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  چکیده
 شـده  تعریـف  جدیـدي  کارکردهاي سبز، محیطی ایجاد بر عالوه و گردیده تحول دستخوش شهرها کالن در آنها نقش و سبز فضاي  سنتی مفهوم امروزه
 طبیعـت  کشاندن بر عالوه. شود می محسوب شهري توسعه در  ها پارك از جدیدي نوع عنوان به اجرا قابل ي ها ایده از یکی شهري کشاورزي پارك. است
 شـهر . کـرد  خواهنـد  تجربه را اقتصاد و شهر سالمت در مشارکت و اجتماعی روابط برقراري از نوعی شهروندان تفرجی، فضاي ایجاد و شهري فضاي به

 تعریـف  بـا  و متنـوع  فضـاهاي  طراحـی  دیگـر  سـوي  از و بـرد  مـی  رنج سبز فضاي کمبود از سو یک از که است همدان استان شهرهاي از یکی اسدآباد
 مردمی مشارکت اینکه به توجه با. شد مطرح شهري کشاورزي پارك طراحی ایده منظور این به. شود می احساس شدت به شهر این در جدید ي ها کاربري

 غربـی  ي هـا  زمین کار این براي مناسب فضاي بود، خواهد طرح این ارکان مهمترین از برداشت و داشت کاشت، با آشنایی جهت در الزم ي ها آموزش و
 عملـی  هاي واحد گذراندن براي مکانی آوردن فراهم براي اي زمینه کشاورزي پارك به اراضی این تبدیل با. شد انتخاب اسدآبادي الدین سیدجمال دانشگاه

 مـردم،  بـه ) ارگانیـک  کشاورزي(کشاورزي با مرتبط موضوعات آموزش و ترویج کنار در همچنین. آید می فراهم کشاورزي مختلف هاي رشته دانشجویان
 مشارکتی  باغ "الگوي شهري کشاورزي تعریف از بعد بنابراین. شد خواهد  ها پارك این در آموزش حین در مردم با دانشگاهی جامعه مستقیم تعامل باعث

 تجـارب  از موفـق  هـاي  نمونـه  بررسـی  بـا . گردیـد  انتخـاب   مـذکور  سایت در سازي پیاده براي شهري، کشاورزي منتخب الگوي عنوان به "اجتماعی یا
 صـورت  بـه  طراحی، اهداف تدوین با همراه مطالعات این نهایت در. شد تهیه الزم هاي کاربري و فیزیکی برنامه دنیا، در مشارکتی  باغ -شهري کشاورزي

 .است شده ترسیم راهبردي طرح
 

 ي کلمات کلید
 ".مشارکت" ،"شهري کشاورزي" ،"اسدآبادي الدین سیدجمال دانشگاه" ،"پارك اسدآباد،"

 

 مقدمه  -1
 سوم ي هزاره در شهري طراحی و ریزي برنامه متمایز ي مشخصه
 اصول رعایت و طبیعت با همگامی مبناي بر ریزي برنامه میالدي،
 شهري مسائل به مربوط ي ها فعالیت ي کلیه در پایدار ي توسعه
 ارائه معنی به پایدار توسعه. )1388 همکاران، و رهنما(است
 اقتصادي و اجتماعی کالبدي، فانی الگوهاي مقابل در ي ها حل راه

 منابع نابودي همچون مسائلی بروز از بتواند که است توسعه
 اقلیم، تغییر جهانی، آلودگی زیستی، ي ها سامانه تخریب طبیعی،
 زندگی کیفیت آمدن پایین و عدالتی بی جمعیت، رویه بی افزایش
 ).1392 رزاقیان،(کند جلوگیري آینده و حال ي ها انسان
 خدمات ي کننده فراهم عنوان به ، ها پارك مثل شهري طبیعت

 ي توسعه کلیدي جزء و بوده بشر زندگی کیفیت ي الزمه اجتماعی
 در سبز و باز اراضی سایر .)Bugliarello, 2006(است پایدار

 شده محصور کشاورزي اراضی و  ها باغ جمله از شهرها، محدوده
 ایفا موثري نقش حوزه این در توانند می نیز شهري توسعه در

 در آنها نقش و سبز فضاي  سنتی مفهوم امروزه تردید بدون. کنند
 و گردیده اساسی ي ها دگرگونی و تحول دستخوش شهرها کالن
 مصفا، و سبز و درخت پر محیطی ایجاد بر عالوه آن براي

 شهري کشاورزي پارك. است شده تعریف جدیدي کارکردهاي
 در  ها پارك از جدیدي نوع عنوان به اجرا قابل ي ها ایده از یکی

 عملی راهکاري اینکه ضمن. شود می محسوب شهري توسعه
. باشد می شهرها محدوده داخل کشاورزي اراضی حفظ براي

 هر خاص الزامات و بومی شرایط بستر در شهري کشاورزي
 که است این مهم نکته. شود می توجیه و تعریف شهري منطقه
 معناي به کار و کشت و زراعت شهر، در کشاورزي از مقصود
 گندم، نظیر اساسی کشاورزي محصوالت تولید. نیست آن عمومی
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 یافته توسعه و اي حرفه کشاورزي شرایط نیازمند غالت و برنج
 از مقصود. است کالن مقیاس در و ملی نیازهاي تأمین براي
 با غذایی خرد محصوالت تولید و کاشت شهر، در کشاورزي ایجاد

 سبزیجات، تولید. باشد می امکانات حداقل با و آسان روشهاي
 نه شهري مسکونی مناطق در بومی هاي میوه برخی و جات صیفی
 توسعه ضرورتهاي به بنا بلکه است، شدنی انجام و محتمل تنها

 ).1387 دانشپور،(شود می تلقی ضروري و سودمند امري شهري،
 برخالف) 1391( صادقی تعریف بر بنا شهري کشاورزي پارك
 کشاندن بر عالوه که است بعدي چند فضایی شهري پارك

 به منجر تفرجی فضاي ایجاد و شهري فضاي به طبیعت
 پارك این در. شد خواهد شهري جدید زندگی گیري شکل

 در مشارکت و اجتماعی روابط برقراري از نوعی شهروندان
 ي ها پارك برخالف. کرد خواهند تجربه را اقتصاد و شهر سالمت
 کشاورزي پارك آیند، می شمار به فراغتی صرفاً فضاي که شهري
 فرهنگی اقتصادي، فراغتی، ي ها جنبه با بعدي چند مناظر شهري

 مختلف ي ها الیه بر تاثیر با کشاورزي پارك. است اجتماعی و
 نحوه و طراحی روند در محیطی پایداري :مانند شهري زندگی
 و مدیریت در مردمی مشارکت توسعه آن، از برداري بهره

 حس داشتن شهر، در گرایی طبیعت شهر، سبز فضاي نگهداري
 شهروندان، براي شهري سبز فضاي در خاطر تعلق و مکان

 جدید باعث شهري محیط فرهنگی، مناظر گیري شکل و حفاظت
 عنوان به فضایی چنین آن بر عالوه. شود می اي  زنده منظر خلق
 به و خانواده افراد همه جذب سبب تواند می شهري پارك یک

 روز یک در تفرج و تفریح براي سالمندان و کودکان خصوص
 قرار پوشش تحت و خاص مخاطب نداشتن. شود انتخاب تعطیل
 از قشري براي فعالیت، هر تعریف به توجه با افراد عموم دادن
 استفاده امکان که بود خواهد پارك این ي ها مزیت از یکی افراد،
 ).1391(صادقی، داشت خواهد پی در را خانواده افراد تمام
 سو یک از که است همدان استان شهرهاي از یکی اسدآباد شهر
 طراحی دیگر سوي از و برد می رنج شدت به سبز فضاي کمبود از
 این در جدید ي ها کاربري تعریف با و متنوع فضاهاي اجراي و

 پارك طراحی ایده منظور این به. شود می احساس شدت به شهر
 .شد مطرح اسدآباد شهر در شهري کشاورزي

 جهت در الزم ي ها آموزش و مردمی مشارکت اینکه به توجه با
 طرح این ارکان مهمترین از برداشت و داشت کاشت، با آشنایی

 بخشی از محوطه کار این براي مناسب فضاي بود، خواهد
 هم  ها زمین این. شد انتخاب اسدآبادي الدین سیدجمال دانشگاه
 دائمی آب منابع وجود با و باشد می خاصی کاربري فاقد اکنون

 .داشت نخواهد شده تعریف ي ها فعالیت آب تهیه براي مشکلی
 و حضور با که است، آن رویکرد پروژه، این برجسته ویژگی

 1970 سال از جهانی جامعه در. بود خواهد مردم مشارکت
 توسعه و سیاستگذاري در اصل یک عنوان به مردمی مشارکت

 آن به پایدار توسعه ي ها برنامه اغلب در و شده پذیرفته پایدار
 و آلماآتا بیانیه بناي زیر اصل مردمی مشارکت. است شده تاکید
 به 1986 در اتاوا منشور در که است اساسی راهبرد سه از یکی
 گیري، تصمیم در افراد شرکت یعنی مشارکت. است شده اشاره آن

، تبار منظمی( پروژه یک از حاصل منابع تقسیم و ارزشیابی اجرا،
 از که است فرآیندي مشارکت ": جهانی بانک تعریف در ).1385
 نقش که منابعی و  ها تصمیم و توسعه بر ربط ذي افراد آن رهگذر
 گذاري سیاست شوراي(گذارند می تاثیر دارند آنها در کننده تعیین

 ).1387 ، سالمت
 اشد:به شرح زیر میب تحقیق با توجه به مباحث مطرح شده اهداف

 دیگر در شهري کشاورزي سازي پیاده راهکارهاي مطالعه -
 .ایران کشور شرایط با آن کردن بومی و کشورها

 هايپارک در کشاورزي با رابطه در ي ها فعالیت تعریف -
 ایجاد با شهري زیست محیط کیفیت ارتقاي ضمن ،شهري
 مختلف ي ها فعالیت در مردم مشارکت براي هاي زمینه
 شهر در اجتماعی روابط توسعه موجب پارك، به مربوط
 .گردد

 با دانشگاهی جامعه مستقیم تعامل براي اي  زمینه ایجاد -
 رابطه ارتقاي و  ها پارك این در آموزش حین در مردم

 .دانشگاهی قشر با مردم عموم ارتباط و جامعه و دانشگاه
 کشاورزي پارك در موجود هاي فعالیت از درآمدزایی امکان -

 به تواند می ،بزرگ و کوچک مشاغل ایجاد ضمن شهري
 معرض در کشاورزي اراضی براي حفاظتی راهکاري عنوان
 نیز باشد. شهرها محدوده در تخریب

 عملی هاي واحد گذراندن براي مکانی آوردن فراهم -
 با مرتبط موضوعات آموزش و کشاورزي مختلف هاي رشته

  .مردم به) ارگانیک کشاورزي(کشاورزي
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 تحقیقانجام روش  -2

مراد از روش تحقیـق چهـارچوبی اسـت کـه مطالعـه درون آن شـکل       
به » روش ترکیبی «گیرد. در این پژوهش روش گردآوري اطالعات  می

 باشد:  یمشرح زیر 
بدین منظور ابتدا مدارك مستندات و سوابق علمی که در ارتباط با ایـن  

شده  ها و اینترنت استخراج نامه ها، مقاالت، پایان موضوع از طریق کتاب
موارد مـرتبط و مفیـد در جهـت پیشـبرد      ،و پس از بررسی این مباحث

 شد. از آنها استنتاج تحقیق
هـاي   به جستجوي سایر اطالعات مـورد نیـاز از طریـق عکـس     سپس

هـاي مختلـف    هـا در مقیـاس   از منطقه و نیـز اسـتفاده از نقشـه   هوایی 
 پرداخته شد.

و عکسـبرداري  ل سایر مطالعات میدانی تحقیق به بررسی حضوري مح
هـا، نـوع    نحوه همجواري ،، به جهت بررسی وضعیت فعلی منطقهاز آن

 افزار مانند نرم يا یانهرا ياستفاده از نرم افزارهانهایتا  پوشش گیاهی و...
AutoCAD, Photoshop  یاطالعـات  يهـا  یـه ال یطـراح براي 

 کشـاورزي  زیسـتی  مضرات و مزایا -1 جدول  استفاده شده است. مختـلف
 )(Cardinal Group, 2002شهري

 
 تعریف و مفهوم کشاورزي شهري  

هرگونه محصـول  روند تولید ، به 1مقوله کشاورزي شهري و حومه
 کـه  گـردد اطالق می هاحومه آنیا  هاکشاورزي در محدوده شهر

تواند شامل پرورش مواد غذایی (سبزیجات، حبوبـات، قـارچ و   می
هـا و گیاهـان   گوشت و لبنیات)، گیاهـان دارویـی، درختچـه   حتی 

ها و رویکردهاي متنوعی از پرورش ینی باشد. همچنین تکنیکئتز
هـاي  هاي وسیع شـهري، گلخانـه  دادن در حیاط خلوت تا باغبانی

گیرد. کشاورزي شهري فقط دربرمیرا پروري  هیدروپونیک و آبزي
بسـیاري  و اساسی مهم  هايلفهؤنیست بلکه از م در شهرباغبانی 

اش در دلیـل نقـش اصـلی   شود. تغذیـه بـه   از شهرها محسوب می
حیــات، ســالمت، فرهنــگ و محــیط زیســت یکــی از مهمتــرین 

 Holland Barrs(اسـت جامعـه بشـري شهرنشـین    مقوالت 
Planning Group,2002(.   کشــاورزي شــهري یکــی از

بـر  و عـالوه  هاي تغذیه شـهري اسـت   مین کننده سیستمأمنابع ت
از فضاهاي مفید استفاده باعث  امنیت غذایی براي خانوارها تامین

                                                           

١. Urban and Peri-Urban Agriculture (UPA)  

باز شهري، احیاي مواد زاید جامد و مایع شهري، ایجـاد درآمـد و   
 باشــد.مــی در شــهرها ثر منــابع آبؤمــدیریت مــنیــز اشــتغال و 

هاي زیبـایی شـناختی جامعـه را    تواند ارزشکشاورزي شهري می
ــی   ــود بخشــد و فضــاي بیرون ــراي ســاکنینبهب و  بیشــتري را ب

بخـش  ، محیطی آرام و لـذت پارکهابازدیدکنندگان تهیه کند. این 
. مطالعـات نشـان   )Sutic, 2003(کندبراي ساکنین تأمین می

ي هـا هـاي تفریحـی انجـام شـده در پـارك     داده است که فعالیت
هاي جهت کمک به شهروندان براي مواجهه با استرس کشاورزي

 Cardinal(هـاي غیراسترسـی مفیـد اسـت    روزانه و دیگر نیاز
Group, 2002 .(هـاي  هاي عمودي و بـاغ اجراي گسترده باغ

شهري، بطور بالقوه فضاي تفریحی و فراغتـی بیشـتري را بـراي    
شـهري   کند. فضاي سـبزي کـه بـه کشـاورزي    ساکنین تهیه می
عنوان یک مؤلفـه حیـاتی در بهبـود    شود نیز به اختصاص داده می

ي  ها مزایا و مضرات جنبه 1جدول کیفیت زندگی مطرح است. در 
ــاعی و زیســت محیطــی کشــاورزي شــهري   و     اقتصــادي، اجتم

نظـر ابعـاد    سـازگاري و ناسـازگاري آن از   2در جـدول  همچنین 
 .به صورت خالصه آورده شده است    توسعه پایدار شهري

 

عبارتند  کشاورزي شهري مطرح هستند، برايهایی که گزینه
  : از
 2(اجتماعی)   ها مشارکتی  باغ -
  هاي خصوصی و نیمه خصوصیباغ -
  هاي عموديهاي سبز و باغبام -
  ها، پاسیوهابالکن -
  خصوصی و عمومیمتصرفات نیمه -
  هاي تجاريگلخانه -
  هاي تجاريباغ -
  هادرون ساختمان -
  هاهمدرس درون فضاي هايباغ -
  آبی و بیوپونیککشت  -
کوچکدر مقیاس پرورش احشام  -

                                                           
2. Community Garden 
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 )(Cardinal Group, 2002شهري کشاورزي زیستی مضرات و مزایا -1 جدول

 مضرات مزایا جنبه
 

 اجتماعی
ایجاد رغبت؛  ؛ها؛ زندگی بخشیدن به روح عمومی شهرساخت جامعه؛ رشد برهم کنش

هاي %؛ ایجاد فرصت5-1مین نیازهاي سبزیجاتی در حد أهاي آموزشی؛ تایجاد فرصت
مین مواد غذایی سالم و تازه؛ أت؛ تفریحی انفعالی؛ ایجاد فرصت مشارکت براي همه ساکنین

هاي برقراري تماس براي ایجاد فضا؛ هاي تفریحاتی منفعل و غیرمنفعلایجاد فرصت
 فضاهاي جذاب زیست محیطی شهرياجتماعی؛ ایجاد 

عنوان استفاده هتواند بمی ؛آموزش ساکنین شهربه نیاز 
خصوصی درك شود؛ خطر بالقوه خرابکاران؛ بار اضافی 

در مورد فضاهاي سبز خصوصی ر؛ اداري و مدیریت منظ
ایجاد شده، ممکن است ارتباطات اجتماعی را کاهش 

 . دهد
 

زیست 
 محیطی

د جامد؛ بهبود تنوع و تجربه زیباشناختی؛ ایجاد منظري کارآمد؛ بهبود استفاده از مواد زای
-نفوذپذیري سطح؛ دلیلی براي ساکنین جهت استفاده از مراکز تفریحی در نزدیکی منازل

هاي هاي ارگانیک؛ داراي اثرات بر روي آبشان؛ بهبود تنوع زیستی؛ استفاده از روش
 هاي شهري؛ کاهش اثرات جزیره گرماییفانهاي طوزیرزمینی نیستند؛ استفاده از آب

ثیر قرار خواهد داد؛ محل أها را تحت تطراحی پارك
ها باید مدیریت شود؛ تقاضاي آب در سکونت موش

در صورت مدیریت ؛ یابدفصل تابستان افزایش می
-هاي رایحهآلودگیي آبی ممکن است  ها نادرست کشت

 . ایجاد کند اي
 

 اقتصادي
هاي کوچک براي تواند در مقیاسقیمت مواد غذایی را کاهش دهد؛ میبه نسبت کمی 

هاي ساخت  تولید محصوالت غذایی شهري مورد استفاده قرار گیرد؛ اقتصادي بودن هزینه
عنوان قسمتی از فضاي هنیز بو غیر قابل استفاذه براي پارك ها فضاي بام؛ مناظر شهري

  آید؛ می مورد استفاده به حساب

هاي سبز، هزینه ساخت و مدیریت ساختمان بام در مورد
 ؛دهدرا افزایش می

 
 )FAO, 2007( شهري کشاورزي پایداري در  ها ناسازگاري و سازگاري -2 جدول

 ابعاد پایداري کشاورزي شهري 
 اجتماعی اقتصادي محیط زیستی

 
 سازگاري

 

 مواد مغذي موجود در فاضالب و زایدات شهري در گیاهان؛ 
 سبزکردن فضاي شهري و تغییر در میکرواقلیم؛ 

 انداز؛    مدیریت تنوع زیستی و چشم

 تولید غذا؛ 
و بازارها؛   ها دسترسی به ورودي

 اشتغال و تولید درآمد را مطلوب
 گرداند؛  می

 

 نیازهاي انسانی به غذا و فضاهاي سبز؛ 
 کاهش فقر؛ 
 ساخت جامعه؛

 
 ناسازگاري

هاي شهري، خاك و آب آبیاري کشاورزي را تحت تأثیر آالینده
 دهد؛ قرار می

 دهد؛ مواد شیمیایی، محیط زیست شهري را تحت تأثیر قرار می

هاي رقابت با دیگر کاربري
 شهري؛ 
 کاري و دزديخراب

هاي منفی از کشاورزي شهري مفاهیم و درك
و حومه؛ عدم سازگاري کشاورزي شهري و 

حومه با تقاضاهاي جامعه نظیر مراکز تفریحی؛ 
 

مناسب ترین گزینه براي پیاده سازي  1ها مشارکتی یا اجتماعی باغ
باغ  2ي مشارکتی آمریکا ها می باشد. انجمن باغ   در سایت مذکور

هر قطعه زمینی را که « کند:میمشارکتی را اینگونه تعریف 
(باغ اجتماع)    ، باغ مشارکتی  گروهی از مردم به باغ تبدیل کنند

باغ مشارکتی تکه زمینی است که دوستان و همسایگان » گویند.
و فراهم کردن   ها یک محله به منظور پرورش سبزیجات و گل

ماعی سازنده و تفریح به طور هایی براي تعامالت اجت فرصت
ها ممکن است در بین دو بلوك  سازند. این گونه باغ اشتراکی می

                                                           
1. Community Garden 
2. American Community Gardening Association 

، حیاط   ي آپارتمانی ها حیاط ساختمان ، حومه شهرها ،  ساختمانی
هاي راه اهن یا در حیاط منزل قرار  ، طول ریل   ها بیمارستان

 به که ي بزرگی از زمین هستند ها گیرند. باغ مشارکتی قسمت می

شوند. این  می تقسیم خانوار هر استفادة براي تر کوچک قطعات
 گروهی خاص، سازمانی شهرداري، به متعلق است ممکن قطعات

کلی،  طور باشد. به خصوصی ملک یا موقوفی ي ها زمین اجتماعی،
میدارد.  نگه دوستانش و خانواده خود، براي را تولیداتش کاربر هر
 درآمد پرورش منبع همچون را غذایی مواد اجتماعی کاربرهاي گاه،

 اهدا براي عمداً را غذایی مواد به ندرت، نیز، گاهی و میدهند
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 مدارس، و  ها سازمان شهر، در )1391 شمشیري،(دهند می پرورش
 باغ هر به و هستند مشارکتی باغ توسعۀ مختلف ي ها راه همگی
 دو شده مطالعه ي ها نمونه در اکثر. بخشند می را خود هویت
 یکی: شود می استفاده مشارکتی باغ توسعۀ براي متفاوت رویکرد
 رویکرد در. باال به رویکرد پایین دیگري و پایین به باال رویکرد

 سایتی ابتدا مشارکتی، باغ احداث براي سازمان، یک پایین، به باال
 آن به را جامعه اعضاي میکند تا تالش سپس و میدهد توسعه را

 به مند عالقه افراد باال، به پایین از رویکرد در. سازد مند عالقه
 یک با را این فعالیت آن از پس و آیند می هم گرد را فضاها این

 شکل به باغ، توسعۀ یا ادامه براي راه تا آمیزند می در سازمان
 .)1391(دارابی و همکاران، . آید حاصل بهتري

 هاي موردي باغ مشارکتی نمونه 

هــاي از تجــارب کشــاورزي  بررســی نمونــه در ایــن بخــش بــه
ــهري ــتاوردها  )3(جدول ش ــداف و دس ــر اه ــیات،   از نظ ، خصوص
ریـزي   ، میزان مشارکت و اصول برنامه  هاي حمایت کننده سازمان

  .است شده پرداختهو طراحی به صورت تطبیقی 

 
 Marshall,2005: Paula,2010)؛ 1391 شمشیري،(هاي مشارکتی تطبیقی تجارب جهانی مورد مطالعه باغمقایسه  -3 جدول

 
 باغ

 
 اهداف

 
 خصوصیات

سازمان 
 حمایت

میزان 
مشار
 کت

 
 دست آوردها

اصول برنامه ریزي و 
 طراحی رعایت شده

باغ مشارکتی 
 گودالوپ

(Guadalu
pe River 

Park, San 
Jose, 

Californi
a) 

 

و  آموزش -
ترویج 
محیط 
 زیست

فراهم  -
آوردن 

 شرایط تفرج
 

بخشی از یک مجموعه  -
(پارك رودکناري    بزرگتر

 گودالوپ)
، سابقه   هاي قدیمی وجود باغ -

 کشت و کار در آن 
 حاشیه شهري -
 نسبتاً وسیع -
قرار داشتن امنیت غذایی در  -

تر نسبت به سایر  درجه پایین
 اهداف

 
 
 
 

 شهرداري

 
 
 
 

متوس
 ط

فراهم آوردن فرصتی براي  -
 آسودگی خاطر شهروندان

بهره گیري از آب بازیافتی  -
 شهر براي تولید

براي انجام  فراهم آوردن غذا -
تحقیقات کشاورزي توسط 

 دانشگاهیان

معرفی کشاورزي به  -
عنوان یک فعالیت 

تفرجی در کنار سایر 
 امکانات تفرجی

تعبیه امکانات رفاهی  -
در همجواري مجموعه 

 باغ مشارکتی

هاي  باغ
مشارکتی 

 يامالز
 

(Umlazi - 
KwaZulu

- South 
Africa) 

 

- 
خودکفایی 

 غذایی
افزایش  -

سطح 
همبستگی 
 -اجتماعی
سیاسی 

 شهروندان
توسعه  -

پایدار 
 شهري

مردم به عنوان متولی اصلی  -
احداث، توسعه و بهره برداري 

 ها از باغ
تنوع انواع قطعات کشاورزي  -

(مشارکتی، خصوصی،    شهري
، غیر   نمایش، آموزشی، تجاري

 رسمی و رسمی)
در اولویت قرارداشتن تامین  -

 امنیت غذایی

 
 
 شهرداري-
وزارت -

 کشاورزي
-

هاي  سازمان
 مردم نهاد

 
 
 
 

بسیار 
 زیاد

تقویت توانایی اقشار آسیب  -
ایی خود ذپذیر در تامین مواد غ

 (افراد کم درآمد و همچنین فقرا   
 ) HIVو افراد آلوده به 

هاي کاري  ایجاد فرصت -
مرتبط با توسعه کشاورزي 

(فنس کشی؛    شهري در بازار کار
 هاي آبیاري و ... ) سیستم

بازیافت و تفکیک پسماندهاي  -
شهري توسط مردم و تقلیل 

هاي دولتی آن و استفاده  هزینه
 از آن در امر تولید

هاي  اختصاص زمین -
بایر شهري به 

کشاورزي شهري در 
 برنامه ریزي شهري

برنامه ریزي و  -
حمایت مشارکتی از 
کشاورزي شهري به 
جاي طرح و برنامه 
 صرفاَ از باال به پایین

آموزش شهروندان  -
با توجه به 
 هاي انها نیازمندي
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باغ تولیدي 
 بالهوریزنته

 
)Belo 

Horizont
e, Brazil( 

 پژوهش -
آموزش  -

محیط 
 زیست

ارائه یک  -
الگوي 

کامل از باغ 
 مشارکتی

بهره گیري مشارکتی از  -
 خانوارها به جاي افراد

آموزش و برنامه ریزي در  -
 امور تولیدي

بهره گیري حداکثري از  -
(ارگانیک،    پسماندهاي شهري

غیر ارگانیک و آب) به منظور 
حفاظت از محیط زیست و 

هاي  همچنین کاهش هزینه
 تولید

 
سازمان  -

RUAF 
سازمان  -

 ها پارك

 
 
 

 زیاد

افزایش یافتن سهم مصرف  -
سبزیجات در رژیم غدایی 

 شرکت کنندگان
استخراج الگو راهبردهایی  -

براي به حداکثر رساندن بازیافت 
پسماندها به نفع تولید و کاهش 

ها و هچنین همکاري  هزینه
مطلوب بین تامین کنندگان و 

 کشاورزان شهري

استفاده نمادین از  -
بازیافتی به منظور مواد 

هاي  معرفی توانایی
کاربردي این مواد در 

تامین ملزومات و ایجاد 
حساسیت محیط 

 زیستی
تعبیه بخش تولید  -

 کمپوست 

 
راهبردهاي برنامه ریزي و طراحی کشاورزي شهري با  

 رویکرد مشارکتی
اصول  زیو نمورد کشاورزي شهري اساس مطالب ارائه شده در  بر

بـاغ   -کشاورزي شـهري  در مورد جهانی تجارباستخراج شده از 
 بر اساس اصول دیبا مورد نظر محدوده یطراح ،مشارکتی

 
 

ـ ي پا توسـعه  به طوري که هر سه جنبه. باشد داریي پا توسعه  داری
. الزم بـه ذکـر اسـت کـه بسـیاري از      )4(جـدول  ردیمدنظر قرار گ

 باشند. بعد واجد کارایی میراهبردهاي ارائه شده در هر سه 
 

 راهبردهاي برنامه ریزي و طراحی کشاورزي شهري با رویکرد مشارکتی  -4 جدول

 ها راهبرد ابعاد توسعه پایدار

 و اجاره ارزان زمین شهريهاي ارزن  مند به کشاورزي شهري به صورت نهاده هاي شهروندي عالقه هاي حمایتی به گروه ارائه بسته - اجتماعی
 (در سطح میانی و خرد)   ها  ریزي و طراحی مشارکتی باغ برنامه -

 
 اقتصادي

(به صورت    هاي باز خود  هاي تولیدي شهري در محوطه ها به منظور توسعه باغ ها، هتل ، رستوران  هاي مسکونی هاي مالیاتی به برج ارائه مشوق -
 ها) بام باغ و یا باغچه

 بضاعت به منظور توانمندسازي اقتصادي آنها از راه مصرف و فروش محصوالت خود هاي بی اختصاص قطعات زمین با ابعاد مناسب به خانواده -
 

 زیست محیطی
 هاي مشارکتی هاي مختلف به باغ در مقیاس ها هایی از پارك ر نظر گرفتن بخشد -
 ها روندان توسط شهرداريبه منظور آموزش شه ترویجی -وزشیهاي آم احداث باغ -
 ها) براي نهادینه کردن فرهنگ کشاورزي شهري هاي دانشگاهی و اماکن وابسته به آنها (خوابگاه هاي مشارکتی در محوطه ایجاد باغ -
 ها و تامین کود مورد نیاز  هاي شهري به منظور تجهیز باغ بهره گیري حداکثري از پسماند -

 
 منطقه مورد مطالعه 

 در) 1(شکلهمدان استان شهرستانهاي از یکی اسدآباد شهرستان
 استان مساحت از%  6 مربع لومتریک 1195 مساحته ب اي گستره

 دامنـه  در همـدان  غـرب  کیلومتري 48 در که دهد می تشکیل را
 بـه  شـمال  از شهرسـتان  ایـن . اسـت  گرفتـه  قـرار  اسدآباد گردنه

 بـه  غربـی  شمال از کردستان، استان شهرهاي از قروه شهرستان
 بـه  شـرقی  جنوب از، کرمانشاه استان در وکنگاور سنقر شهرهاي
 بهـار  شهرستان به شرقی شمال و شرق از و تویسرکان شهرستان
 تقسـیمات  اسـاس  بـر  شهرسـتان  ایـن . )1(شـکل شود می محدود

 دو، اسـدآباد  نـام  به يشهر نقطه یک يدارا 1388 سال يکشور
 يدارا يروســتا101 دهســتان، 5 پیرســلمان، و يمرکــز ،بخــش
 يدارا 1395سـال   يشـهر اسـدآباد در سرشـمار   . باشد می سکنه

 میـزان  )1395، گـودرزي (ساکن بوده اسـت  تینفر جمع 107006
 و آب .اسـت  نوسان در متر میلی 500 تا 350 بین سالیانه بارندگی
 داراي .اسـت  سرد استپی مناطق جز کلی بطور منطقهاین  هواي

 نسـبی  رطوبت حداکثر. باشد می مالیم تابستان و سرد زمستانهاي
 درصـد  1/16 مردادماه در نسبی حداقل و درصد 2/97 ماه دي در
 درجـه  6/34 مـاه  مـرداد  اوایل و ماه تیر در گرما حداکثر. باشد می
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ــانتیگراد درجـه  -2/9 دیمـاه  اواخـر  در حـرارت  درجـه  حداقل و سانتیگراد ــی سـ ــد مـ ــرورش(باشـ ــوزش و پـ .)1387، وزارت آمـ
 

 
 الدین اسدآبادي در شهر، شهرستان و استان . موقعیت دانشگاه سیدجمال1شکل

 
 همـدان  اسـتان  حاصـلخیز  هـاي دشت از یکی اسدآباد شهرستان
 منطقه مردم اصلی يها پیشه از زرع و کشت و گردد می محسوب

وجود ادارات، مراکز آموزشی و پزشـکی باعـث شـده تـا      .باشد می
دانشـگاه  هاي خدماتی و اداري نیـز در شـهر زیـاد باشـد.      فعالیت

ـ ز ياز دانشـگاهها  یکـ ی ياسدآباد نیالد دجمالیس مجموعـه   ری
ـ اسـت. ا  در شـهر اسـدآباد   يو فنـاور  قـات یوزرات علوم، تحق  نی

بـا اخـذ    زیـ بعـد ن  يدر سالها. شد سیتأس 1390دانشگاه در سال 
 در چهار دانشکده دیجد یلیرشته تحص 11مجوز الزم توانست در 

نیز با افتتـاح   1395سال مهر ماه دانشجو داشته باشد. در  رشیپذ
) در مکـان  2اولین دانشکده خود در شـمال شـهر اسدآباد(شـکل    

 .)1394ي دانشگاه، راهبرد سند ده ساله(اصلی خود مستقر گردید

 
 . محوطه دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادي و محدوده طراحی پارك کشاورزي2شکل  

 نتایج -3

 هاي مشارکتی برنامه فیزیکی و تعیین کاربري هاي باغ 
هـا بـه    ياست کـه کـاربر   نیبر ا یسع ،یکیزیبرنامه ف نیدر تدو
شود. به طـور   نیتام مشارکتیگردد که اهداف باغ  نییتع یصورت

 ،یحـ یتفر ،یقـات یتحق ،ینوع باغ به دنبال اهداف آموزش نیا یکل
مردم  ملباغ شا نیباشد. کاربران ا یم نیمردم و متخصص یتفرج
کشـاورزي  به مندان  و عالقه ،اساتید و دانشجویان دانشگاه ،يعاد
،   مشـارکتی بـاغ   یکیزیبرنامه ف نیتدو در می باشد.گردشگران  و
 يالزم برا تیفوق توجه گردد تا جذاب يها گروه يازهایبه ن دیبا

 
 
گروه  سهباغ به  يها يها و کاربر تیفعال ریها فراهم شود. در ز آن

در جدول و  اند   شده يبند میتقس (کشت و کار، آموزش و خدماتی)
، جنبه پیشنهادي و   برنامه فیزیکی ذیل شود. پرداخته می 5شماره 

هـاي مختلـف، اجـزاء بـا      عمومی داشته و بالطبع بتناسـب سـایت  
کننــد کــه طــراح بــه  کمیــت و کیفیــات متفــاوتی را اقتضــاء مــی

صالحدید خود از آنها بهره خواهد برد. جهت درك همجوار بـودن  
ســت، ابتــدا هــاي پیشــنهادي در برنامــه فیزیکــی الزم ا کــاربري
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هـاي پیشـنهادي شـناخته     هاي بین کاربري ارتباطات و همبستگی
شود و سپس به مکانیابی و قرار دادن آنهـا در چهـارچوب سـایت    

در بخش مالحضات جانمایی به ایـن مسـئله    5 جدول اقدام شود. 
 پرداخت شده است.

 

 هاي مشارکتی برنامه فیزیکی عمومی پیشنهادي براي باغ -05 جدول 

 مالحظات جانمایی هدف کاربردي شرح کاربري عملکرد
 

کشت و 
 کار

هاي  کرت
 کشاورزي

هاي کوچک براي کشت  کرت کرت تک خانواري
 قابل مدیریت توسط یک نفر

 با فاصله ایمن از ابنیه - تامین سبزیجات مصرفی
 ترجیعاً در مرکز سایت -
هاي گروهی ترجیعاً بافري  کرت -

 ها سبز مجزاء از سایر کرت
هاي چند  کرت

 خانواري و گروهی
یک کرت بزرگ یا تعدادي کرت 

 هاي اجتماعی براي استفاده گروه
تامین سبزیجات مصرفی، فروش محلی، 

 مقاصد خیریه
 
 
 
 
 

 آموزش

 
 مزرعه آموزشی

هاي  براي برگزاري آموزش
اي   عملی گروهی و دوره

 کشاورزي و نگهداري گیاهان

 
 آموزش کشاورزي و محیط زیست

 
 در همجواري ساختمان آموزشی

 
 ساختمان آموزشی

ساختمان اداري چند منظوره با 
 حداقل سطح اشغال 

محلی براي برگزاري کالسهاي  -
 سرپوشیده تئوري و عملی 

محل اسکان موقت آموزش دهندگان  -
 و مدیریت سایت

 
 ورودي اصلی ترجیعاً در محل در

 
 کارگاه تولید کمپوست

محل مهیا شده متناسب با نوع 
تولید کمپوست (ورومی یا 

 کمپوست برگ)

 اموزش محیط زیست -
هاي کودي از مواد  تولید نهاده -

 ارگانیک تولیدي در سایت

مکان نمایی خاصی پیشنهاد 
 گردد. نمی

 
 
 
 
 

 خدماتی

 
 انبار نگهداري ابزارها و وسایل

مسقف و ترجیعاً تهیه کانکسی 
شده از مواد بازیافتی و داراي 
 تعدادي کمد نگهداري وسایل

کاهش دادن حمل و نقل غیر ضروري 
ابزارها و وسایل کشاورزي مورد استفاده 

و همچنین حفاظت از آنها در مقابل 
 سرقت و عوامل نامساعد جوي

 در همجواري مزارع مشارکتی

سرگرم کردن کودکان همراه والدین  منظورهزمین بازي چند  زمین بازي کودکان
 مشغول در زمین

 هاي کشت در همجواري کرت

 در همجواري مزارع - - دستشویی مردانه و زنانه سرویس بهداشتی
 قابل تلفیق با ساختمان آموزش -

 امکان انجام فرایض نمازهاي پنجگانه - نمازخانه  نمازخانه
 محلی براي استراحت موقت افراد -

 در همجواري سرویس بهداشتی -
 قابل تلفیق با ساختمان آموزش -

 عرضه مواد غذایی - بوفه
 هاي ضروري عرضه نهاده -

کاهش میزان رفت و آمد افراد براي 
 ها در حین کار تهیه مواد خوراکی و نهاده

 در همجواري در ورودي -
 قابل تلفیق با ساختمان آموزش -

 
 طرح راهبردي 

به طور کلی طرح راهبردي در محدوده شامل راهکارهـاي اسـت   
هاي مختلف بـاغ مشـارکتی و    که نحوه برخورد طراح را با قسمت

محدوده پیرامون آن را مشخص میکند. بـه عبـارت دیگـر طـرح     
کنـد. بـا    راهبردي، ما را در رسیدن به اهداف ذکر شده یاري مـی 

 زیکی مشخص شده محـدوده را توجه به وضع موجود و برنامه فی
 بندي کرد: تقسیم )3(شکل  یا بخش تراس 7توان به  می

 
. شامل بازارچه فروش و نمایشگاه عرضه محصوالت کشت 1تراس

 شده و ادوات کشاورزي
. مزرعی آموزشـی، سـاختمان اداري، نمازخانـه، سـرویس     2تراس

 بهداشتی و کارگاه تولید کمپوست
همراه با زمـین بـازي بـراي     . محوطه فضاي سبز عمومی3تراس

 کودکان
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 هاي کشاورزي تک خانواري  . کرت4تراس
 هاي کشاورزي چند خانواري و گروهی . کرت5تراس
. گلخانه هاي تولید محصول خـارج از فصـل مربـوط بـه     6تراس

 دانشکده کشاورزي

. مزرعه هاي کشت گیاهان دارویـی و زینتـی مربـوط بـه     7تراس
 دانشکده کشاورزي

 
 ي(تصویري شماتیک بوده و هدف از ترسیم آن جانمایی کاربري ها در محوطه است)طرح راهبرد -3شکل  

 
 ي  ریگجهینت -4

محوطه دانشگاه که براي ساخت باغ مشـارکتی   مهمترین ویژگی
 امکـان  که است محلی در آن است، قرارگیريدر نظر گرفته شده 

 قرارگیري دلیل به همچنین. دارد وجود آن به شهروندان دسترسی
 اسـتفاده  مورد تواند می کرمانشاه -مسیر همدان ورودي ابتداي در
 این انتخاب دالیل از دیگر یکی .بگیرد قرار نیز مسافران بازدید و

 از گیـري  بهره امکان و دانشگاه مجاورت در آن گیري قرار سایت،
 بـرداري  بهـره  و مـدیریت  در دانشجویان و دانشگاهیان مشارکت

 بـراي  محملـی  عنـوان  به تواند می آن بر عالوه. بود خواهد پارك
 و تـرویج  دانشجویان و دروس عملی و کارآموزي برخی گذراندن
 داشته موثر نقش مردم، به کشاورزي با مرتبط موضوعات آموزش
 شـرکت  و مـردم  مشارکت صورت به تواند می موضوع این. باشند
 و آمـوزش  بـا  کـه  برداشت، و داشت کاشت، ي ها فعالیت در  ها آن

 گیـرد  خود به عملی صورت بود، خواهد همراه کارشناسان نظارت
 گمشـده  حلقـه  توانـد  مـی   ها فعالیت این تمام در مردم همراهی و

 اصول رعایت و کند. ترویج پر طبیعت با را امروزي شهرزده انسان
 خواهـد  پـارك  این طراحی در قوت نقاط دیگر از پایدار کشاورزي

 .شود لحاظ آن مدیریت و طراحی مراحل در تواند می که بود
 غذایی سالمت در آن ارزش به توجه با ارگانیک محصوالت تولید

 کـار  بـه  پـارك  ایـن  در توانـد  می که دیگریست موضوع خانوارها

 نیـز  زینتـی  و دارویی گیاهان تولید موضوع همچنین. شود گرفته
 ي هـا  هزینـه  تـامین  بـراي  بستري عنوان به حتی و آموزش مورد

 ایـن  .گیرد قرار توجه مورد آن اقتصادي توجیه و پارك نگهداري
 انواع آن در که نمایشگاهی نیز باشد، بخش شامل تواند می پارك

 درآمـده  نمایش به پارك خود در شده تولید کشاورزي محصوالت
 فــروش امکــان کشــاورزي؛ ادوات تماشــاي امکــان همچنــین و

 امکـان  دارویی بـراي اعضـا؛   زینتی، گیاهان ارگانیک، محصوالت
 ارتباط براي... ارگانیک و محصوالت با شده تهیه غذاهاي فروش

 حـس  برگردانـدن  و  باغ و اعضـاي آن  با افراد شهر هر چه بیشتر
 .باشد داشته وجود طبیعت به آنها نیز با نزدیکی

 در مـردم  مشـارکت  و حضور امکان پارك ناحیه این از قسمتی در
 بـراي ( خـود  مایحتـاج  خرید براي کشاورزي، محصوالت برداشت

 بـا ...)  و کلـم، هـویج   کـاهو،  فرنگـی،  فلفل، گوجـه  سبزي، مثال
 فراهم خواهد بود.  کارشناس مدت کوتاه آموزش

 امکـان  کـه  یـی  هـا  محـدوده  به زمین پارك از دیگر ناحیه یک در
 ایـن . شود می تقسیم داشت؛ خواهد وجود برداشت و داشت کاشت،
 شـده  کشـت  محصول نوع به توجه با تمهیداتی با تواند می قسمت

 تـا  شـود  داده اجـاره  متقاضـی  افراد به متفاوت زمانی ي ها مدت به
 خـود  نظـر  مـورد  محصول کاشت به کارشناس آموزش با فرد خود

 خود محصول برداشت براي الزم زمان مدت طی از پس و بپردازد
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 ارگانیـک،  محصـوالت  کاشـت  به نیز پارك از مساحتی. کند اقدام
 عرضـه  بازارچـه  در توانـد  مـی  کـه  دارویی گیاهان و زینتی گیاهان
 کـاربري  ایجـاد  امکان بر عالوه پارك این. یابد می اختصاص شود؛

 اسـدآبادي، سـیدجمال الـدین    دانشـگاه  بـایر  ي ها زمین در مناسب
 قدیمی صنعت با حاضر نسل آشنایی و طبیعت با افراد ارتباط باعث
 .شود میخود یعنی کشاورزي  اجداد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پـارك  ایـن  در شـده  تعریـف  ي هـا  فعالیـت  از توجهی قابل بخش
 اقتصـادي  لحـاظ  شـود. کـه از   درآمدزایی و اشتغال باعث تواند می
 در آن بـاال  زمـین  قیمـت  که باغ را در شهريتواند ساخت این  می

 است، تر مرسوم  ها آن در دیگر ي ها کاربري و ساز و ساخت و است
 .کرد توجیه اقتصادي لحاظ از
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