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1- مقدمه

ارائه  به  زیادی  دانشمندان  شهرها،  رشد  زیست محیطی  مخرب  نتایج  شدت  شدن  آشکار  با  اخیر  سالیان  در 
راهکارهایی جهت بهبود اوضاع زیست محیطی پرداختند و همچنین جنبش های بسیار زیادی جهت جلوگیری از 
تخریب محیط زیست شکل گرفت. در امتداد این تالش ها، راه كار جدیدی تحت عنوان »كشاورزی شهری« مطرح 
شد كه آن را می توان رویکردی از توسعه پایدار برشمرد كه در آن طراحی و ساخت وساز در خدمت جامعه بشری 

و هماهنگ با اكوسیستم پایدار طبیعت عمل خواهد كرد و مانع از كاهش كیفیت های محیط طبیعی خواهد شد.

كشاورزی شهری بیشتر به دنبال به كارگیری روش های نوین است. به عنوان مثال، كشت بدون خاک، 
استفاده از نور مصنوعی، استفاده از آب خاكستری، به كار بردن فناوری اطالعات و نوآوری های دیگر از 
مقوله های كشاورزی شهری است. همچنین كشاورزی شهری صرفًا برای سرگرمی و گذراندن اوقات 
فراغت نیست. بلکه تالشی جدی برای تأمین غذایی خانوار، كسب درآمد و ایجاد اشتغال است. ضمن 
آنکه به ارتقا كیفیت محیط زیست، كاهش آلودگی و بهبود فضای سبز شهری نیز كمک شایانی می كند.

در گذشته حضور فعال باغ های مثمر )میوه دار( در منظر شهری این مهم را فراهم می كرد كه عالوه بر 
رفع نیازهای زیست محیطی، فضاهای تفرجگاهی در شهر باشند و میوه های آنها نیز توسط مردم استفاده 
شود كه با گذشت زمان این مسئله كمرنگ شده است. البته هم اكنون نیز نمونه های موفقی از كشاورزی 

در منظر شهری در برخی شهرهای كوچک مشاهده می شود.
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2- تعريف کشاورزي شهري

با توجه به شرایط خاص هر منطقه و با توجه به سیستم اكولوژیکی و اقتصادی شهرها تعاریف مختلفی 
می توان از كشاورزی شهری ارائه داد. ساده ترین تعریف كشاورزی شهری، تولید مواد غذایی در محدوده 

شهرها می باشد كه توسط سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد1 در سال 1996 ارائه گردید.

»کشاورزی شهری« با نام التین Urban agriculture را به طور خالصه می توان پرورش گیاهان 
و جانوران در داخل و اطراف شهرها تعریف كرد. كشاورزی شهری فقط به پرورش گیاهان خوراكی و 
غیرخوراكی موردنیاز محدود نمی شود، بلکه پرورش دام و طیور، پرورش قارچ و... نیز در این حوزه قرار 
با تنوع فعالیت های كشاورزی و خانگی  می گیرد. براساس تعریف FAO ، كشاورزی شهری می تواند 

منجر به امنیت غذایی و ایجاد درآمد شود.

براساس تعریف ارائه شده از سوی مركز تحقیقات بین المللی توسعه، كشاورزی شهری عملی است كه در 
درون شهر مستقر شده باشد و از منابع انسانی و مادی برای كشت، عمل آوردن و توزیع انواع مواد غذایی 
و یا محصوالت غیرغذایی به محدوده درون شهری و یا اطراف شهر استفاده می كند. نکته قابل توجه در 
تعریف كشاورزی شهری در این است كه معمواٌل كشاورزی شهری در مکانی اتفاق می افتد كه در آن 

مکان انتظار نمی رود فعالیت كشاورزی رخ دهد.

مقصود از كشاورزی شهری، زراعت و كشت و كار به معنای عموم آن نیست. تولید محصوالت كشاورزی 
اساسی نظیر گندم، برنج و غالت نیازمند شرایط كشاورزی حرفه ای و توسعه یافته برای تأمین نیازهای 
ملی و در مقیاس كالن است. منظور از ایجاد كشاورزی در شهر، كاشت و تولید محصوالت خرد غذایی 

با روش های آسان و با حداقل امکانات در محدوده بافت شهري است.

كشاورزي شهري در هر جا كه انساني حتي در كوچک ترین قطعه خاک بتواند دانه اي كشت كند به وجود 
مي آید. این تنها محل انجام كشاورزي شهري نیست كه آن را از كشاورزي سنتي و روستایي جدا مي كند، 

بلکه مهم تر، تعامل و كنار آمدن با یک اكوسیستم شهري است.

و  تفریح  هدف  با  دیگری  و  غذایی  مواد  و  درآمد  كسب  عمده  هدف  دو  با  معمواًل  شهری  كشاورزی 
سرگرمی در زمین های اطراف خانه ها مانند حیاط خلوت ها، بالکن ها و بام ها و یا در زمین های مشترک 

میان تعدادی از شهروندان اتفاق مي افتد.

كشاورزی شهری، سیستم و چرخه اي كاماًل پیچیده است با هسته دانش سنتي كه فعالیت های تولیدي، 
فرآوري و توزیع و فروش محصوالتي از قبیل سبزیجات، میوه، گل هاي زینتي، درختان غیرمثمر، گیاهان 

دارویي، گیاهان معطر، قارچ،  گوشت،  شیر، تخم مرغ و... را در شهر و حومه شهر شامل مي شود.

1-Food and Agriculture Organization(FAO)
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3- تاريخچه ي کشاورزی شهری

تا  گرفته  غذایي  تولید محصوالت  از  كاركردهاي مختلف  با  بشري، كشاورزي شهری  تاریخ  در سراسر 
گذران اوقات فراغت وجود داشته است. تاریخچه كشاورزي شهري حدوداً به 10000 سال قبل برمي گردد، 
جایي كه چین، مصر و هند، كشاورزي را بخشي از زندگي خود مي دانستند. كشاورزي شهري به معناي 
كشاورزي درون بافت شهري در آمریکا با باغ پیروزي درست بعد از جنگ جهاني آغاز شد. پس از این در 
بسیاري از شهرها در كشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه، مطالعات پیرامون كشاورزي شهري رواج 

یافته و تجربه هاي عملي پیرامون كشاورزي شهري به انجام رسیده است.

عده اي خاستگاه مباحث كشاورزي شهري را مربوط به اواخر دهه 70 میالدي از كشور كانادا مي دانند 
این بحث مي دانند. چاپ كتاب  از سردمداران  را  بریتانیاي كبیر  و  آمریکا  ایاالت متحده  نیز  و عده اي 
»كشاورزي شهري: غذا، شغل و شهرهاي پایدار« توسط جک اسمیت در 1996 نقطه عطفي در تعریف 
موضوع  در طرح  بودن  رو  پیش  خاطر  به  در سال 2004  بود. وي  بین المللي كشاورزي شهري  نقش 
به عنوان  بي شماري  عده  سوي  از  شهري«  كشاورزي  »گزاره  كردن  مطرح  نیز  و  شهري  كشاورزي 

پدركشاورزي شهري شناخته شد.

در حالی كه از كشاورزی شهری به عنوان یک موج جدید نام برده می شود، اما چندان موضوع جدیدی 
را برای بشر مطرح نکرده است. جوامع باستانی مانند مصر و ماچوپیچو دارای سیستمی بودند كه آب 
را تصفیه كرده و در گلدان های سبزیجات مورد استفاده قرار می داده است. اگر چند هزار سال به جلوتر 
بیایید، باغ های اختصاصی آلمان در قرن 19 را مشاهده خواهید كرد كه فضاهایی را برای شهروندان در 
نظر گرفتند تا مواد غذایی خود را در آن تولید كنند. در قرن بیستم، ساكنان ایالت متحده عربی و كانادا 
باغ هایی را برای كمک به از بین بردن عوامل استرس زا در صنعت كشاورزی طی جنگ های جهانی اول 

و دوم ارائه كردند.

با در نظر گرفتن تاریخچه طوالنی كشاورزی شهری، متوجه می شوید كه هدف از ایجاد آن، داشتن آزادی 
برای تولید میوه، سبزیجات، تخم مرغ، شیر و حتی گوشت برای افراد خانواده و تولید آنها مانند روستاهای 
امروزی است. با این حال یکی از اهداف ارزشمند هر شهر تنها دادن اجازه برای این امر نیست، بلکه 
هدف این است كه از شهروندان بخواهند تا جایی كه امکان دارد بخش بزرگی از مواد خوراكی خود را 

خودشان پرورش دهد.

به گفته سازمان خواربار و كشاورزی ملل متحد، حدود 800 میلیون نفر در دنیا مشغول كشاورزی شهری 
هستند و 15 درصد غذای جهان به ویژه میوه و سبزیجات و دام های كوچک در شهرها تولید می شود، 
اما كشاورزی شهری تنها معطوف به تولید محصوالت غذایی نیست، بلکه تولید محصوالت غیرخوراكی 

مثل گیاهان دارویی و زینتی را هم شامل مي شود.
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4- تحقيقات و مطالعات انجام شده در داخل و خارج از کشور

بهداشت  منظر؛  چهار  از  را  شهری  كشاورزی  مشکالت   ،1394 سال  در  همکاران«  و  »میرترابی   -1
كشاورزی  عمده  خطرات  نمودند.  بررسي  چشم انداز  زیبایی  و  اقتصاد  سالمت،  محیط زیست،  و 
شهری درحوزة بهداشت و سالمت، شامل آلودگی باكتریایی در مناطقی با خاک های آلوده شده با 
پسماندها و یا براثر آبیاری با آب آلوده، امکان انتقال بیماری های مشترک بین دام و انسان، امکان 
تجمع آالینده های شیمیایی و فلزات سنگین موجود در محیط شهرها و آالینده های آلی در مواد 
براثر  آب وخاک  آلودگی  كشاورزی شهری،  زیست محیطی  مشکالت  مهم ترین  می باشند.  غذایی 
استفاده از مواد شیمیایی است. رواناب كود شیمیایی می  تواند باعث آلودگی نهرها و آب زیرزمینی، 
تخریب زمین ها، فرسایش، شوری و سیلتی شدن خاک شود. از عمده مشکالت اقتصادی ناشی از 
كشاورزی در شهر به ویژه در كشاورزی بزرگ مقیاس و با فناوری های نوین، تعیین هزینه-فایده 
است. هزینه هاي باال در احداث بام سبز و باغ عمودی و موضوع بیمه و نبود مدل خاصی برای 
تعیین میزان ریسک این گونه ساختارها، از دیگر مشکالت كشاورزی شهری است. ضمنًا ممکن 
است برخی از مزارع و باغات شهری از نظر بعضی شهروندان زیبا به نظر بیاید و از نظر عده ای 

دیگر نامرتب و غیر جذاب باشد.

2- »پورجاوید« در سال 1390 در مطالعه ای در شهر تهران، موانع و مشکالت توسعه كشاورزی شهری 
فنی، مالي- سیاست گذاری،  و  قانونی  حمایتی،  زیربنایی،  آموزشی-تحقیقاتی،  دسته؛  هفت  در  را 

اقتصادی و فرهنگی دسته بندی كرد.

3- »ولی پور و همکاران« در سال 1392 طي مطالعه اي در شهر دوگنبدان گچساران به این نتیجه 
متخصصان  فقدان  با شهروندان،  ضعیف  تعامل  شامل؛  شهری  رسیدند كه ضعف هاي كشاورزی 
برنامه ریزی كشاورزی شهری، نبود سیستم ارزشیابی و نظارت بر بودجه صرف شده برای كشاورزی 

شهری، عدم حضور كارشناسان ترویج برای توسعه كشاورزی شهری مي باشد.

4- »شیباني و صادقي« در سال 1391 در مطالعه اي بیان داشتند كه با تداوم كشاورزی شهری، فضای 
سبز شهر با مسایل اجتماعی، اقتصادی و محیطی ارتباط متفاوتی پیدا می كند و شهر پذیرای سبکی 
از زندگی خواهد شد كه موجب كاهش هدر رفت انرژی می شود. كشاورزی شهری در هر كشوری 
می تواند به عنوان یک سیاست و راهکار برای طراحی فضاهای سبز شهری مطرح شود و چهره و 

كالبد طبیعت گرایی را برای شهر به ارمغان آورد.

      در حال حاضر تولید و پرورش محصول در شهر در دو بعد یعنی حفظ كشاورزی و باغات موجود در 
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قالب عملکردهای جدید و ایجاد فضاهای مثمر جدید قابل بررسی است. الزمه تحقق كشاورزی 
شهری غلبه بر موانع و مشکالت از جمله تغییر در دیدگاه شهروندان و مسئوالن به كاربری های 
فضای سبز در شهر است. با رواج كشاورزی در فضای سبز، شهر بر مبنای راهکاری خالقانه از 
مشاركت مردم، فرصت های اشتغال و استفاده از تجارب، بستر تولید محصوالت موردنیاز شهروندان 

خواهد بود.

5- »حضرت و همکاران« در سال 1395 در پژوهشي ابتدا به معرفي و ارائه الگوهاي كشاورزي شهري 
سازگار با شرایط شهري و همچنین مکان های مناسب جهت كشاورزي در شهر پرداخته و پس از 
تحلیل مزایا و چالش هاي پیش روي كشاورزي شهري، راهکارهاي پیوند منظر كشاورزي و منظر 

شهري را ارائه نمودند.

6- »حمیدي و یعقوبي« در سال 1397 طي مطالعه اي موانع و محدودیت هاي توسعه كشاورزي شهري را 
از دیدگاه كارشناسان ترویج سازمان جهاد كشاورزی استان زنجان به شش عامل؛ فقدان پشتیبانی 
قانونی، مالی و آموزشی، ضعف دانش و مهارت كشاورزی و فقدان دوره های آموزشی، شیوع آفات 
و بیماری ها و مزاحمت های حیوانات خانگی، فقدان تعامل نهادهای مرتبط با كشاورزی با یکدیگر 
و شهروندان، كمبود زمین و آب مناسب كشاورزی در شهر، تمایل به آپارتمان سازی، دسته بندي 
نمودند. نتایج این تحقیق نشان داد كه فقدان پشتیبانی قانونی، مالی و آموزشی و همچنین ضعف 
دانش و مهارت كشاورزی و فقدان دوره های آموزشی، از مهم ترین موانع توسعه كشاورزي شهري 

است.

7- »سهرابیان و فیضي« در سال 1392 طي مطالعه اي در اصفهان با هدف بررسي اثرات كشاورزي 
شهري، اذعان داشتند كشاورزي شهري مي تواند راهکاري مناسب و مؤثر براي كاهش مشکالت 

شهري و توسعه پایدار شهري باشد.

كه  دادند  نشان  كانادا  گوئلف  شهر  در  مطالعه ای  2015 طی  سال  در  همکاران"  و   CoDyre"  -8
كشاورزی شهری پتانسیل باالیی در تولید مواد غذایی و بهبود امنیت غذایی دارد و برای افزایش 
مهارت های  و  فنی  دانش  سطح  ارتقای  به  نیاز  آن  بالقوه های  تمامی  از  بهره مندی  و  بهره وری 

كشاورزان شهری می باشد.

Oberholtzer" -9 و همکاران" در سال 2014 در مطالعه ای به این نتایج دست یافتند كه عمده ترین 
مسائلی كه كشاورزی شهری را به چالش كشیده است شامل؛ سودآوری، منابع مالی و هزینه های 
نیازهای فنی كشاورزی،  تولید در این بخش می باشد، همچنین مشخص شد از نظر كشاورزان 
یکی دیگر از مسائل كشاورزی شهری است كه می تواند مورد توجه برنامه ریزان ترویج كشاورزی 

قرار بگیرد.
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حاشیه  اروپایی  شهرهاي  در  مطالعه اي  طي   2012 سال  در  همکاران"  و   Palma-Cerón"  -10
مدیترانه نشان دادند كه ازجمله موانع اقتصادی توسعه كشاورزی در پشت بام ساختمان های شهری 
شامل هزینه باالی زیرساخت های جانبی، هزینه باالی مدیریت و سرمایه گذاری، دیربازده بودن، 
مسائل حقوقی مربوط به حداكثر ارتفاع ساختمان و یا قوانین مربوط به فاصله گلخانه ها از هم، 
افزایش مصرف آب آشامیدنی و درنتیجه افزایش هزینه آب مصرفی برای كشاورزی شهری در 
پشت بام، هزینه نیروی كار، نبود بازار مطمئن و پرسود می باشند. همچنین ازجمله موانع اجتماعی 
توسعه بام های سبز در شهر، شامل كمبود آگاهی و اطالعات در مورد چگونگی آن و خطرات 
احتمالی آن، عدم وجود متخصصان ویژه كشاورزی شهری، احتمال افزایش بیکاری در مناطق 
روستایی، عدم اعتماد مصرف كنندگان به كیفیت محصوالت كشاورزی شهری و ایجاد ناسازگاری 
هنجاری براثر تلفیق كشاورزی با فعالیت های خدماتی و صنعتی می باشند. از موانع تکنولوژیکی 
این شکل از كشاورزی شهری می توان به پیچیدگی سیستم بام سبز ازنظر تركیب جریان آب، مواد 
غذایی و انرژی در ساختمان اشاره نمود. از موانع زیست محیطی كمبود آب و بارش های جوی در 
مناطق خشک و نیمه خشک، كاهش سطح پشت بام برای سایر مقاصد مثل نصب تجهیزات مربوط 

به انرژی خورشیدی را می توان نام برد.

اینکه  با  نمود  مشخص  داد  انجام  در »لیبریا«  كه  بررسی هایی  "Kortu" در سال 2009 طی   -11
كشاورزی شهری یک امر تازه ای نیست، لیکن سازمان های دولتی نسبت به آن بی توجه بوده و 
نسبت به اهمیت آن از آگاهی بسیار پایینی برخوردارند. از این رو كشاورزی شهری هنوز در دستور 
كار وزارت كشاورزی و حتی در سطح شهرداری ها نیز نمی باشد و هیچ گونه سیاستی در جهت 

ترویج و توسعه این موضوع به ویژه در ارتباط با مالکیت وجود ندارد.

جهت  در  الزم  اقدامات  سیرالئون،  در  مطالعه ای  طی   2009 سال  در  همکاران"  و   Kanu"  -12
منظم  جلسات  از: تشکیل  عبارتند  كه  نمودند  اولویت بندی  را  شهری  كشاورزی  توسعه  و  ترویج 
با حضور ذینفعان ویژه كشاورزی شهری و آنهایی كه مسئول ترویج و توسعه كشاورزی شهری 
ادغام  دانشگاه ها،  درسی  برنامه  در  شهری  كشاورزی  مباحث  گنجاندن  مالی،  حمایت  هستند، 
كشاورزی شهری در دستور كار برنامه ریزی شهری، توسعه سیاست هایی برای امنیت غذایی شامل 
تجاری سازی كسب وكارهای كشاورزی، تشویق مردم به سرمایه گذاری در كشاورزی و اختصاص 
زمین و منابع بیشتر برای تولید كشاورزی، انجام تحقیقات گسترده در ارتباط با ترویج و توسعه 

كشاورزی شهری.
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5- کشاورزی شهری در ايران

بدون شک رشد شهرها و امکانات شهرنشیني مانند جاده ها و كمربندی هاي شهري و تخریب فیزیکي 
مناظر كشاورزي كه در بسیاري از نقاط ایران مشاهده مي گردد، عامل تخریب بسیاري از مناظر كشاورزي 
اخیر در كالن شهر تهران،   اراضي كشاورزي طي سال هاي  از  نابودي بسیاري  است كه نمونه هاي آن 
اصفهان و مشهد است كه در این مورد مقاالت مختلفي ازجمله مقاله "گسترش افقي شهر مشهد در چند 
دهه اخیر و تأثیر آن بر منابع خاک")فرهودي و همکاران،1392( و مقاله "توسعه كشاورزي در حومه 
شهر بخش مركزي شهر اصفهان" )فرهودي، 1376( را می توان برشمرد. شاید یکي از دالیل نابودي 
برنامه ریزان شهري، كشاورزي  و  متخصصین  سالیان طوالني  براي  كه  باشد  این  در شهرها  كشاورزي 
نیز هویت  نبودند. برخي  قائل  براي آن در منظر شهري  قلمداد كرده و جایگاهي  فعالیتي روستایي  را 

كشاورزي را در گرو فاصله داشتن از مناطق شهري مي دانند.

منابع  كمبود  آب وهوا،  تغییرات  مسکن،  تقاضاي  افزایش  شهري،  جمعیت  افزایش  همچون  مسائلي 
به خصوص آب، كاهش تولید مواد غذایي، افزایش مصرف سوخت جهت حمل ونقل، بحران هاي اقتصادي 
و افزایش فقر جهاني و مهم تر از همه كاهش 20 تا 40 درصدي تولیدات كشاورزي در كنار دیگر مسائل، 
نگاه ها نسبت به منظر شهري و منظر كشاورزي را تغییر داده و تالش ها جهت پیوند كشاورزي با شهر 

آغاز گشته است كه به عنوان »كشاورزي دوباره« شناخته مي شود.

به جهت فشار فراوان وارده از سوي شهر جهت تغییر كاربري منظر كشاورزي، ضروري است تا اراضي 
كشاورزي پیرامون و درون شهری، چندمنظوره در نظر گرفته شوند كه بتواند هم زمان خدمات اكولوژیک، 
اجتماعي و فرهنگي و مهم تر از همه تولید را ارائه داده و مانند لوالیي بین شهر و مناظر روستایي عمل 

نموده، ارتباط انسان شهرنشین را با بستر تولیدي مجدداً برقرار نماید.

باغات  این  ایجاد شده است. صاحبان  باغستان های زیادی  ایران،  پیرامون شهرهای  در سال های اخیر 
شهرنشینانی هستند كه عمدتًا برای اهداف تفریحی اقدام به خرید این باغات نموده اند. این باغات زمینه 
از باغات صرفًا تفریحی تبدیل به باغات مولد گشته  مناسبی برای توسعه كشاورزی شهری هستند تا 
امور  متولیان  و  تولید مدیریت شوند  باغات در جهت  این  وقتی  ببرند.  آن عموم مردم سود  فواید  از  و 
كشاورزی بر روی فعالیت های آنان نظارت داشته باشند. تا حد زیادی جلوی توسعه بی رویه و غیراصولی 
و سودجویانه این باغات گرفته خواهد شد. چراكه در آن صورت افرادی به خرید این باغات روی می آورند 

كه اهداف چندمنظوره از خرید آن دارند.

البته رشد و رونق كشاورزی شهری نیازمند ایجاد بسترها و پیش زمینه های خاص است. به عنوان مثال، 
باید معابر، ساختمان ها، منازل مسکونی، فضای سبز شهری برای رشد كشاورزی شهری آماده باشند.

و  زمینه  این  در  تحقیقاتی  انجام  دنبال  به  اول  گام  در  می توانند  به خصوص كالن شهرها  شهرداري ها 
بررسی تجربیات سایر كشورها باشند و پس از آنکه الزامات و پیش زمینه های رشد كشاورزی شهری مورد 

بررسی قرار گرفت، می توانند در مورداجرایی شدن آن تصمیم گیری كنند.
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6- تجارب کشاورزي شهري در جهان

• در شهر سنگاپور مزرعه ای به نام Sky Greens مشغول به فعالیت است كه یکی از بزرگ ترین 	

نوین  روش های  از  شهری  طبقاتی  مزرعه  این  در  می شود.  محسوب  دنیا  در  چنینی  این  مزارع 

الزامات سبز  از  كشاورزی بهره برده شده است. در این شهر، كشاورزی شهری به عنوان بخشی 

ساختمان، قرار داده شده است.

• آسمان خراش سنجاقک یکی از نمونه های منحصربه فرد از كشاورزی شهری جهان است كه در 	

اداری  و  مسکونی  واحدهای  با  را  كشاورزی  آسمان خراش،  این  دارد.  قرار  آمریکا  نیویورک  شهر 

تركیب كرده است. 28 نوع از انواع میوه ها و سبزیجات مختلف در سنجاقک 132 طبقه ای كشت 

 می شود.

•  در ایالت نیوجرسی آمریکا مزرعه ای عمودی، به نام AeroFarms مشغول به فعالیت است. این 	

ابرمزرعه توانسته است با استفاده از روش های نوین در مصرف آب تا حد بسیار زیادی صرفه جویی 

كند.

• در كشور هلند 250000 قطعه »باغ اجتماع1« كه درمجموع 400 هکتار از زمین هاي این كشور را 	

در برمی گیرد وجود دارد، در آمستردام 350 هکتار از زمین ها به باغ شهرها اختصاص داده شده است 

كه در آن ها مردم محصوالت تازه تولید مي كنند.

1- Community garden
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• در لندن حدود 30000 نفر در باغ هاي اجتماع مشغول كشت و كار هستند كه بالغ بر 831 هکتار 	

از اراضي لندن را به خود اختصاص داده اند كه از این میزان 111 هکتار در داخل خود شهر لندن 

قرار دارد ، عالوه بر این 77 باغ اجتماع در قطعات كوچک در این شهر وجود دارد كه در امالک 

مسکوني و در مجاورت شركت راه آهن قرار دارند. درواقع در لندن از دیرباز باغباني به ویژه پرورش 

گیاهان زینتي و در برخي موارد تولید میوه و سبزي به عنوان یک سرگرمي براي مردان بازنشسته 

و كم درآمد محسوب مي شود.

• در كالن شهرهای دیگری مانند باماكو )پایتخت مالی(، آكرا )پایتخت غنا( و كوماسی )دومین شهر 	

پرجمعیت غنا( بسته به فصل و نوع محصوالت، بین 60 الی 100 درصد از سبزیجات برگی مصرفی 

منحصراً در داخل همان شهرها تولید می شوند و این رویه به اشتغال فصلی جمعیتی بین 1000 الی 

15000 نفر منجر شده است.

• در شهر 24 میلیون نفری شانگهای كه زمانی باالترین نرخ رشد جمعیت در بین كالن شهرهای 	

جهان را به خود اختصاص داده بود نیز كشاورزی شهری همچنان جایگاه خود را در اقتصاد این 

شهر حفظ كرده است.

• از 	 را  خود  غذایی  نیازهای  از  بخشی  خانوار   7500 حدود  سنگال،  كشور  پایتخت  داكار،  شهر  در 

باغچه های خانگی تأمین می كنند.

• به 	 را شامل مي شود كه  این شهر  اراضي  از  استرالیا، كشاورزي شهري 1 درصد  در شهر سیدني 

تنهایي به ارزش 1 بیلیون دالر محصول كشاورزي تولید مي كند.

• در كشور ماالوی در جنوب شرقی آفریقا نیز حدود 700 هزار نفر از مردم شهرنشین به باغچه های 	

خانگی روی آورده اند تا عالوه بر تأمین احتیاجات خود، درآمد پایداري نیز ایجاد كنند.

• در شهر هاوانا پایتخت كوبا بیش از 7000 مزرعه و باغ شهری وجود دارد. این مزارع سهم زیادی در 	

تأمین غذایی دارند.

• صاحبان باغچه های شهری در كشور زامبیا به طور متوسط ساالنه 230 دالر از فروش محصوالت 	

خود درآمد كسب می كنند.
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7- اجزاء کشاورزي شهري

1- انواع شاغلين درگير در آن:

ساكنین كم درآمد، افراد داراي زمان فراغت فراوان و زنان. البته زنان قسمت عمده این افراد را تشکیل 
مي دهند كه داشتن وقت خالي و همچنین دارا بودن تبحر در ایجاد ارزش افزوده در محصوالت، برخي 

از دالیل این امر است.

2- مکان های مناسب براي توسعه کشاورزي شهري در داخل شهرها:

هم درون شهرها و هم حاشیه شهرها می تواند براي كشاورزي شهري مورد استفاده قرار بگیرد. امالک 
خصوصي یا عمومي، مي توانند گزینه توسعه این نوع كشاورزی باشند.

3- انواع فعاليت های اقتصادي:

كشاورزي شهري شامل فعالیت های تولید محصوالت كشاورزي، فعالیت های فرآوري محصوالت خام، 
فعالیت های بازاریابي، فعالیت های تأمین نهاده های اولیه و كود و سم می باشد.

4- انواع محصوالت قابل کاشت:

انواع مختلفي از محصوالت خوراكي نظیر حبوبات، سبزیجات و میوه جات و همچنین طیف وسیعي از 
فراورده هاي غیرخوراكي نظیر گیاهان دارویي، گیاهان معطر، گل ها، درختچه هاي تزئیني را مي توان به 

روش كشاورزي شهري كاشت.

5- بازار هدف:

بازارهاي هفتگي، میادین میوه و تره بار  بازارچه ها،  لیکن  بازار هدف، مصرف شخصي است،  مهمترین 
داخل شهر، رستوران ها، هتل ها و گل فروشي ها نیز می توانند بازار هدف باشند.
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8- الگوهاي کشاورزي شهري

از میان الگوهاي مختلف كشاورزي شهري كه مي توان از آن ها نام برده و براي اجرا در سطح شهرها 
مورد بررسي قرار داد، مي توان به دسته بندي مركز مدیریت منابع غذایي آمریکا اشاره نمود كه عبارتند 
از: 1- كشاورزي كوچک مقیاس در حیاط خانه ها، 2- باغ هاي اشتراكي كه توسط مالکیت دولتي و یا 
خصوصي به افراد با قیمت بسیار پایین اجاره داده مي شود، 3- انستیتوهاي كشاورزي كه با مشاركت 
نهادهاي علمي مانند هنرستان ها و دانشکده هاي كشاورزي ایجاد مي شوند، 4- باغ هاي كوچک مقیاس 
اقتصادي، 5- پرورش حیوانات اهلي در مقیاس كوچک، 6- تولید درختان جنگلي در شهر در شرایطي كه 
وضعیت آب وهوایي براي بهره برداري اقتصادي پاسخگو باشد، 7- كشاورزي هاي وسیع و بزرگ مقیاس 
كه معمواًل با فاصله از شهر و استرس هاي شهري واقع شده اند و 8- كشاورزي هاي چند عملکردي مانند 

پارک هاي كشاورزي واقع در شهر و حومه شهر.

همچنین مي توان مکان وقوع كشاورزي شهري را به 4 دسته تقسیم بندي نمود: دسته اول: حیاط هاي 
خصوصي افراد، تراس ها، بالکن ها و جلوي پنجره ها و...، دوم: فضاهاي حاشیه شهر كه به دور از محل 
این دسته را  باشند.  یا عمومي قرار داشته  امکان دارد در مالکیت خصوصي و  سکونت واقع شده اند و 
مي توان در قالب پارک هاي كشاورزي جاي داد و مانند مفصلي مناسب بین مناظر روستایي و كشاورزي 
با منظر شهر به صورت چندمنظوره مورد استفاده قرار داد. سوم: زمین هاي عمومي مانند پارک ها، كنار 

راه ها و ریل ها و چهارم: فضاهاي نیمه دولتی مانند مدارس، حیاط هاي ادارات و بیمارستان ها.

بسته به شرایط محلي و اراضي موجود در شهرهاي مختلف مي توان الگوي مناسب كشاورزي شهري را 
انتخاب كرده و به اجرا درآورد. در شهرهایي كه بافت شهري فشرده است و زمین ها توسط ساختمان ها 
باغچه هاي  مانند  كوچک  مقیاس هاي  كه  گفت  مي توان  است،  شده  اشغال  شده  راه هاي كف سازي  و 
گوشه حیاط ها و یا مقابل منازل در پیاده روها اجرایي ترند. بام ها، زیر زمین ها و فضاهاي داخلي مي تواند 
فرصت هایي براي كشاورزي شهري باشد. فضاهاي باقی مانده از مناظر كشاورزي كه در بافت شهري قرار 
گرفته اند، فضاهاي سبز درون پارک ها و... فرصت هایي هستند كه شوراهاي محلي مي توانند با استفاده 
از نیروي كار شهروندان و منابع آب بازیافتي )مانند پساب فاضالب شهري( به كشاورزي اختصاص داده 

شده و از خدمات چند منظوره آن بهره مند شد.
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9- مزاياي کشاورزي شهري:

كشاورزی در شهر، تولید مواد غذایی موردنیاز در مجاورت محل مصرف می باشد كه این موضوع خود 
موجب پایداری شهر می شود. كشاورزی شهری تنها معطوف به تولید محصوالت غذایی نیست، بلکه 
تولید محصوالت غیرخوراكی مثل گیاهان دارویی و زینتی را هم شامل می شود. به این ترتیب دامنه 
اكولوژیکی زندگی  و  اقتصادی  اجتماعی،  ابعاد  در  و  بوده  غذا  تأمین  از  فراتر  شهری  كشاورزی  مزایای 

شهروندان گسترده است. اهم مزایاي كشاورزي شهري به شرح ذیل مي باشد:

1- یکپارچگي اقتصاد، محيط زیست و اکوسيستم شهري

قابل توجه ترین ویژگی كشاورزی شهری كه آن را از كشاورزی روستایی متمایز می كند، این است كه با اقتصاد و 
محیط زیست شهری یکپارچه شده و در تعامل با اكوسیستم شهری است.

محسوب  كار  نیروی  شهری  ساكنان  شهری،  اكوسیستم  و  كشاورزی  بین  پیوندی  چنین  برقراری  با 
می شوند و از منابع معمولی شهر مثل پسماند آلي )زباله ارگانیک( به عنوان كود و از فاضالب شهری برای 
آبیاری استفاده می شود، ارتباط مستقیم با مصرف كنندگان شهری وجود دارد، اثرات مستقیمی )مثبت یا 
منفی( بر روی محیط زیست شهری به جا گذاشته می شود، كشاورزی بخشی از سیستم غذایی شهری 
می شود، رقابت برای زمین و سایر توابع شهری صورت می گیرد و سیاست گذاری ها و برنامه های شهری 

اثر خود را به جا می گذارند.

كشاورزی شهری چیزی نیست كه با گسترش شهرها محو شود، بلکه با رشد شهرها افزایش می یابد. 
همچنین كشاورزی شهری به وسیله روستاییان به شهر آورده نشده كه با گذشت زمان حالت روستایی 

خود را از دست داده باشد. بلکه بخش جدایی ناپذیر سیستم شهری است.

2-بهبود کيفيت هوا

آلودگی هوا شاید یکی از مهم ترین مشکالت و دغدغه های مسئوالن شهری در كالن شهرهاست. از این 
رو در دهه های گذشته، متخصصان راهکارهای بسیاری را در سطح مدیریتی جهت كاهش آلودگی هوا 
و بهبود آن ارائه داده اند كه یکی از مؤثرترین روش ها جهت بهبود كیفیت هوا در شهرها، افزایش سطح 
سبزینگی است. اگر كشاورزی شهری در فرایند برنامه ریزی و طراحی شهری، جایگاه مؤثری داشته باشد، 
می تواند با فراهم آوردن سبزینگی الزم برای شهر، در آسایش اقلیمی شهروندان از طریق ایجاد سایه، 

افزایش رطوبت هوا ، كاهش دماي هوا و همچنین بهبود كیفیت هوا نقش مهمی داشته باشد.

مطالعه ای نشان داده است كه با اختصاص دادن 6 درصد از سطح بام های ساختمان های یک شهر به بام 
سبز، ساالنه 156 مگاتن كاهش تصاعد گازهای گلخانه ای به طور مستقیم از ساختمان ها و 0.62 مگاتن 
افزایش  بنابراین   .(Peck,2003) داشت  خواهیم  غیرمستقیم  به طور  گرمایی  جزیره  اثرات  كاهش 
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سیستم های كشاورزی شهری در شهرها، سبب افزایش درصد فضاهای سبز در شهر خواهد شد و این امر 
سبب می شود تا شهر، مکان هایی را برای تنفس و تصفیه هوای خود داشته باشد.

3- کاهش اثرات جزیره گرمایي

پدیده جزیره گرمایی زمانی اتفاق می افتد كه دمای مراكز شهری به مراتب از محدوده های اطراف آن 
بیشتر باشد كه از جمله علل آن می توان به افزایش سطح آسفالت و بتن و همچنین كاهش فضاهای 
افزایش سطح  و  با گسترش شهرها  اخیر  در سال هاي  نمود.  اشاره  در شهرها  سبزینگی  و  باز شهری 
ساخت وسازها در شهر، با تابش نور خورشید در طول روز به سطح ساختمان ها و جاده ها، مقدار زیادی از 
انرژی در آنها جذب می شود و شب هنگام، این انرژی گرمایی شروع به رها شدن می نماید و همین امر 
سبب می شود كه دمای هوا در شهرها از سایر نقاط مجاور بیشتر باشد. افزایش دما در درازمدت می تواند 
از این رو تالش برای كاهش دمای هوای شهرها و  انسان داشته باشد،  آثار سوء بسیاری بر سالمت 
كاهش اثرات جزیره گرمایی بر فراز شهرها، از جمله دغدغه های اصلی برنامه ریزان و مدیران شهری 
است. از جمله راهکارهای مؤثر در كاهش دمای شهرها، افزایش سطح سبزینگی در شهرهاست. بنابراین 
به كارگیری كشاورزی شهری در سطح شهر و به خصوص در بام ها مي تواند سهم قابل توجهی در كم 

كردن دمای شهرها و همچنین تصفیه هوا از آلودگی ها داشته باشد.

4- عایق صوتي

افزایش وسایل نقلیه در سطح شهرها در طول شبانه روز و همچنین فعالیت انواع كارگاه ها و كارخانه هاي 
كوچک سبب بروز سروصداهای بسیاري در سطح شهرها شده است، به گونه اي كه اگر اندكي از شهر 
فاصله بگیریم و در باالی یک بلندی به شهر گوش دهیم، صدای پویایی آن به وضوح قابل درک است. 
آلودگی صوتی در مراكز شهری، از جمله عمده ترین مشکالت شهرهاست كه متخصصان، افزایش سطح 
بام ها و ساختمان های  در  راهکارهای كاهش آن می دانند. كشاورزی شهری  از  را یکی  فضاهای سبز 
عمودی، با افزایش سطح سبزینگی شهرها، از طریق جذب امواج صوتی، نقش قابل توجهی در كاهش 
آلودگی های صوتی خواهد داشت. به عبارتي، افزایش سبزینگی و ساختارهای اكولوژیک در شهر از طریق 
كشاورزی شهری، می تواند نقش مهمی در كاهش اثرات زیست محیطی ناشی از رشد شهرها داشته باشد. 
از  با ساختارهای اصلی توسعه شهر، می تواند  به منظور تركیب كشاورزی شهری  برنامه ریزی  بنابراین 

مهم ترین ابزار طراحان و مدیران شهری برای ارتقاء ساختارهای اكولوژیک شهر باشد.

5-کاهش انتشار گاز کربن

برای  موردنیاز  فسیلی  سوخت  مصرف  خود،  محلی  تولید  و  شهری  مزارع  طریق  از  محلی  كشاورزان 
مزارع  چنانچه  می دهند.  كاهش  قابل توجهی  میزان  به  را  غذایی  مواد  فروش  و  بسته بندی  حمل ونقل، 
شهری وجود نداشته باشد هر وعده غذایی برای اینکه به سفره شهروندان برسد، باید مسیر طوالنی را 
طی كند. با این حال، كشاورزان شهری می توانند با پرورش محصوالت غذایی در محل زندگی خود نیاز 
همسایه های خود به طی مسافت های طوالنی برای تهیه مواد خوراكی را برطرف كنند كه همین امر 
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منجر به كاهش استفاده از وسایل حمل ونقل عمومی و در نتیجه كاهش انتشار گازهای آالینده در هوا 
می شود.

6- ایجاد تکنيک های جدید

از آن جا كه فضاهای شهری فاقد زمین های بزرگ برای پرورش محصوالت غذایی به روش سنتی است، 
در نتیجه كشاورزان در شهرها باید تکنیک هایی خالقانه به كار گیرند تا از كمترین فضا بیشترین بهره را 
ببرند و از طرفی با چالش هایی كه زندگی در شهر با آن مواجه است )نظیر تجمع مواد زائد، فضا، منابع 
و انرژی( به بهترین شکل ممکن مقابله كنند. به همین دلیل بکارگیری خالقیت های كارآمد برای بهبود 
كیفیت و كمیت مواد غذایی با صرف حداقل منابع، امری ضروری است كه كشاورزان باید مسئولیت آن 
را بر عهده گیرند. به عنوان مثال، لندنی ها با استفاده از سیستم های آكواپونیک عمودی، كشت و پرورش 
توأم ماهی و گیاه در سیستم مداربسته آب، به میزان سه تا چهار برابر روش های كشاورزی سنتی و با 

صرف كمترین میزان آب، مواد غذایی گیاهی و ماهی پرورش می دهند.

7- کارآفرینی

مردم می توانند با پرورش محصوالت كشاورزی در فضاهای اطراف خانه های خود از گلخانه های متصل 
به پنجره ها گرفته تا مزارع تعبیه شده در پشت بام ها با صرف كمترین هزینه ممکن، كارآفرینی كرده 
به  پرورش  از  را پس  این صورت كه محصوالت كشاورزی خود  به  كنند.  را كسب  درآمد  بیشترین  و 
محل هایی در نزدیکی منازل خود منتقل كنند و آن ها را به همسایه های خود با قیمتی مقرون به صرفه 
بفروشند. این كار عالوه بر اینکه كارآفرینی از طریق كشاورزی را در شهر ترویج می دهد، بلکه باعث 

می شود مردم همیشه به مواد غذایی سالم و تازه دسترسی داشته باشند.

8- رشد اقتصادی

كشاورزی شهری به دلیل نزدیکی به مصرف كنندگان باعث گردش درآمد در سراسر یک منطقه می شود 
كه این كار به سهم خود رشد اقتصادی را برای جامعه موردنظر همراه دارد. در این روش، كشاورزان بدون 
وجود یک شبکه پیچیده برای توزیع به بازار خود دسترسی دارند و می توانند در كم ترین زمان ممکن 
جوابگوی تقاضای همشهریانشان باشند و بیشترین سود را كسب كنند. عالوه بر این، پرورش محصوالت 
كشاورزی در محل سکونت باعث می شود مواد غذایی از تورم قیمت ها در امان بماند كه حتی گاهی 

كشاورزان به مشتریان محل زندگی خود تخفیف های ویژه می دهند.

9- اجتماع سازی

مزایای كشاورزی شهری تنها به تولید محصوالت غذایی سالم و تازه ختم نمی شود؛ در این فضاها اغلب 
مردم با یک عالقه مندی مشترک، یعنی تولید غذا، دورهم جمع می شوند و به فعالیت می پردازند. سالمت 
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كلی یک جامعه در گرو افزایش ظرفیت برای ایجاد محیطی است كه بیشترین سودمندی را برای ساكنان 
خود به دنبال دارد. اغلب پروژه های كشاورزی شهری نیازمند سطح باالیی از سازمان دهی اجتماعی است 

كه به سهم خود منجر به عالقه مند شدن افراد جامعه به موفقیت این پروژه ها می شود.

در جدول 1 نیز مزایاي كشاورزي شهري به تفکیک؛ اقتصادي، اجتماعي، زیست محیطي و ساختاري-
فضایي ارائه شده است.

جدول 1: مزایاي كشاورزي شهري )حضرت و همکاران، 1395(

کشاورزي شهري

اقتصاديساختاري-فضایياجتماعيزیست محيطي

- مرمت و بازسازي محیط
- كاهش ردپاي اكولوژیک شهرها

- ایجاد زیستگاه هاي طبیعي
- ایجاد كریدورهاي اكولوژیک
- بازیافت پسماندهاي ارگانیک

- كاهش گازهاي گلخانه اي
- كاهش مصرف انرژي

- بهبود ساختار خاک
- افزایش تنوع زیستي

- استفاده حداكثر از آب

- افزایش كیفیت زندگي
- دسترسي به غذاي سالم

- آموزش كشاورزي به افراد
- حفظ فرهنگ و دانش كشاورزي

- ارتقاء بهداشت عمومي
- افزایش پویایي اجتماعي

- كاهش جرم
- القاي غرور و افتخار اجتماعي

- ایجاد هویت اجتماعي
- ایجاد تعامالت اجتماعي

- افزایش فعالیت زنان

- افزایش كیفیت بصري
- فضاي شهري چند عملکردي

- تلفیق سازه هاي شهري با طبیعت
- تأمین فضاي سبز شهري

- ایجاد فضاي باز اكولوژیک

- ایجاد عدالت اقتصادي
- امنیت غذایي

- ایجاد شغل
- مبارزه با فقر

- كاهش تخریب جاده ها
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10- محدوديت ها و چالش های پيش روی توسعه کشاورزی شهری

كشاورزی شهری با همه مزایا و فرصت هایی كه برای جوامع شهری دارد، با چالش ها، محدودیت ها و 
موانع متعددی روبرو است كه باید موردتوجه قرار گیرند. از چالش های اصلی كشاورزی شهری به ویژه 
در كشورهای درحال توسعه، این است كه هنوز به رسمیت شناخته نشده و در برنامه ریزی های شهری و 
سیاست های توسعه كشاورزی، سهمی برای آن در نظر گرفته نمی شود و هیچ سازمان و تشکیالتی برای 
حمایت از كشاورزی شهری وجود ندارد، درحالی كه كشاورزی شهری به شدت نیاز به پشتیبانی دولت های 
محلی، ملی، بین المللی و سازمان های غیردولتي دارد. عدم توان برنامه ریزي و استفاده از مشاركت مردمي 
در راه اندازي و اداره قطعات كشاورزي و محدودیت در مدیریت صحیح مزارع كشاورزي شهري به دلیل 

پراكندگي در بافت شهري نیز پس از اجرا، جزء دشواري هاي این راه است.

و  فرآوری  انبارداری،  تولید،  مدیریت  در  شهری  كشاورزان  مهارت  سطح  بودن  پایین  و  دانش  كمبود 
از  دیگر  یکی  شهری،  كشاورزی  زمینة  در  تحقیق  و  ترویج  خدمات  فقدان  براثر  محصوالت  بازاریابی 

چالش های اساسی كشاورزي شهری است.

با توجه به شرایط محلي، محدودیت ها و چالش هاي پیش روي كشاورزي شهري را به طور كلي مي توان 
به دو گروه؛ محدودیت هاي اجرایي و محدودیت ها و چالش هاي بعد از اجرا و ناشي از مصرف محصوالت، 
محدودیت هاي  زیرساختي،  و  تکنیکي  محدودیت هاي  شامل؛  اجرایي  محدودیت هاي  كرد.  دسته بندي 

فرهنگي و اجتماعي و محدودیت هاي نهادي و یا سازماني مي باشند.

عالوه بر محدودیت ها و چالش هاي فوق، سایر محدودیت ها و چالش هاي پیش  روي كشاورزي شهري 
به شرح موارد زیر مي باشند:

نبود زمین مناسب از نظر اندازه، شیب و دسترسي مناسب و جهت نورگیري زمین- 	
آلودگي و كمبود خاک مناسب و آب- 	
كمبود آزمایشات علمي در رابطه با مصرف سبزیجات و محصوالت تولیدي در بافت شهر- 	
مشکل مالکیت زمین و اجاره بها- 	
تغییرات شدید آب وهوایي، خشکسالي و نوسانات بارش- 	
شیوع آفات و بیماري ها- 	
ادراک و نگرش منفی نسبت به پرورش غذا در شهر- 	
 سرقت محصوالت و خرابکاری- 	
باال بودن قیمت نهاده ها به ویژه ارزش باالی زمین در شهرها- 	
محدودیت های پس از تولید به ویژه در ارتباط با فرآوري و بازاریابي محصوالت- 		
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11- جمع بندی و نتيجه گيري

با افزایش شهرنشینی و تهدیدات زیست محیطی، تضمین امنیت غذایی شهرنشینان به ویژه قشر فقیرنشین 
در  كه  است  عمده ای  استراتژی های  از  یکی  شهری  كشاورزی  مي باشد.  چالش ها  عمده ترین  از  یکی 

كشورهای درحال توسعه برای مقابله با چالش های شهرنشینی موردتوجه قرارگرفته است.

نتایج بررسي ها نشان مي دهد گرایش به كشاورزي شهري در كشورهاي در حال توسعه عمدتًا با هدف 
امنیت غذایي، اشتغال، كسب درآمد و پس انداز مي باشد، در حالیکه در كشورهاي توسعه یافته  افزایش 
بیشتر افزایش سطح بهداشت و سالمتي، ارتقاي كیفیت زندگي، پایداري اكولوژیکي، مشاركت شهري، 
حفظ فرهنگ و سرمایه اجتماعي مدنظر است و اغلب در این كشورها شهروندان فعالیت های كشاورزي را 
به عنوان فرصتي براي گذران اوقات فراغت، زیباسازي فضاي شهري، تلطیف روحیه و فرار از استرس هاي 

زندگي شهري و البته دسترسي به محصوالت تازه و سالم مي دانند.

در  و  است  بوده  روستایی  حوزه  در  در كشاورزی  انجام گرفته  مطالعات  بیشتر  می دهد  نشان  بررسی ها 
زمینه كشاورزی شهری مطالعات كاربردی داخلی اندكی انجام گرفته است؛ بنابراین تا وقتی كشاورزی 
شهری در زمینه تحقیقات كاربردی دچار كمبود باشد نباید انتظار داشت سیاست گذاران حوزه كشاورزی 
باید  در برنامه ریزی های خود برای توسعه آن سهمی قائل شوند. از طرفی ظرفیت های نهادی باالیی 
در تمامی سطوح اقتصاد ملی وجود داشته باشد تا چالش های ناشی از توسعه كشاورزی شهری نیز به 

بهترین وجه مدیریت شود.

زیست محیطی،  اقتصادی،  حیطه های  تمامی  در  توسعه كشاورزي شهري  موانع  و  محدودیت ها  دامنه   

اجتماعی، فرهنگی، فنی، نهادی و خدماتی گسترده است. اصلی ترین مانع توسعه كشاورزی شهری بر 
اساس مطالعات و بررسي هاي انجام شده در داخل و خارج از كشور، مربوط به بی توجهی دولت ها نسبت 
به این شکل از كشاورزی است و اینکه كشاورزی شهری هنوز از سوی دولت ها به ویژه در كشورهای 
بخش  توسعه  سیاست گذاری های  در  سهمی  آن  برای  و  است  رسمیت شناخته نشده  به  توسعه  درحال 

كشاورزی در نظر گرفته نمی شود.

در ایران مسئوالن و برنامه ریزان شهري مي بایست در گام اول به دنبال انجام تحقیقاتی در این زمینه و بررسی 
تجربیات سایر كشورها باشند و سپس به منظور ترغیب شهروندان به فعالیت های كشاورزي، برنامه هاي آموزشي و 
ترویجي ویژه اي را تدارک دیده و درنهایت پس از فراهم نمودن كلیه الزامات و پیش زمینه های كشاورزی شهری 

به ویژه از نظر قانوني و اعتباري، می توانند در مورداجرا و توسعه آن تصمیم گیری كنند.
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