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چکیــده | پیونــد بیــن انســان و طبیعــت غیرقابلانــکار اســت و بســیاری از مطالعــات نشــان میدهنــد کــه
انســان در طبیعــت و در جــوار ســبزینگی در بهتریــن حالــت روانــی خــود قــرار دارد و میتوانــد بــه ســادگی
بســیاری از مشــکالت درونــی و حتــی در بعضــی مــوارد مشــکالت جســمی خــود را حل کنــد .اما متأســفانه
در شــهرهای امــروزی ســبزینگی مفهومــی ازدسـترفته اســت و ازایـنرو ،ســاکنان دسترســی محــدودی
بــه طبیعــت یــا نشــانههای آن دارنــد .کشــاورزی شــهری بــه عنــوان یکــی از رویکردهــای نویــن در عصــر
حاضــر ،تــاش میکنــد تــا انســان و طبیعــت را دوبــاره بــه یکدیگــر پیونــد دهــد ،امــا ایــن تنهــا نتیجــۀ
آن نیســت .کشــاورزی شــهری ســامت ســاکنان شــهر و محــات را افزایــش داده و بــا ایجــاد پیونــدی
قــوی بیــن ســاکنان محــات ،آنهــا را بــه مشــارکت اجتماعــی در محلــه تشــویق میکنــد .تأثیــرات ایــن
باغچههــای کوچــک شــهری از تأثیــرات اجتماعــی فراتــر رفتــه و بــا کاهــش هزینــۀ مــواد غذایــی و ایجــاد
بازارچههایــی بــرای فــروش محصــوالت ،در بُعــد اقتصــادی نیــز مؤثــر اســت .در ایــن مقالــه کشــاورزی
شــهری ،اصــول و شــاخصهای آن و در نهایــت کاربســت کشــاورزی شــهری در مقیــاس محــات تدویــن
شــد ه اســت .پژوهــش حاضــر ،از نــوع تحقیــق توصیفــی تحلیلــی و کاربــردی اســت .ایــن نوشــتار بــا
تکیــه بــر نتایــج تحقیقــات پیشــین و بــا بهرهگیــری از روش اســنادی و تحلیــل نتایــج آنهــا ،بــه مــدل
کاربــردی پژوهــش دســت یافتــه اســت .نمونــۀ مــورد بررســی ،محلــۀ امــامزاده یحیــی واقــع در منطقــۀ 12
شــهرداری تهــران اســت و بــرای بررســی متغیرهــای پژوهــش ،از روش برداشــت میدانــی و پرســش و ابــزار
پرس ـشنامۀ نیمهبــاز اســتفاده شــدهاســت .حجــم جامعــۀ آمــاری  160نفــر بــوده و دادههــا بــا نرمافــزار
اس.پــی.اس.اس ( )SPSSبــه صــورت توصیفــی و تحلیلــی بررســی شــدهاند .نتایــج نشــان میدهــد کــه
کشــاورزی شــهری بیشــترین تأثیــر را در ابعــاد اقتصــادی خانــوار ماننــد افزایــش میــزان پسانــداز و ایجــاد
شــغل دارد و در ابعــاد اجتماعــی بــر افزایــش اســتفاده از فضاهــای جمعــی ،افزایــش امنیــت محیطــی و
کاهــش افســردگی تأثیــر دارد و در بُعــد ســامت نیــز باعــث ســهولت در دسترســی بــه غــذای ســالم
میشــود.
واژگان کلیدی | کشاورزی شهری ،محله ،اصول ،بُعد اقتصادی ،بُعد اجتماعی ،مصادیق کشاورزی شهری.

مقدمــه | رویکــرد کشــاورزی شــهری بــا خلــق باغچههــای شــهری
کوچــک در محــات در وهلــۀ اول بــه ایجــاد فضاهــای ســبز منجــر
میشــود کــه بیشــترین تأثیــر را در ایجــاد آســایش و آرامــش
روانــی دارد .ایــن رویکــرد بــه ســاکنان فرصــت میدهــد تــا بــا
انجــام فعالیــت کشــاورزی بــه آرامــش روانــی رســیده و بــا تولیــد
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میــوه و ســبزیجات ســامت جســمی خــود را افزایــش بدهنــد و
درصــدی از هزینههــای خانــوار را کــمکننــد .از طــرف دیگــر بــه
آنــان ایــن فرصــت را میدهــد تــا از طریــق مشــارکت اجتماعــی
در ایــن فعالیــت ،هــم تــاش کننــد تــا محلــهای بهتــر را بــرای
خــود و دیگــران بســازند و هــم بــا همســایگان خــود آشــنا شــوند و
در نهایــت محلــه را از بُعــد اجتماعــی غنــی میکنــد کــه یکــی از
مهمتریــن دســتاوردهای کشــاورزی شــهری اســت.
محلــۀ امــامزاده یحیــی واقــع در منطقــۀ دوازده شــهرداری تهــران،

کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محالت | مریم محمدی و دالرام ابراهیمینیا
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 ام ـامزاده
یحیــی یکــی از محالتــی اســت کــه در آن ،قدیمیتریــن نشــانههای
فضــای ســبز و طبیعــت تهــران مشــاهده میشــود .وجــود چنــار
 900ســاله در ایــن محلــه نشــان میدهــد کــه در گذشــته و
هماکنــون ،فضــای ســبز جایــگاه خاصــی در زندگــی روزانــۀ مــردم
داشــتهو دارد ،امــا در حــال حاضــر ســرانۀ فضــای ســبز در ایــن
محلــه از حــد مجــاز پایینتــر اســت و فشــردگی بافــت و ریزدانگــی
قطعــات در کنــار وجــود ســاختمانهای قدیمــی ،ســیمایی فرســوده
بــه محلــه داد ه اســت .بــا ایــن وجــود ،پیشــینۀ تاریخــی محلــه و
وجــود بناهــای تاریخــی بســیاری ماننــد امــامزاده یحیــی ،ســرای
کاظمیهــا ،مدرســۀ معمارباشــی ،خانــۀ مــدرس و چندیــن بنــای
دیگــر حــس تعلــق ســاکنان بــه محلــه را ارتقــا داده اســت و بــه نظر
میرســد بــا مشــارکت ســاکنان ایــن محلــه ،میتــوان بــا انجــام
رویکــرد کشــاورزی شــهری ،محلــۀ امــامزاده یحیــی را بــه یکــی از
محــات نمونــه در شــهر تهــران تبدیــل کــرد.

در ایــن پژوهــش در ابتــدا مبانــی نظــری کشــاورزی شــهری،
تاریخچــۀ آن ،تعاریــف کشــاورزی شــهری ،ابعــاد تأثیرگــذاری آن
در شــهر و محلــه و همچنیــن انــواع مصادیــق ایــن رویکــرد بــه
تفصیــل مــورد بررســی قــرار گرفتــهاســت .در ادامــه ،نمونــۀ موردی
امــامزاده یحیــی واقــع در منطقــۀ دوازده شــهرداری تهــران بررســی
شــده و بــا اســتفاده از نتایــج حاصــل از پرسـشنامه مشــخص شــد
کــه تــا چــه میــزان ایــن محلــه قابلیــت بهرهگیــری 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 خــال پژوهــش بــه
پرس ـشهای زیــر هــم کــه در رابطــه بــا محلــۀ موردنظــر اســت،
پاســخ میدهیــم:

•توانشهــا و محدودیتهــای محلــۀ امــامزاده یحیــی بــرای
اجــرای کشــاورزی شــهری چیســت؟
•از بیــن روشهــای اجرایــی کشــاورزی شــهری ،کــدام روش بــا
پتانســیلهای محلــۀ امــامزاده همخوانــی دارد ؟
•کشــاورزی شــهری بــر چــه ابعــادی از زندگــی ســاکنان محلــۀ
امــامزاده یحیــی تأثیــر میگــذارد؟

پیشینۀ پژوهش

کشــاورزی شــهری ،رویکــرد جدیــدی اســت و بــه تازگــی توجــه
عالقهمنــدان را بــه خــود جلــب کــردهاســت .بــه همیــن دلیــل
ش در ایــن خصــوص انجــام شــدهاســت
تعــداد محــدودی پژوهــ 
و طیــف متعــددی را دربرنمیگیــرد .همانطــور کــه در بررســی
تاریخچــه میبینیــم ،ســابقۀ ایــن رویکــرد را میتــوان در قالــب
رویکردهــای دیگــر نیــز جســتجو نمــود .اولیــن بــار در ســال 1996
میــادی جــک اســمیت در ایــن رابطــه ســخن گفــت .وی در کتــاب
خــود ،گذشــته و آینــدۀ کشــاورزی شــهری ،کشــاورزان شــهری،
تأثیــرات کشــاورزی شــهری ،معضــات و پیشــرفت کشــاورزی
شــهری را بــه طــور مفصــل بررســی کــرد .در جــدول  1پژوهــش
مذکــور و ســایر پژوهشهــای تأثیرگــذار بــر حــوزۀ کشــاورزی

جدول  :1جمعبندی پیشینۀ پژوهش کشاورزی شهری .مأخذ نگارندگان.
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جســتار
شــهری معرفــی شــد ه اســت.

پژوهشهــای مرتبــط بــا کشــاورزی شــهری ،عمومــاً اصــول و
اهــداف کشــاورزی شــهری را در مقیاسهــای کالن مــورد توجــه
قــرار دادهانــد و چنــدان توجهــی بــر تأثیرگــذاری آن بــر مقیــاس
محــات شــهری نداشــتهاند ،در صورتــی کــه بــدون شــک ،محــات
شــهری بــه عنــوان کوچکتریــن مقیــاس تقســیمات شــهری،
میتواننــد بســتری جهــت بهرهمنــدی از ســرمایۀ اجتماعــی و
مشــارکت مردمــی باشــند .همچنیــن الزم بــه ذکــر اســت کــه هیــچ
کــدام از پژوهشهــای انجامشــده ،بــر روی کشــور ایــران و یــا بــا
جغرافیــای مشــابه نبــودهاســت.

مبانی نظری

تعریف کشاورزی شهری

ســال  2008را میتــوان یکــی از مهمتریــن ســالهای تاریــخ
جهــان بــه شــمار آورد .در همیــن ســال بــود کــه جمعیــت شــهری
از جمعیــت روســتایی بیشــتر شــد .در ســال  2007ســازمان بودجــۀ
ســازمان ملــل متحــد ،پیشبینــی کــرد کــه جمعیــت جهــان کــه
در ایــن ســال  3/3میلیــارد نفــر بــود تــا ســال  2050دو برابــر شــده
و بــه  6/4میلیــارد نفــر برســد )UNFPA, 2007:16( 7و تــا ســال
 2020بیــش از  85درصــد افــراد فقیــر در آمریــکای التیــن45 ،
درصــد از افــراد فقیــر در آفریقــا و آســیا در شــهرها و شــهرکها
زندگــی خواهنــد کــرد (.)World Bank, 2013: 1
در بســیاری از کشــورهای توســعهیافته ،کشــاورزی شــهری و تولیــد
غــذا در داخــل و یــا اطــراف شــهر پاســخی اســت بــه غــذای ناکافی،
نامطمئــن و خــارج از دســترس همــگان .همچنیــن میتوانــد امکان
اســتفاده از غــذا بــا هزینــۀ کمتــر را بــرای عــدۀ بیشــتری فراهــم
آورد .عــاوه بــر آن مشــغولشــدن بــه انجــام کشــاورزی شــهری بــه
تنــوع باالتــری در خوراکیهــا میانجامــد .بنابرایــن درنظرگرفتــن
اســتراتژیهای مناســب در راســتای رســیدن بــه غــذای دردســترس
و قابــل تهیــه بــرای همــه ضــروری اســت (.)Ibid:44

«کشــاورزی شــهری» و یــا «باغبانــی شــهری» کــه بــا عناویــن
«باغبانــی پیراشــهری» و «باغبانــی درونشــهری» نیــز شــناخته
میشــود بــه نوعــی جدیــد از کشــاورزی اطــاق میشــود کــه
در آن رشــد و پــرورش گیاهــان خوراکــی ،درون مرزهــای شــهر
انجــام میشــود .کشــاورزی شــهری یــک صنعــت واقــع در داخــل
شــهر (درونشــهری) یــا در حاشــیه (پیراشــهری) یک شــهرک ،یک
شــهر یــا یــک کالنشــهر اســت .ایــن صنعــت ،تنوعــی از غذاهــا و
محصــوالت غیرغذایــی را بــا اســتفاده از منابــع انســانی و محصوالت
مــادی و خدماتــی کــه در اطــراف شــهر پیــدا میشــود ،رشــد و
پــرورش میدهــد و آن را توزیــع میکنــد .در مقابــل نیــز منابــع
انســانی و محصــوالت مــادی و خدمــات را بــه شــهر عرضــه میکنــد
(.)Koc et al., 1999
26

شماره  46بهار 1398

کشــاورزی شــهری در بســتر شــرایط بومــی و الزامــات خــاص هــر
منطقــۀ شــهری تعریــف و توجیــه میشــود .نکتــۀ مهــم ایــن اســت
کــه مقصــود از کشــاورزی در شــهر ،زراعــت و کشـتوکار بــه معنای
عمومــی آن نیســت .تولیــد محصــوالت کشــاورزی اساســی نظیــر
گنــدم ،برنــج و غــات نیازمنــد شــرایط کشــاورزی حرفــهای و
توســعهیافته بــرای تأمیــن نیازهــای ملــی و در مقیــاس کالن اســت.
مقصــود از ایجــاد کشــاورزی در شــهر ،کاشــت و تولیــد محصــوالت
ُخــرد غذایــی بــا روشهــای آســان و بــا حداقــل امکانــات اســت.
تولیــد ســبزیجات ،صیفیجــات و برخــی میوههــای بومــی در
مناطــق مســکونی شــهری نــه تنهــا محتمــل و انجامشــدنی اســت،
بلکــه بنــا بــه ضرورتهــای توســعۀ شــهری ،امــری ســودمند و
ضــروری تلقــی میشــود (دانشــپور.)1387 ،

کشــاورزی شــهری یکــی از منابــع تأمینکننــدۀ سیســتمهای تغذیۀ
شــهری اســت و تنهــا یکــی از چندیــن گزینــۀ امنیــت غذایــی بــرای
خانوارهــا محســوب میشــود .بــه عنــوان مثــال یکــی از چندیــن
ابــزار اســتفادۀ مفیــد از فضاهــای بــاز شــهری ،احیــای مــواد زائــد
جامــد و مایــع شــهری ،ایجــاد درآمــد و اشــتغال و نیز مدیریــت مؤثر
منابــع آب اســت ( .)Shamshiri et al., 2018: 3از دیــد ســوتیک،
کشــاورزی شــهری میتوانــد ارزشهــای زیباییشــناختی جامعــه
را بهبــود بخشــد و فضــای بیرونــی بیشــتری را بــرای ســاکنان و
بازدیدکننــدگان تهیــه کنــد ( .)Sutic, 2003:1ایــن باغهــا،
محیطــی آرام و لذتبخــش بــرای ســاکنان تأمیــن میکننــد.
در تعاریفــی کــه بــرای کشــاورزی شــهری تــا کنــون مطــرح شـد،
مفاهیــم مشــترکی قابــل شناســایی اســت کــه بــه طــور خالصــه
شــامل مــوارد زیــر میشــود:

•قابلیــت رشــد و پــرورش گیاهــان خوراکــی درون مرزهــای
شــهری؛
•بهبود ارزش زیبایی؛

•تأمین سیستمهاي 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 میتــوان در تمــدن مصــر پیــدا
کــرد .جایــی کــه مردمانــش آب را بازیافــت میکردنــد و زمینهــای
کشــت ســبزیجات در کنــار ایــن مســیرهای آب قــرار داشــت تا فصل
کشــت بــه درازا بیانجامــد ( .)Viljoen et al., 2005:21ســپس در
قــرن نوزدهــم در آلمــان کشــاورزی شــهری بــه عنــوان پاســخی
بــرای فقــر و عــدم امنیــت غذایــی مطــرح شــد و در حیــن جنــگ
جهانــی اول و دوم زمینهــای «پیــروزی» 8در آمریــکا ،کانــادا و
بریتانیــا بــرای کمــک بــه جنــگ ســاخته شــدند .در انقــاب

کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محالت | مریم محمدی و دالرام ابراهیمینیا
کشــاورزی نیــز زمینهایــی در داخــل شــهر بــه کار کشــاورزی
اختصــاص یافــت (.9)The Severn Project, 2010

ایــدۀ تولیــد محصــوالت غذایــی خــارج از مرزهــای روســتا ،در زمــان
جنگهــای بــزرگ و دورۀ افســردگی (دورۀ کمبــود غــذا) مطــرح
شــد تــا در ســال  1893بــه ســاکنین شــهر دیترویــت کــه دچــار
افســردگی بودنــد ،زمینهایــی اهداء شــد تــا در آن ســبزیجات بکارند
و ایــن آغــازی بــرای کشــاورزی شــهری بــود .ایــن زمینهــا موجــب
درآمدزایــی ،خودکفایــی و تولیــد محصــوالت غذایــی در زمانهــای
ســخت شــدند .تــا ســال  5 ،1919میلیــون زمیــن در حال کاشــت و
بیــش از  500میلیــون پونــد محصــول برداشــت شــد و بالــغ بــر 2/8
میلیــون دالر محصــول غذایــی در دوران افســردگی بــزرگ تولیــد
ن کشــاورزی شــهری در
شــد .ســپس در دهــۀ  1960تعــدادی زمیـ 
بریتانیــا ســاخته شــد کــه بــر جنبــش کشــاورزی شــهری آمریــکا
تأثیــر گذاشــت .اولیــن مزرعــۀ شــهری در ســال  1972در لنــدن
ســاخته شــد کــه تلفیقــی از زمیــن کشــاورزی و مزرعــۀ پــرورش
حیوانــات بــود کــه خــود مقدمـهای بــرای ایجــاد کشــاورزی شــهری
در اســترالیا و هلنــد شــد ( .)Lawson & Kearns, 2016:12-22در
تصویــر  1پیدایــش مفهــوم کشــاورزی درون مرزهــای شــهر بــه
طــور مفصــل نشــان داده شــدهاســت.

ابعاد تأثیرگذاری کشاورزی شهری

در ایــن بخــش ابعــاد کشــاورزی شــهری بررســی میشــود ،بررســی
نمونههــای مختلــف نشــان از تأثیرگــذاری کشــاورزی بــر ابعــاد
ســامتی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و محیطزیســتی دارد.

ایــدۀ شفابخشــی طبیعــت و اعتقــاد بــه تأثیــر دیــدن گیــاه ،آب
و ســایر عناصــر طبیعــی در کاهــش فشــارهای فکــری و روانــی
و تســریع رونــد بهبــود بیمــاران ،از نظــر تاریخــی ریشــه در
فرهنگهــای باســتانی ایرانیــان ،چینیهــا و یونانیــان دارد .در اروپای
قــرون وســطی درمانگاههــا در دِیرهــای راهبــان شــکل میگرفــت
کــه باغــی نیــز داشــتند .بــه ایــن ترتیــب ،ایــدۀ باغهــای شــفابخش
کــه بیــن منظــر و ســامت ارتباطــی قــوی مییافــت ،بــرای اولیــن
بــار در رابطــه بــا مراکــز درمانــی ماننــد بیمارســتانها توســط
نظریهپــرداز آلمانــی هرشــفیاد در اواخــر قــرن هجدهــم مطــرح
شــد .او خصوصیــات کامــل حیــاط بیمارســتانها را بــه نحــوی
توصیــف میکنــد کــه بتوانــد موجــب کاهــش نگرانــی و افزایــش
امیــد در بیمــاران شــود و وجــود آبشــارهای کوچــک ،گلهــای
رنگارنــگ ،درختچههــای ســایهدار ،گیاهــان معطــر ،مکانهایــی
بــرای نشســتن و مســیرهای پیــاده بــرای قــدم زدن بیمــاران را
توصیــه میکنــد (.)Marcus & Barnes, 1999: 27
تأثیــر منظــر بــر ســامت در دهههــای اخیــر بســط یافتــه و

تصویر  :1تاریخچۀ کشاورزی شهری،

مأخذ.Rose, 1996; Basset, 1981:

بهار  1398شماره 46

27

جســتار
نظریههــای متفاوتــی در مــورد آن مطــرح شــده اســت؛ از جملــه
نظریــۀ بهبــود اســترس اولریــک کــه معتقــد اســت مناظــر طبیعــی
تمایــل بــه کاســتن میــزان اســترس دارنــد ،در حالــی کــه مناظــر
ساختهشــده نــه تنهــا مانعــی در رفــع اســترس هســتند بلکــه
میتواننــد خــود ســبب اســترس شــوند (.)Ulrich, 2002: 2-8

کشــاورزی شــهری بــه اقتصــاد ،محیطزیســت و رفــاه کســانی کــه
در صنعــت فعــال هســتند و ســاکنانی کــه از محصــوالت خــود
اســتفاده میکننــد ،ســود میرســاند .همچنیــن در برنامههــا
و پروژههایــی کــه ســامت و تغذیــه ،محیطزیســت ،توســعۀ
ســازمانی ،درآمدزایــی ،آب و بهداشــت ،جوانــان و زنــان و تولیــد و
عرضــۀ غــذا را هــدف قــرار میدهنــد ،نقــش مهمــی ایفــا میکنــد.
ایــن نقــش از یــک کشــور بــه کشــور دیگــر متفــاوت اســت .در
کشــورهایی کــه محصــوالت کشــاورزی را صــادر میکننــد،
کشــاورزی شــهری بــه تغذیــۀ ســاکنان شــهرها کمــک میکنــد
و بــه کشــاورزان اصلــی اجــازه میدهــد تــا بــر صــادرات محصــول
خــود تمرکــز کننــد (.)Smith et al., 1996:14
بنابرایــن میتــوان تأثیــرات کشــاورزی شــهری را در چهــار بُعــد
زیــر تقســیم نمــود (جــدول  .)2در میــان آنهــا بُعــد اقتصــادی

بیشــترین بُعــد تأثیرگرفتــه از ایــدۀ کشــاورزی شــهری اســت و
در ســوی دیگــر ،بُعــد اجتماعــی کمتریــن تأثیرپذیــری را داشــته
اســت .در ادامــه بــه صــورت مفصــل هــر بُعــد بررســی شــده اســت.
در ایــن میــان بررســی پژوهشهــای مرتبــط بــا ابعــاد کشــاورزی
شــهری نشــان میدهــد کــه در برخــی از پژوهشهــا تکیــه بــر
بهرهگیــری از یــک مــدل بــوده و در برخــی دیگرتمرکــز بیشــتر
بــر روی عاملــی ماننــد برنامهریــزی 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 مصرفکننــدگان و باغبانــان مرتبــط
بــا کشــاورزی شــهری متمرکــز باشــد.

انواع مصادیق کشاورزی شهری

کشــاورزی شــهری در انــواع مختلفــی در شــهر قابــل اجراســت
کــه هــر کــدام فوایــد مختلفــی دارنــد و در مقیاسهــای متفاوتــی
تأثیرگــذار هســتند .بــه صــورت کلــی انــواع مصادیــق کشــاورزی
شــهری از مقیــاس کوچــک تــا بــزرگ در جــدول  3بررســی شــد ه و
فوایــد هــر یــک بــه صــورت خالصــه ارائــه شــد ه اســت.

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

مقیاس

معیار
خلق فضای امن

شهری

)(Armstrong, 2000

دسترسی عادالنه به زمین

شهری

)(Kobayashi et al., 2010

آموزش کودکان

محلی

بعد اقتصادی
بعد محیطزیست

28

)(Krasny & Doyle, 2002), (Travaline & Hunold, 2010
)(Bradley & Galt, 2014

بعد اجتماعی

بعد سالمت

منبع

تعامل و ارتباط نسلها

محلی

)(Krasny & Doyle, 2002), (Beckie & Bogdan 2010

تبادل فرهنگها

محلی

)(Krasny & Doyle, 2002), (Beckie & Bogdan 2010

دسترسی به غذای سالم

شهری

)(Balmer et al., 2005), (Corrigan, 2011

افزایش مصرف میوه و سبزیجات

محلی

)(Alaimo, Packnett, Miles, & Kruger, 2008

افزایش فعالیتهای جسمی و روانی

محلی

)(Armstrong, 2000

اشتغالزایی

منطقهای

)(Holland, 2004), (Kobayashi et al., 2010

افزایش بازار برای کشاورزان

منطقهای

)(Gale, 1997

کاهش هزینۀ غذای خانوار

شهری

)(Patel, 1991

کاهش آسیبپذیری ساکنین

شهری

)(World Bank, 2013

محافظت از فضای سبز عمومی

منطقهای

)(World Bank, 2013

مدیریت مصرف انرژی

منطقهای

)(World Bank, 2013

مدیریت مصرف پسماند

منطقهای

)(World Bank, 2013
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مصادیق

مقیاس

فواید و ویژگی
 محلی برای استراحت بزرگساالن؛ -محلی برای بازی کودکان؛

باغچۀ خانهها

10

خانگی

 محلی برای دورهم جمعشدن اعضای خانواده و دوستان؛محلی برای کاشت مواد غذایی خانوار و کاهش هزینۀ خانوار.

کشاورزی بالکنی

11

 -مناسب برای فضاهای با تراکم باالی ساختمانی؛

خانگی

 -ارزان و با بازدهی باال.

کشاورزی آویخته

12

 -ارائۀ گونهای از معماری منظر؛

خانگی

 مورد استفاده در زمینهای متراکم. عایق صدا و حرارت؛ تعدیل تغییرات هوایی؛ -افزایش آرامش روانی؛

بام سبز

13

محلی

 ایجاد حیاتوحش در مقیاس کوچک؛ کمک به زیبایی شهر؛ کاهش اثرات جزایر حرارتی. محدودکردن انتقال حرارتی؛ -کاهش دمای محیط با ایجاد سایه و آزادسازی رطوبت از سطح برگ گیاهان؛

دیوار سبز

14

محلی

 مانعی در برابر باد زمستانی. افزایش تعامالت اجتماعی ساکنین؛باغچههای شهری

15

 -کاهش دمای هوا؛

محلی

 استفاده از زمینهای رها شده؛کاهش هزینۀ غذایی خانوار.
 صرفهجویی در مصرف آب؛ افزایش تولید در واحد سطح؛ افزایش کیفیت محصوالت تولیدی؛تولید بیش از یک محصول در سال؛

گلخانه

16

شهری

 استفاده از تکنیکهای جدید کشت؛ استفاده از اراضی غیرقابل کشت؛ اشتغالزایی بیشتر در واحد سطح.افزایش سالمت انسان از طریق انجام فعالیت کشاورزی؛
مزرعۀ عمودی

17

شهری

جلوگیری از فقر از طریق افزایش امنیت غذایی؛
پایداری انرژی.
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جســتار

مــدل کاربــردی پژوهــش :بازشناســی معیارهــای
تحقــق کشــاورزی شــهری در محــات

کشــاورزی شــهری میتوانــد امــکان ارتبــاط بیشــتر بیــن نس ـلها
را فراهــم آورد و بــا ایجــاد فضایــی امــن باعــث افزایــش حضــور
ســاکنان یــک محلــه بــهخصــوص زنــان و کــودکان در آن محلــه
میشــود .کشــاورزی شــهری نیــاز بــه کشــاورزانی دارد کــه در
باغچههــای شــهری مشــغولبــه کار شــوند .عــاوه بــر آن نیــز
بــه افــراد متخصــص بــرای آموزشهایــی از قبیــل آمــوزش کشــت
انــواع گیاهــان نیازمنــد اســت کــه ایــن عامــل ســبب اشــتغالزایی
و افزایــش بــازار کار شــده و مقــداری از هزینــۀ خانــوار در خریــد
محصــوالت غذایــی را کاهــش میدهــد.
تأثیرگذارتریــن بُعــد کشــاورزی شــهری بُعــد اقتصــادی و محیطــی
آن اســت کــه در ایــن پژوهــش و در نمونــۀ منتخــب بــه آن پرداخته
شــدهاســت .در وهلــۀ اول باغچههــای شــهری بــا خلــق فضــای
ســبز بــه شــادابی و زیبایــی محلــه کمــک بســیاری میکننــد .عالوه
بــر آن بــهدلیــل مدیریــت انــرژی و پســماند در فرآینــد کشــاورزی
شــهری ،آلودگــی نیــز در محلــه کاهــش مییابــد .یکــی از مــوارد
مهــم کــه بــا کشــاورزی شــهری بــه دســت میآیــد ،ایــن اســت
کــه بــا کشــت میــوه و ســبزیجات تــازه در باغچههــای شــهری،
دسترســی بــه غــذای ســالم بــرای مــردم بیشــتر میشــود و مصــرف
میــوه و ســبزیجات تــازه در بیــن آنهــا افزایــش مییابــد کــه ایــن
خــود باعــث افزایــش ســامت جســمانی مــردم میشــود .از طرفــی
انجــام فعالیــت کشــاورزی میــزان فعالیــت فیزیکــی را افزایــش داده
و ایــن موضــوع باعــث تقویــت ســامت جســمانی و همچنیــن بهبود
وضعیــت روانــی میشــود .در جــدول  4بــه طــور کامــل معیارهــای
تحقــق کشــاورزی شــهری در محــات بررســی شــدهاند.

بررسی نمونۀ موردی

معرفــی نمونــۀ مــوردی :محلــۀ امــامزاده یحیــی در
تهــران

محلــۀ امــامزاده یحیــی بــه عنــوان نمونــه بــرای بررســی موضــوع
پژوهــش انتخــاب شــده اســت .ایــن محلــه واقــع در ناحیــۀ  2در
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 میرســد.
در گذشــته ایــن محلــه بخشــی از یــک محلــۀ بزرگتــر بــه نــام
عودالجــان بــود ه اســت .طبــق سرشــماری انجامشــده در ســال
 1390توســط ســازمان آمــار ،جمعیــت ایــن محلــه معــادل 14024
نفــر ،شــامل  3833خانــوار اســت و وســعتی نزدیــک بــه  68هکتــار
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؛
بــهطــوری کــه یکــی از قدیمیتریــن چنارهــای تهــران کــه 900
ســال قدمــت دارد ،در حیــاط امــامزاده یحیــی قــرار دارد .بــه گفتــۀ
مورخــان ایــن درخــت ســومین چنــار بــزرگ تهــران اســت .18ایــن
موضــوع پیونــد بســیار قدیمــی ســاکنان ایــن محلــه را بــا فضاهــای
ســبز نشــان میدهــد .موقعیــت ایــن محلــه در تصویــر  2نشــان
داده شــده اســت.

روششناسی 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

تصویر  :2موقعیت محلۀ امامزاده یحیی در منطقۀ  12شهردای تهران .مأخذ :نگارندگان
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ابعاد
تأثیرگذاری

متغیر تأثیرگذاری کشاورزی
شهری در محالت

کیفیت شهری

انواع مصادیق کشاورزی شهری

قابلیت
اجرا در
محالت

بعد اقتصادی

بام سبز؛

اشتغالزایی؛

گلخانه؛

میزان هزینۀ خانوار.

دارد

خوداتکایی شهر

کشاورزی عمودی.

تبادل فرهنگها؛

نظارت

دارد

ارتباط و تعامل بین نسلها

غنای حسی

دارد

دســتیابی بــه ابعــاد ســرمایۀ
ا جتما عــی

رنگ تعلق

دارد

آموزش کودکان

زندگی عمومی و اجتماعی

دارد

بام سبز؛

بعد اجتماعی

میزان حضورپذیری

گلخانه؛

خلق فضای امن

کشاورزی عمودی؛

میزان ارتباطات اجتماعی

باغچۀ شهری.

سرزندگی
دسترسی عادالنه به زمین

آموختــن از گذشــته و احتــرام بــه آینــده
آیندهنگــری)
و
(تاریخمنــدی

دارد

افزایش مشارکتپذیری
افزایش حس تعلق
کشف پتانسیلهای جامعه
میزان فضای سبز

کافیبودن منابع (صرفهجویی)

دارد

زیباسازی بصری؛

پاکیزگی

دارد

ارتقاء پیچیدگی بصری محیط (زیبایی)

دارد

توجه به آبوهوا (آسایش اقلیمی)

دارد

توجه به اکولوژی

دارد

حفظ فضای سبز،
بُعد محیط زیست

مدیریت انرژی؛

بام سبز؛

مدیریت پسماند؛

دیوار سبز؛

کاهش نرخ آلودگی؛

گلخانه؛

جلوگیری از فرسایش خاک؛

کشاورزی عمودی؛

ایجــاد حیاتوحــش در مقیــاس باغچۀ شهری.
کوچــک؛
صرفهجویی در مصرف آب؛
کاهش جزایر حرارتی.
حیاط خانه؛

بُعد سالمت

افزایش نرخ فعالیت جسمی؛
افزایــش مصــرف
ســبز یجا ت ؛

میــوه

دسترسی به غذای ارگانیک.

و

بام سبز؛
دیوار سبز؛
کشاورزی عمودی؛

کیفیت پایداری زیستمحیطی

دارد

کیفیت منظر و دید

دارد

ایمنی و امنیت (کارمونا و همکاران)1394 ،

دارد

ارتقاء آزادی عابران پیاده

دارد

طراحــی محیطهایــی بــرای پیادههــا و حرکــت
(پیادهمــداری و حرکــت)

دارد

گلخانه.
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جســتار
ایــن پژوهــش در گام اول ،بــه کمــک پرســشنامۀ نیمهبــاز بــوده
و پرســشنامهها بــه صــورت تصادفــی در محلــه پُــر شــدهاند.
حجــم جامعــۀ آمــاری بــرای دس ـتیابی بــه نتیجــۀ مطلــوب 160
پرسـشنامه بــوده اســت .19پــس از کدگــذاری دادههــا و واردکــردن
کدهــا بــه نرمافــزار اس.پــی.اس.اس .دادههــا بــه صــورت توصیفــی
و اکتشــافی تحلیــل شــدهاند .بنابرایــن رویکــرد پژوهــش در ایــن
بخــش کمــی اســت.

تحلیل دادهها

پیــش از تحلیــل پرس ـشنامهها ،الزم اســت چنــد نکتــۀ مهــم در
مــورد رابطــۀ پتانســیل محلــه و کشــاورزی شــهری بیــان شــود .بــا
توجــه بــه بررس ـیهای انجامشــده در محلــۀ امــامزاده یحیــی ،بــه
نظــر میرســد بــه دو دلیــل ایــن محلــه پتانســیل باالیــی بــرای
اجــرای کشــاورزی شــهری دارد؛ در طــی چنــد ســال اخیــر در ایــن
محلــه اقداماتــی از قبیــل بازســازی برخی بناها ،زیباســازی ،کاشــت
درخــت و ســنگفرشکردن کوچههــا انجــام شــده اســت و بــه
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 میتــوان انتظــار داشــت کــه
دیــد ســاکنان نســبت بــه اقــدام کشــاورزی شــهری مثبــت باشــد .با
توجــه بــه مــواردی کــه بیــان شــد ،ایــن محلــه بــرای بررســی ابعــاد
کشــاورزی شــهری میتوانــد گزینــۀ مطلوبــی باشــد.

تحلیل پرسشنامه
اطالعات مشارکتکنندگان

در ایــن بخــش اطالعــات کلــی پاسـخدهندگان در قالــب جنســیت،
ســن ،تحصیــات ،مــدت ســکونت و نــوع مســکن ارائــه شــده اســت.
از میــان پاس ـخدهندگان 26 ،درصــد زن و  74درصــد مــرد بودنــد
و بیشــتر پاســخدهندگان بیــن  25تــا  60ســال ســن داشــتند.
تحصیــات اغلــب آنهــا دیپلــم ( 40درصــد) و لیســانس ( 30درصد)
اســت.

اغلــب ســاکنان محلــه کــه در تکمیــل پرســشنامه مشــارکت
داشــتند ،در آپارتمانهــای  5-3طبقــه ســاکن هســتند (74
درصــد) و بنابرایــن میتــوان انتظــار داشــت کــه انجــام کشــاورزی
شــهری بــا محدودیتهــای خاصــی روب ـهرو باشــد .اکثــر ســاکنان
مشــارکتکننده یــا بیــن  10-5ســال ســاکن محلــۀ امــامزاده
یحیــی هســتند ( 37درصــد) و یــا بیــش از  30ســال ( 34درصــد)
کــه ایــن مــدت ســکونت طوالنــی باعــث شــده اســت تــا افــراد،
آگاهــی کاملــی از وضعیــت محلــۀ خــود داشــته باشــند.
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بررســی ابعــاد کشــاورزی شــهری در محلــۀ امــامزاده
یحیی

در پرس ـشنامۀ توزیعشــده میــان مشــارکتکنندگان ،بــه منظــور
دسـتیابی بــه نتایــج بهتــر ،ابعــاد کشــاورزی شــهری و مصادیق آن
بــه صــورت تصویــر در اختیــار پاسـخدهندگان قــرار گرفــت .تحلیــل
توصیفــی دادههــای مرتبــط با تأثیرگــذاری ابعاد کشــاورزی شــهری
مبتنــی بــر نرمافــزار آمــاری در ادامــه ارائــه شــده اســت .الزم بــه
ذکــر اســت کــه در اینجــا تنهــا تأکیــد بــر ســه بُعــد ســامت،
اقتصــاد و اجتمــاع بــوده اســت .همــان طــور کــه در جــدول 5
مشــاهده میشــود ،پسانــداز پــول از مهمتریــن تأثیراتــی اســت
کــه کشــاورزی شــهری بر اقتصــاد محلــه و ســاکنان آن دارد و بدین
وســیله اقتصــاد ســاکنان محلــه رشــد میکنــد و بهبــود مییابــد.
در ابعــاد ســامت نیــز مهمتریــن عامــل تأثیرگــذاری ،دسترســی
بــه محصــوالت تــازه بــود ه کــه ســاکنان میتواننــد روزانــه بــه آن
دسترســی داشــته باشــند .در ایــن میــان کــماهمیتتریــن عامــل
تأثیرگــذاری اقتصــادی کشــاورزی ،از دیــد ســاکنان ،دسترســی بــه
غــذای متنــوع و کمتریــن عامــل تأثیرگــذاری ســامت ،دسترســی
بــه غــذای متنــوع اســت.
در بررســی بُعــد اجتماعــی ســؤاالتی در رابطــه بــا تأثیرگــذاری
کشــاورزی شــهری بــر کاهــش افســردگی ،افزایــش ارتبــاط بــا
همســایگان ،افزایــش امنیــت و افزایــش اســتفاده از فضاهــای
عمومــی مطــرح شــد کــه خــود ،پایــهای بــرای دیگــر تأثیــرات
اجتماعــی در محلــه اســت و میتوانــد بــه تقویــت بُعــد اجتماعــی
در محلــه کمــک کنــد و بــر مــواردی چــون ایجــاد حــس تعلــق،
تبــادالت و تجمعــات بیشــتر و ارتباطــات قویتــر اجتماعــی
تأثیــر بگــذارد .در بُعــد اجتماعــی ،تأثیرگــذاری کشــاورزی شــهری
بــر کاهــش افســردگی و انــزوا در بیــن زنــان محلــه مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت ،چراکــه اکثــر آنهــا خانـهدار بــوده و بنابرایــن از
فضاهــای اجتماعــی و داشــتن فعالیــت مســتمر در خــارج از خانه به
دور هســتند .نتایــج تحلیلهــای ایــن بخــش نشــان میدهــد کــه
بیشــترین تأثیرگــذاری کشــاورزی شــهری بــه ترتیــب بــر کاهــش
افســردگی ( 56درصــد) و افزایــش اســتفاده از فضاهــای عمومــی
و جمعــی ( 52درصــد) و پــس از آن افزایــش امنیــت محیطــی
( 46درصــد) اســت و کمتریــن تأثیــر آن بــر افزایــش ارتبــاط بــا
همســایگان ( 30درصــد) اســت.

در ادامــه بــه بررســی آمــار اکتشــافی و بررســی رابطــۀ همبســتگی
میــان ابعــاد کشــاورزی شــهری و تمایــل ســاکنان بــه انجــام
کشــاورزی شــهری پرداختــه شــد .بــا توجــه بــه اینکــه متغیرهــا
رتب ـهای بودنــد ،از آزمــون گامــا اســتفاده شــد .همــان طــور کــه
در جــدول  6مشــخص اســت ،تمامــی متغیرهــای ابعــاد اقتصــادی
کشــاورزی شــهری ،از نظــر اســتفادهکنندگان بــر تمایــل بــه انجــام
کشــاورزی شــهری در محلــه تأثیــر مثبــت دارنــد .امــا در ابعــاد
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درصد تجمعی

میانگین

انحراف از معیار

پسانداز

38%

2/74

1/259

تولید غذای اضافه

37%

2/74

1/130

درآمدزایی

44%

2/48

1/014

کاهش افسردگی

56%

3/44

1.188

افزایش ارتباط با همسایگان

30%

2/70

1/203

افزایش امنیت

46%

3/19

1/331

افزایــش اســتفاده از فضاهــای
عمومــی و جمعــی

52%

2/3

1/103

دسترسی به غذای متنوع

45%

3/7

1/072

دسترسی آسان به غذا

45%

3/19

1/111

دسترسی به محصوالت تازه

74%

3/93

1/269

نرخ فعالیت جسمی

58%

2/19

1/210

معیار

ابعاد تأثیرگذاری
بُعد اقتصادی
بُعد اجتماعی
بُعد سالمت

مرتبــط بــا ســامت دو متغیــر دسترســی بــه غــذا و محصــوالت
تــازه ،ارتباطــی بــا تمایــل بــه انجــام کشــاورزی شــهری در محلــه
ندارنــد .همچنیــن در بُعــد اجتماعــی نیــز کشــاورزی شــهری بــا
ســه معیــار افزایــش امنیــت ،کاهــش افســردگی و افزایــش اســتفاده
از فضاهــای عمومــی رابطــۀ معنـیدار داشــته و جهــت ایــن رابطــه
مثبــت اســت ،امــا بــر افزایــش ارتبــاط بــا همســایگان تأثیــری
نــدارد .در جــدول پی ـشرو اولویــت تأثیرگــذاری متغیرهــا در هــر
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
پاســخدهندگان میتوانســتند چندیــن گزینــه را انتخــاب کننــد).
اکثــر ســاکنان ترجیــح میدادنــد تــا کشــاورزی شــهری را بــه
صــورت گروهــی و در فضاهــای جمعــی ماننــد پا رکهــا ،فضاهــای
ســبز و حیــاط فضاهــای نیمهعمومــی انجــام دهنــد ،بــه همیــن
دلیــل اکثــر پاســخدهندگان باغچههــای شــهری را بــه عنــوان

جدول  :6بررسی وجود رابطۀ معنیدار بین ابعاد کشاورزی شهری تمایل به کشاورزی شهری در محله .مأخذ :نگارندگان.
بعد
اقتصادی

اجتماعی

سالمت

نوع آزمون

معنیداری

اولویت معنیداری

اولویت

جهت رابطه

شاخص
پسانداز پول

گاما

0/001

0/743

1

+

تولید غذای اضافه

گاما

0/012

0/557

3

+

درآمدزایی

گاما

0/05

0/473

4

+

کاهش افسردگی

گاما

0/03

0/462

2

+

افزایش ارتباط با همسایگان

گاما

0/9

0/011

4

-

افزایش امنیت

گاما

0/009

0/495

1

+

افزایــش اســتفاده از فضاهــای
عمومــی و جمعــی

گاما

0/2

0/207

3

+

دسترسی به غذای متنوع

گاما

0/3

0/269

فاقد رابطه

-

دسترسی آسان به غذا

گاما

0/01

0/698

2

+

دسترسی به محصوالت تازه

گاما

0/3

0/278

فاقد رابطه

-

نرخ فعالیت جسمی

گاما

0/001

0/607

1

+
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جســتار
آنهــا دسترســی ســریعتر و مطمئنتــری بــه انــواع ســبزیجات و
صیفیجــات خواهنــد داشــت .جــدول  8بــه تفصیــل انتخــاب انــواع
گیاهــان قابــل کشــت توســط ســاکنان محلــۀ امــامزاده یحیــی را
نشــان میدهــد.

نمونــۀ واجــد اولویــت بیــان نمودهانــد .در رتبــۀ بعــدی ســاکنانی
قــرار داشــتند کــه تمایــل بیشــتری بــر انجــام کشــاورزی شــهری،
بــه صــورت فــردی و در منــازل خــود ،آن هــم در تراسهــای ســبز
داشــتند .جــدول  7بــه تفصیــل انتخــاب انــواع مصادیــق کشــاورزی
شــهری توســط ســاکنان محلــۀ امــامزاده یحیــی را نشــان میدهــد.

بحث

در نهایــت پرســش شــد کــه در صــورت وجــود فضایــی بــرای انجــام
کشــاورزی شــهری چــه بــه صــورت فــردی و چــه بــه صــورت
اجتماعــی ،چــه نــوع گیاهانــی در آن کشــت خواهنــد کــرد .اکثــر
پاســخدهندگان کشــت ســبزیجات و صیفیجــات را بــه دلیــل
صرفــۀ اقتصــادی آن انتخــابکردنــد و معتقــد بودنــد بــا کاشــت

در بیــن انــواع مصادیــق کشــاورزی کــه در بخشهــای قبــل راجــع
بــه آن بحــث شــد و بــا توجــه بــه بررســیهای کارشناســانه در
محــدوده ،تنهــا تعــدادی از آنهــا قابلیــت اجــرا در محلــه را دارنــد.
ایــن مصادیــق شــامل حیــاط خانههــا ،بــام ســبز ،دیــوار ســبز،

جدول  :7بررسی توصیفی انواع مصادیق کشاورزی شهری در محلۀ امامزاده یحیی .مأخذ :نگارندگان.
بام سبز

تراس سبز

دیوار سبز

گلخانه

کشاورزی عمودی

باغچۀ شهری

فراوانی

72

118

48

18

29

125

درصد

45%

74%

30%

11%

18%

78%

اولویت

3

2

4

6

5

1

جدول  :8انواع کشت .مأخذ :نگارندگان.
گیاهان زینتی

سبزیجات

صیفیجات

غالت

حبوبات

میوه

فراوانی

89

118

107

11

30

48

درصد

55/5%

74%

67%

7%

19%

30%

اولویت

3

1

2

6

5

4

تصویر  :3انطباق اطالعات حاصل از پرسشنامه با بررسی کارشناسانه در محلۀ امامزاده یحیی .مأخذ :نگارندگان.
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کاربست اصول کشاورزی شهری در مقیاس محالت | مریم محمدی و دالرام ابراهیمینیا
بالکــن ســبز و باغچههــای شــهری هســتند .تصویــر  3نمایانگــر
نتایــج بهدســتآمده اســت .در ایــن نمــودار ابعــاد اقتصــادی و
ســامتی کشــاورزی شــهری بــا انطبــاق بررســی کارشناســانۀ محله
و ظرفیتهــای آن بــا نــوع کشــاورزی شــهری کــه مــورد توجــه
ســاکنان بــوده ،مشــخص شــده اســت .همچنیــن مکانهــای واجــد
پتانســیل کشــاورزی شــهری نیــز نمایــان اســت .محلــۀ امــامزاده
یحیــی دارای فضاهــای عمومــی بســیار زیــادی ماننــد امــامزاده،
ســرای کاظمــی ،مدرســۀ معمارباشــی ،خانــۀ مــدرس ،میــدان
بــاغ پســتهبک و تعــداد دیگــری بنــای تاریخــی اســت کــه همــۀ

ایــن بناهــا بــه دلیــل تعلــق خاطــری کــه ســاکنان محلــه بــه آن
دارنــد بــه طــور مــداوم اســتفاده میشــوند .در طــی نظرســنجی
کــه از ســاکنان انجــام شــد 78 ،درصــد ســاکنان بــا اجــرای طــرح
باغچههــای شــهری بســیار موافــق بــوده و همچنیــن خــو ِد 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 روبـهرو خواهــد شــد.
همــان طــور که بیــان شــد ،باغچههــای شــهری ،نوعی از کشــاورزی

تصویر  :4برنامۀ اقدام برای اجرای طرح باغچۀ شهری .مأخذ :نگارندگان.
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جســتار
شــهری هســتند کــه بیشــتر مــورد توجــه ســاکنان بودهانــد .بــر
ایــن اســاس در ادامــه ،برنامــۀ اقــدام بــرای تحقــق ایــن الگــو ارائــه
میشــود .همــان طــور کــه در برنامــۀ اقــدام در تصویــر  4مشــاهده
میشــود ،گام اول شناســایی فضاهــای رهــا شــده ،حیــاط بناهــای
عمومــی ماننــد خانههــای تاریخــی و پارکهــا اســت .ســپس
فضاهــا اولویتبنــدی شــده و نقشـهای از تمامــی ایــن فضاهــا تهیــه
میشــود .در گام بعــدی جلســههایی بــا مســئوالن پارکهــا،
بناهــای عمومــی و ســپس بــا ســاکنان محلــه برگــزار میشــود و در
نتیجــۀ ایــن جلســات فضاهــای مناســب نهایــی انتخــاب میشــوند.
در گام بعــدی الزم اســت جلســاتی بــا مهندســان فضــای ســبز،
مهندســان کشــاورزی و طراحــان شــهری برگــزار شــود تــا طراحــی
مناســبی بــرای ایــن باغچههــا انجــام شــود و گیاهــان متناســب بــا
آبوهــوا و شــرایط جغرافیایــی نیــز انتخــاب شــوند .در گام بعــدی با
کمکگرفتــن از نیــروی متخصــص ابتــدا الزم اســت آموزشهایــی
در رابطــه بــا کاشــت ،آبیــاری و برداشــت به ســاکنان داده شــود و در
نهایــت الزم اســت بــرآورد هزینـهای بــرای هزینۀ بــذر ،کــود ،اجرای
باغچههــا و  ...انجــام شــود .در انتهــا نیــز طــرح بــا نظــارت نیروهــای
متخصــص و نهادهــای متولــی انجــام میشــود و الزم اســت کــه در
بازههــای مشــخصی از طــرح و پیشــرفت آن بازدیــد انجــام شــود.

نتیجهگیری

در ایــن مقالــه کشــاورزی شــهری ،ابعــاد تأثیرگــذاری آن و مصادیــق
آن در محلــۀ امــامزاده یحیــی بررســی شــد .نتایــج حاصــل از ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد که کشــاورزی شــهری بــر ابعــاد اجتماعی،
اقتصــادی ،ســامت و زیس ـتمحیطی تأثیــر دارد و باعــث حفــظ و
افزایــش ســرمایههای اجتماعــی میشــود .میتــوان گفــت تمایــل
شــهروندان بــه انجــام کشــاورزی شــهری بــه ســطح اقتصــادی آنهــا
نیــز وابســته اســت و در طبقــات اجتماعــی متوســط و رو بــهپاییــن
بیشــتر دیــده میشــود .همچنیــن کشــاورزی شــهری تأثیــر بــه
ســزایی بــر بُعــد اجتماعــی ســاکنان در محــات ایــن چنینــی دارد.
در پاســخ بــه پرس ـشهای طرحشــده در رابطــه بــا نمونــۀ مــوردی
میتــوان مــوارد زیــر را ارائــه نمــود:

• وجــود چنــار  900ســاله در محلــۀ امــامزاده یحیــی ،بــه خوبــی
قدمــت پیونــد ســاکنان ایــن محلــه بــا طبیعــت رانشــان میدهــد.
همچنیــن ســاکنان محلــه ســطح مشــارکت بســیار بــاال و حــس
تعلــق بســیار زیــادی بــه بناهــای تاریخــی محلــۀ خــود دارنــد .امــا
از طرفــی افــراد ســاکن در ایــن محلــه وضعیــت اقتصــادی مناســبی
ندارنــد و در نتیجــه توانایــی انجــام کشــاورزی شــهری بــدون
تســهیالت و کمکهزینههــای دولتــی وجــود نــدارد .همــۀ ایــن
مــوارد قابلیتهــای محــدوده را بــرای اجــرای کشــاورزی شــهری
یــادآور میشــوند.
•بــا اســتفاده از پرســشنامه و ســپس نظــرات کارشناســانه،

36

شماره  46بهار 1398

مشــخص شــد کــه بــا توجــه بــه پتانســیلهای محلــه و تمایــل
ســاکنان ،اجــرای کشــاورزی شــهری بــه صــورت جمعــی بهتریــن
گزینــ ه اســت کــه بــا ســاخت باغچههــای شــهری در فضاهــای
بــدون اســتفاده ،فضاهــای عمومــی و یــا بخشــی از پارکهــا ممکــن
میشــود .همچنیــن بــرای انجــام کشــاورزی شــهری بــه صــورت
فــردی بــام ســبز و تــراس ســبز گزینههــای مناســبی هســتند.
•در رابطــه بــا تأثیرگــذاری کشــاورزی شــهری در ابعــاد زندگــی
مــردم محلــۀ مــورد بررســی میتــوان گفت کــه بــا انجام کشــاورزی
شــهری در محــات فرســوده و بهرهمنــدی از ســرمایۀ اجتماعــی
ســاکنان ،ضمــن افزایــش مشــارکت آنهــا ،میــزان افســردگی را نیــز
میتــوان کاهــش داد و ایــن موضــوع تأثیــر کشــاورزی شــهری بــر
ســامت روانــی ســاکنان را بــه خوبــی نشــان میدهــد .همچنیــن
کشــاورزی شــهری باعــث افزایــش میــزان اســتفاده از فضاهــای
عمومــی و جمعــی شــده و در ارتقــاء امنیــت فضاهــا نیز مؤثر اســت.

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

پینوشت
* ایــن مقالــه برگرفتــه از پايــان نامــۀ کارشناســی ارشــد دالرام ابراهيمــي
نيــا بــا عنــوان «کاربســت اصــول کشــاورزی شــهری در خلــق محلــۀ ســالم،
نمونــۀ مــوردی محلــۀ امــامزاده یحیــی» اســت كــه بــا راهنمايــي دكتــر مريــم
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محمــدي در دانشــگاه هنــر در ســال  ۱۳۹۷دفــاع شــده اســت.
Urban Agriculture. Food, Jobs and Sustainable Cities .1
Agropolis: The social, Political and Environmental Dimensions of .2
Urban agriculture
Urban Agriculture: Differing Phenomena in Different Regions of .3
the World
Healthy City Harvests: Generating Evidence to Guide Policy on .4
Urban Agriculture
Urban Agriculture Impacts: Social, Health, and Economic: A .5
Literature Review
Urban Agriculture: Findings from four case studies .6
United Nations Population Fund .7

گ جهانــی اول و دوم
 Victory Gardens .8کــه بــرای تولیــد غــذا در جنــ 
ابــداع شــد تــا نیــاز غذایــی را در طــول جنــگ تأمیــن کنــد.
Advances in greenhouse automation and controlled environment .9
agriculture: A transition to plant factories and urban farming
Backyard Gardens .10
Balcony Gardening .11
Hanging Gardening .12
Rooftop Gardening .13
Green Walls .14
Urban Farm .15
Greenhouses .16
Vertical Farming .17
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 .19تعییــن حجــم نمونــه و فاصلــۀ اطمینــان پاســخها فرآینــدی
رفتوبرگشــتی اســت .بــه عبارتــی بــا داشــتن یکــی میتــوان عامــل دیگــر
را محاســبه کــرد .در ایــن تحقیــق بــا  160نمونــه فاصلــۀ اطمینــان پاس ـخها
محاســبه شــد .از رابطــۀ زیــر بــرای بــرآورد تعــداد نمونــه اســتفاده شــده اســت
کــه در آن ســیگما انحــراف معیــار نمونــه و  spdکوچکتریــن اختــاف بیــن
یــک زوج از میانگینهــا اســت .در ایــن پژوهــش  spdبرابــر  0/12و واریانــس
برابــر  0/3025در نظــر گرفتــه شــده اســت .لــذا بــرای n=160مقــدار  zدر
نتیجــه مقدارســطح اطمینــان برابــر  %91/46اســت.
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