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Abstract  
Background and Objective: In recent years, one of the strategies for sustainable urban development, 

preservation and development of urban agriculture as one of the main patterns for urban ecology and 

sustainability, which has been a key role in urban ecological balance as well as has the important role for 

food security and employment. Therefore, the purpose of this study is to investigate ecological and economic 

effects in urban agriculture for the urban sustainability. 

 

Materials and Methods: This study evaluated the ecological and economic impacts of urban agriculture for 

urban sustainability using library resources and questionnaire methods. In this study, Tabriz city has been 

selected as one of the metropolitan areas that changed urban green areas in the past decades. Nevertheless, 

Tabriz has very good potential for developing urban agriculture areas. For urban green land use changes the 

Landsat satellite imagery and for evaluation and simulation of environmental performance in urban 

agriculture areas the ENVI-met software are used.  

 

Results: The results show that the sprawl development of Tabriz caused many agriculture land and urban 

gardens destroyed in the past decades.  But there are still urban agricultural areas in a part of Tabriz and it 

will provide ecological and economic services for the citizens. Protection and development of urban 

agriculture can play an essential role in employment, promotion of food security and improvement of the 

ecological condition of Tabriz city. 

 

Conclusion: The lack of proper planning of the urban development of Tabriz in the last decade has caused 

irreparable damage to the urban green spaces of Tabriz, especially urban agricultural lands, and the 

continuation of this trend in the coming years will threaten the sustainable urban development and ecological 

balance of Tabriz. But by maintaining and expanding urban agriculture, it is possible to strengthen both 

economically and ecologically in cities. 
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 چکیده: 

 الگوهایهای اخیر یکی از راهکارهای ایجاد شهر پایدار، حفظ و توسعه کشاورزی شهری بعنوان یکی ازدر سال :اهداف
 از یکیو همچنین  داشته اصلی توسعه و پایداری اکولوژیکی که نقش اساسی در ایجاد تعادل اکولوژیکی شهری

 بنابراین .، مورد توجه قرار گرفته استدارد لشتغاو ا ییاغذ منیتا دیجادر ا یکلید نقش ، کهدیقتصاا مهم یبخشها
 باشد.میتأثیرات اکولوژیکی و اقتصادی کشاورزی شهری بر پایداری شهری بررسی این پژوهش هدف از 

 
با استفاده از زی شهری بر پایداری محیط شهری در این پژوهش تأثیرات اکولوژیکی و اقتصادی کشاور ها:مواد و روش

در این تحقیق شهر تبریز بعنوان یکی از شهرهای شده است. مورد بررسی قرار داده منابع کتابخانه ای و تهیه پرسشنامه 
ی بسیاری برای اه که در سالهای اخیر فضاهای سبز آن تغییر زیادی یافته است، ولی با این وجود، پتانسیلبزرگ کشور

برای ارزیابی این تغییرات از تصاویر ماهواره ای لندست استفاده توسعه کشاورزی شهری دارد، انتخاب شده است. 
استفاده  ENVI-metکشاورزی در شهر از نرم افزار شبیه ساز  اکولوژیکیبرای ارزیابی کارکرد  همچنین. گردیده است

 شده است.

 
اراضی ین بوده است که با گسترش شهر به پیرامون و عمدتا بر روی بررسی نتایج به دست آمده نشانگر ا ها:یافته

نتایج بررسی دو  شهر، تغییرات عمده ای در میزان برخورداری فضاهای سبزصورت گرفته است. یاهو باغ کشاورزی
-اشتغال باعث بهبود شرایط محیطی و افزایش تولید و این عواملدهنده آن است که کارکرد اکولوژیکی و اقتصادی نشان

 شود.زایی و بهبود امنیت غذایی جوامع شهری می

 
عدم برنامه ریزی مناسب توسعه شهری تبریز در نیم قرن اخیر و مخصوصا در دهه گذشته  صدمات  نتیجه گیری:

وارد ساخته و ادامه این روند در مخصوصا اراضی کشاورزی شهری  جبران ناپذیری به فضاهای سبز شهری تبریز 
ولی با حفظ و گسترش  .ی توسعه پایدار شهری و تعادل اکولوژیکی شهر تبریز را تهدید خواهد کردهای آتسال

 زیست محیطی را در شهرها تقویت کرد. -کشاورزی شهری میتوان هم از لحاظ اقتصادی و هم اکولوژیکی
 

  اورزی شهریکش، فضاهای سبز شهریشهر تبریز،  ،تصاویر ماهواره ای ،توسعه پایدار :یدیکل ه هایواژ

 
 مقدمه

مقابله با  یاهراه نیتر یاز اصل یکی شمندانیاند     
 نیرابطه انسان شهرنش تیرا تقو ینیمعضلات شهر نش

تا  یشهر یکه در زندگ یارابطه ،ندادانسته عتیبا طب
 داریرابطه معقول و پا جادیگسسته شده است. ا یحدود

مفهوم است از  یریکه تعب عتیانسان، شهر و طب نیب
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در  یطیمح -یشهر یطراح دگاهیبا د داریتوسعه پا
-شهر یها یمقابله با آلودگ یاز راه ها یکیا، هشهر

 یشهر ی(. کشاورز4114 یو عباس یهاست )اذان
در  بعنوان یکی از الگوهای جدیبد فضاهای سبز شهری

غذا و  نیتأم ،یستمیتواند با ملاحظات اکوس یم انیم نیا
. ابدیتوسعه  و اقتصادی ، تفریحییخدمات فرهنگ

کننده  دیتول نیب میو مستق هیارتباط دوسو کی همچنین 
از  این الگوبه وجود آورد.  ییذاو مصرف کننده مواد غ

 و اقتصادی یطیمح ستیز -اکولوژیکی  طینظر شرا
و کاهش  طیسازگار با مح دیتول ندیفرا کیموجب 

د وجو یشود، از طرفیها ممسافت عرضه غذا به شهر
 در شهرها به عنوان ارزشاین نوع از فضاهای سبز 

و با توسعه آن رویکرد شوند یمحسوب م یاجتماع
 نیعلاوه بر امشارکتی نیز در شهرها افزایش می یابد. 

در داخل شهر به عنوان  یکشاورز یهاوجود پارک
اند که در یدهنده مناطقنشان یجنگل زراع یهاستمیس

و  تیریو مد ییانداز روستا چشم کیبه همراه  دیآن تول
شناختی و  ییبایوحش به همراه ابعاد ز اتیحفاظت ح

. (4112 روسا و همکارانشود)فرهنگی محسوب می
همراه با تغییرات جهانی و گسترش زندگی شهری 

-زیست بوم یی باتوسعه صنایع، موجب بروز شهرها

های اخیر کننده در سالهای ناپایدار و کاملا مصرف
یکی از راهکارهای ایجاد شهر  41در قرن شده است. 

پایدار برای مقابله با این معضل و با توجه به انرژی، 
 تولید محصولات غذایی در شهر است ،آب و زمین

-به های کشاورزی شهری،. از این رو فعالیت(1)شکل 

 تهعنوان راهی برای ایجاد محیط پایدار شهری شناخ
(. 4112 و همکاران ربیعی دستجردی) شده است

کشاورزی و باغبانی در شهر، روشی مؤثر برای 
حمایت از سلامت است که با پیوستن مردم به طبیعت، 
حمایت از تنوع زیستی، به افزایش بازده اکوسیستم، 

-پذیری شهرها کمک میافزایش امنیت غذایی و انعطاف

 زیست نظر از پایدار شهر (.4112آرتمن و بورست کند )
 هایانرژی مصرف کمترین که است شهری محیطی،

 بر مخرب تأثیر کمترین و ضایعات تجدیدناپذیر، حداقل
 نیز آتی هایدهه در بتواند و را داشته زیستمحیط

نماید  حفظ بیشتر پایداری سوی به را خود فعلی کارکرد

 بر شهری پایدار توسعه (.4119و همکاران  آجیلیان)
 و است شده استوار طبیعی منابع از معقول استفاده پایه
 اقتصادی گانه، محیطی، سه ملاحظات توسعه نوع این در
 .(4112 ساهیاشده است ) لحاظ هم کنار در اجتماعی و

منافع زیست محیطی کشاورزی شهری از قبیل بهبود 
ممانعت از  شرایط آب و هوایی، حفاظت از اراضی و

تر شدن دمای هوا، کاهش آلودگی  ها، خنکفرسایش آن
ع زیستی در شهرها، بازیافت زیاله و مواد هوا، حفظ تنو

برداری از جویی در مصرف انرژی، بهره آلی، صرفه
 ز وانداز دلنوا منابع آب و خاک بلااستفاده، ایجاد چشم

 دامر مهم دار ننقش بسزایی در دستیابی به ای...
تواند کشاورزی شهری می (.4112 مندیس و همکاران)

هرها نیز ایفای نقش در ابعاد اجتماعی پایداری در ش
تواند سبب ایجاد شهری می کشاورزیطور مثال  به .کند

ای و فقیرتر و بهبود عدالت محیطی در مناطق حاشیه
توانند به عنوان مدل پویا و مشارکتی به علاوه، مید. گرد

از پایداری در عمل، از طریق تعاملات اجتماعی، حفاظت 
د. ح باشاز محیط زیست و تولید غذای ارگانیک مطر

تواند نیز کشاورزی شهری می همچنین از بعد اقتصادی
جدید، تولید کالا و  هایهایجاد مشاغل و حرف از طریق

های موجود در زمینه بازاررسانی لأخدمات و پرکردن خ
و فروش محصولات غذایی، در دستیابی به پایداری در 

در  (.4111 )پورجاوید دشهرها نقش موثری ایفا نمای
های کشاورزی در ورزی شهری به فعالیتواقع کشا

شود که تمرکز آن بر روی تولید محیط شهر اطلاق می
محصولات مختلف کشاورزی )سبزی، میوه و تولیدات 

ها و فاضلاب خانگی به منظور امور دامی(، بازیافت زباله
فرآوری و تولید مواد غذایی برای استفاده و توزیع 

در این رابطه 1یاست. تعریف سازمان غذا و کشاورز
هایی این است که کشاورزی شهری در برگیرنده فعالیت

انجامد و در است که به تولید توسط شهروندان می
گیرد که علاوه بر شکل و ابعاد مختلف صورت می

های زراعی و باغی، دامپروری و تولید گیاهان فعالیت
گیرد. همچنین علاوه بر دارویی و زینتی را در بر می

به امنیت و سلامت غذایی که به صورت فردی  دستیابی

                                                           
1 Food and Agriculture Organization (FAO) 
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و گروهی است، اهداف دیگری از قبیل توسعه پایدار و 
)ربیعی  زیست را به دنبال داردحفاظت از محیط

. کشاورزی شهری شامل )4112دستجردی وهمکاران 
ها و سبزیجات(، تولید محصولات غذایی )ازجمله میوه

ا سایر محصولات پر سود )قهوه، چای، نیشکر( ی
محصولات کشاورزی )مانند نساجی، طناب، سوخت 
 چوب( یا فعالیت دامپروری )ازجمله گوشت، شیر، ماهی،

ی در ناحیه ر تمام سطوح از امرار معاش تجارمرغ( د
 یزی، برنامه ریقانون ای یقانون ریممکن است غشهر، 
ی خصوص ای یعموم یهانیناخواسته، در زم ایشده 

فقط برای استفاده مکن است م دیو تولصورت بگیرد 
شهر باشد و یا به مناطق دیگر نیز صادر گردد)مکی 

(. کشاورزی شهری توسط برنامه توسعه 4112
های به عنوان فعالیت 1112در سال  1سازمان ملل متحد

تولیدی بازارهای غذا و سایر محصولات کشاورزی بر 
های اطراف شهری روی زمین یا آب، در شهر یا محیط

ها در جهت افزایش شده است که این فعالیتمعرفی 
های تولیدی و استفاده و بازیافت منابع طبیعی و روش

باشد. قلمرو کشاورزی شهری های شهری میهدر رفت
می داخل مرزهای رسمی هر شهر امل محدوده هایش

تواند درجه بالایی از ساخت و ساز را باشد که می
ایینی قرار داشته داشته یا از نظر ساخت و ساز در حد پ

های اطراف محیط که 4باشند و همچنین حاشیه شهر
شهری است که از حجم یا تراکم جمعیتی کمتری 

تفاوت بین کشاورزی داخل شهر و حاشیه  برخوردارند.
شهر بستگی به انواع زمین و الگوی کاربری اراضی 
دارد که می تواند به عنوان محدودیت و قابلیت برای 

 (.1111 ر نظر گرفته شود)فاووکشاورزی شهری د
غربی کشور شهر تبریز بعنوان بزرگترین شهر شمال  

مهم و های مختلف تاریخی یکی از شهرهای در دوره
که موجبات تغییرات بنیادی در  موثر در کشور بوده

شکل توسعه آن در هر دوره گردیده است. این شهر در 
و  اداوار گذشته، یکی از شهرهای مطبوع از نظر آب

هوایی به دلیل استقرار باغات و فضاهای سبز مناسب 

                                                           
1 United Nations Development Programme 

(UNDP) 
2 Peri urban  

است  آن، در بین حکام و پادشاهان مورد توجه بوده
های اخیر، توسعه و گسترش در دهه  (. 4141)رحیمی

پراکنده از ویژگی های اصلی شهرهای بزرگ، 
مخصوصأ در کشورهای درحال توسعه بوده و شهر 

به طوری که  .ه استتبریز نیز از این قاعده مستثنی نبود
های تأمین مسکن و زمین، گسترش شهر را به سیاست

سوی اراضی مناسب کشاورزی و باغات شهر هدایت 
کرده است. با وجود آنکه قسمت شمال شرقی تبریز به 
دلیل استقرار باغات شهری و عبور گسل فعال و بزرگ 

های های شرقی به دلیل محدودیتشهر از آن، و قسمت
از قابلیت توسعه شهری برخوردار نبوده توپوگرافی 

های واگذاری زمین، گسترش پراکنده است، ولی سیاست
شهری را به این جهات هدایت کرده است )صدر 

به خاطر گسترش ( بنابراین 4119موسوی وهمکاران 
اکثر باغات و  و توسعه اسپرال شهری نامناسب شهری

  گردیده است فضاهای سبز تبریز تخریب
و مشکلات اکولوژیکی و  (4112 و رحیمی ی)صدرموسو

از این  تهدید توسعه پایدار شهری را به بار آورده است.
انتخاب  پژوهش مکانیمحدوده رو این شهر به عنوان 

 شده است.
 

 روش تحقیق:
این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و  در این     

از  یبیترکبه لحاظ ماهیت و روش گرداوری اطلاعات 
. باشدیم یلیتحل _ یفیو توص یشیمایپ یهاهشپژو

ابتدا برای ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی به 
-بررسی و مقایسه تصاویر ماهواره ی لندست در سال

برای  پرداخته شده است، (1921-1911های بین )
ارزیابی تغییرات اراضی کشاورزی، باغات و فضاهای 

فاده شده سبز شهری از تصاویر ماهواره لندست است
است که پس از زمین مرجع کردن، به طبقه بندی 

پرداخته  Erdas imaging 2014کاربریها در نرم افزار 
شده است. پس از طبقه بندی برای ارزیابی بهینه و 

استفاده  ArcGISمحاسبه میزان تغییرات، از نرم افزار 
 هیته ی ودانیبا استفاده از مطالعات م .شده است
کشاورزی اکولوژیکی و اقتصادی ابعاد  پرسشنامه

جامعه  شهری تبریز مورد بررسی قرارگرفته است.
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باشد. طبق آماری پرسشنامه، شهروندان شهر تبریز می
درصد از  21با  ، شهرستان تبریز11سرشماری سال 

نفرجمعیت دارد )سازمان  1249112کل جمعیت استان، 
(. از آنجایی که جامعه 1912کشوربرنامه و بودجه 

باشد از اری این پژوهش شهروندان شهر تبریز میآم
 1011فرمول کوکران برای نمونه گیری با خطای مجاز 

استفاده شده است که بر اساس نتیجه این فرمول ، 
نفر بدست آمد و برای آنالیز داده  922داد حجم نمونه تع

استفاده Spss های حاصل از پرشسنامه از نرم افزار 
 شده است.

 
 
 

 
N :نمونه آماری حجم 

 :Nحجم جامعه آماری 

 :d  می نظر در 1٫11اشتباه مجاز )معمولاّ را برابر 
 (گیرند

 :z ن مقدار متغیر نرمال با سطح اطمینا α-1  است. در
درصد  11برای سطح اطمینان  z آزمون دودامنه مقدار

 4٫12 برابر درصد 11 اطمینان سطح برای و 1٫12برابر 

 .است

P:  از صفت مورد نظر نسبت برخورداری 

 :q=(1-p)رنسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظ .
 گیرند.می نظر در 1٫1را  q و p معمولا

نفر  922بر اساس فرمول کوکران، تعداد حجم نمونه 
 بدست آمد. 

 
 :مبانی نظری

مختلف  یدر کشورها یشهروضعیت کشاورزی 
 جهان

 ها گویای اهمیت کشاورزی شهری به عنوانبررسی    
باشند، به عنوان مثال در جزئی از اکوسیستم شهری می

برخی کشورهای کمتر توسعه یافته مثل کوبا، غنا، 
های درصد از خانوار 21ویتنام، نیکاراگوئه بالای 

شهری مشغول کشاورزی هستند، همچنین در برخی 
درصد  11استرالیا حدود  لکشورهای توسعه یافته مث

از طریق کشاورزی از احتیاجات میوه و سبزیجات 
شود، کشاورزی شهری در اغلب شهری تأمین می

کشورها تنوع غذایی را افزایش داده است، افزون براین 
کشاورزی شهری رسیدن به بهره وری بالا را نیز 

در شهر سیدنی استرالیا کشاورزی  .کندتضمین می
شود درصد از اراضی این شهر را شامل می 1شهری 

بیلیون دلار محصول  1ش که به تنهایی به ارز
(. ویژگی 4111)پیرسون،  کندکشاورزی تولید می

مشترک کشاورزی شهری در اغلب کشورها اعم از 
توسعه یافته و در حال توسعه این است که گرایش به 

ها بیشتر در جهت تولید برای کشاورزی شهری در آن
 (. 4111)زیزا،  باشدمصرف خود خانوار می

های توسعه یافته اغلب ر کشورکشاورزی شهری د    
های گوشه و کنار است شامل قطعات کوچکی از زمین

های راه آهن بوده و که متعلق به دولت محلی یا شرکت
به ساکنان شهری به منظور پرورش گل و سبزی اجاره 

هایی تحت شوند. در این کشورها همچنین باغداده می
لا توسط وجود دارد که معمو 1یهای اجتماععنوان باغ

شوند، دقیقا مثل باغ گروهی از افراد محلی نگهداری می
های مدارس که ضمن داشتن کارکرد آموزشی در آن 

البته اغلب  .شودها محصولات کشاورزی نیز تولید می
هزینه های تولید بیشتر از آن چیزی است که قرار است 

ولی با این وجود محصولات غذایی و  .برداشت شود
شوند ای که توسط خود افراد تولید میسبزیجات تازه 

خیلی با ارزشتر از محصولاتی هستند که از فروشگاه 
 ی(. باغ های اجتماع4111)لئوون  شوندها خریداری می

توانایی بالقوه ای در افزایش سطح بهداشت و سلامتی، 
ارتقای کیفیت زندگی، پایداری اکولوژیکی، مشارکت 

عی در جوامع شهری، حفظ فرهنگ و سرمایه اجتما
 (.4119)لوریا  انسانی دارند

در کشورهای فقیر، کشاورزی شهری عمدتأ با هدف     
تازه به  تافزایش امنیت غذایی و دسترسی به محصولا

ویژه سبزیجات که به عنوان عمده ترین منبع تأمین 
باشند مورد ها و سایر عناصر ریزمغذی میویتامین

ی نقش مهمی را گیرد و کشاورزی شهرتوجه قرار می

                                                           
1 Community gardens 
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در جهت کمک به خانوارهای فقیر شهری برای تأمین 
کند و به این طریق موجب غذای مصرفی خود ایفا می

ذخیره منابع مالی آنها در جهت تأمین سایر نیازهایشان 
شود، در این کشورها که فاقد سیستم حمل و نقل و می

انبارداری کارآمد برای محصولات کشاورزی بویژه 
کشاورزی شهری امکان  ،هستند فاسد شدنیمحصولات 

تولید سالم تر و کم هزینه تر این محصولات را در 
 )حمیدی کندمجاورت مناطق اصلی مصرف فراهم می

 (.4111ویعقوبی 
( طی مطالعه 4119در ایران نیز سهرابیان و فیضی )     

اثرات کشاورزی  ای، در اصفهان با هدف بررسی
-کشاورزی شهری می که به این نتیجه رسیدندشهری 

تواند راهکاری مناسب و مؤثر برای کاهش مشکلات و 
(، 4119توسعه پایدار شهری باشد. ولی پور و همکاران)

پژوهشی را در شهر دو گنبدان گچساران با هدف ارائه 
استراتژی های توسعه کشاورزی شهری انجام دادند که 
 بر اساس نتایج آن شهرداری ها از نقاط ضعف بالایی
از جمله تعامل ضعیف با شهروندان، فقدان متخصصان 
برنامه ریزی کشاورزی شهری، نبود سیستم ارزشیابی 
و نظارت بر بودجه صرف شده برای کشاورزی 

توسعه  برایشهری، عدم حضور کارشناسان ترویج 
و استراتژی های موجود  بودندکشاورزی شهری 

تضمین کننده آینده روشن برای توسعه کشاورزی 
باشند. بنابراین با توجه به روند رو به رشد جمعیت مین

شهری و افزایش مشکلات متعدد ناشی از آن لازم است 
مسئولان و برنامه ریزان شهری توجه ویژه ای به این 
امر نموده و ضمن پرداختن به مقوله پژوهش در این 

های ضمینه به منظور ترغیب شهروندان به فعالیت
موزشی و ترویجی ویژه ای را های آکشاورزی برنامه

تدارک دیده و تسهیلات لازم را به ویژه از نظر قانونی و 
البته اعتباری برای توسعه هرچه بیشتر آن فراهم 

 (.4111نمایند)حمیدی، یعقوبی 
 
 د:به همراه دار یشهر یکه کشاورز زایاییم
 یازجمله بحران ها یجهان یدهایبه تهد ییپاسخگو 

 یو بحران ها یانرژ یبحران ها ،یطیمح ستیز
 ی مواد غذاییمنیا

 یبه غذا یو دسترس کیارگان ییغذا مواد دیتول 
 یخوراک یازهایاز ن یبخش نیسالم و تأم

 ننایشهرنش

 آسان و  یبا روش ها ییغذا محصولات خرد دیتول
 تحداقل امکانا

 ارتباط شهر با حومه شهر و استفاده از  شیافزا
 ایآب ه از استفادهی، حومه شهر جهت کشاورز

 ی وآب بارانب شهرلافاض

 و  دیو منابع درآمد جد یشغل یفرصت ها جادیا
کم درآمد و درآمد  یگروه ها یمعاش برا امرار

ی خانواده های متوسط و پردرآمد، برا شتریب
 افزایش فضای سبز مثمر

 نیب یستیرابطه همز شیو افزا یستیتنوع ز شیافزا 
 یکشاورز یها نیشهرها و زم

 اوقات  ،یباسازیز یها دهیبا ا ستیز طیمح یداریپا
 یفراغت و ورزش و تعامل اجتماع

 و استفاده از آب جمع یآب شهر تیریکمک به مد-

اب و کاهش روان آب لشده باران و فاض یآور
و مصرف و کاهش  دیتول انیم کاهش مسافت،ها
 ییغذا نقل مواد مربوط به حمل و ایه نهیهز

 رهیبا جزو مقابله  یشهر یها طیمح یکاهش دما 
 ییگرما

 ابزار مشارکت  کیبه عنوان  نیاستفاده از زم
 تیو تقو یو توسعه مشارکت مردم یاجتماع

 هاحساس تعلق به جامع

 نمنصفانه آ عیو توز ییمواد غذا نهیکاهش هز 

 شهرها  یداریپا هبودی، بد ملااز رشد اقتص تیحما
زباله و به  افتیازب ستیز طیمح تیفیک شیافزا اب

 یو پسماندها افتیباز عاتیضا نحداقل رساند
 یشهر

 بام و  یکاشت رو قیعمر پشت بام از طر شیافزا
 یو صوت یحرارت قیبهبود عملکرد عا

 ییبایز شیفزای اوا و کاهش آلودگه تیفیک شیافزا 
بر منابع  هیدرون زا که با تک یدر شهرتوسعه ا

حس  جادیای منظر فرهنگ جادیو ای و بوم یمعنو
 نافضا و انس نیب اهیورش گپر قیاز طر یدلبستگ

 هدکنندیسبز مصرف کننده به تول یفضا رییتغ 
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 محصول و  دیتول قیاز طر یمنظر شهر یارتقا
 یزیخاطرا انگ

 یباز عموم یباغ ها و فضا اط،یاستفاده از بام، ح 
 چند یفضاها جادیو ا یجهت کشاورز یشهر

 یعملکرد

 ت و خدر سا رییو تغ ستیزطیمح تیفیک شیافزا
 ینمز تیریمد

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 (1932استراتژی کشاورزی شهری برای نیل به پایداری شهری )محمدی، سلیمانی شیری،  - 1شکل 

 

 
 نتایج و بحث

توان در دو بخش نتایج حاصل از این پژوهش را می      
شهر تبریز ارزیابی تغییرات باغات و اراضی کشاورزی 

 اری بیان کرد:و نقش کشاورزی شهری در پاید
 

فضای  و ارزیابی تغییرات باغات و اراضی کشاورزی
 شهری دردهه های اخیرسبز 

در دو دهه اخیر شدت توسعه شهری در تبریز      
اورزی و باغات اطراف شهر فزونی یافته و اراضی کش

های جدید مسکونی، توسعه ایجاد شهرکدر اثر 
عه سکونتگاههای غیر رسمی و مدیریت نامناسب توس

شهری دچار تغییرات اساسی شده و بخش بزرگی از 
این اراضی تخریب و به ساخت و ساز شهری 

که  در تحلیل و بررسی شکل  اختصاص یافته است.
دهد شهر تبریز را نشان می 1921درسالاراضی سبز

میتوان بیان کرد که اراضی زراعی و باغات در قسمت 
این  پراکندگیهای مختلف شهر توزیع شده است که 

 اراضی در قسمت غرب  شهر بیشتر نمایان است.

که اراضی باغی و زراعی شهر را  2و9در تحلیل شکل 
شود دهد، مشاهده مینشان می 1911و1911در سال 

کاسته  1921که از تراکم این اراضی نسبت به سال 
شده و سایر کاربری های شهری جایگزین این اراضی 

 با ارزش شده است.

و جدول  2تا  4شماره  های  نقشه همانطور که در
درصد لکه های سبز موجود در  نمایان است، 1شماره 

در سال  باشداراضی سبز می نشاندهندهنقشه ها که 
به  1911درصد بوده است که در سال  12099، 1921
 ) درصد کاهش یافته است. درواقع در این دوره 20.9

، اراضی کشاورزیاز  هکتار 4129بیش از  (سال 11
تخریب و به یک بحران  باغات و اراضی سبز شهری

بطوریکه مساحت  بزرگ شهری تبدیل گردیده است. 
، به 1921هکتاری این فضاها در سال  2214021
کاهش یافته و در سال  1911هکتار در سال  4112011

به   تخریب این اراضینیز  با ادامه روند  1911
ن ادامه روند بنابرای هکتار کاهش یافته است. 1.11014

تغییرات با رویکرد تغییرات گذشته، شهر تبریز را با این 

سبزینگی شهری، بهبود میکروکلیما، کاهش 

ردپای اکولوژیکی، مدیریت پارکها و چشم 

آموزش زیست اندازها، تنوع زیستی، 

 محیطی، اوقات فراغت

ایه تولید درآمد، تولید اشتغال، توسعه سرم

 گذاری و کسب و کار، بازاریابی، پردازش

کاهش فقر، امنیت غذایی و تغذیه، مشارکت 

اجتماعی، ساخت اجتماع،  افزایش امنیت 

 اجتماعی

 شهر پایدار

 اثرات اجتماعی

 ) شهر فراگیر(

اثرات اقتصادی 

 )شهر مولد(

اثرات زیست 

محیطی )شهر 

 سالم(
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مواجه خواهد  شدید اکولوژیکی و زیست محیطیبحران 
تنها لکه بزرگ سبز شهری که در نقشه سال  ساخت.

نمایان است و در شمالغرب شهر استقرار یافته  1911
آباد تبریز بوده است که است، اراضی کشاورزی حکم

است، موقعیت خود را بعنوان منطقه کشاورزی  توانسته

شهر تبریز تا حدودی تثبیت کرده و علاوه بر ارائه 
خدمات تولیدی و اقتصادی و در نتیجه ایجاد اشتغال، 
کارکرد اکولوژیکی مناسب را نیز برای شهر تبریز 

آورد.بوجود

 

 
 

 1931در سال  سبز  شهری اراضی زراعی، باغات و اراضی -2شکل 
 

  
در سال  سبز  شهری اراضی زراعی، باغات و اراضی -9شکل 

1931 

 در سال سبز  شهری اراضی زراعی، باغات و اراضی -4شکل 

1931 

 
 

 تغییرات فضاهای سبز شهر تبریز - 1جدول 
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میزان کاهش نسبت به سال 
 )درصد(1921

 درصد از کل مساحت شهر
 سال مساحت به هکتار

- 12099 2214021 1921 

12014 2092 4112011 1911 

29042 20.9 1.11014 1911 
 

 

 
 کشاورزی شهری و نقش آن در پایداری

ز رویکردهای کشاورزی شهری بعنوان یکی ا     
میتواند نقشی اساسی در توسعه  توسعه شهر سبز،

دار شهری داشته باشد. دراین پژوهش نقش و پای
عملکرد کشاورزی شهری از بعد اقتصادی و محیط 

با توجه به نتایج . زیست مورد بررسی قرار میگیرد
مشاهده  4که در جدول  اسمیرنف-کولموگروف آزمون

 .باشندهای این پژوهش غیر نرمال میشود داده می
ن تحقیق بنابراین از آزمون های ناپارامتری در ای

ضریب همبستگی اسپیرمن، که به  استفاده شده است.
ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن معروف است، یک 
ضریب همبستگی بر اساس رتبه )نمرات یا داده ها ( 
است که میزان همبستگی بین دو متغیر در سطح ترتیبی 

رابطه از این رو برای بررسی  را اندازه گیری می کند
غیرهای وابسته پژوهش از این متغیر مستقل بر مت

 شده است. استفاده آزمون 

 
 های پژوهشبررسی توزیع داده - 2جدول

 نتیجه P-value متغیر نوع متغیر
 غیر نرمال 1011** عوامل زیست محیطی وابسته
 غیر نرمال 1011** عوامل اقتصادی وابسته
 غیر نرمال 1011** کشاورزی شهری مستقل

 ** سطح معنی دار                       
 

محیط زیست و بین کشاورزی شهری و همبستگی 
 :اقتصاد

برای مقایسه رابطه بین کشاورزی در این پژوهش      
نرمال غیر به دلیل محیط زیست و اقتصاد شهری و 

 .داده ها از آزمون اسپیرمن استفاه شده است بودن
سطح شود نیز مشاهده می(9)همانطوری که در جدول

داری به دست آمده حاصل از آزمون کمتر از معنی 
رابطه مستقیمی گفت  تواندر نتیجه می .بوده است 1011

بین کشاورزی شهری و عوامل زیست محیطی و عوامل 
وجود دارد، با توجه به نتایج این آزمون تأثیر  اقتصادی

کشاورزی شهری بر متغیر وابسته محیط زیست مقدار 
 ،دهدرا نشان می .1042اد و متغیر وابسته  اقتص 10121

از نظر شهروندان تأثیر کشاورزی شهری بر اقتصاد از 
که دلیل آن جنبه  ،اهمیت بیشتری برخوردار است

تولیدی اراضی کشاورزی بوده است که با تولید سبزی 
و صیفی جات متنوع که علاوه بر استان آذربایجانشرقی 

ث به استانهای دیگر نیز صادر میگردد. همچنین باع
برداران ایجاد اشتغال و درآمدزایی برای گروهی از بهره

نشان  بنابراین نتایج حاصل کشاورزی گردیده است. 
همبستگی بین متغیرمستقل و متغیرهای  می دهد،

-وابسته وجود داشته و افزایش کشاورزی شهری می

تواند به بهبود شرایط زیست محیطی و اقتصادی شهر 
 کمک شایانی بکند.

 

 

 
نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیر مستقل و متغیرهای وابسته -9جدول   
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 سطح معناداری ضریب همبستگی متغیر وابسته متغیر مستقل

 
 کشاورزی شهری

 1011 10121 محیط زیست

 .1042 اقتصاد
 

 
 

 کشاورزی شهری: زیست محیطی کارکرد 
اراضی به آنالیز نقشه های تغییرات  با توجه     

و روند  و فضاهای سبز شهری رزی، باغاتکشاو
شهر تبریز را با در تبریز که ادامه این روند  آنهاکاهشی 

با توجه به نتایجی که از خواهد ساخت و  بحران مواجه
تأثیر  پاسخگویان به دست آمده از نظر آنالیز پرسشنامه

کشاورزی شهری بر افزایش فضاهای سبز در داخل و 
کمک به بهبود آب و هوا و  اطراف شهر بیشتر بوده و

های بازیافت مواد غذایی و زباله ها به ترتیب در رتبه
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که  .بعدی قرار گرفته اند

شهروندان بر این معتقدند که وجود کشاورزی شهری 

بر افزایش سرانه فضای سبز موجود مؤثر بوده و 
ن از علاوه بر کارکردهای مهم کشاورزی شهری میتوا

 این فضاها به عنوان فضاهای سبز شهری نیز بهره برد.
کمبود فضای سبز در شهر تبریز و  با در نظر گرفتن

 میتوان گفت، بخصوص در شمال و شمال غربی شهر،
-استقرار کشاورزی شهری در شمال غرب تبریز می

تواند کارکرد فضاهای سبز و تفریح و تفرج را برای 
همچنین با مطالعه و  .نمایدساکنان شهری تبریز فراهم 

آنالیز کارکرد کشاورزی شهری در بحث بهبود شرایط 
آب و هوایی و کاهش زباله ها و بازیافت مواد میتوان با 
افزایش کشاورزی شهری در شهر گامی موثر در بهبود 

 سلامت شهروندان برداشت.

 
 

 

 نقش کشاورزی شهری بر مولفه های زیست محیطی -1شکل 

 
برای ابزاری توانمند ورزی شهری به عنوان کشا    

پذیرتر، نقش مهمی کمک به جوامع شهری پاک و انعطاف
های اقتصادی مدور در سطح شهر، در اجرای استراتژی

طبیعی و  محیط های بازآفرینیو همچنین کمک به 
علاوه بر (. 4112دارد )فریرا،  یمحیط زیستتوسعه ابعاد 

بهتر سشنامه برای ارزیابی نتایج مطرح شده از آنالیز پر
های زیست محیطی کشاورزی نقش، عملکرد و بازده

شهری منطقه حکم آباد تبریز و نقش آن در پایداری 
زیست اکولوژیکی شهر، ارزیابی و شبیه سازی اثرات 

کشاورزی شهری بر تغییرات خرد  و اکولوژیکی محیطی

قالب شبیه سازی با  دراقلیم شهری در این پژوهش 
ده از مدل سازی و شبیه سازی در محیط نرم استفا
 صورت گرفت.  ENVI-metافزار 

در این شبیه سازی سایت مورد نظر در دو حالت       
زمین بایر و وجود کاربری کشاورزی در آن طراحی و 

های همچون دمای هوا، رطوبت و بازده گردیدآنالیز 
نسبی، سرعت باد، میانگین دمای تابشی و آسایش 

 2مورد بررسی قرار گرفت. در شکل  حرارتی
همانطوری که قابل مشاهده است در حالت وجود زمین 
زراعی و کاربری کشاورزی دمای هوا نسبت به زمین 
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هایی که اختلاف دما در مکان و این بایر پایین تر است
بیشتر است. خنک بودن هوا در  ،درختکاری وجود دارد

قابل توجیه حالت درختکاری به دلیل سایه اندازی، 
 میباشد.

-فضاهای سبز، رطوبت به دلیل تبخیر و تعرق افزایش میدر 

یابد، این پدیده یک فرایند مرتبط با فتوسنتز است که با جذب 

در .تواند به کاهش دمای شهر کمک کندانرژی حرارتی می
و مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی رطوبت نسبی  .شکل 

شود که وجود مشاهده میدر زمین بایر و کشاورزی شهری 

درختان و فضای سبز باعث افزایش رطوبت نسبی خواهد 
 شد.

های گیاهی از وجود گیاه از جمله درخت و سایر پوشش
های هوا و خنک سازی محیط نقش طریق جذب آلودگی

 2بسزایی در افزایش کیفیت هوا دارند. با توجه به شکل 
ه به شود کو آنالیز شبیه سازی حاصل، مشاهده می

دلیل عدم وجود هیچگونه درخت و فضای سبز در زمین 
بایر سرعت باد، نسبت به وجود کاربری کشاورزی در 

 سایت بیشتر است.
 

   

 توزیع رطوبت نسبی در زمین بایر)راست( و وجود کاربری کشاورزی)چپ(. -7شکل
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میانگین دمای تابشی در حالت وجود  1با توجه به شکل 
باشد اراضی کشاورزی پایین تر از زمین بایر می

تواند های شهری میبنابراین وجود درختان در محیط
تنش گرمایی موجود در فضای باز را کاهش دهد. به 

منظور کاهش دمای شهری )جزیره حرارتی شهری( 
ها نیاز است که در ان در خیابانعلاوه بر کاشت درخت

 های خصوصی نیز اقدام به کاشت درخت گردد.فضا

 
  

 توزیع میانگین دمای تابشی در زمین بایر)راست( و وجود کاربری کشاورزی)چپ(.  -3شکل 
 

در جدول  طور کلی به شبیه سازینتایج حاصل از این 
ل جدو همانطوری که پیشتر گفته شد و در .آمده است 2
شود وجود کشاورزی شهری باعث نیز مشاهده می 2

کاهش دمای هوای، سرعت باد و میانگین دمای تابشی 

شده و همچنین باعث افزایش رطوبت نسبی و آسایش 
از این رو وجود کاربری کشاورزی  .شودحرارتی می

شهری در شهر باعث بهبود شرایط خرد اقلیم و زیست 
 محیطی شهرها خواهد شد.

 
 

  
 ورزی)چپ(.توزیع سرعت باد در زمین بایر)راست( و وجود کاربری کشا  -3شکل 
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 جمع بندی نتایج حاصل از شبیه سازی -4جدول

 طرح دو)زمین بایر( طرح یک)زمین کشاورزی( زمان 

 دمای هوا
(C°) 

2ساعت   25.215 25.236 

6ساعت  21.905 22.014 

01ساعت   26.665 26.698 

01ساعت   32.371 33.408 

01ساعت   31.834 32.141 

22ساعت   28.517 28.496 

 رطوبت نسبی
(%) 

2ساعت   61.769 61.179 

6ساعت  67.3 66.424 

01ساعت   60.513 59.974 

01ساعت   48.515 46 

01ساعت   50.085 49.264 

22ساعت   55.972 55.713 

 سرعت باد
(m/s) 

2ساعت   1.9119 2.766 

6ساعت  1.8506 2.704 

01ساعت   1.6375 2.2377 

01ساعت   1.7797 2.3794 

01ساعت   1.8537 2.4933 

22ساعت   1.9582 2.6945 

 میانگین دمای تابشی
(C°) 

2ساعت   18.235 16.681 

6ساعت  18.543 34.754 

01ساعت   58.148 62.398 

01ساعت   66.691 72.803 

01ساعت   29.792 44.136 

22ساعت   22.271 21.011 

PMV  01ساعت  4.3016 4.716 

 
 کارکرد اقتصادی کشاورزی شهری: 

، اساسی ترین کارکردهای اقتصادی شهرها، یکی از    
-مییی منصفانه مواد غذا عیتوزی و قانون یهاتیحما

سیستم کشاورزی شهری پتانسیل افزایش  باشد که
در شهر ها را بعنوان یک الگوی جدیدی از  امنیت غذایی

تواند به و می کندفضاهای سبز شهری تامین می
بازارها، ایجاد  هایی مانند دسترسی و نوعی جنبهواسطه

بازارهای جدید، کاهش فقر و ایجاد ارزش اقتصادی، 
های اقتصادی و شغلی جدیدی را در شهر فراهم فرصت
همانطوری که از نتایج آنالیز (. .411دیلی من ،آورد )
شود، شهروندان تأثیر مشاهده می ی پژوهشداده ها

را بر روی عوامل اقتصادی بیشتر کشاورزی شهری 
 اکولوژیکی -بر روی عوامل زیست محیطی ازتأثیر آن

از نظر شهروندان وجود کشاورزی شهری  داند.می
ها به مواد غذایی سالم ، تازه و ارزان باعث دستیابی آن

بنابراین بهبود شرایط برای انجام این  .خواهد شد
فعالیت باعث افزایش انگیزه شهروندان به فعالیت در این 

های بزرگ و مقیاس زمینه و افزایش کشاورزی در 
کشاورزی شهری با توجه به اینکه و  کوچک خواهد شد

باعث بهبود شرایط اقتصادی از جمله تولید، اشتغالزایی 
توان گفت با بنابراین می ،و بازار مصرفی خواهد شد

های اقتصادی فعالیت کشاورزی شهری ، بازده توسعه
باعث رونق  کشاورزی در شهر افزایش پیدا کرده و

  صادی شهرها خواهد شد.اقت
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  نقش کشاورزی شهری بر مولفه های اقتصادی  -11شکل 

 

، اقتصادی کشاورزی شهریبرای بررسی این کارکرد   
های تولید، اشتغالزایی، بازار مصرفی، انتخاب شاخص

شده است. لذا با توجه به هدف از پژوهش برای نمایش 
قتصاد شهر، به میزان تأثیر کشاورزی شهری بر ا

های مطرح بررسی تأثیر کشاورزی شهری بر شاخص
 پردازیم. های وابسته میشده، به عنوان متغیر

در این پژوهش برای پاسخگویی به سوالات از طیف      
پنج گزینه ای لیکرت استفاده شده است وبا توجه به 
طیف نمرات داده شده به هر یک از سوالات که به گزینه 

، به گزینه 2ی، به گزینه زیاد نمره1ی نمرهخیلی زیاد 
و گزینه  4ی ، به گزینه کم نمره9ی نظری ندارم نمره

داده شده است. بنابراین با توجه به  1یخیلی کم نمره
سوال  1تعداد سوالات متغیرهای وابسته،بخش تولید با 

سوال،مقادیر میانگین در بازه  1و بخش اشتغالزایی با 
سوال و  2گیرد و بخش بازار مصرفی با قرار می 41تا 1

سوال  2متغیر مستقل یعنی کشاورزی شهری با 
 گیرد.قرار می 41تا 2میانگین در بازه 

در بین متغیر های وابسته  ،1شماره با توجه به جدول    
بیشترین اتفاق نظر را در بین  12012تولید با میانگین 

ف اندک با دهد. اشتغالزایی با اختلاشهروندان نشان می
و بعد از آن بازار مصرفی با میانگین  12012میانگین 

 به دست آمده است. 11012
 

 توزیع آماره های توصیفی متغیرهای وابسته -1جدول 
 کمینه بیشینه انحراف معیار میانگین  عنوان متغیر  نوع متغیر
 1 41 9012 12012 تولید وابسته

 11 41 90.1 12012 اشتغالزایی
 2 41 4029 11012 مصرفی بازار

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 توزیع متغیرهای وابسته -11شکل 
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 بحث و بررسی

عدم توسعه فضاهای سبز شهری و مدیریت بسیار      
توجهی ضعیف و ناتوان شهرداری در سالیان اخیر و بی

نسبی و یا کم توجهی به حفظ و توسعه فضای سبز و 
های ههمچنین عدم همراهی و مساعدت دیگر دستگا

متولی امر در نگهداری، بهره برداری توسعه فضاهای 
-ها و پروژهسبز و پوشش گیاهی و ناکارآمدی برنامه

ز و پوشش فضاهای سبهای تعریف شده در مقوله 
گیاهی شهر تبریز، همگی گواه بر این مدعاست که فقدان  
مدیریت کارآمد بر تشکیلات شهری تبریز، ضعف و 

های عمرانی ابعاد جامعه و برنامهها را به تمامی کاستی
 (.4114رحیمی،و صدرموسوی) منتقل خواهد نمود

تغییرات اراضی عوامل و دلایل مختلفی باعث 
در شهر تبریز کشاورزی، باغات و اراضی سبز شهری 

توسعه شهر به که از جمله آن میتوان به  گردیده است
 هایعدم نظارت بر عملکرد شهردار، مناطق سبز یسو

 دیجد یهاشهرک جادیا، سبز یفضاها بیخردر ت
سبز  یو عدم حفظ باغات و فضاها یشهر وستهیپ

سبز توسط  یبه فضاها ینگرش منبع مال، موجود
-نتایج حاصل از بررسی نقشه اشاره کرد.  هایشهردار

های تغییرات فضای سبز، باغات و اراضی کشاورزی 
ادامه رشد سبز شده و  فضاهایکاهش شهری نشانگر 

باشد که مشکلات پراکنده شهری و توسعه افقی می
گردد و اثرات را باعث می و اکولوژیکی زیست محیطی

-تداوم توسعه به پیرامون شهر تبریز، افزایش آلودگی

های زیست محیطی، از بین رفتن اراضی کشاورزی و 
بنابراین  .ی را میتوان اشاره کردهای زراعکاهش فعالیت

پایدار طرق مختلفی را مورد  برای دستیابی به توسعه
د دهند که یکی از این موارتحلیل و آزمایش قرار می

با توجه به نتایج حاصل از  است. است.کشاورزی شهری
سیستمی است که در آن با  یشهر یکشاورز تحقیق،

اعمال مدیریت صحیح در استفاده از منابع طبیعی در 
 شهر می توان نیازها غذایی شهروندان را تأمین و

زیست شهر را نیز حفظ کرد و از تخریب کیفیت محیط

در مطالعات مختلف  .کرد یذخایر طبیعی جلوگیر
جهت  یز عموماب یاضها و فباغ اط،یاستفاده از بام، ح

و  ستیز طیمح تیفیک میتواند باعث افزایش یکشاورز
 بهینه تیریمد شهروندان، سلامت بهبود ،اکولوژیکی

 یطیمحستیو ز یتماعاج ،یاقتصاد یداریپا ،نیزم
  گردد.

 
 نتیجه گیری

بعنوان یکی از رویکردهای جدید  یشهر یکشاورز     
 ریاخ انیکه در سالتوسعه فضاهای سبز شهری است 

شهرها  یطیمح ستیبه منظور مقابله با اثرات مخرب ز
نتایج پژوهش که نشان  با توجه به مطرح شده است.

ه تاریخی شهر به های شهر تبریز و پیشینپتانسیل دهنده
عنوان باغ شهر ایران که متاسفانه امروزه به دلایل 

همچنین مختلف شاهد کاهش این باغات هستیم، 
از جمله کشاورزی شهری کارکردهای مختلف 

های کشاورزی از یک سو کارکردهای اکولوژیکی زمین
و توجه به کارکردهای اقتصادی ازجمله افزایش تولید و 

از سویی افزایش اشتغالزایی و نامنیت غذایی شهروندا
برای  یشهر یکشاورزحفظ و توسعه  توجه به دیگر، 

باشد. نیل به توسعه پایدار شهری ضرورتی اساسی می
موجود  یهاتیفعال ریبا سا یشهر یکشاورز بیبا ترک

شهر،  یعیدر شهر، علاوه بر حفظ و ارتقاء ساختار طب
هرها مؤثر در جهت کاهش اثرات مخرب توسعه ش یگام

و  ریباهای  نیاختصاص دادن زم ان،یم نیبرداشت. در ا
 یبرا یکشاورز تیانجام فعال یبرا یرها شده به مکان

اختصاص  نیشهروندان به صورت مشترک و همچن
بر  علاوهمهم،  نیا یسبز برا یدر فضاها ییهامکان

توسعه  سازنهیزم ی و اقتصادی،ارتقاء تعاملات اجتماع
 .شد شهر خواهد کیاکولوژ

 
 سپاسگزاری

این  بهبود کیفیتبدین وسیله از تمامی کسانی که در     
 مقاله همکاری داشتند، تقدیر و تشکر میگردد.
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