس و چندی کاظمی هــا، مدرســۀ معمارباشــی، خان
دیگــر حــس تعلــق ســاکنان بــه محلــه را ارتقــا داده اســت و بــه نظر 
ــا انجــام  ــوان ب ــه، می ت ــن محل ــاکنان ای ــا مشــارکت س ــد ب می رس
رویکــرد کشــاورزی شــهری، محلــۀ امــام زاده یحیــی را بــه یکــی از 

محــالت نمونــه در شــهر تهــران تبدیــل کــرد. 
ــهری،  ــاورزی ش ــری کش ــی نظ ــدا مبان ــش در ابت ــن پژوه در ای
ــذاری آن  ــاد تأثیرگ ــف کشــاورزی شــهری، ابع تاریخچــۀ آن، تعاری
ــه  ــرد ب ــن رویک ــق ای ــواع مصادی ــن ان ــه و همچنی ــهر و محل در ش
تفصیــل مــورد بررســی قــرار گرفتــه  اســت. در ادامــه، نمونــۀ موردی 
امــام زاده یحیــی واقــع در منطقــۀ دوازده شــهرداری تهــران بررســی 
شــده و بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از پرســش نامه مشــخص شــد 
کــه تــا چــه میــزان ایــن محلــه قابلیــت بهره گیــری از کشــاورزی 

شــهری را داراســت. پژوهــش حاضــر در بخــش مبانی نظــری در پی 
پاســخگویی بــه ایــن پرســش اصلــی اســت کــه کشــاورزی شــهری 
در چــه ابعــادی اثرگــذار اســت. همچنیــن در خــالل پژوهــش بــه 
ــۀ موردنظــر اســت،  ــا محل ــه در رابطــه ب ــر هــم ک پرســش های زی

ــم: ــخ می دهی پاس
توانش هــا و محدودیت هــای محلــۀ امــام زاده یحیــی بــرای 	 

ــت؟  ــهری چیس ــاورزی ش ــرای کش اج
ــا 	  ــی کشــاورزی شــهری، کــدام روش ب ــن روش هــای اجرای از بی

ــی دارد ؟ ــام زاده همخوان ــۀ ام ــیل های محل پتانس
ــۀ 	  ــر چــه ابعــادی از زندگــی ســاکنان محل کشــاورزی شــهری ب

ــذارد؟ ــر می گ ــی تأثی ــام زاده یحی ام

پیشینۀ پژوهش
ــه  ــی توج ــه تازگ ــدی اســت و ب ــرد جدی کشــاورزی شــهری، رویک
ــل  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــرده  اس ــب ک ــود جل ــه خ ــدان را ب عالقه من
ــده   اســت  ــام ش ــن خصــوص انج ــش  در ای ــداد محــدودی پژوه تع
ــی  ــه در بررس ــور ک ــرد. همان ط ــددی را دربرنمی گی ــف متع و طی
ــب  ــوان در قال ــرد را می ت ــن رویک ــابقۀ ای ــم، س ــه می بینی تاریخچ
رویکردهــای دیگــر نیــز جســتجو نمــود. اولیــن بــار در ســال  1996 
میــالدی جــک اســمیت در ایــن رابطــه ســخن گفــت. وی در کتــاب 
ــهری،  ــاورزان ش ــهری، کش ــاورزی ش ــدۀ کش ــته و آین ــود، گذش خ
تأثیــرات کشــاورزی شــهری، معضــالت و پیشــرفت کشــاورزی 
ــه طــور مفصــل بررســی کــرد. در جــدول 1 پژوهــش  شــهری را ب
ــاورزی  ــوزۀ کش ــر ح ــذار ب ــای تأثیرگ ــایر پژوهش ه ــور و س مذک
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نوع مقیاسمهمترین مسائل مطرح شدهنام پژوهشمؤلفردیف
پژوهش

1
جک 

اسمیت 
)1996(

کشاورزی شهری: غذا، شغل و 
شهر پایدار1

گذشته و آیندۀ کشاورزی شهری، کشاورزان شهری، تأثیرات 
کشاورزی شهری، معضالت کشاورزی شهری و پیشرفت کشاورزی 

شهری
شهری و 
کتابفراشهری

2
لوک موگه

)2005(
بررسی تأثیر کشاورزی شهری بر ابعاد اجتماعی مانند سرزندگی، آگروپولیس2

پایداری و کاهش فقر 
شهری و 
کتابفراشهری

چارلز لشر 3
)2006(

کشاورزی شهری: پدیده ای 
مقالهبین المللیبررسی تفاوت ها و شباهت های کشاورزی شهری در 5 قارۀ جهانمتفاوت در هر گوشۀ جهان3

4
کول و 
اسمیت 
)2008(

کشت در شهر سالم: استفاده 
از شواهد برای سیاست های 

کشاورزی شهری4
کتابشهریپاسخ به معضالت شهری با استفاده از کشاورزی شهری

5
دانشگاه 
کالیفرنیا 
)2013(

تأثیرات کشاورزی شهری: ابعاد 
اجتماعی، سالمت و اقتصادی5

بررسی انواع باغچه های شهری؛ بررسی تأثیرات اجتماعی، سالمت 
و اقتصادی.

شهری و 
مقالهفراشهری

بانک جهانی 6
)2013(

یافته های چهار نمونۀ موردی در 
زمینه کشاورزی شهری6

سرزندگی شهرها، امنیت غذایی و پیشرفت شهرها؛ بررسی روند 
و فرآیند کشاورزی شهری از ابتدا )انتخاب محالت، دالیل آن، 
موانعی که با آن روبه رو شدند و ...( تا انتهای فرآیند ساخت 

باغچه ها و انجام فعالیت کشاورزی شهری
مقالهشهری

جدول 1: جمع بندی پیشینۀ پژوهش کشاورزی شهری. مأخذ نگارندگان. 
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ــی شــده  اســت. شــهری معرف
ــول و  ــاً اص ــهری، عموم ــاورزی ش ــا کش ــط ب ــای مرتب  پژوهش ه
ــه  ــورد توج ــای کالن م ــهری را در مقیاس ه ــاورزی ش ــداف کش اه
ــر مقیــاس  ــر تأثیرگــذاری آن ب ــد و چنــدان توجهــی ب ــرار داده ان ق
محــالت شــهری نداشــته اند، در صورتــی کــه بــدون شــک، محــالت 
ــهری،  ــیمات ش ــاس تقس ــن مقی ــوان کوچک تری ــه عن ــهری ب ش
می تواننــد بســتری جهــت بهره منــدی از ســرمایۀ اجتماعــی و 
مشــارکت مردمــی باشــند. همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ 
ــا  ــا ب ــران و ی ــر روی کشــور ای   کــدام از پژوهش هــای انجام شــده، ب

جغرافیــای مشــابه نبــوده  اســت.

مبانی نظری
تعریف کشاورزی شهری

 ســال 2008 را می تــوان یکــی از مهم تریــن ســال های تاریــخ 
جهــان بــه شــمار آورد. در همیــن ســال بــود کــه جمعیــت شــهری 
از جمعیــت روســتایی بیشــتر شــد. در ســال 2007 ســازمان بودجــۀ 
ســازمان ملــل متحــد، پیش بینــی کــرد کــه جمعیــت جهــان کــه 
در ایــن ســال 3/3 میلیــارد نفــر بــود تــا ســال 2050 دو برابــر شــده 
ــا ســال  ــر برســدUNFPA, 2007:16( 7( و ت ــارد نف ــه 6/4 میلی و ب
ــن، 45  ــکای التی ــر در آمری ــراد فقی ــد اف ــش از 85 درص 2020 بی
ــهرک ها  ــهرها و ش ــیا در ش ــا و آس ــر در آفریق ــراد فقی ــد از اف درص

.)World Bank, 2013: 1( ــد کــرد زندگــی خواهن
در بســیاری از کشــورهای توســعه یافته، کشــاورزی شــهری و تولیــد 
غــذا در داخــل و یــا اطــراف شــهر پاســخی اســت بــه غــذای ناکافی، 
نامطمئــن و خــارج از دســترس همــگان. همچنیــن می توانــد امکان 
ــرای عــدۀ بیشــتری فراهــم  ــا هزینــۀ کمتــر را ب اســتفاده از غــذا ب
آورد. عــالوه بــر آن مشــغول  شــدن بــه انجــام کشــاورزی شــهری بــه 
ــن  ــن درنظرگرفت ــد. بنابرای ــا می انجام ــری در خوراکی ه ــوع باالت تن
اســتراتژی های مناســب در راســتای رســیدن بــه غــذای دردســترس 

.)Ibid:44( و قابــل تهیــه بــرای همــه ضــروری اســت
ــن  ــا عناوی ــه ب ــهری« ک ــی ش ــا »باغبان ــهری« و ی ــاورزی ش »کش
ــناخته  ــز ش ــهری« نی ــی درون ش ــهری« و »باغبان ــی پیراش »باغبان
ــه  ــود ک ــالق می ش ــاورزی اط ــد از کش ــی جدی ــه نوع ــود ب می ش
ــهر  ــای ش ــی، درون مرزه ــان خوراک ــرورش گیاه ــد و پ در آن رش
انجــام می شــود. کشــاورزی شــهری یــک صنعــت واقــع در داخــل 
شــهر )درون شــهری( یــا در حاشــیه )پیراشــهری( یک شــهرک، یک 
شــهر یــا یــک کالن شــهر اســت. ایــن صنعــت، تنوعــی از غذاهــا و 
محصــوالت غیرغذایــی را بــا اســتفاده از منابــع انســانی و محصوالت 
ــد و  ــود، رش ــدا می ش ــهر پی ــراف ش ــه در اط ــی ک ــادی و خدمات م
ــع  ــز مناب ــل نی ــد. در مقاب ــع می کن ــد و آن را توزی ــرورش می ده پ
انســانی و محصــوالت مــادی و خدمــات را بــه شــهر عرضــه می کنــد 

.)Koc et al., 1999(

کشــاورزی شــهری در بســتر شــرایط بومــی و الزامــات خــاص هــر 
منطقــۀ شــهری تعریــف و توجیــه می شــود. نکتــۀ مهــم ایــن اســت 
کــه مقصــود از کشــاورزی در شــهر، زراعــت و کشــت وکار بــه معنای 
عمومــی آن نیســت. تولیــد محصــوالت کشــاورزی اساســی نظیــر 
ــه ای و  ــاورزی حرف ــرایط کش ــد ش ــالت نیازمن ــج و غ ــدم، برن گن
توســعه یافته بــرای تأمیــن نیازهــای ملــی و در مقیــاس کالن اســت. 
مقصــود از ایجــاد کشــاورزی در شــهر، کاشــت و تولیــد محصــوالت 
ــات اســت.  ــل امکان ــا حداق ــا روش هــای آســان و ب ــی ب ــرد غذای ُخ
تولیــد ســبزیجات، صیفی جــات و برخــی میوه هــای بومــی در 
مناطــق مســکونی شــهری نــه تنهــا محتمــل و انجام شــدنی اســت، 
ــودمند و  ــری س ــهری، ام ــعۀ ش ــای توس ــه ضرورت ه ــا ب ــه بن بلک

ــپور، 1387(. ــود )دانش ــی می ش ــروری تلق ض
کشــاورزی شــهری یکــی از منابــع تأمین کننــدۀ سیســتم های تغذیۀ 
شــهری اســت و تنهــا یکــی از چندیــن گزینــۀ امنیــت غذایــی بــرای 
ــن  ــی از چندی ــال یک ــوان مث ــه عن ــود. ب ــا محســوب می ش خانواره
ــد  ــاز شــهری، احیــای مــواد زائ ــزار اســتفادۀ مفیــد از فضاهــای ب اب
جامــد و مایــع شــهری، ایجــاد درآمــد و اشــتغال و نیز مدیریــت مؤثر 
ــد ســوتیک،  ــع آب اســت )Shamshiri et al., 2018: 3(. از دی مناب
ــه  ــناختی جامع ــای زیبایی ش ــد ارزش ه کشــاورزی شــهری می توان
ــاکنان و  ــرای س ــی بیشــتری را ب ــود بخشــد و فضــای بیرون را بهب
باغ هــا،  ایــن   .)Sutic, 2003:1( کنــد  تهیــه  بازدیدکننــدگان 

ــد. ــن می کنن ــاکنان تأمی ــرای س ــش ب ــی آرام و لذت بخ محیط
در تعاریفــی کــه بــرای کشــاورزی شــهری تــا کنــون مطــرح شــد ، 
ــه طــور خالصــه  مفاهیــم مشــترکی قابــل شناســایی اســت کــه ب

ــود:   ــر می ش ــوارد زی ــامل م ش
قابلیــت رشــد و پــرورش گیاهــان خوراکــی درون مرزهــای 	 

ــهری؛ ش
بهبود ارزش زیبایی؛	 
تأمین سیستم هاي تغذیۀ شهري؛	 
اســتفادۀ مفیــد از فضاهــاي بــاز شــهري، ایجــاد درآمــد و اشــتغال 	 

و نیــز مدیریــت مؤثــر منابــع آب.

تاریخچۀ کشاورزی شهری 
 اولیــن رد پــای کشــاورزی شــهری را می تــوان در تمــدن مصــر پیــدا 
کــرد. جایــی کــه مردمانــش آب را بازیافــت می کردنــد و زمین هــای 
کشــت ســبزیجات در کنــار ایــن مســیرهای آب قــرار داشــت تا فصل 
ــپس در  ــد )Viljoen et al., 2005:21(. س ــه درازا بیانجام ــت ب کش
ــوان پاســخی  ــه عن ــم در آلمــان کشــاورزی شــهری ب ــرن نوزده ق
بــرای فقــر و عــدم امنیــت غذایــی مطــرح شــد و در حیــن جنــگ 
ــادا و  ــکا، کان ــروزی«8 در آمری ــای »پی ــی اول و دوم زمین ه جهان
ــالب  ــدند. در انق ــاخته ش ــگ س ــه جن ــک ب ــرای کم ــا ب بریتانی

جســتار
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ــاورزی  ــه کار کش ــهر ب ــل ش ــی در داخ ــز زمین های ــاورزی نی کش
.9)The Severn Project, 2010( ــت ــاص یاف اختص

ایــدۀ تولیــد محصــوالت غذایــی خــارج از مرزهــای روســتا، در زمــان 
ــرح  ــذا( مط ــود غ ــردگی )دورۀ کمب ــزرگ و دورۀ افس ــای ب جنگ ه
شــد تــا در ســال  1893 بــه ســاکنین شــهر دیترویــت کــه دچــار 
افســردگی بودنــد، زمین هایــی اهداء شــد تــا در آن ســبزیجات بکارند 
و ایــن آغــازی بــرای کشــاورزی شــهری بــود. ایــن زمین هــا موجــب 
درآمدزایــی، خودکفایــی و تولیــد محصــوالت غذایــی در زمان هــای 
ســخت شــدند. تــا ســال 1919، 5 میلیــون زمیــن در حال کاشــت و 
بیــش از 500 میلیــون پونــد محصــول برداشــت شــد و بالــغ بــر 2/8 
ــد  ــزرگ تولی ــی در دوران افســردگی ب ــون دالر محصــول غذای میلی
شــد. ســپس در دهــۀ 1960 تعــدادی زمیــن  کشــاورزی شــهری در 
بریتانیــا ســاخته شــد کــه بــر جنبــش کشــاورزی شــهری آمریــکا 
ــدن  ــال 1972 در لن ــۀ شــهری در س ــن مزرع ــر گذاشــت. اولی تأثی
ــرورش  ســاخته شــد کــه تلفیقــی از زمیــن کشــاورزی و مزرعــۀ پ
حیوانــات بــود کــه خــود مقدمــه ای بــرای ایجــاد کشــاورزی شــهری 
در اســترالیا و هلنــد شــد )Lawson & Kearns, 2016:12-22(. در 
ــه  ــهر ب ــای ش ــاورزی درون مرزه ــوم کش ــش مفه ــر 1 پیدای تصوی

طــور مفصــل نشــان داده شــده  اســت.

ابعاد تأثیرگذاری کشاورزی شهری
 در ایــن بخــش ابعــاد کشــاورزی شــهری بررســی می شــود، بررســی 
ــاد  ــر ابع ــاورزی ب ــذاری کش ــان از تأثیرگ ــف نش ــای مختل نمونه ه

ــی و محیط زیســتی دارد. ســالمتی، اقتصــادی، اجتماع
ــاه، آب  ــدن گی ــر دی ــه تأثی ــاد ب ــت و اعتق ــدۀ شفابخشــی طبیع ای
ــی  ــری و روان ــارهای فک ــش فش ــی در کاه ــر طبیع ــایر عناص و س
و تســریع رونــد بهبــود بیمــاران، از نظــر تاریخــی ریشــه در 
فرهنگ هــای باســتانی ایرانیــان، چینی هــا و یونانیــان دارد. در اروپای 
قــرون وســطی درمانگاه هــا در ِدیرهــای راهبــان شــکل می  گرفــت 
کــه باغــی نیــز داشــتند. بــه ایــن ترتیــب، ایــدۀ باغ هــای شــفابخش 
کــه بیــن منظــر و ســالمت ارتباطــی قــوی می یافــت، بــرای اولیــن 
ــط  ــتان ها توس ــد بیمارس ــی مانن ــز درمان ــا مراک ــه ب ــار در رابط ب
ــرح  ــم مط ــرن هجده ــر ق ــفیاد در اواخ ــی هرش ــرداز آلمان نظریه پ
ــوی  ــه نح ــتان ها را ب ــاط بیمارس ــل حی ــات کام ــد. او خصوصی ش
ــی و افزایــش  ــد موجــب کاهــش نگران توصیــف می کنــد کــه بتوان
ــای  ــک، گل ه ــارهای کوچ ــود آبش ــود و وج ــاران ش ــد در بیم امی
ــی  ــر، مکان های ــان معط ــایه دار، گیاه ــای س ــگ، درختچه ه رنگارن
ــاران را  ــدم زدن بیم ــرای ق ــاده ب ــیرهای پی ــتن و مس ــرای نشس ب

.)Marcus & Barnes, 1999: 27( توصیــه می کنــد
ــه و  ــط یافت ــر بس ــای اخی ــالمت در دهه ه ــر س ــر ب ــر منظ تأثی

.Rose, 1996; Basset, 1981:تصویر 1: تاریخچۀ کشاورزی شهری، مأخذ
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ــه  ــورد آن مطــرح شــده اســت؛ از جمل ــی در م ــای متفاوت نظریه ه
نظریــۀ بهبــود اســترس اولریــک کــه معتقــد اســت مناظــر طبیعــی 
تمایــل بــه کاســتن میــزان اســترس دارنــد، در حالــی کــه مناظــر 
ــه  ــتند بلک ــترس هس ــع اس ــی در رف ــا مانع ــه تنه ــده ن ساخته ش
.)Ulrich, 2002: 2-8( ــوند ــترس ش ــبب اس ــود س ــد خ می توانن

کشــاورزی شــهری بــه اقتصــاد، محیط زیســت و رفــاه کســانی کــه 
ــود  ــوالت خ ــه از محص ــاکنانی ک ــتند و س ــال هس ــت فع در صنع
اســتفاده می کننــد، ســود می رســاند. همچنیــن در برنامه هــا 
و پروژه هایــی کــه ســالمت و تغذیــه، محیط زیســت، توســعۀ 
ــان و تولیــد و  ــان و زن ســازمانی، درآمدزایــی، آب و بهداشــت، جوان
عرضــۀ غــذا را هــدف قــرار می دهنــد، نقــش مهمــی ایفــا می کنــد. 
ــاوت اســت. در  ــر متف ــه کشــور دیگ ــور ب ــک کش ــش از ی ــن نق ای
کشــورهایی کــه محصــوالت کشــاورزی را صــادر می کننــد، 
ــد  ــاکنان شــهرها کمــک می کن ــۀ س ــه تغذی کشــاورزی شــهری ب
و بــه کشــاورزان اصلــی اجــازه می دهــد تــا بــر صــادرات محصــول 

 .)Smith et al., 1996:14( ــد ــز کنن ــود تمرک خ
ــد  ــار بُع ــهری را در چه ــاورزی ش ــرات کش ــوان تأثی ــن می ت بنابرای
ــادی  ــد اقتص ــا بُع ــان آنه ــدول 2(. در می ــود )ج ــیم نم ــر تقس زی

ــت و  ــهری اس ــاورزی ش ــدۀ کش ــه از ای ــد تأثیرگرفت ــترین بُع بیش
ــری را داشــته  ــن تأثیرپذی ــد اجتماعــی کمتری در ســوی دیگــر، بُع
اســت. در ادامــه بــه صــورت مفصــل هــر بُعــد بررســی شــده اســت. 
ــا ابعــاد کشــاورزی  در ایــن میــان بررســی پژوهش هــای مرتبــط ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــی از پژوهش ه ــه در برخ ــد ک ــان می ده ــهری نش ش
ــتر  ــز بیش ــی دیگرتمرک ــوده و در برخ ــدل ب ــک م ــری از ی بهره گی
بــر روی عاملــی ماننــد برنامه ریــزی شــغلی یــا ایجــاد درآمــد بــوده 
اســت. البتــه الزم بــه ذکــر اســت کــه بیشــتر تحقیقــات اقتصــادی 
بــر بــازار کشــاورزان متمرکــز اســت، اگرچــه مطالعاتــی نیــز وجــود 
دارد کــه بــر مزایــای اقتصــادی مصرف کننــدگان و باغبانــان مرتبــط 

بــا کشــاورزی شــهری متمرکــز باشــد.
     

انواع مصادیق کشاورزی شهری
ــت  ــل اجراس ــهر قاب ــی در ش ــواع مختلف ــهری در ان ــاورزی ش کش
کــه هــر کــدام فوایــد مختلفــی دارنــد و در مقیاس هــای متفاوتــی 
ــق کشــاورزی  ــواع مصادی ــی ان ــه صــورت کل تأثیرگــذار هســتند. ب
شــهری از مقیــاس کوچــک تــا بــزرگ در جــدول 3 بررســی شــده  و 

فوایــد هــر یــک بــه صــورت خالصــه ارائــه شــده  اســت. 

جســتار
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جدول 2:  ابعاد تأثیرگذاری کشاورزی شهری از خالل بررسی منابع موجود. مأخذ: نگارندگان.



29شماره 46بهار 1398

مقیاسفواید و ویژگیمصادیق

باغچۀ خانه ها10

- محلی برای استراحت بزرگساالن؛

- محلی برای بازی کودکان؛

- محلی برای دورهم جمع شدن اعضای خانواده و دوستان؛

محلی برای کاشت مواد غذایی خانوار و کاهش هزینۀ خانوار.

خانگی

کشاورزی بالکنی11
- مناسب برای فضاهای با تراکم باالی ساختمانی؛

- ارزان و با بازدهی باال.
خانگی

کشاورزی آویخته12
- ارائۀ گونه ای از معماری منظر؛

- مورد استفاده در زمین های متراکم.
خانگی

بام سبز13

- عایق صدا و حرارت؛                                     

- تعدیل تغییرات هوایی؛                                

- افزایش آرامش روانی؛ 

-  ایجاد حیات وحش در مقیاس کوچک؛

-  کمک به زیبایی شهر؛

- کاهش اثرات جزایر حرارتی.                                   

محلی

دیوار سبز14

- محدودکردن انتقال حرارتی؛

- کاهش دمای محیط با ایجاد سایه و آزادسازی رطوبت از سطح برگ گیاهان؛

- مانعی در برابر باد زمستانی.

محلی

باغچه های شهری15

- افزایش تعامالت اجتماعی ساکنین؛

- کاهش دمای هوا؛

- استفاده از زمین های رها شده؛

کاهش هزینۀ غذایی خانوار.

محلی

گلخانه16

- صرفه جویی در مصرف آب؛

- افزایش تولید در واحد سطح؛

- افزایش کیفیت محصوالت تولیدی؛

تولید بیش از یک محصول در سال؛

- استفاده از تکنیک های جدید کشت؛

- استفاده از اراضی غیرقابل کشت؛

- اشتغال زایی بیشتر در واحد سطح.

شهری

مزرعۀ عمودی17

افزایش سالمت انسان از طریق انجام فعالیت کشاورزی؛

جلوگیری از فقر از طریق افزایش امنیت غذایی؛

پایداری انرژی.

شهری

 .)Lundberg,2014 ;Golden , 2013 ;Yoon, 2007 ;Gill, 2007(  جدول 3:  انواع مصادیق کشاورزی شهری. مأخذ: نگارندگان برگرفته از

کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محالت | مریم محمدی و دالرام ابراهیمی نیا



بهار 301398 شماره 46

مــدل کاربــردی پژوهــش: بازشناســی معیارهــای 
تحقــق کشــاورزی شــهری در محــالت

کشــاورزی شــهری می توانــد امــکان ارتبــاط بیشــتر بیــن نســل ها 
ــور  ــش حض ــث افزای ــن باع ــی ام ــاد فضای ــا ایج ــم آورد و ب را فراه
ســاکنان یــک محلــه بــه  خصــوص زنــان و کــودکان در آن محلــه 
ــه در  ــاورزانی دارد ک ــه کش ــاز ب ــهری نی ــاورزی ش ــود. کش می ش
ــز  ــر آن نی ــالوه ب ــوند. ع ــه کار ش ــغول  ب ــهری مش ــای ش باغچه ه
بــه افــراد متخصــص بــرای آموزش هایــی از قبیــل آمــوزش کشــت 
انــواع گیاهــان نیازمنــد اســت کــه ایــن عامــل ســبب اشــتغال زایی 
ــد  ــوار در خری ــۀ خان ــداری از هزین ــازار کار شــده و مق ــش ب و افزای

ــد. ــش می ده ــی را کاه ــوالت غذای محص
تأثیرگذارتریــن بُعــد کشــاورزی شــهری بُعــد اقتصــادی و محیطــی 
آن اســت کــه در ایــن پژوهــش و در نمونــۀ منتخــب بــه آن پرداخته 
ــای  ــق فض ــا خل ــهری ب ــای ش ــۀ اول باغچه ه ــت. در وهل ــده  اس ش
ســبز بــه شــادابی و زیبایــی محلــه کمــک بســیاری می کننــد. عالوه 
بــر آن بــه  دلیــل مدیریــت انــرژی و پســماند در فرآینــد کشــاورزی 
ــد. یکــی از مــوارد  شــهری، آلودگــی نیــز در محلــه کاهــش می یاب
ــن اســت  ــد، ای ــه دســت می آی ــا کشــاورزی شــهری ب ــه ب مهــم ک
ــهری،  ــای ش ــازه در باغچه ه ــبزیجات ت ــوه و س ــت می ــا کش ــه ب ک
دسترســی بــه غــذای ســالم بــرای مــردم بیشــتر می شــود و مصــرف 
میــوه و ســبزیجات تــازه در بیــن آنهــا افزایــش می یابــد کــه ایــن 
خــود باعــث افزایــش ســالمت جســمانی مــردم می شــود. از طرفــی 
انجــام فعالیــت کشــاورزی میــزان فعالیــت فیزیکــی را افزایــش داده 
و ایــن موضــوع باعــث تقویــت ســالمت جســمانی و همچنیــن بهبود 
وضعیــت روانــی می شــود. در جــدول 4 بــه طــور کامــل معیارهــای 

تحقــق کشــاورزی شــهری در محــالت بررســی شــده اند.

بررسی نمونۀ موردی
ــی در  ــام زاده یحی ــۀ ام ــوردی: محل ــۀ م ــی نمون معرف

ــران ته
ــه بــرای بررســی موضــوع  محلــۀ امــام زاده یحیــی بــه عنــوان نمون
ــۀ 2 در  ــع در ناحی ــه واق ــن محل پژوهــش انتخــاب شــده اســت. ای
منطقــۀ دوازده شــهرداری تهــران اســت، کــه از شــمال بــه خیابــان 
امیرکبیــر، از شــرق بــه خیابــان ری، از جنــوب بــه خیابــان پانــزده 
خــرداد و از غــرب بــه خیابــان شــهید مصطفــی خمینــی می رســد. 
ــام  ــه ن ــر ب ــۀ بزرگ ت ــک محل ــه بخشــی از ی ــن محل در گذشــته ای
ــال  ــده در س ــماری انجام ش ــق سرش ــت. طب ــوده  اس ــان ب عودالج
1390 توســط ســازمان آمــار، جمعیــت ایــن محلــه معــادل 14024 
نفــر، شــامل 3833 خانــوار اســت و وســعتی نزدیــک بــه 68 هکتــار 
دارد. ایــن محلــه در بخــش تاریخــی شــهر تهــران قــرار داشــته و در 
حــال حاضــر دارای بافــت قدیمــی و فرســوده اســت. همچنیــن از 
لحــاظ پیشــینۀ طبیعــی و فضــای ســبز نیــز، قدمــت باالیــی دارد؛ 
بــه  طــوری کــه یکــی از قدیمی تریــن چنارهــای تهــران کــه 900 
ســال قدمــت دارد، در حیــاط امــام زاده یحیــی قــرار دارد. بــه گفتــۀ 
مورخــان ایــن درخــت ســومین چنــار بــزرگ تهــران اســت18. ایــن 
موضــوع پیونــد بســیار قدیمــی ســاکنان ایــن محلــه را بــا فضاهــای 
ــر 2 نشــان  ــه در تصوی ــن محل ســبز نشــان می دهــد.  موقعیــت ای

داده شــده اســت.

روش شناسی بررسی نمونۀ موردی
ایــن پژوهــش از نــوع کاربــردی و تحلیلــی اســت. در تحلیــل مبانــی 
نظــری، متغیرهــای مــورد تأکیــد و ابعــاد مــورد توجــه کشــاورزی 
شــهری بــه دســت آمد و مــدل پژوهــش تدویــن شــد. روش تحقیق 

جســتار

تصویر 2: موقعیت محلۀ امام زاده یحیی در منطقۀ 12 شهردای تهران. مأخذ: نگارندگان

جســتارجســتارجســتار
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ابعاد 
تأثیرگذاری

متغیر تأثیرگذاری کشاورزی 
کیفیت شهریانواع مصادیق کشاورزی شهریشهری در محالت

قابلیت 
اجرا در 
محالت

دی
صا

اقت
د 

بع

اشتغال زایی؛

میزان هزینۀ خانوار.

بام سبز؛

گلخانه؛

کشاورزی عمودی.

داردخوداتکایی شهر 

عی
ما

جت
ا د 

بع

تبادل فرهنگ ها؛

ارتباط و تعامل بین نسل ها

ســرمایۀ  ابعــاد  بــه  دســتیابی 
عــی جتما ا

آموزش کودکان

میزان حضورپذیری

خلق فضای امن

میزان ارتباطات اجتماعی

سرزندگی

دسترسی عادالنه به زمین

افزایش مشارکت پذیری

افزایش حس تعلق

کشف پتانسیل های جامعه

بام سبز؛

گلخانه؛

کشاورزی عمودی؛

باغچۀ شهری.

داردنظارت 

داردغنای حسی 

داردرنگ تعلق 

داردزندگی عمومی و اجتماعی 

آینــده  بــه  احتــرام  و  گذشــته  از  آموختــن 
آینده نگــری( و  دارد)تاریخ منــدی 

ت
س

 زی
ط

حی
د م

بُع

میزان فضای سبز

زیباسازی بصری؛

حفظ فضای سبز،

مدیریت انرژی؛

مدیریت پسماند؛

کاهش نرخ آلودگی؛

جلوگیری از فرسایش خاک؛

ایجــاد حیات وحــش در مقیــاس 
ــک؛ کوچ

صرفه جویی در مصرف آب؛

کاهش جزایر حرارتی.

بام سبز؛

دیوار سبز؛

گلخانه؛

کشاورزی عمودی؛

باغچۀ شهری.

داردکافی بودن منابع )صرفه جویی( 

داردپاکیزگی 

داردارتقاء پیچیدگی بصری محیط )زیبایی(

داردتوجه به آب وهوا )آسایش اقلیمی(

داردتوجه به اکولوژی 

داردکیفیت پایداری زیست محیطی 

داردکیفیت منظر و دید 

داردایمنی و امنیت )کارمونا و همکاران، 1394(

ت
الم

س  
ُعد

افزایش نرخ فعالیت جسمی؛ب

و  میــوه  مصــرف  افزایــش 
؛ ت یجا ســبز

دسترسی به غذای ارگانیک.

حیاط خانه؛

بام سبز؛

دیوار سبز؛

کشاورزی عمودی؛

گلخانه.

داردارتقاء آزادی عابران پیاده 

بــرای پیاده هــا و حرکــت  طراحــی محیط هایــی 
حرکــت(  و  دارد)پیاده مــداری 

جدول 4:  معیارهای تحقق کشاورزی شهری در محالت. مأخذ: نگارندگان برگرفته از )Golden ,2013 ، جیکوبز، 1396؛ کارمونا و همکاران، 1394؛ گلکار، 1379(.
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ــوده  ــاز ب ــه کمــک پرســش نامۀ نیمه ب ــن پژوهــش در گام اول، ب ای
و پرســش نامه ها بــه صــورت تصادفــی در محلــه پُــر شــده اند. 
حجــم جامعــۀ آمــاری بــرای دســت یابی بــه نتیجــۀ مطلــوب 160 
پرســش نامه بــوده اســت19. پــس از کدگــذاری داده هــا و واردکــردن 
کدهــا بــه نرم افــزار اس.پــی.اس.اس. داده هــا بــه صــورت توصیفــی 
ــن  ــن رویکــرد پژوهــش در ای ــل شــده اند. بنابرای و اکتشــافی تحلی

بخــش کمــی اســت. 

تحلیل داده ها
ــۀ مهــم در  ــد نکت ــل پرســش نامه ها، الزم اســت چن پیــش از تحلی
مــورد رابطــۀ پتانســیل محلــه و کشــاورزی شــهری بیــان شــود. بــا 
ــه  ــه بررســی های انجام   شــده در محلــۀ امــام زاده یحیــی، ب توجــه ب
ــرای  ــی ب ــه پتانســیل باالی ــن محل ــل ای ــه دو دلی نظــر می رســد ب
اجــرای کشــاورزی شــهری دارد؛ در طــی چنــد ســال اخیــر در ایــن 
محلــه اقداماتــی از قبیــل بازســازی برخی بناها، زیباســازی، کاشــت 
ــه  ــت و ب ــده اس ــام ش ــا انج ــنگفرش کردن کوچه ه ــت و س درخ
نوعــی، محلــه بــرای تغییــرات جدیــد آمــاده اســت. از طــرف دیگر و 
بــا توجــه بــه شــرایط اجتماعــی )وجــود پیونــد اجتماعــی ســاکنان 
و حــس تعلــق بــه مــکان ناشــی از وجــود عناصــر تاریخــی و قدمــت 
محلــه( و شــرایط اقتصــادی ســاکنان می تــوان انتظــار داشــت کــه 
دیــد ســاکنان نســبت بــه اقــدام کشــاورزی شــهری مثبــت باشــد. با 
توجــه بــه مــواردی کــه بیــان شــد، ایــن محلــه بــرای بررســی ابعــاد 

ــد گزینــۀ مطلوبــی باشــد. کشــاورزی شــهری می توان

تحلیل پرسش نامه
اطالعات مشارکت کنندگان

در ایــن بخــش اطالعــات کلــی پاســخ دهندگان در قالــب جنســیت، 
ســن، تحصیــالت، مــدت ســکونت و نــوع مســکن ارائــه شــده اســت. 
از میــان پاســخ دهندگان، 26 درصــد زن و 74 درصــد مــرد بودنــد 
ــتند.  ــن داش ــال س ــا 60 س ــن 25 ت ــخ دهندگان بی ــتر پاس و بیش
تحصیــالت اغلــب آنهــا دیپلــم )40 درصــد( و لیســانس )30 درصد( 

اســت.
ــارکت  ــش نامه مش ــل پرس ــه در تکمی ــه ک ــاکنان محل ــب س اغل
داشــتند، در آپارتمان هــای 3-5 طبقــه ســاکن هســتند )74 
درصــد( و بنابرایــن می تــوان انتظــار داشــت کــه انجــام کشــاورزی 
ــا محدودیت هــای خاصــی روبــه رو باشــد. اکثــر ســاکنان  شــهری ب
ــام زاده  ــۀ ام ــاکن محل ــال س ــن 5-10 س ــا بی ــارکت کننده ی مش
یحیــی هســتند )37 درصــد( و یــا بیــش از 30 ســال )34 درصــد( 
ــراد،  ــا اف ــی باعــث شــده اســت ت ــدت ســکونت طوالن ــن م ــه ای ک

ــۀ خــود داشــته باشــند. ــت محل ــی از وضعی آگاهــی کامل

بررســی ابعــاد کشــاورزی شــهری در محلــۀ امــام زاده 
یحیی

ــه منظــور  ــان مشــارکت کنندگان، ب در پرســش نامۀ توزیع شــده می
دســت یابی بــه نتایــج بهتــر، ابعــاد کشــاورزی شــهری و مصادیق آن 
بــه صــورت تصویــر در اختیــار پاســخ دهندگان قــرار گرفــت. تحلیــل 
توصیفــی داده هــای مرتبــط با تأثیرگــذاری ابعاد کشــاورزی شــهری 
ــه  ــه شــده اســت. الزم ب ــزار آمــاری در ادامــه ارائ ــر نرم اف مبتنــی ب
ــالمت،  ــد س ــه بُع ــر س ــد ب ــا تأکی ــا تنه ــه در اینج ــت ک ــر اس ذک
ــدول 5  ــه در ج ــور ک ــان ط ــت. هم ــوده اس ــاع ب ــاد و اجتم اقتص
ــت  ــی اس ــن تأثیرات ــول از مهم تری ــداز پ ــود، پس ان ــاهده می ش مش
کــه کشــاورزی شــهری بر اقتصــاد محلــه و ســاکنان آن دارد و بدین 
ــد.  وســیله اقتصــاد ســاکنان محلــه رشــد می کنــد و بهبــود می یاب
ــذاری، دسترســی  ــل تأثیرگ ــن عام ــز مهم تری ــاد ســالمت نی در ابع
بــه محصــوالت تــازه بــوده  کــه ســاکنان می تواننــد روزانــه بــه آن 
دسترســی داشــته باشــند. در ایــن میــان کــم  اهمیت تریــن عامــل 
تأثیرگــذاری اقتصــادی کشــاورزی، از دیــد ســاکنان، دسترســی بــه 
غــذای متنــوع و کمتریــن عامــل تأثیرگــذاری ســالمت، دسترســی 

بــه غــذای متنــوع اســت.
ــذاری  ــا تأثیرگ ــه ب ــؤاالتی در رابط ــی س ــد اجتماع ــی بُع در بررس
ــا  ــاط ب ــش ارتب ــردگی، افزای ــش افس ــر کاه ــهری ب ــاورزی ش کش
همســایگان، افزایــش امنیــت و افزایــش اســتفاده از فضاهــای 
ــرات  ــر تأثی ــرای دیگ ــه ای ب ــود، پای ــه خ ــد ک ــرح ش ــی مط عموم
اجتماعــی در محلــه اســت و می توانــد بــه تقویــت بُعــد اجتماعــی 
ــر مــواردی چــون ایجــاد حــس تعلــق،  در محلــه کمــک کنــد و ب
تبــادالت و تجمعــات بیشــتر و ارتباطــات قوی تــر اجتماعــی 
تأثیــر بگــذارد. در بُعــد اجتماعــی، تأثیرگــذاری کشــاورزی شــهری 
ــه مــورد توجــه  ــان محل ــزوا در بیــن زن ــر کاهــش افســردگی و ان ب
قــرار گرفتــه اســت، چراکــه اکثــر آنهــا خانــه دار بــوده و بنابرایــن از 
فضاهــای اجتماعــی و داشــتن فعالیــت مســتمر در خــارج از خانه به 
دور هســتند. نتایــج تحلیل هــای ایــن بخــش نشــان می دهــد کــه 
بیشــترین تأثیرگــذاری کشــاورزی شــهری بــه ترتیــب بــر کاهــش 
ــی  ــای عموم ــتفاده از فضاه ــش اس افســردگی )56 درصــد( و افزای
ــی  ــت محیط ــش امنی ــس از آن افزای ــد( و پ ــی )52 درص و جمع
ــا  ــاط ب ــش ارتب ــر افزای ــر آن ب ــن تأثی )46 درصــد( اســت و کمتری

ــت. ــد( اس ــایگان )30 درص همس
در ادامــه بــه بررســی آمــار اکتشــافی و بررســی رابطــۀ همبســتگی 
ــام  ــه انج ــاکنان ب ــل س ــهری و تمای ــاورزی ش ــاد کش ــان ابع می
ــه اینکــه متغیرهــا  ــا توجــه ب کشــاورزی شــهری پرداختــه شــد. ب
ــه  ــا اســتفاده شــد. همــان طــور ک ــون گام ــد، از آزم ــه ای بودن رتب
در جــدول 6 مشــخص اســت، تمامــی متغیرهــای ابعــاد اقتصــادی 
کشــاورزی شــهری، از نظــر اســتفاده کنندگان بــر تمایــل بــه انجــام 
ــاد  ــا در ابع ــد. ام ــت دارن ــر مثب ــه تأثی ــهری در محل ــاورزی ش کش

جســتارجســتار
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انحراف از معیارمیانگیندرصد تجمعیمعیار ابعاد تأثیرگذاری

دی
صا

اقت
د 

2/741/259%38پس اندازبُع

2/741/130%37تولید غذای اضافه

2/481/014%44درآمدزایی

عی
ما

جت
د ا

بُع

3/441.188%56کاهش افسردگی

2/701/203%30افزایش ارتباط با همسایگان

3/191/331%46افزایش امنیت

فضاهــای  از  اســتفاده  افزایــش 
جمعــی و  عمومــی 

52%2/31/103

ت
الم

س  
ُعد

ب

3/71/072%45دسترسی به غذای متنوع

3/191/111%45دسترسی آسان به غذا

3/931/269%74دسترسی به محصوالت تازه

2/191/210%58نرخ فعالیت جسمی

جدول 5: بررسی کشاورزی شهری در محلۀ امام زاده یحیی. مأخذ: نگارندگان.

ــذا و محصــوالت  ــه غ ــر دسترســی ب ــا ســالمت دو متغی ــط ب مرتب
تــازه، ارتباطــی بــا تمایــل بــه انجــام کشــاورزی شــهری در محلــه 
ــا  ــز کشــاورزی شــهری ب ــی نی ــد اجتماع ــن در بُع ــد. همچنی ندارن
ســه معیــار افزایــش امنیــت، کاهــش افســردگی و افزایــش اســتفاده 
از فضاهــای عمومــی رابطــۀ معنــی دار داشــته و جهــت ایــن رابطــه 
ــری  ــایگان تأثی ــا همس ــاط ب ــش ارتب ــر افزای ــا ب ــت، ام ــت اس مثب
ــت تأثیرگــذاری متغیرهــا در هــر  ــدارد. در جــدول پیــش رو اولوی ن

بُعــد ارائــه شــده اســت.

بعــد از بررســی ابعــاد تأثیرگذاری کشــاورزی شــهری، انــواع مصادیق 
کشــاورزی شــهری بــه صــورت تصویــری ارائــه شــد و نظــر ســاکنان 
راجــع بــه هــر یــک از آنهــا پرســیده شــد )الزم بــه ذکــر اســت کــه 
ــد(.  ــه را انتخــاب کنن ــن گزین پاســخ دهندگان می توانســتند چندی
ــه  ــهری را ب ــاورزی ش ــا کش ــد ت ــح می دادن ــاکنان ترجی ــر س اکث
صــورت گروهــی و در فضاهــای جمعــی ماننــد پار ک هــا، فضاهــای 
ــن  ــه همی ــد، ب ــی انجــام دهن ــای نیمه عموم ــاط فضاه ســبز و حی
ــوان  ــه عن ــهری را ب ــای ش ــخ دهندگان باغچه ه ــر پاس ــل اکث دلی

جهت رابطه اولویتاولویت معنی داریمعنی دارینوع آزمونشاخصبعد

اقتصادی
+0/0010/7431گاماپس انداز پول

+0/0120/5573گاماتولید غذای اضافه

+0/050/4734گامادرآمدزایی

اجتماعی

+0/030/4622گاماکاهش افسردگی

-0/90/0114گاماافزایش ارتباط با همسایگان

+0/0090/4951گاماافزایش امنیت

فضاهــای  از  اســتفاده  افزایــش 
جمعــی و  +0/20/2073گاماعمومــی 

سالمت

-فاقد رابطه0/30/269گامادسترسی به غذای متنوع

+0/010/6982گامادسترسی آسان به غذا

-فاقد رابطه0/30/278گامادسترسی به محصوالت تازه

+0/0010/6071گامانرخ فعالیت جسمی

جدول 6: بررسی وجود رابطۀ معنی دار بین ابعاد کشاورزی شهری تمایل به کشاورزی شهری در محله. مأخذ: نگارندگان.
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ــۀ بعــدی ســاکنانی  ــد. در رتب ــان نموده ان ــت بی ــۀ واجــد اولوی نمون
قــرار داشــتند کــه تمایــل بیشــتری بــر انجــام کشــاورزی شــهری، 
بــه صــورت فــردی و در منــازل خــود، آن هــم در تراس هــای ســبز 
داشــتند. جــدول 7 بــه تفصیــل انتخــاب انــواع مصادیــق کشــاورزی 
شــهری توســط ســاکنان محلــۀ امــام زاده یحیــی را نشــان می دهــد.

در نهایــت پرســش شــد کــه در صــورت وجــود فضایــی بــرای انجــام 
ــورت  ــه ص ــه ب ــردی و چ ــورت ف ــه ص ــه ب ــهری چ ــاورزی ش کش
اجتماعــی، چــه نــوع گیاهانــی در آن کشــت خواهنــد کــرد. اکثــر 
ــل  ــه دلی ــات را ب ــبزیجات و صیفی ج ــت س ــخ دهندگان کش پاس
ــا کاشــت  ــد ب ــد و معتقــد بودن ــۀ اقتصــادی آن انتخــاب  کردن صرف

ــبزیجات و  ــواع س ــه ان ــری ب ــریع تر و مطمئن ت ــی س ــا دسترس آنه
صیفی جــات خواهنــد داشــت. جــدول 8 بــه تفصیــل انتخــاب انــواع 
ــۀ امــام زاده یحیــی را  ــل کشــت توســط ســاکنان محل گیاهــان قاب

ــد. ــان می ده نش

بحث
در بیــن انــواع مصادیــق کشــاورزی کــه در بخش هــای قبــل راجــع 
ــانه در  ــی های کارشناس ــه بررس ــه ب ــا توج ــد و ب ــث ش ــه آن بح ب
محــدوده، تنهــا تعــدادی از آنهــا قابلیــت اجــرا در محلــه را دارنــد. 
ــبز،  ــوار س ــبز، دی ــام س ــا، ب ــاط خانه ه ــامل حی ــق ش ــن مصادی ای

باغچۀ شهریکشاورزی عمودیگلخانهدیوار سبزتراس سبزبام سبز

72118481829125فراوانی

%78%18%11%30%74%45درصد 

324651اولویت

جدول 7:  بررسی توصیفی انواع مصادیق کشاورزی شهری در محلۀ امام زاده یحیی. مأخذ: نگارندگان.

میوهحبوباتغالتصیفی جاتسبزیجات گیاهان زینتی

89118107113048فراوانی

%30%19%7%67%74%55/5درصد 

312654اولویت

جدول 8: انواع کشت. مأخذ: نگارندگان.

جســتار

تصویر 3: انطباق اطالعات حاصل از پرسش نامه با بررسی کارشناسانه در محلۀ امام زاده یحیی. مأخذ: نگارندگان.



35شماره 46بهار 1398

ــر  ــر 3 نمایانگ ــتند. تصوی ــهری هس ــای ش ــبز و باغچه ه ــن س بالک
ــادی و  ــاد اقتص ــودار ابع ــن نم ــت. در ای ــت آمده اس ــج به دس نتای
ســالمتی کشــاورزی شــهری بــا انطبــاق بررســی کارشناســانۀ محله 
ــه  ــورد توج ــه م ــهری ک ــاورزی ش ــوع کش ــا ن ــای آن ب و ظرفیت ه
ســاکنان بــوده، مشــخص شــده اســت. همچنیــن مکان هــای واجــد 
ــام زاده  ــۀ ام ــان اســت. محل ــز نمای پتانســیل کشــاورزی شــهری نی
ــام زاده،  ــد ام ــادی مانن ــیار زی ــی بس ــای عموم ــی دارای فضاه یحی
ــدان  ــدرس، می ــۀ م ــی، خان ــۀ معمارباش ــی، مدرس ــرای کاظم س
ــاغ پســته بک و تعــداد دیگــری بنــای تاریخــی اســت کــه همــۀ  ب

ایــن بناهــا بــه دلیــل تعلــق خاطــری کــه ســاکنان محلــه بــه آن 
ــنجی  ــی نظرس ــوند. در ط ــتفاده می ش ــداوم اس ــور م ــه ط ــد ب دارن
کــه از ســاکنان انجــام شــد، 78 درصــد ســاکنان بــا اجــرای طــرح 
باغچه هــای شــهری بســیار موافــق بــوده و همچنیــن خــوِد فضاهای 
عمومــی محلــه را بــه عنــوان فضاهایــی بــرای انجــام ایــن طــرح بــه 
صــورت گروهــی پیشــنهاد دادنــد. ایــن موضــوع بدیــن معنی اســت 
کــه اجــرای ایــن طــرح در فضاهایــی کــه ســاکنان در آن خاطــرات 
جمعــی و فــردی زیــادی دارنــد، بــا اســتقبال روبــه رو خواهــد شــد.

همــان طــور که بیــان شــد، باغچه هــای شــهری، نوعی از کشــاورزی 

تصویر 4: برنامۀ اقدام برای اجرای طرح باغچۀ شهری. مأخذ: نگارندگان. 
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جســتار

ــر  ــد. ب ــورد توجــه ســاکنان بوده ان ــه بیشــتر م شــهری هســتند ک
ایــن اســاس در ادامــه، برنامــۀ اقــدام بــرای تحقــق ایــن الگــو ارائــه 
می شــود. همــان طــور کــه در برنامــۀ اقــدام در تصویــر 4 مشــاهده 
می شــود، گام اول شناســایی فضاهــای رهــا شــده، حیــاط بناهــای 
عمومــی ماننــد خانه هــای تاریخــی و پارک هــا اســت. ســپس 
فضاهــا اولویت بنــدی شــده و نقشــه ای از تمامــی ایــن فضاهــا تهیــه 
می شــود. در گام بعــدی جلســه هایی بــا مســئوالن پارک هــا، 
بناهــای عمومــی و ســپس بــا ســاکنان محلــه برگــزار می شــود و در 
نتیجــۀ ایــن جلســات فضاهــای مناســب نهایــی انتخــاب می شــوند. 
ــبز،  ــای س ــان فض ــا مهندس ــاتی ب ــت جلس ــدی الزم اس در گام بع
مهندســان کشــاورزی و طراحــان شــهری برگــزار شــود تــا طراحــی 
مناســبی بــرای ایــن باغچه هــا انجــام شــود و گیاهــان متناســب بــا 
آب وهــوا و شــرایط جغرافیایــی نیــز انتخــاب شــوند. در گام بعــدی با 
کمک گرفتــن از نیــروی متخصــص ابتــدا الزم اســت آموزش هایــی 
در رابطــه بــا کاشــت، آبیــاری و برداشــت به ســاکنان داده شــود و در 
نهایــت الزم اســت بــرآورد هزینــه ای بــرای هزینۀ بــذر، کــود، اجرای 
باغچه هــا و ... انجــام شــود. در انتهــا نیــز طــرح بــا نظــارت نیروهــای 
متخصــص و نهادهــای متولــی انجــام می شــود و الزم اســت کــه در 
بازه هــای مشــخصی از طــرح و پیشــرفت آن بازدیــد انجــام شــود. 

نتیجه گیری
در ایــن مقالــه کشــاورزی شــهری، ابعــاد تأثیرگــذاری آن و مصادیــق 
آن در محلــۀ امــام زاده یحیــی بررســی شــد. نتایــج حاصــل از ایــن 
پژوهــش نشــان می دهــد که کشــاورزی شــهری بــر ابعــاد اجتماعی، 
اقتصــادی، ســالمت و زیســت محیطی تأثیــر دارد و باعــث حفــظ و 
ــوان گفــت تمایــل  افزایــش ســرمایه های اجتماعــی می شــود. می ت
شــهروندان بــه انجــام کشــاورزی شــهری بــه ســطح اقتصــادی آنهــا 
نیــز وابســته اســت و در طبقــات اجتماعــی متوســط و رو بــه  پاییــن 
ــه  ــر ب ــهری تأثی ــاورزی ش ــن کش ــود. همچنی ــده می ش بیشــتر دی
ســزایی بــر بُعــد اجتماعــی ســاکنان در محــالت ایــن چنینــی دارد. 
در پاســخ بــه پرســش های طرح شــده در رابطــه بــا نمونــۀ مــوردی 

می تــوان مــوارد زیــر را ارائــه نمــود:
 وجــود چنــار 900 ســاله در محلــۀ امــام زاده یحیــی، بــه خوبــی 	 

قدمــت پیونــد ســاکنان ایــن محلــه بــا طبیعــت رانشــان می دهــد. 
ــاال و حــس  ــه ســطح مشــارکت بســیار ب همچنیــن ســاکنان محل
تعلــق بســیار زیــادی بــه بناهــای تاریخــی محلــۀ خــود دارنــد. امــا 
از طرفــی افــراد ســاکن در ایــن محلــه وضعیــت اقتصــادی مناســبی 
ــدون  ــهری ب ــاورزی ش ــام کش ــی انج ــه توانای ــد و در نتیج ندارن
ــن  ــۀ ای ــدارد. هم ــود ن ــی وج ــای دولت ــهیالت و کمک هزینه ه تس
ــرای اجــرای کشــاورزی شــهری  ــای محــدوده را ب ــوارد قابلیت ه م

ــوند. ــادآور می ش ی
بــا اســتفاده از پرســش نامه و ســپس نظــرات کارشناســانه، 	 

ــل  ــه و تمای ــه پتانســیل های محل ــه ب ــا توج ــه ب مشــخص شــد ک
ســاکنان، اجــرای کشــاورزی شــهری بــه صــورت جمعــی بهتریــن 
ــای  ــهری در فضاه ــای ش ــاخت باغچه ه ــا س ــه ب ــت ک ــه  اس گزین
بــدون اســتفاده، فضاهــای عمومــی و یــا بخشــی از پارک هــا ممکــن 
ــه صــورت  ــرای انجــام کشــاورزی شــهری ب ــن ب می شــود. همچنی

ــای مناســبی هســتند. ــبز گزینه ه ــراس س ــبز و ت ــام س ــردی ب ف
ــا تأثیرگــذاری کشــاورزی شــهری در ابعــاد زندگــی 	  در رابطــه ب

مــردم محلــۀ مــورد بررســی می تــوان گفت کــه بــا انجام کشــاورزی 
ــی  ــرمایۀ اجتماع ــدی از س ــوده و بهره من ــالت فرس ــهری در مح ش
ســاکنان، ضمــن افزایــش مشــارکت آنهــا، میــزان افســردگی را نیــز 
می تــوان کاهــش داد و ایــن موضــوع تأثیــر کشــاورزی شــهری بــر 
ســالمت روانــی ســاکنان را بــه خوبــی نشــان می دهــد. همچنیــن 
ــای  ــتفاده از فضاه ــزان اس ــش می ــث افزای ــهری باع ــاورزی ش کش
عمومــی و جمعــی شــده و در ارتقــاء امنیــت فضاهــا نیز مؤثر اســت. 
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ــي  ــد دالرام ابراهیم ــی ارش ــۀ کارشناس ــان نام ــه از پای ــه برگرفت ــن مقال * ای
ــۀ ســالم،  ــا عنــوان »کاربســت اصــول کشــاورزی شــهری در خلــق محل ــا ب نی
نمونــۀ مــوردی محلــۀ امــام زاده یحیــی« اســت کــه بــا راهنمایــي دکتــر مریــم 
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فرآینــدی  پاســخ ها  اطمینــان  فاصلــۀ  و  نمونــه  حجــم  تعییــن   .19
ــر  ــل دیگ ــوان عام ــی می ت ــتن یک ــا داش ــی ب ــه عبارت رفت وبرگشــتی اســت. ب
ــا 160 نمونــه فاصلــۀ اطمینــان پاســخ ها  را محاســبه کــرد. در ایــن تحقیــق ب
محاســبه شــد. از رابطــۀ زیــر بــرای بــرآورد تعــداد نمونــه اســتفاده شــده اســت 
ــن  ــالف بی ــن اخت ــه و spd کوچکتری ــار نمون ــیگما انحــراف معی ــه در آن س ک
ــر 0/12 و واریانــس  یــک زوج از میانگین هــا اســت. در ایــن پژوهــش spd براب
ــدار z در  ــرایn=160 مق ــذا ب ــت. ل ــده اس ــه ش ــر گرفت ــر 0/3025 در نظ براب

ــت. ــر  91/46% اس ــان براب ــطح اطمین ــه مقدارس نتیج
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