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 چکیده

کاهش منابع آب و تخریب افزایش نیاز به غذا،  شهر نشینی، جهان امروز با مشکالت افزایش جمعیت،

های شهری فرصتی بررای   به عنوان بخشی از فعالیت "کشاورزی شهری".رو است محیط زیست روبه

باشرد. ورود هدفمنرد    ایجاد تغییرات مثبت در نظام غذایی جهان و تولید مواد غذایی با کیفیت مری 

محیطی، اجتماعی و مقابله با مشکالت زیست ی کشاورزی شهری به منظر شهری راه حل جدیدی برا

 یشافزا ییشهری تقاضا برای مواد غذا جمعیتبه طور قطع با گسترش شهرها و رشد  باشد. اقتصادی می

را  ییغذا یتبشر بوده است و امن ییغذا کننده مواد ینتأم ترین ی. کشاورزی همواره اصلکندیم یداپ

ست. نیز هی یها ود دارای چالشخ و مزایای کشاورزی شهری در کنار محاسنکند.  یجادبرای جامعه ا

در با کیفیت باشند و از این رو تولید مواد غذایی  های اصلی تحقق اهداف توسعه پایدار می شهرها کانون

هرای  عرصهها، حیاط منازل و  ، با تولید غذا روی بامبسیار مهم استزمان ترین کوتاهترین مکان و  کم

نیاز غذایی شهروندان را تاًمین و کیفیرت محریط    نتوامیبا اعمال مدیریت صحیح  مناسب شهری و

شهری داد ترا برا ایجراد اشرتغال و کراهش       درآمداقشار کمزیست شهری را حفظ کرد و فرصتی به 

مرروری و  های غذایی خانوار به امنیت غذایی برسند. از این رو تحقیق حاضرر براسرار روش    هزینه

 باشد. یای م توصیفی و با استفاده از مطالعات کتابخانه

 
  امنیت غذایی -توسعه پایدار -نظام غذایی -کشاورزی شهری -شهر نشینی -افزایش جمعیتها:  کلید واژه
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آن متوجه الگوی مصرف است. امروزه سرانه مصرف در شهر به  یرتاث ینتر ای دارد، اما مهم گسترده یاربس

 یعتبا طب ییانبا الگوی مصرف روستا یسهدر مقا یزن ینانی مصرف شهرنشاز روستاست. الگو یشمراتب ب

را  ینپنجاهم سطح زم یکبه چهار پنجم از منابع جهان در شهرها که تنها  یکنزد موعناسازگار است. در مج

ها،  روزافزون ساخت وساز در آن یششدن شهرها و افزا ی. گسترش و صنعترسد یاند به مصرف م اشغال کرده

راستا  نو در هما یطیمح یستو ز یکیو اکولوژ یاقتصاد یازهایبه غذا و ن یازمانند ن یشده تا عوامل موجب

 توان یاست که چگونه م ینا یدر شهرها به شدت احسار شود؛ اما مسئله اصل یشتر،ب ینگیِمبرم به سبز یازن

 یراه ها ینتر یاز اصل کیی یشمندانگفته را پاسخ داد. اند یشپ یازهاین یتو پرجمع یصنعت یدر شهرها

 یکه در زندگ یا اند رابطه دانسته یعتبا طب ینرابطه انسان شهرنش یترا تقو ینیمقابله با معضالت شهرنش

 ینتأم یستمی،تواند با مالحظات اکوس یم یانم یندر ا یشهر یاست. کشاورز گسسته شده یتا حدود یشهر

کننده و مصرف کننده مواد  یدتول ینب یمو مستق یهوارتباط دوس یکو  یابدتوسعه  یغذا و خدمات فرهنگ

   آورد. به وجود  ییغذا

 

 یصنعت :کند یم یفتعر ینگونهرا ا یشهر یکشاورز( FAOملل متحد ) یخواروبار و کشاورز سازمان

روزانه از طرف مصرف کنندگان  یغذا و سوخت عمدتا در پاسخ به تقاضا یابیو بازار یدتول یندهایاست که فرا

موضوعات  و حومه آن پراکنده است. یآب در سراسر منطقه شهر و ینزم بر شهرستان، داخل شهر،در 

از قرن نوزدهم و با شروع  .شودمشخص شده و بحث می ییغذا ستمیس یداریمؤثر بر پا ینیمربوط به شهرنش

برخی که  رتصو برخالفاند که  بوده ییغذا یهاستمیو هم موتور سکننده مصرفشدن، شهرها هم  یصنعت

در  شکالتو م. منابع ابندیی، در سراسر جهان گسترش ماست کنترل قابلکنند گسترش شهرها فکر می

 یداریپا تیتواند به تقویکه به نوبه خود ماست،  یمنبع نوآور شهر چنینهممتمرکز شده اند، شهرها 

، انتشار، پردازش و دیط با تولمرتب یهاتیاز فعال یمجموعه ا ییغذا ستمیس کمک کند. ییغذا یهاستمیس

از  ییمسائل مربوط به مواد غذا دهد یم لیرا تشک ازیزباله و منابع مورد نتولید  یی،استفاده از مواد غذا

تر عیاز نظر دامنه وس ییغذا ستمیاما مفهوم س است را برای جوامع به دنبال داشته یهایها قبل نگرانمدت

تواند از بین های که در این زمینه وجود دارد را میو نگرانی شودیموفق مو  ردیگیرا در بر م دیاست، تول

انسان  یازهایصرفاً با هدف برآوردن ن نیاشود، بررسی میچند منظوره  دگاهیاز د جانیدر ا غذا ببرد.

 یحرکت محصوالت )نقش بازار( و سامانده یسازمانده قیشود ، بلکه از طری( انجام نمیاهی)عملکرد تغذ

به  ییغذا تیامن در خدمت است. یو حفظ تعامالت اجتماع جادیدر ا زی)نقش کمبود( ن ییغذا یها وعده

سالم و فعال  یداشتن زندگ یو سالم برا یکاف یعمر به غذا جامعه، در تمام ادوار کیهمه افراد  یدسترس

 .باشد یم یاجتماع نظام کیدر  ییغذا تیامن نیو درآمد خانوار از عوامل مهم در تأم شود یمگفته 

پرورش  ی،زراعت، دامدار ی،اعم از باغبان یکشاورز یها یتفعال یهاشاره دارد به کل یشهر کشاورزی

از منابع  یمجموعه ا یها رو یتفعال ینا یرند،گ یشهر ها انجام م یرامونکه در داخل و پ یجنگلکار یان،آبز

 یدتول یتوانند برا یرد که میگ یصورت م یرهو غ یکار، پسماند ها، انرژ یرویآب، ن ین،زم یلموجود از قب

 یها یازاز ن یبرطرف کردن بخش یبرا یاو  یروانه کردن به مراکز شهر یبرا یخوراک یرو غ یمواد خوراک

 Economic appraisal of profitability and sustainability of peri-urban) دخانوار به کار رون یاساس

agriculture in Bangkok 
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Vagneron, 1 March 2007.) 

 

دهنده  ارائه که یدارپا یشهرها یجادا به یازن دهه گذشته و چند یط یرانگسترده درا ینیشهرنش

حال حاضر و در  در یتمام ساکنان شهر یشغل مناسب برا و یهسرپناه اول ،یبه اندازه کاف ییخدمات موادغذا

 ورهایکش یازشهرها یبرخ مشکالت در ینحل ا یاست برا کشور یندهآ یچالش بزرگ برا یک باشد، یندهآ

 یباغ ها بالکن و ها، مانند بام یقطعه خال بال استفاده و یفضاها جهان اول استفاده از یحت جهان سوم و

به  تواند یخالقانه است که م یها ازراه یکی ،یشهر ییموادغذا یدتول ی،که درشهرها فراوان است، برایعموم

 یکبه عنوان  تواند یم یزن یراندرا یشهر یکشاورز ینبنابرایاید. ال ساکنان باشتغ و ییغذا یتکمک امن

مطرح شود  یشهر یستز یطمح یریتمد یشافزا و ییغذا یو ناامن یشهر کاهش فقر یمکمل برا یاستراتژ

،کاهش فقر، یمقوله درتوسعه اقتصاد محل ین، ایدنما یفاشهر ا ییغذا یتامن یشافزا در یو نقش مهم

سبز و استفاده مجدد از  یساخت فضا ،یشهر یاجتماع یها یتزنان درفعال یژهو بهشهر  یرن افراد فقواردکرد

 است. یز سهیمن یشهر یها زباله

 

   

 ها مواد و روش

 

 تاریخچه کشاورزی شهری

دارد. هر سنت   شهرها وجود هیبه شدت در داخل و حاش یکشاورز قدیمی یهاسر جهان، سنتادر سر

در داخل  یشهر یکشاورزاما  دارد. یمحل ی وفرهنگی، اقدامات اجتماع ،شهر یمحل میدر مفاه شهیر أقیعم

 است. جدید دهیپد کی شهرها

های  جوامع باستانی مانند مصر و ماچو پیچو دارای سیستمی بودند که آب را تصفیه کرده و در گلدان

مختلف از  یبا کارکردها یشهر یاورزکش یبشر خیدر سراسر تاردادند. سبزیجات مورد استفاده قرار می

  .گرفته تا گذراندن اوقات فراغت وجود داشته است ییمحصوالت غذا دیتول

 هایی راه دیبا یشهر نیرنشیفق ژهیو ، بهیاست که تعداد ساکنان شهر یمعن نیبه ا عیسر ینیشهرنش

 یها امر با روش نیااند.  دهگسترش دا اریرا بس یشهر یکشاورز اریمق برای همین کنند دایحفظ خود پ یبرا

توان در  یرا م ریو اخ یخیتحوالت تار راثیم نیرو به رشد همراه است، بنابرا تیجمع برای دیتولی به دیجد

 مشاهده کرد. یشهر یامروزه کشاورز وهیش

کنترل  یمواقع به خوب یدر بعض کرده است. ریمختلف را غافلگ یشهرها ههموار ییغذا یناامن

، تا ییغذا تیامن کرد. یحمله م تیاز جمع یقابل توجه شیوب کم یها مواقع به بخش یضشود، در بع یم

و  یشده عموم یزیر از آن با مداخالت برنامه ینشده، و بخش  هماهنگ یاقدامات فرد قیاز طر یحدود

  شد. یاداره م یخصوص

در تمام نقاط  است. داشته یساکنان شهر یبرا ییمواد غذا نیدر تأم ینقش یشهر یها، کشاورزدر همه زمان

 یرا برا یاریبس یابتکار یها را توسعه داده و روش یشهر یکشاورز یهاستمیباستان س یها جهان، تمدن

از  دی، هنوز باقتیدر حق کردند. یمنابع طراح ری، آب و سانیکارآمد زم تیریو مد ییمواد غذا دیتول
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 تیریو مد یاراض یمربوط به کاربر یهاستمیو س یقبل یهاتمدن ییمواد غذا دیتول یها ستمیس

 یکشاورز ستمی، دو س1۹۹٠در حال توسعه در دهه  یکشورها شتریدر ب ها آموخته شود. آن یها رساختیز

های مدرن یفناور بااست و هم  جیرا یسنت ستمیسهم ، یدر مناطق شهر .یمدرن و سنت :مکمل وجود دارد

  تولیدات باالیی دارند.

شود. نکته بستر شرایط بومی و الزامات خاص هر منطقه شهری تعریف وتوجیه میکشاورزی شهری در 

مهم این است که مقصود از کشاورزی در شهر، زراعت وکشت و کار به معنای عمومی آن نیست. تولید 

ای وتوسعه یافته برای کشاورزی اساسی نظیر گندم، برنج و غالت نیازمند شرایط کشاورزی حرفه محصوالت

 .نیازهای ملی و در مقیار کالن استتأمین 

 

 اهمیت کشاورزی شهری

های آسان و با مقصود از ایجاد کشاورزی در شهر، کاشت و تولید محصوالت خرد غذایی با روش

های بومی در مناطق مسکونی شهری نه جات و برخی میوهباشد. تولید سبزیجات، صیفیحداقل امکانات می

-های توسعه شهری، امری سودمند و ضروری تلقی میبلکه بنا به ضرورت تنها محتمل و انجام شدنی است،

جوامع  یبرا یاریبس یفیو ک یکم یایدر عصر حاضر در حال گسترش است و مزا یشهر یکشاورز. شود

 یتگسترده و در نها یطیمح یستو ز یاجتماع ی،در سه بعد اقتصاد یشهر یکشاورز یایدارد. مزا یشهر

 زیکشاور یها یتدهد روز به روز حوزه فعال یها نشان م یشود. بررس یم یشهر ریدامنجر به توسعه پا

  کند. تغییر می یدجد یزندگ یشوند و متناسب با سبک ها یگسترده تر م یشهر

 کند: کشاورزی شهری در سه بخش زیر دارای اهمیت است و ایفای نقش می

 

 اجتماعیاهمیت و تاًثیرات 

های گی بخشیدن به روح عمومی شهر، ایجاد رغبت، ایجاد فرصتها، زندمزایا: رشد برهم کنش

آموزشی، تامین نیازهای سبزیجاتی، ایجاد فرصت های تفریحی انفعالی، ایجاد فرصت مشارکت، تامین مواد 

 .غذایی سالم و تازه، ایجاد فضاهای جذاب زیست محیطی شهری

بار اضافی اداری و مدیریت منظر، کاهش  معایب: نیاز به آموزش ساکنین شهر، خطر بالقوه خرابکاران،

 .ارتباطات اجتماعی در مورد فضاهای سبز خصوصی

 

 زیست محیطیاهمیت و تاثیرات 

مزایا: استفاده از مواد زاید جامد، بهبود تنوع و تجربه زیباشناختی، ایجاد منظری کارآمد، بهبود تنوع 

 .، کاهش اثرات جزیره گرماییو مهار سیالب شهری روانابزیستی، استفاده از روش های ارگانیک، استفاده از 

های صحرایی باید مدیریت شود، ها را تحت تاثیر قرار خواهد داد، محل سکونت موشمعایب: طراحی پارک

تقاضای آب آبیاری در فصل تابستان افزایش می یابد، در صورت مدیریت نادرست کشت های آبی ممکن 

 ایجاد کند. طبوع()بوی نام ایهای رایحهاست آلودگی
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 اقتصادیاهمیت و تاثیرات 

های کوچک برای تولید محصوالت ، در مقیارشودقیمت مواد غذایی  باعث کاهش نسبیتواند مزایا: می

 .غذایی شهری مورد استفاده قرار گیرد، اقتصادی بودن هزینه های ساخت مناظر شهری

 .اختمان را افزایش می دهدمعایب: در مورد بام های سبز، هزینه ساخت و مدیریت س

 

 انواع کشاورزی شهری

  بالکن یاخلوت  یاطکشت درح   .1

بزرگ  یها ها و بالکن از خانوارها در پشت بام یاری، بسیقاو شمال آفر یانهو خاورم یاییکشور آس یندر چند

غذا و  یها هیندر هز ییجوتازه، صرفه یجاتخانواده با سبز ییغذا یها یمرژ یسازیغن یخود، برا یها خانه

دهند.  یخانه ها پرورش م یها را در حیات خلوت و بالکن یاهانیو گ یی، مواد غذایکسب درآمد اضاف

داده  یههد یگانمواقع به دوستان و همسا یشود و در برخ یها درخانواده مصرف م گلخانه ینمحصوالت ا

پر از  یزهای، سطل، جعبه، قفسه و میسفال یها ساده مانند گلدان یدتول یها یستمشود. در اکثر موارد س یم

در بسیاری از کشورها دولت از  شود. رو به رشد اجرا می یها یطمح یرسا یاخاک ، مخلوط خاک و کمپوست 

 کند. این طرح ها حمایت می

 یابانخ یهبوستان در حاش   .2

ر استفاده معمول در کنا یعنیشوند که کاربرد دوگانه داشته باشند؛  یم یطراح یبه صورت ها یابانخ یبعض 

 شود. یاداره م یمحل یمعموال توسط شهردار یمحل یها بوستان یندارند. ا یزن یحیکاربرد تفر

  یباغ مشارکت   .3

ها و فراهم  و گل یجاتبه منظور پرورش سبز یگاناز دوستان و همسا یاست ک توسط گروه یمنظور باغ

 یها . هدف باغشود یساخته م یه صورت اشتراکب یح،سازنده و تفر یتعامالت اجتماع یبرا ییها کردن فرصت

تنوع  یجادا یح،مطبوع، تفر یفضا یجادبلکه ممکن است با هدف ا یست،ن یاهانلزوماً رشد گ ی،مشارکت

توان به می از جمله کند یها چند هدف را دنبال م باغ ینا یجادشوند. ا یستأس یدرمان یباغدار یا یستیز

و  یشهر یستز  یطدر مح یستیتنوع ز یشافزا یستی،ز  یطمح یداریاده، پابالاستف یشهر یفضاها ینیبازآفر

 .اشاره نمود یمحل یغذا یدتول یها کاشت درخت و پروژه یقکربن از طر یانداز دام مناطق به یشافزا

   یلیفام یها اغب .۴

د تا صدها شهر که از چن یهحاش یادر شهر  یا یهناح یکمتمرکز در  یعبارت اند از اراض یلیفام یباغ ها

 یلیفام یها باغ ین. در اشوند یها اداره م خانواده یاشده اند و توسط افراد و  یلکوچک تشک یقطعه اراض

 .گیرندیقرار م یبه صورت جداگانه مورد کشت و زرع و باغبان یقطعات اراض

 ها گلخانه  .۵

 دارند. یعموم یا یشخص یکه کاربردها یتجار یا یمسکون یها ساخته شده در مجتمع یها گلخانه 

  بام سبز     .۶



 

6 

 های شهری نیزو کنترل سیالب یریتمد بخشی ازهستند که  یشهر یاز کشاورز یسبز نوع خاص یها بام

 یها بام .شود یبهبود نسبت نفوذ م یقاز طر یسطح یهاسبز باعث کاهش رواناب یها بام ،شوندمحسوب می

 است. قابل نفوذ مطرح شده یراز سطوح غ یناش یشهر یها راه حل مبارزه با رواناب ینسبز به عنوان موثرتر

  سبز یوارهاید     .7

است.  شده یدهپوش یاهیطور کامل با پوشش گ به یا یطور نسب است که به ای یستادها یاآزاد  یوارسبز د یوارد

به  روش ینشود. ا یاستفاده م یو مواد خوراک ینیتزئ یاهانرشد گ یبرا یو خارج یداخل یوارهاید یاز فضا

ها در  هستند؛ کاربرد آن کوهبا ش یارسبز بس یوارهایبخشد. د یم یخاص یباییز یو خانگ یشهر یطمح

از  توانند یاش، همگان م محیطی یستز یایکه صرف نظر از مزا نماید یم یجادرا ا ینیدلنش یسبز نما یها بام

 آن لذت ببرند.

  یمزارع عمود    .8

 یا ها( )آسمان خراش در گلخانه یاهانبه روش کاشت گ یشهر یرزاز کشاو یبه عنوان بخش یعمود یکشاورز

 یکیاز تکن یعمود یمدرن کشاورز یده. اشود یشده اطالق م یهها تعب در آن یطور عمود که به ییفضاها

را  ینور مصنوع یزاند میخورش یعیبا نور طب توان یها م که در آن برد یبهره م ای یشهش یها مشابه گلخانه

در صدها  ییمحصوالت غذا یددر تول یعیقصد دارند تا از بروز مشکالت طب یمزارع عمود داد. یشافزا

 کنند. یریکه مصرف خواهند شد جلوگ ها یماریو ب یمناطق مستعد خشکسال یتاز مراکز جمع یلومترک

 کوچک یارپرورش احشام در مق      .۹

و همچنین تغییر سبک زندگی از روستا  به دلیل افزایش جمعیت و نیاز مردم به گوشت و فراورده های دامی 

به شهرنشینی برخی از مردم برای ایجاد اشتغال و همچنین تامین نیاز سایرین پرورش دام و طیور را در 

 اطراف شهر ها در مقیار های کوچک و بزرگ راه اندازی کرده اند.

 یکآکواپون .1٠

را در  یاعم از دام و آبز یوانونه حکه پرورش هر گ یکشاورز یتعبارت است از هر نوع فعال یکآکواپون 

مصرف آب را به دنبال دارد چرا که  ییجو صرفه یک. روش آکواپونکند یمحدود و مختلف فراهم م یها  یطمح

 .کنید یدو محصول استفاده م یمنبع آب برا یکشما از 

با  شود که ( میآب حاصل از بارش تیریمد) البیس تیریمدهای متداول کشاورزی شهری سبب  انواع روش

داد و از آلوده شدن  شیسطوح قابل جذب در شهر را افزا توان یم یشهر یکشاورز یها ستمیاستفاده از س

با به  ا،یدن یبا توجه به مشکل کمبود آب در اکثر شهرها گرید یینمود از سو یریشده جلوگ یآب جار

نمود و در  یریها جلوگ آب نیاز اتالف ا توان یم ،یشهر یآب حاصل از بارش در قسمت کشاورز یریکارگ

 .میکن ییها صرفه جو نهیهز

 

   

  نتایج و بحث
 

سالم،  یوجود دارد که کل مردم بتوانند در تمام اوقات به غذا یزمان ییغذا تیفائو امن فیبراسار تعر

 ،یبه غذا در سطح فرد یدسترس نیداشته باشند ا یدسترس ییغذا یازهایپاسخ به ن یبرا یو مغذ یکاف
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 دهدکه ینشان م توسعهدر حال  و  افتهی توسعه  یمتمرکز است. مطالعات کشورها یو جهان یمل ،یانوادگخ

 ییغذا یها  نهیکاهش هز ،یتازه و مغذ ییبه در دسترر بودن مواد غذا تواند یم یشهر یکشاورز یها تیفعال

 یها زباله افتیباز نیچنو هم ییبه انواع محصوالت غذا میمستق یدسترس ،ییمواد غذا یها قبض یبر رو

 تیبا امن یکیارتباط نزد یشهر یکشاورز یها تیلکه فعا دهد ینشان م کشور  1۵کمک کند. مطالعه  ،یشهر

 .دارند یا هیاز نظر تغذ یکاف ییغذا میو رژ ییتنوع غذا ،ییغذا

 

 ،یا هیمانند ثبات تغذ یعوامل متعدد قیتوان از طر یرا م ییغذا تیبر امن یشهر یرکشاورزیتاث

 فروش مشاهده کرد. قیدرآمد از طر دیصرفه و تول  به مقرون  ییغذا نیو در دسترر بودن غذا، تام یدسترس

 دهنده خدمات مواد ارائه دارکهیپا یشهرها جادیا به ازین دهه گذشته و چند یط رانیا گسترده در ینیشهرنش

 باشد، ندهیدرحال حاضر و در آ یکنان شهرتمام سا یوشغل مناسب برا هیسرپناه اول ،یبه اندازه کاف ییغذا

 جهان سوم و یورهاکش یازشهرها یبرخ مشکالت در نیحل ا یاست برا کشور ندهیآ یچالش بزرگ برا کی

که  ،یعموم یباغ ها بالکن و مانند بام ها، یقطعه خال بال استفاده و یجهان اول استفاده ازفضاها یحت

به کمک  تواند یخالقانه است که م یها راه از یکی ،یشهر ییذاموادغ دیتول یدرشهرها فراوان است، برا

  .دیایاشتغال ساکنان ب و ییغذا تیامن

 

توان بشرح زیر خالصه مزایای مهم کشاورزی شهری در عصر غلبه صنعت و تکنولوژی بر جوامع بشری را می

 نمود:

 سبز فضای جایگزینی برای عنوان )به آب مصرف در جویی صرفه( 

 کشاورزی محصوالت برای رشد منابع به جامد زائد مواد و البفاض تبدیل 

 کشاورزی تولید برای خالی فضاهای از استفاده 

 انرژی در جویی صرفه 

 ذخیره ونقل، حمل های هزینه در جویی صرفهمحصول تلفات از کاهش و سازی 

 یشهر ستیز طیمح تیفیک بهبود 

 ر مناطق خشکد ژهیو هب، دما و رطوبت دمانن یمیعناصر اقل لیتعد 

  نهیهز در ییو صرفه جو ییفراهم کردن مواد غذاخانوار یمصرف یها 

 یشهر ریفق تیجمع یبرا شتریدرآمد ب جادیا 

 ها آن یبرا دیمف یبدن تیسالم و فعال یمورد غذاها در آموزش به کودکان یبرا یموثر یابزار آموزش   

 

 هاچالش

هایی بشرح زیر نیز هست که البته با دارای معایب و چالشدر کنار مزایای زیادی که کشاورزی شهری دارد، 

 توان اثرات آنها را کاهش داد. مدیریت صحیح می
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تواند سبب گسترش بیماری در مردم  استفاده از فاضالب برای آبیاری بدون نظارت و درمان دقیق می -1

لف شهر های تصفیه مناسب در مقیار کوچک در مناطق مختدر این حالت باید سیستم .شود

 مستقر شود.

 .باشد کشت در زمین های آلوده نیز نشان دهنده یک خطر برای سالمت مصرف کنندگان می -2

ها اگرچه فرایند توزیع محصوالت را به بازارهای محلی تسهیل  عمل کشت در امتداد کنار جاده -3

که توسط وسایل ای  های گلخانه آمیز است زیرا مواد غذایی را در معرض گازکند اما عملی مخاطره می

 .دهد شود قرار می نقلیه تولید می

دو فعالیت توانند به عنوان در صورت عدم مدیریت صحیح و برنامه جامع میکشاورزی و شهرنشینی  -۴

گردد. بنابراین از های محدود  سبب رقابت برای دسترسی و استفاده از زمین تلقی شده وناسازگار 

گذارد، باید جایگاه هر وبی بر خرداقلیم و اکولوژی شهر میآنجا که کشاورزی شهری تاثیر بسیار مطل

. های کشاورزی در هر شهر و مناطق مختلف یک شهر مشخص گرددو نوع فعالیت پذیرفته شده یک

  

 )مانند آب با قیمت مناسب( های قانونی و موانع اقتصادی برای دسترسی به زمین و منابع محدودیت -۵

ترین مشکالتی است که در کشاورزی شهری با  از جمله رایج شهری بازدارنده مقررات و ها سیاستو

 آن مواجه هستند.

 

 پیشنهادات

 دقت در انتخاب نوع محصوالت کشاورزی -

 یاریآب یها یستمآب و س یریتمد -

   ارگانیک یستمدر س یمواد معدن یهتغذ یریتمد -

 آفات یدارپا یریتمد -

 آموزش مناسب  -

 شهری حمایت از تولیدات -

 جهت گسترش و افزیش کارایی کشاورزی شهری الزم یهایوراز فنا یتحما -

  یکشاورزان شهرمدیریت  یبرا یسازمانتشکیلت  ایجاد -

 فقدان و هستند محلی تجاری مراکز و موسسات کشاورزان، سایر با ارتباط تقویت نیازمند کشاورزان -

 است محسور ارتباطی های شبکه این
 

   
 

 نتیجه گیری
 

روی بام ها،  ییشهری اشاره دارد و مواد غذا یطدر مح ییمحصوالت غذا یدلکشاورزی شهری به تو

است که در آن با  یستمی. کشاورزی شهری سشود یم یدتول یدر فضاهای باز عموم یامنازل، باغ ها و  یاطح
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و  ینرا تام ندانشهرو ییغذا یازهاین توان یدر شهر م یعیدر استفاده از منابع طب یحصح یریتاعمال مد

 یت،کار و فعال ینکرد. ا یریجلوگ یعیطب یرذخا یبشهری را حفظ کرد و از تخر یستز یطمح فیتیک

را در  یمهم تغییرات آورد، یشهرها به وجود م یریتو مد یدارپا ۀرا برای توسع یدیهای جدی و جد فرصت

تا با کاهش  هدد یشهری م فقرایرا به  یو فرصت کند، یم یجادا ینزم یریتو در مد سالمتی ی،زندگ یطمح

خود با موانع و  یای. کشاورزی شهری در کنار مزایابنددست  ییغذا یتهای غذای خانوار به امن ینههز

تضادهای  ین،و آب، عدم عالقه برای کارکردن روی زم ینزم یتهایمحدود ی،مانند الزامات قانون ییها چالش

از  یکیکشاورزی شهری به عنوان  یردر سالهای اخ ینکهبا ا رسد یرو است. به نظر م به رو یرهو غ ینکاربری زم

 یزانحال به علت چالش های موجود برنامه ر ینمطرح شده است با ا یداربه شهرهای پا یدنراهبردهای رس

کشاورزی شهری الزم است بر  یایبه منافع و مزا یابیاند. برای دست گرفته یدهآن را ناد یادیشهری تا حد ز

 چالش ها غلبه کرد. ینا
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 فرصتهای آن. ، کشاورزی شهری: چالشها و2٠1۵و همکاران ، م.  یرترابیم -
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