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 خالصه
 شهر اطراف و داخل در حیوانات پرورش و گیاهان رشد توان می خالصه طور به را شهری کشاورزی

سعه موجب شده روند رو به رشد توسعه در شهرها به خصوص شهرهای کشورهای در حال تو. نمود تعریف

 در شهرها از بسیاری است که فشار زیادی بر اکوسیستم های طبیعی در درون و پیرامون شهرها وارد شود.

 که است حالی در این. هستند رو به رو رسمی شغلی های فرصت ایجاد چالش با توسعه حال در کشورهای

 کاهش تغذیه، بهبود به بلکه ذاییغ مواد امنیت افزایش در تنها نه مهمی نقش تواند می شهری کشاورزی

توسعه پایدار  .کند کمک شهری های زباله بازیافت همچنین و شغل ایجاد ،محلی اقتصاد توسعه فقر،

خصوص توسعه پایدار شهری تالش دارد تا با ایجاد فرصت ها و زیرساخت ها در شهرها، ضمن استفاده ب

ی شهرها، همراه با حفظ این منابع برای نسل بهینه از منابع، در جهت حفظ زمین و محیط زیست طبیع

های آتی گام های موثری بردارد. این امر مستلزم استفاده از تمامی ظرفیت ها و فرصت های پیش روی در 

 هاآپارتمان در غذایی مواد آلی مانده باقی از استفاده توانمی کشاورزی نوع این مزایای از شهرهاست.

 در غذایی مواد تولید برای شده تصفیه پساب همان یا و خاکستری آب از هاستفاد و کمپوست به آن تبدیل

 از را آن که شهری کشاورزی مشخصه مهمترین. کرد استفاده افقی کشاورزی یا آپارتمانی هایمحیط

اهداف اصلی نظام های  است شهری اکوسیستم بر آن متقابل تاثیر کند، می متمایز روستایی کشاورزی

نتایج حاصل از این  ینه سازی تولید، افزایش کیفیت محیط زیست و رفاه جامعه است.تولید زیستی، به

اسناد و مدارک و بررسی نمونه های موفق در سایر ی منابع کتابخانه ای، تحقیق که با استفاده از مطالعه 

به عنوان کشورها به دست آمده نشان می دهد که با توجه به مزایای بسیارکشاورزی شهری، می توان از آن 

یک راهکار مناسب در جهت حرکت به سوی توسعه ی پایدار شهری در مباحث زیست محیطی استفاده 

 د.یو امنیت غذایی و ایمنی مواد غذایی را بهبود بخش نمود
 



 

2 

 

 کشاورزی شهری، توسعه پایدار ، کشاورزی ارگانیک )زیستی(.: کلیدیکلمات 

 

 

 مقدمه.1

 

تفاده از ای اسجشاورزی بر پایه اصول بوم شناختی است. کشاورزان زیستی به کشاورزی زیستی، یک نظام تلفیقی ک

صلخیزی اعث حاکود های شیمیایی، با عملیاتی که در خاک انجام می دهند و با کمک چرخه ی عناصر غذایی در خاک، ب

ت وی و حمایعی مسااجتماکشاورزی پایدار باید برای تمام افراد، از نظر اقتصادی امکان پذیر، از جنبه ی .آن می شوند

دون به بشورها کننده، از دید بوم شناختی سالم و بی خطر و همچنین منطبق بر خواسته های جمعیت امروز در تمام ک

 . لذا با استفاده ازروش انجام تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد .]5[مخاطره انداختن نیاز های نسل آینده باشد 

ری، باحث نظنظری، مفاهیم اصلی و متغیرهای تحقیق شناسایی شده و از طریق جستجو در ممطالعات اسنادی، الگوی 

 ست.شده ا گزاره ها و قضایای کلی مرتبط با آن و همچنین راهکارهای پیشنهادی و در نهایت نتیجه گیری ارایه

 

 

 توسعه ی شهری پایدار زیست محیطی.2

 

محیط  -1مود: معیار برای پایداری شهری ارایه ن 10، 1994ل آژانس بین المللی محیط زیست شهری اروپا در سا

ه از انرژی تجدید پذیر به نسبت استفاد -4صرف منابع کارایی در م -3ضای سبز دسترسی به ف -2زیست سالم و مطلوب 

لت اعد -8( به کل جمعیت NGOسبت سازمان های مردم نهاد )ن -7یات بخشی ح -6قتصاد سبز ا -5انرژی تجدید ناپذیر 

یک شهر پایدار، شهری است که با مصرف کمتر و صرفه جویی . (1)رفاه  -10ضایت از کیفیت زندگی شهری ر -9اجتماعی 

ر دکولوژیکی هینه اببیشتر از نظر زیست محیطی نیازهای شهروندان را تامین کند. هدف شهر پایدار بیشتر به سوی تعادل 

ا پوشش های باز فضای سبز شهری، نوعی از سطوح کاربری زمین شهری منظور   .]7[ مقیاس های جغرافیایی است تمام

ای ریه ه گیاهی انسان ساخت است که هم واجد بازدهی اجتماعی و هم اکولوژیک باشد. فضای سبز شهری به عنوان

، روی  هرشالبدی تنفسی شهرها به شمار می روند و در شهرها افزون بر عملکردهای زیبایی شناختی، اجتماعی و ساخت ک

یستایی سطح ا تعدیل دما، افزایش رطوبت نسبی، لطافت هوا، کاهش آلودگی های صوتی، افزایش نفوذپذیری خاک، کاهش

ه حمایت از باصل بیان می شود که اصل پنجم آن  10در رسالت شهرهای اکولوژیک  و جذب گرد و غبار تاثیر دارند.

یدار، عوامل در فلسفه ی کشاورزی پا(. 8) غ شهرها می پردازدکشاورزی محلی، طرح های ایجاد فضای سبز شهری و با

 (.4) محیطی، اجتماعی و اقتصادی دخیل هستند

 

 

 معایب ، پتانسیل ها و مزایا کشاورزی شهری .3

 

با نگاهی کوتاه می توان ابعاد بسیاری از مزایا را برای کشاورزی شهری برشمرد. بر اساس آمار هم اکنون تعداد افراد 

میلیون نفر است که با بکارگیری اصول کشاورزی شهری می توان برای بخش  6در بخش کشاورزی کشور در حدود شاغل 

(  فائو)  جهانی بار خوار سازمان گزارش طبق .]9[قابل توجهی نیز زمینه های اشتغال تمام وقت یا پاره وقت را فراهم آورد 

 کشاورزی طریق از جهان سراسر در را نفر میلیون 7000 غذایی نیازهای شهری کشاورزان ، شد منتشر 2005 ژوئن در که

هزار  20هندوستان، حدود  (کلکته)در  .کنندمی تامین ها ساختمان بام پشت و ها خانه حیاط ، شهرها خالی فضاهای در
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ای عدهکنیا،  (نایروبی)شوند. در های شهرها میکنند و موجب کاهش زبالهها، کودهای غنی تولید مینفر با استفاده از زباله

های کهنه ای در الستیکعده (،هاییتی)اند. در هایشان، دست به پرورش مرغ زدههای چسبیده به آپارتماندر قفس

هزار منطقه شهری برای پرورش سبزی و میوه مشخص شده  30حتی در بریتانیا،  .دهندها، سبزیجات پرورش میکامیون

 برداشت، کاشت از روز 60 مدت ظرف توانمی را برخی و هستند کوتاهی تولید چرخه اراید سبزیجات مثال عنوانبهاست. 

 منابع از پربارتر بیشتر برابر 15 تا توانندمی باغی هایکرت یا و است مناسب شهری کشاورزی برای خوبیبه بنابراین

یکی از  (شانگهای)در . کندمی فراهم لسا در غذایی مواد کیلوگرم 20 تواندمی مترمربعی یک کرت یک. باشند روستایی

اند و حدود یک میلیون نفر از ها در محدوده شهر کشاورزی شدهابرشهرهای رو به انفجار چین، حدود یک سوم زمین

مرغ مورد نیاز و تقریباً قسمت عمده سبزی کار هستند. این شهر، شیر و تخمساکنان آن در این مزارع کشاورزی مشغول به

های خاورمیانه دارای باالترین نرخ .]2[کند ز گوشت و تقریباً دومیلیون تن از غله مصرفی ساالنه خود را تأمین میو بخشی ا

های شهری کوچک و بزرگ  و درصد زیادی از جمعیت در منظومهباشد بین کشورهای در حال توسعه می شهرنشینی در

از . ]3[ در این ناحیه نسبت به نواحی دیگر چشمگیرتر است کنند. این به آن معناست که نقش کشاورزی شهریزندگی می

های عمودی بسیار همراه دارد و خصوصاً در اجرای بام سبز و باغمزایایی که کشاورزی شهری برای محیط زیست شهری به

وع زیستی های طوفانی، کاهش اثرات جزیره گرمایی، بهبود کیفیت هوا، افزایش تنمشهود است، مدیریت اصالح شده بارش

 نفوذ غیرقابل سطوح از ناشی شهری روانابهای با مبارزه حل راه مؤثرترین به عنوان سبز بامهای باشد.سازی صوتی میو عایق

زمانی و منفعت دیگر زیست محیطی کشاورزی شهری، کاهش اثرات جزیره گرمایی شهری است.  .]16[ شده اند مطرح

شان گردند. در روزهای گرم و تر از محوطه اطرافای گرمصورت قابل مالحظهشهرها بهافتد که محدوده کالناتفاق می

ای ی برای بروز چنین پدیدهدتر از محوطه اطراف باشد. دالیل متعددرجه گرم 6تا  2تواند شبها، دمای مراکز شهرها می

و دیگر ساختارهای الزم برای اسکان ها ها، ساختمانوجود دارد، یکی از این دالیل، جایگزین شدن آسفالت و بتن در جاده

چنین باعث بهبود کیفیت هوا از طریق کشاورزی شهری هم .]12 ؛ 11[جای فضاهای سبز است جمعیت در حال رشد، به

تواند با دو روش کشاورزی شهری می. ]17[شود  ها میزا نظیر گردههای هوا نظیر مواد شیمیایی و مواد آلرژیحذف آالینده

شود که با شرایط محلی ها و سبزیجات کمیابی میکه باعث تولید مستمر میوهنوع زیستی کمک کند. اول اینبه ارتقای ت

باشد. المللی میاند که مطابق میل بازار و مقتضیات تجارت بینهایی را رواج دادههای جدید گونهانطباق دارند. تکنولوژی

رد، اما فقط چند گونه آن برای تجارت در محدوده جامعه اروپا تولید مثالً در بریتانیا هزاران گونه سیب محلی وجود دا

های بیشتری از پرندگان و حیوانات را جذب های زراعی محدوده شهرها گونهکه تنوع محصوالت و زمینمیشود. دوم این

و صنعت توریسم را ارتقاء تواند توسعه اقتصادی های شهری میمنافع اقتصادی خاصی برای اجتماع دارد. باغ .]3[نمایند می

باشند ای برای رشد تجاری و ارتقاء حیات داخلی شهر میشود و انگیزهها سبب جذب مشاغل و ساکنین میبخشد. باغ

. استهای عمودی در کاهش آلودگی صوتی فضاهای شهری بسیار مؤثرهای سبز و باغکشاورزی شهری خصوصاً بام. ]14[

های شغلی در بخش کمبود فرصت].17[ می باشدصوتی از طریق خاک و گیاهان  اجدلیل جذب امواین کاهش صدا به

ها نفر در کشورهای در حال توسعه عنوان معیشت اصلی میلیونبه صنعت یا خدمات سبب شده است که کشاورزی شهری

صوالتی تولید شود که محتواند مفید باشد، خصوصاً زمانیکشاورزی شهری حتی در سطح خانوار هم می. ]19[محسوب شود

که دارای سطح تقاضای باالتری بوده و یا نسبت به محصوالت روستایی دارای مزایای نسبی باالتری نظیر محصوالت 

وزارت کشاورزی امریکا، دارای برنامه ای  .]14[ باشدها و گیاهان تزیینی میگل ها،فاسدشدنی )سبزیجات و شیر(، قارچ

هزاردالر را به طور خاص برای کشاورزان شهری  50کمک های مالی )به صورت وام( تا  است که بر اساس آن قرار است تا

، میلیون دالر به مزارع در کالیفرنیا 518هزار وام به ارزش  23، 2013اختصاص دهد. این در حالی است که در سال 

کمک به کشاورزان بیشتری ت که به دلیل مقیاس کوچکتر مزارع شهری این میزان فکنتاکی ، و ماساچوست اختصاص یا

تواند اثرات قابل توجهی بر روی سالمت و رفاه افراد داشته های گیاهان نیز می صدا، رایحه و رنگ .]10[تعلق می گیرد
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بار اضافی اداری و  ،نیاز به آموزش ساکنین شهراز نظر اجتماعی  که به هر حال معایبی نیز به همراه دارد. ]12؛11[باشد 

از لحاظ زیست و  در مورد فضاهای سبز خصوصی ایجاد شده، ممکن است ارتباطات اجتماعی را کاهش دهد. ،مدیریت منظر

تقاضای آب  ،های صحرایی باید مدیریت شودمحل سکونت موش ،ها را تحت تأثیر قرار خواهد دادطراحی پارکمحیطی 

ای های آبی ممکن است آلودگیهای رایحه در صورت مدیریت نادرست کشت و یابدآبیاری در فصل تابستان افزایش می

مزیت دیگر این  .]18[دهد، هزینه ساخت و مدیریت ساختمان را افزایش میو عمودی های سبزمورد بام درو  ایجاد کند.

توانند از کوچکترین فضاهایی ساختمان کنند، میها زندگی مینوع کشاورزی آن است که بسیاری از افراد که در آپارتمان

 .تولید کنندسالم و ارگانیک های نوین کشاورزی محصول ی یک متر مربع(، با روش)حت

 معضالتی با االب در شده توصیف مزایای از تعدادی سازیکمی جهت که است این شهری کشاورزی با مرتبط اصلی چالش

 .]15؛18[ است مشکل بسیار هزینه - سود مؤثر آنالیزهای انجام. بود خواهیم مواجه

 جانبی والتمحص و محصوالت کشاورزی، ورودی های از ناشی آلودگی ریسک های شهری، کشاورزی به نسبت دیگر نگرانی

 مکان در تکنیک ها جرایا به دلیل آلودگی ها این گونه ، شود گرفته نظر در باید و بوده قانونی نگرانی های چنین. است آن

 .گیردن اوج اشتباه روشی به یا اشتباه
 
 

 پیشنهادی راهکارهای.4

 

بحث  ضرورت تالش و پیگیری مجددانه مسوالن و همکاری بخش های مختلف و جلب حمایت های شهروندان در

 ر است.محیط زیست به خصوص محیط زیست شهری یک ضرورت اجتناب ناپذیر در جهت دستیابی به محیط زیست پایدا

وارد زیر متماعی اد فرصت های بهینه اقتصادی و اجلذا جهت بهبود روند دستیابی به توسعه پایدار زیست محیطی و ایج

 پیشنهاد می گردد:

ه فضاهای هت توسعشده شهری در ج نگاه برنامه ریزی کاربری شهری به استفاده بهینه از فضاهای خالی و یا رها .1

 سبز با استفاده از کشاورزی شهری

ین زمین اده از رزی و سالمت در استفاحمایت و سرمایه گذاری نهادها به خصوص نهادهای مرتبط با توسعه کشاو .2

 ها

 ایجاد مشوق های مالی برای مالکان زمین های خالی در جهت استفاده برای کشاورزی شهری .3

 ارایه تسهیالت و تجهیزات با شرایط ویژه به افراد برای جلب مشارکت در کشاورزی شهری .4

 ردم نهاد استفاده از ظرفیت های محلی مانند شوراهای محلی یا سازمان های م .5

 تامین زیرساخت های الزم توسط نهادهای شهری .6

 یا نواحی شهری ه ایایجاد مراکزی جهت عرضه محصوالت در مراکز محل .7

 ههای بومی، گیاهان کوهستانی و پربازدگونهتکیه بر   .8

  سوق دادن کشاورزی شهری به سمت توسعه پایدار .9

ه به بحث سالمت روان و زیباسازی محیط کدر بخش فضای سبز شهری بحث غذا کمتر مطرح است و بیشتر  .10

هان از ای اصالح زیست محیطی هم در آن دیده شده باید کاربردی شود. چرا که اکنون ثابت شده که گیاگونه

 .کننده هستندکنند که احیاکننده و درمانخود موادی تولید می

 های شهری پروژهدر توجه به اقلیم، خاک و نوع گیاه   .11
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 نتایج و بحث.5

 

 اثیر گذارتوسعه الزمه حرکت به سوی یک توسعه پایدار ایجاد زمینه هایی است که بتواند در همه ابعاد مختلف ت

صل لت ضعف حات به عباشد. توجه صرف به یک بعد نه تنها  توسعه ای متوازن را به همراه نخواهد داشت بلکه در دراز مد

ذاری ست گر سیاالوه بعیک توسعه پایدار  توسعه گردد. برای رسیدن به در سایر ابعاد، می تواند زمینه ساز اغتشاش در آن

ود. یز توجه شن هاآن امکانات و توانمندی های الزم برای اجرای برنامه ها، سیاست های اجرایی، های کالن، الزم است به

د وانند مورمی ت ول زمانبرخی از این راهکارها و سیاست ها به علت ایجاد فرصت های بهینه و پاسخ دهی کوتاهتر در ط

گونه  ده از ایننجام شاتوجه بیشتری قرار گیرند. کشاورزی شهری با توجه به موارد مطرح شده در بررسی ها و ارزیابی های 

مند سیار ارزشبت های موارد است که با توجه به تاثیرات قابل توجه در ابعاد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی، از ظرفی

قیمت بودن  ه گرانبا توجه ب توسعه پایدار می تواند محسوب شود. تولید ارگانیک محصوالت و در نهایت  در دستیابی به

شهری در  ای به ایجاد فضای سبز به همین سبب ندارند کشاورزیزمین در پایتخت و اینکه برخی مناطق شهرداری عالقه

طراحی شهرهای مولد و تولید . دتواند مفید واقع شویحیط های آپارتمانی ممهایی همچون پشت بام و استفاده از مکان

ی محسوب ریزی شهرعنوان یک سیاست اصلی در روند برنامهای بلکه بهعنوان یک رویکرد دوره صنایع غذایی بومی نه به

 یطشرا .شودمی کارهای ضروری در تثبیت این نوع توسعه محسوبخواهد شد. در این میان ترویج کشاورزی شهری از راه

 کشورهای در موجود تجارب از فراتر بسیار نگرشی نیازمند آن در خاک و آب شدید محدودیتهای و ایران کشور طبیعی

 فضاهای ،اوالً که داشت توجه باید شهری کشاورزی در.است کشاورزی اراضی حفظ در یافته توسعه سرسبز و مرطوب

 همه به متعلق و ملی ثروت شهری باغهای ثانیاً،. است فرد به منحصر زیادی حدود تا و محدود شهری کشاورزی به مربوط

 از آنها مندی بهره مانع نباید و دارند سهمی فضاها این از آتی نسلهای پایدار، نگرش یک در نهایت در و میباشد جامعه آحاد

 .شویم فضاهایی چنین
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ABSTRACT  
Urban agriculture can be summarized in terms of growing plants and raising animals in and around the city.  
The growing trend in cities, especially cities in developing countries, has put a lot of pressure on natural 

ecosystems inside and around cities. Many cities in developing countries face the challenge of creating 

formal job opportunities. Meanwhile, urban agriculture can play an important role not only in increasing food 

security but also in improving nutrition, reducing poverty, developing local economies, creating jobs, and 

recycling municipal waste. Sustainable development, especially sustainable urban development To provide 

effective resources for future generations by creating opportunities and infrastructures in cities, while 

optimally utilizing resources to preserve the natural and natural environment of cities. This requires the use of 

all the opportunities and opportunities in the cities. The benefits of this kind of agriculture can be used to use 

organic residues in flats to convert them into compost, and to use gray water or refined wastewater to 

produce food in apartment or horticultural environments. The main feature of urban agriculture, which 

distinguishes it from rural agriculture, is its interaction with the urban ecosystem. The main goals of the 

biological production systems are to optimize production, increase the quality of the environment and the 

welfare of the community. The results of this study, which are based on the study of library resources, 

documents and evidence of successful examples in other countries, show that, given the great benefits of 

urban agriculture, it can be considered as an appropriate solution in To move towards sustainable urban 

development in environmental issues and improve food security and food safety. 
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