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 چکیده:
ها در شهرها، این واحدهای جمعیتی را با مسائل و مشكالت متعدد روبرو ساخته استتت   افزایش روز افزون جمعیت و تمرکز آن  

های موفق توسعه کشتتاورزی شتتهری بتته من تتور  که راه حل توجه به توسعه پایدار است؛ پژوهش حاضر با هدف تبیین سیاست

یدار انجام شده است کتته از راهبتترد تیبی تتی و رویكتترد آمی تتته و بتته من تتور  کاربست آن در شهر اصفهان و افزایش توسعه پا

ای و میدانی بهره برده است  ابتدا بررسی سیتماتیک منابع صتتورت  های اسنادی و کتاب انهها و اطالعات از شیوهآوری دادهجمع

گیری از روش بررسی تیبی تتی و تیلیتتل  بهره  گرفته است و با بررسی و میالعه تجارب موفق توسعه کشاورزی شهری در اروپا و

های توسعه کشاورزی شهری در ابعاد گونتتاگون میتتابق بتتا  ها و سیاستمیتوا مدل عملیاتی تی یق ارائه گردیده است؛ تا مؤلفه

نفر از کارشناسان حوزه شهری کتته بتتا کمتتک    33  و تكمیل آن توسطهدف پژوهش، است راج گردد  سپس با تدوین پرسشنامه  

اند، مدل عملیاتی پژوهش در شهر اصفهان به آزمون گذاشته شتتد تتتا شتتهر اصتتفهان را از ن تتر  روش گلوله برفی شناسایی شده

های کاربردی و اجرائی در این شهر مش ص گردد  نتایج بررسی نشان  توسعه کشاورزی شهری مورد ارزیابی قرار داده و سیاست

های آنالین، جلوگیری از  های میلی، ایجاد فروشگاهاد یک نهاد متولی، ایجاد گروههایی همچون ایجدهد که با کمک سیاستمی

منتتدی از  های تشتتوی ی و    در کنتتار بهرههای هفتگی، به کارگیری طرحگسترش شهر به سمت اراضی کشاورزی، ایجاد بازارچه

گامی موثر در راستای توسعه  و    ی سمت میله مارچینرود، اراضی کشاورزها، اراضی حاشیه زایندهفضاهای گوناگون مانند پارک

 کشاورزی شهری و استفاده از آثار مثبت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و    در شهر اصفهان برداشت 
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 مقدمه -1

هتای انستانی نابجتا گیری مسائلی هچون مسائل زیست میییی، بالهای طبیعی که امروزه در شهرها شایع شده در کنار فعالیتشكل

باشد ستب  ها آالینده و مواد خیرناک به طبیعت که امروزه امری جهانی میمانند غارت و چپاول منابع طبیعی و وارد نمودن میلیون

گیری شهرها بوجود آورد  این امر که در کشتورهای هایی را در روند توسعه و شكلشده تا اثرات ناشی از این موارد مشكالت و چالش

طتور میلتوب و کتارا متورد خورد نشان از آن است که در این دسته از کشورها مسئله توسعه پایدار بهجهان سوم بیشتر به چشم می

شده است؛ لذا الزم است عنوان نمود شهرها بدون توجه به مسائل توسعه پایدار توان ادامه حیات سالم توجه مت صصان شهری واقع ن

 و بهینه خود را ن واهند داشت   

کشاورزی شهری به عنوان راهكار مناسبی جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار و به عنوان گامی در راستای تی تق یتافتن اهتداف    

میییی و اقتصتادی را در توانتد پایتداری اجتمتاعی، زیستتده است  این رویكرد جدید در توسعه شهرها میتوسعه پایدار شناخته ش

تر شتهر بته ستمت توان ن یه عیفی برای حرکت ستریعریزی شهری را میشهرها ایجاد نماید  ورود کشاورزی شهری به حوزه برنامه

ترین شتكل ممكتن از های گوناگون اتفاق بیفتد  سادهها و شكلتواند در م یاستوسعه پایدار تل ی نمود  توسعه کشاورزی شهری می

های های ختانگی جستت و جتو نمتود و بته مراتت  آن را بته باغچتهتوان در پرورش گیاهان و سبزیجات خوراکی در گلدانآن را می

های بامهتای ستبز، پشتتای، دیوارضاهای سبز مثمر حاشیههای شهری، فهای همسایگی، پارکهای واحدها و بوستانای، پارکمیله

تر همچتون میلته، واحتد هتای وستیعها نه تنها در م یاس خانته بلكته در م یاسسبز و     گسترش داد  مزایای این قبیل از فعالیت

  افزایش نشتا  و تیترک در ستی  همسایگی، شهر و حتی فراشهر نیز نمود پیدا خواهد کرد  ایجاد فضاهای سبز مثمر همگانی سب

تواند در افزایش مشارکت شهروندان تاثیر به سزایی داشته باشد، آنچه که امتروزه یک شهر خواهد شد و با افزایش روابط اجتماعی می

تتوان در میهتا را ای از ایتن فعالیتاروپا در اجرای آن پیش قدم شده و نتایج قابل قبول و موف ی را نیتز کست  کترده استت  نمونته

  های آموزشتی( و     بته ختوبی مشتاهده نمتود های شهری(، ایتالیا)باغهای فرهنگی(، پاریس)مزرعههای درمانی(، لندن)باغآلمان)باغ

نكته قابل توجه این است که کشاورزی شهری را نباید مانند کشاورزی روستایی تل ی نمود بلكه کشاورزی شهری به معنای استتفاده 

باشتد  ایتن برداری بهینه از فضاها و منتابع موجتود در شتهر میهای خالقانه و کارآمدتر از کشاورزی روستایی به من ور بهرهشاز رو

پذیرد تا عالوه بر تامین امنیت غذایی تمامی فرآیند جهت تامین ب شی از نیازهای جوامع شهری به مواد غذایی کشاورزی صورت می

توان بهبتود کیفیتت زنتدگی شتهروندان، ها نیز شود  از دیگر مزایای آن میجویی در برخی از هزینهصرفه  اقشار جامعه شهری، باعث

میییی و تتاثیر هتای زیستتحفظ سالمت جسمی و روحی شهروندان، تاثیر و م ابله با روند جهانی گرمایش زمتین، کتاهش آلودگی

 اشاره کرد اقتصادی و معیشتی برای طب ات م تلف ساکن در شهرها  
دهتتد  کشتتاورزی شتتهری هتتای ناشتتی از توستتعه شهرنشتتینی بیشتتتر در کشتتورهای درحتتال توستتعه ر  میدرحتتال حاضتتر چالش   

هتتا و مستتائل ناشتتی از شهرنشتتینی ای استتت کتته در کشتتورهای درحتتال توستتعه بتترای م ابلتته بتتا چالشهتتای عمتتدهیكتتی از راهكار

کشتتتتاورزی شتتتتهری در بستتتتتر شتتتترایط بومتتتتی، میلتتی و الزامتتتتات   ( Zhang,2016:5)متتورد توجتته قتترار گرفتتته استتت 

ریزان و متتتدیران شتتتهری، یافته برنامتتتهدر کشتتتورهای توستتتعهشتتتتتود  ختتتتتاـ هتتتتتر منی تتتتتت شتتتتتهری تعریتتتتتف می

های اقتصتتادی، در زمینتتههای اجتمتتاعی و سیاستتتگذاران، کشتتاورزی شتتهری را یتتک ابتتزار ارزشتتمند مفیتتد بتترای توستتعه ستتازمان

 آورنتتد  یكتتی از مستتائل  مهتتم کشتتاورزی شتتهریزیستتت و بهبتتود امنیتتت غتتذایی بتته شتتمار میحفتتظ فضتتای ستتبز، مییط

باشتتد؛ زیتترا کشتتاورزی یكتتی از هنجارهتتای زنتتدگی شتتهری نیستتت  بستتیاری از متتدیران و ریزان شتتهری میتتتوجهی برنامتتهبی

هتتای روستتتایی استتت کتته بتتا رشتتد ی فعالیتریزان شتتهری بتتر ایتتن ع یتتده هستتتند کتته ر کشتتاورزی شتتهری ادامتتهبرنامتته

ریزی شتتهری ( « در برنامتته5:1393آیتتد )میرترابتتی،شهرنشتتینی وارد شتتهر شتتده استتت و تنهتتا یتتک متتزاحم بتته حستتاب می

های توستتعه پایتتدار شتتهری دانستتت  کشتتتتاورزی شتتتتهری بتتتته اقتصتتتتاد، تتتوان کشتتاورزی شتتهری را یكتتی از بهتتترین متتدلمی

هتتتتا و همچنیتتتتن در برنامه  کنتتدزیستتتتت، رفتتتتاه و آستتایش روانتتی و جستتمانی ستتاکنان شتتهرها کمتتک شتتایانی میمییط

زیستتتتت، توستتتتعت ستتتتازمانی، درآمدزایتتتتی، آب و ستتازی، مییطهایتتتتی کتتتته ستتتتالمت، اقتصتتاد، اجتمتتا ، فرهن پروژه

 بهداشتتت، جوانتتان و زنتتان و تولیتتد و عرضتتت غتتذا را هتتدف قتترار می دهنتتد، ن تتش مهمتتی بر عهده دارد  

از دالیل شكل    اولیهاصفهان شهری است که یكی  از  گیری  بوده است و پس  ی آن وجود آب و خاک مناس ، مستعد کشاورزی 

  که در سالهای اخیر با توجه به  ی گرم و خشک کشور استشهر منی ه ها این ویژگی را همچنان دارد  اصفهان بزرگترین کالن سال



 راضیه کاظمی،پروین پرتوی ...                         در اروپا به من ور کاربست آن در شهر اصفهان یشهر یموفق کشاورز ی هااستیس ی یتیب یبررس 

 

دست رفتن سرزندگی و خشكی فضاهای اطراف رود و  آبی و خشكی زاینده روبرو شده است  از طرفی این بیران باعث از  معضالت کم

سایر فضاهای وابسته به آب گشته است   لذا الزم است تا با توجه به موارد ارائه شده بررسی نمود که آیا شهر اصفهان امكان توسعه 

عضالت کالنشهر اصفهان و تا چه میزان توسعه کشاورزی شهری در این شهر موفق بوده و به رفع م  کشاورزی شهری را دارد یا خیر؟

 در راستای توسعه پایدار کمک خواهد کرد  

های آن با بررسی تیبی ی و  ها و سیاستهای موفق کشاورزی شهری، شناسایی مؤلفهدر این تی یق به بررسی تیبی ی سیاست   

رزی شهری در این تجارب و تیلیل  شود، تا با بررسی تجارب موفق جهانی، عوامل موثر بر تی ق توسعه کشاوتوصیفی پرداخته می

ها با وضع فعلی شهر اصفهان مورد شناسایی  ها و سیاستساز وکار اجرایی آن به من ور کاربست آن در شهر اصفهان و انیباق مؤلفه

 ریزی شهری جهت حرکت در مسیر توسعه پایدار باشد  تواند مبنایی برای ت ویت عمل برنامهقرار گیرد؛ و می

 نظریمبانی  -2

تواند در به است که کشاورزی شهری میهای اخیر نشان داده  تی ی ات و عملكرد در طی سال :  3تعریف کشاورزی شهری -2-1

حداقل رساندن اثرات تغییر آب و هوا و بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری کمک کند  از آنجا که امروزه مردم بیشتر به سمت  

هایی  کنند، شهرها دوباره به مكان  توانند غذای تازه و میلی تولید کنند گرایش پیدا می زندگی در مراکز شهری سبز و پایدار که می

های تولید مواد غذایی در میدوده شهری است، کشاورزی  شوند  هدف کشاورزی شهری ایجاد مكانبرای رشد مواد غذایی تبدیل می

 (  Skar et al,2020:1)شهری توانایی یكپارچه سازی جریان منابعی مانند آب، انرژی و زباله را دارد 

است و با توجه های م تلف مورد بیث قرار گرفته  ای رایج در طول بیست سال گذشته، کشاورزی شهری در زمینه به عنوان پدیده    

به دلیل توسعه سریع این رشته، چندین تعریف از    ( Delgado, 2018:4-7)شود  به الزامات هر ناحیه و شرایط بومی آن تعریف می

ن آنها دو تعریف برجسته وجود دارد: اولی از انتشارات اصلی برنامه توسعه سازمان  وجود دارد  در میا  "کشاورزی شهری    "اصیالح  

 باشد می  (2001) و دومی از موژوت  (؛UNDP( )Smit, 1996)ملل متید

ترین تعاریف مورد استفاده هستند و به دلیل سادگی، پذیرا بودن و گنجاندن مفهتوم اصتلی امروزه رایج  5و موژوت  4تعاریف اسمیت   

بنتدی کترد : امنیتت توان بته چهتار بعتد طب همنافع اصلی کشاورزی شهری را می گیرند این رویكرد در شهر، مورد استفاده قرار می

های توان به عنوان فرآوردهزیست و جامعه میاثرات کشاورزی شهری بر مییطمیییی و از دیگر  غذایی، اقتصادی، اجتماعی و زیست

فرعی نام برد و شامل مشارکت در اشتغال، بهبود آموزش و سالمت و اختال  اجتماعی )درگیر کتردن افتراد طترد شتده از اجتمتا ( 

   ( McEldowney,2017:9)شود  می

تواند به عنوان رشد گیاهان و پرورش حیوانات در داخل و می6یرامون شهری کشاورزی شهری و پ : 2019در سال  FAOتعریف    

ای، سبزیجات، در کشاورزی شهری و پیرامون شهری میصوالت غذایی م تلف )غالت، میصوالت ریشه   اطراف شهرها تعریف شود

)گیاهان معیر و گیاهان دارویی، گیاهان زینتی،  ها(، حیوانات )گاو، گوسفند و غیره( و همچنین میصوالت غیر غذایی قارچ، میوه

های درختی  شده برای تولید میوه و هیزم، و همچنین سیستم شامل درختان مدیریت  UPA یابد میصوالت درختی( پرورش می

 شوند  است که در م یاس کوچک مدیریت می یكپارچه، میصوالت زراعی و آبزی پروری

کشاورزی شهری صنعتی است که مواد غذایی و سوخت را ان اولین تعریف از کشاورزی شهری(: )به عنو1996تعریف اسمیت در سال 

های  کنندگان در یک شهر با استفاده از روش کند  برای پاسخ به ت اضای روزانه مصرف کند و به بازار عرضه میبه طور عمده تولید می

 پردازد  های شهری، به تولید متنو  میصوالت زراعی و دامی میتولید فشرده و استفاده مجدد از منابع طبیعی و زباله

و با استفاده از منابع     کندیا در حاشیه شهر رشد می کشاورزی شهری صنعتی است که در درون شهر:  2001تعریف موژوت در سال  

 پردازد  غذایی و غیر غذایی می انسانی و مادی، میصوالت و خدمات در داخل و اطراف همان  منی ه شهری به تولید و توزیع مواد

 
3 Urban Agriculture 
4 Smit’s 
5 Mougeot’s 
6 Urban Pre_ Agriculture(UPA) 
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اقتصاد    تفاوت بین کشاورزی شهری و روستایی و مزایای کشاورزی شهری:   -1-2 گانه  ارکان سه  از  ب ش کشاورزی یكی 

اند با صنعتی کردن آن میزان بازدهی و عملكرد آن را بهبود بب شند  سهم و جایگاه  کشورها است که در جوامع توسعه یافته توانسته 

های اقتصادی بسیار میلوب است و ب ش قابل توجهی از بازار جهانی میصوالت کشاورزی  رزی در پیوند و ارتبا  با سایر ب شکشاو

هایی وجود  را نیز در انیصار خود دارد  اگرچه کشاورزی هم در مییط روستا و هم در مییط شهر امكان پذیر است اما طبیعتاً تفاوت

شود؛ به اختصار در ادامه به تعدادی از آنها اشاره شده  ها مزایایی برای کشاورزی شهری میسوب میفاوت دارد که بعضا برخی از این ت

 (: De Zeeuw, 2004,3-8)است 

تازه • زیرا میصوالت  است  بهتر  روستایی  به کشاورزی  نسبت  در کشاورزی شهری  تولیدی  ارگانیککیفیت میصوالت  و  تر تر 

 باشند؛ می

 شود؛ تری میها استفاده میلوبکشاورزی شهری از مواد آلی و زبالهدر  •

 شود؛ هر روزه بر اهمیت کشاورزی شهری به عنوان یک ن ام اقتصادی پایدار افزوده می •

 تر سازگار نماید؛تر و آسانتواند خود را با شرایط همواره در حال تغییر جامعه سریع کشاورزی شهری می •

یع و مصرف میصوالت کشاورزی شهری در مجاورت هم قرار دارند و این امر سب  کاهش هزینه حمل و ن ل و  میل تولید، توز •

 شود؛نگهداری و ذخیره سازی می

کند و خود باعث کاهش ضایعات شده  کشاورزی شهری توجه بیشتری به اصول پایداری دارد و ضایعات کمتری نیز تولید می •

 اد آلی و ضایعات استفاده کند؛ تواند از بازیافت موزیرا می

به شكل میلوب کشاورزی شهری می • استفاده  بال  و  بایر  اراضی  از  مواردی میتواند  استفاده کند و در  از یک قیعه  تری  توان 

 زمین بیش از یک فصل زراعی بهره برد؛ 

پایدار:    -2-3 شهری  توسعه  و  شهری  کشاورزی  زیست رابطه  و منافع  آب  شرایط  بهبود  قبیل  از  شهری  کشاورزی  میییی 

شهرها،   در  زیستی  تنو   حفظ  هوا،  آلودگی  کاهش  هوا،  دمای  شدن  خنک  آنها،  فرسایش  از  ممانعت  و  اراضی  از  حفاظت  هوایی، 

انداز دلنواز و     ن ش بسیار  استفاده، ایجاد چشمبرداری از منابع و خاک بالژی، بهرهجویی در مصرف انربازیافت زباله و مواد آلی، صرفه

تواند در  کشاورزی شهری می(   Deelstra & Girardet, 2000; Mendes et al, 2008)مهمی در رسیدن به توسعه پایدار دارند  

کند   ن ش  ایفای  نیز  شهرها  در  پایداری  اجتماعی  اقتصادی، کشاورزی شهری    ( Ferris et al,2001: 561)ابعاد  ن ر  از  همچنین 

نمایند  می ایفا  پایداری در شهرها ن ش موثری  به  تولید کاال و خدمات در دستیابی  ایجاد مشاغل،  با   ,How & Wheeler)تواند 

1999: 15-16   ) 

با مجموعه ا  ارتباط بین کشاورزی شهری و زیرساخت سبز:-2-4 از گزارش همیت کشاورزی شهری  های زیستگاه سازمان  ای 

میییی و اقتصادی؛  پذیری زیست است  برای دستیابی به انعیافملل در مورد چگونگی کار شهرها با طبیعت مورد توجه قرار گرفته  

رزی شهری ن ش و سهم مهم آن در  یكی از مزایای عمده کشاو ( UN Habitat,2012)تنو  زیستی باید در نواحی شهری رایج شود  

است  مییط مربوطه  اکوسیستم  خدمات  و  سبز  زیرساخت  شهری،   ,McEldowney, 2017; Golden & Hoghooghi) زیست 

2018  ) 

از عناصر مهم در سیاستزیرساخت    برنامههای سبز یكی  برای های  اولیه  ابزارهای  از  این یكی  اروپا در همه سیوح است    ریزی 

پایدار و همه جانبه تعریف شده توسط اتیادیه   2020ه استراتژیدستیابی ب اروپا و همچنین رشد هوشمند،  یعنی تنو  زیستی در 

اکوسیستمی   ( European Commission, 2010; European Commission, 2011)است   اروپا خدمات  به  شهری  کشاورزی 

رژی و مواد خام و نیز از طریق طیف وسیعی از خدمات اکوسیستمی زیرساخت سبز به عنوان یک سرویس تامین برای مواد غذایی، ان

می سیستم کمک  ضروری  جز  شهری  کشاورزی  که  است  اهمیت  حائز  همواره  نكته  این  است  کند   سبز  شهری   & Tóth)های 

Timpe,2017: 9  ) 

برنامه  -2-5 و  شهری  کشاورزی  شهریرابطه  شهر  ارتبا   : ریزی  ریزی  برنامه  و  شهری  شكلکشاورزی  طریق  از  گیری  ی 

 مفاهیمی میابق با شكل زیر در روند توسعه کشاورزی شهری است 
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 ریزی شهری : ارتبا  کشاورزی شهری و برنامه1شكل شماره 

در اکتبر سال  (: URBACT و برنامه  AGRI-URBANبررسی تجارب موفق جهانی توسعه کشاورزی شهری)پروژه -2-6

و    AGRI-URBANی  و سپس پروژه  URBACTای را  شرو  کرد که در این سند ابتدا برنامه جامع  اتیادیه اروپا برنامه  2015

کشور اروپایی که دارای پتانسیل در حوزه کشاورزی شهری بودند به این    10شهر در    11شد  در این پروژه  تهیه    IAP  سپس برنامه

این   بردارند   اروپا  اتیادیه  ارت ا کشاورزی شهری در  بتوانند گامی در جهت  تبادل تجارب  ایجاد یک زنجیره و  با  تا  پیوستند  برنامه 

 شهر شرکت کننده در پروژه شرو  شد   11ل اطالعات بین پروژه با سفر میان این شهرها و تباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 URBACTبرنامه  وAgri-Urban : شبکه شهرهای درگیر در پروژه2تصویر شماره

 AGRI-URBANبرنامه ها و اقدامات فعالیت های پروژه  -الف

 شوند؛توانند منجر به اجرای بازارهای کشاورزی شهری شناسایی ذینفعان اصلی که می -

 تعریف خصوصیات و قوانین بازارهای کشاورزی شهری؛ -

 تدوین برنامه ارتباطی؛ -

کنندگان را در مورد کیفیت میصوالت و پایداری فرآیندهای تولید میمئن که مصرف  (AGRI-URBAN)های تجاری  ایجاد مارکت -

 کند؛می

 شناسایی اولین منی ه آزمایشی و اجرای آزمایشی به مدت یک هفته؛ -

 موزش و آگاهی در مورد موضو  غذای پایدار؛آ -

 کاهش اتالف مواد غذایی؛ -

 های غذاخوری با میصوالت ارگانیک میلی برای دانشجویان و دانش آموزان؛پروژه آزمایشی تأمین سلف -

 های پذیرایی و غذاخوری، تولیدکنندگان میلی و مزار  آموزشی؛ای بین نهادهای آموزشی، سیستمایجاد شبكه -
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ها برای تولیتد های آموزشی در مزار ، برای کودکان و خانوادههای آموزشی، از جمله بازدیدهای میدانی از مزار  و کارگاهیل دورهتشك -

 میصوالت کشاورزی و غذای سالم؛

 های تجاری برتر؛اجرای مساب ه ایده -

 برگزاری مراسم اعیای جایزه بهترین ایده تجاری؛ -

هتا، های آشتپزی، کارگاهشود و در طتول جشتنواره برنامتههای شهرها برگزار میی میلی که در خیابانسازماندهی یک فستیوال غذا -

 شود؛جلسات علنی، کنسرت و غیره برگزار می

ای برای گردشگران و شهروندان، به من ور ارت تا تولیتد میصتوالت میلتی و معرفتی تولیدکننتدگان میلتی، روی میلهتورهای پیاده -

 زیست سالم و بهداشتی؛میلی و فصلی، بیان ن ش کشاورزی در مدیریت زمین و حفاظت از مییطمیصوالت 

ها و فضاهای متروکه شهر و یا فضاهای عمومی که تولیدکننتدگان میلتی های موقت کشاورزی شهری که در مغازهبرگزاری نمایشگاه -

 کنندگان معرفی کنند؛توانند خود را به مصرفمی

ویج و تبلیغ میصوالت غذایی زراعی در بازارهای داخلی و خارجی با هتدف ت ویتت رقابتت در ب تش میصتوالت غتذایی در برنامه تر -

 اتیادیه اروپا؛

 های ارتباطی؛ایجاد کانال -

 (؛ Instagramو  facebook , twitter) استفاده از قابلیت فضای مجازی و عصر دیجیتالی شدن -

 دفتر میبوعاتی شهرداری؛ -

 های میلی؛روزنامه -

    AGRI-URBANاستراتژی های پیشنهادی پروژه    -ب

 غذایی؛ –های جدید برای ایجاد شغل و حمایت از کارآفرینی در ب ش کشاورزی توسعه روش -

 تشویق و همكاری در تی ی ات و نوآوری برای ایجاد تنو  در تولیدات کشاورزی شهری میلی؛ -

 و فرهنگی؛  آموزشی  –های اجتماعی  توسعه فعالیت -

 برداری اراضی؛های بهرهای، استانی برای گسترش ن امهمكاری در چارچوب منی ه -

 مشارکت در کاهش ضایعات و زباله؛ -

 های میلی؛هایی با هدف ارت ا و حفظ گونهانجام فعالیت -

 های تفرییی؛های دوچرخه سواری و فعالیتافزایش توجه به پروژه -

 ب ش میصوالت غذایی کشاورزی شهری؛ایجاد شغل به صورت میلی در  -

 تمرکز بر اقتصاد سبز و ترویج آن؛ -

 مبارزه با ف ر و بیكاری؛ -

 کاهش جرم و بزهكاری؛ -

 ها؛ادغام نژادی و احترام به تفاوت -

 همه شمولی اجتماعی؛ -

 توجه به سالمت افرادی جامعه؛ -

 توجه به میراث فرهنگی؛ -

( استت راج 5از بررسی منابع و تجارب موفق در اروپا مدل عملیاتی تی یتق میتابق جتدول ) پس:  چهارچوب سیاستگذاری-2-4

 گردیده است تا راهنمای مسیر در ادامه پژوهش قرار گیرد 
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 : مدل عملیاتی تحقیق5جدول شماره 
 سیاست راهبرد هدف  بعد

سیاسی
-

مدیریتی
 

افزایش توجه به رویکردهای 

 گذاری(مدیریتی)قانون سیاسی 

برداری از  ریزی جهت بهرهبرنامه

 زمین و منابع فیزیکی 

 ریزی برای اراضی بایر در شهر؛ برنامه •

طراحی یک اطلس )نقشه( توسط شهرداری که نقاط دارای پتانسیل را مشخص کرده  •

 است؛ 

 بندی نقاط دارای پتانسیل؛ الویت •

 رند؛تهیه نقشه اراضی که منابع آبی دسترسی دا •

ریزی  گذاری و برنامه سیاست

 مناسب

 

های ریزی فعالیت گذاری و برنامههای آن جهت قانونها و زیر مجموعهتعیین سازمان  •

 مربوط به کشاورزی شهری؛

 مشخص کردن اهداف پروژه متناسب با مقیاس فضایی آن؛ •

 ایجاد یک نهاد متولی برای امور کشاورزی شهری؛ •

های تولید، آموزش و پشتیبانی از فعاالن کشاورزی شهری در زمینه حمایت و  •

 برداری از محصوالت؛بهره

های قانونی جهت اجاره دادن زمین به  ها و حمایتریزی برای ایجاد مشوق برنامه •

های تحت پوشش کشاورزی های خاص به زمین کشاورزان شهری )دادن امتیاز 

 شهری(؛ 

تلفیق کشاورزی شهری با   ریزیرنامههای بتوجه به رویه

 ریزی شهری برنامه

 شناسایی و ثبت کردن مشخصات زمین و منابع آب مناسب )تهیه نقشه(؛  •

های کشاورزی ها در شهر جهت انجام فعالیتبرداری از زمین ریزی جهت بهرهبرنامه •

 شهری؛

 های محلی؛تشکیل اصناف و انجمن  •

 سمت اراضی کشاورزی؛ جلوگیری از گسترش شهر به  •

 افزایش مشارکت شهروندی

 

 های محلی؛تشکیل گروه •

 تشکیل جلسات ماهانه با بازیگران؛  •

 جذب کشاورزان داوطلب؛ •

 اندازی پنل نظر سنجی و پرسش و پاسخ؛ راه •

 ها؛ های فصلی در باغبرگزاری جشنواره • ترویج گردشگری غذایی 

 کشاورزی شهری؛ اندازی بازارهای موقت راه •

روی و  ها مانند تورهای پیادههای همگانی در آخر هفته در محل پروژهبرگزاری برنامه  •

 مسابقات دوچرخه سواری؛

ت محیطی 
زیس

 

های توسعه و گسترش روش  محیطی ارائه رویکردهای زیست

 کشاورزی شهری زیستی و پایدار

 ها؛کمپوست از زبالهی تهیه های جدید در حوزهحمایت از طرح  •

 های شهری؛های سطحی و فاضالب برداری بهینه از منابع آب بهره •

تشویق شهروندان برای اجرای کشاورزی شهری به عنوان یک رویکرد استراتژیک   •

 زیست شهری؛ سازگار با محیط 

 های سازگار و مناسب برای پرورش در محیط شهری؛ شناخت محصوالت و شیوه •

صادی
اقت

 

 افزایش تنوع مشاغل  افزایش پویایی اقتصادی

های شغلی برای ایجاد فرصت

 اقشار گوناگون

 های مربوط به بازاریابی؛برگزاری کالس  •

 های صنایع دستی؛ اندازی فروشگاهراه •

 وکار در آنها؛ های کسبآموزش کشاورزان جوان و افزایش مهارت  •

 پذیر؛ غذایی برای جذب زنان و اقشار آسیببندی مواد های بستهایجاد کارگاه •

 های آنالین؛ راه اندازی فروشگاه •

 های بزرگ در خود مزارع؛ اندازی فروشگاهراه •
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گذاری در زمینه کشاورزی  سرمایه

 شهری

های )مساکن ارزان قیمت و مناسب( مسکن برای کشاورزان جدید یافتن فرصت •

ها یک گزینه مهم  کشاورزان جدید( نزدیک بودن به زمین )مناطق مناسب اسکان برای 

 است؛ 

 تهیه مسکن در امالک و مستغالت شهری؛ •

اجتماعی 
 

انجام تحقیقات کاربردی مناسب   افزایش دانش و جریان اطالعات 

 در کشاورزی شهری

 های سازگار با کشاورزی شهری؛ شناسایی فناوری  •

 سالم؛ های نوین کشت تحقیق در حوزه روش  •

 شناسایی محصوالت سازگار با شرایط بومی؛  •

 های کشت مقرون به صرفه؛شناسایی روش  •

های تحقیقاتی جهت تست و آزمایش محصوالت و خاک مورد  اندازی آزمایشگاهراه •

 استفاده؛ 

 

 
 های آموزشی جهت کشت مواد غذایی سالم؛برگزاری کالس  • ارتقا درک و دانش همگانی 

مالکان خصوصی در مورد لزوم اجاره دادن زمین خود به کشاورزان  آگاهی دادن به  •

 های تشویقی(؛ )آگاهی دادن در مورد طرح 

 

پژوهش- تی یق:  پیشینه  میتعداد  میدود  شهرسازی  حوزه  در  شهری  کشاورزی  موضو   با  شده  انجام  این  های  اغل   و  باشد 

حوزه  در  )حمیدی،تی ی ات  طبیعی:  منابع  و  رکشاورزی  مانند:  زردویی،1395هایی  مییعی1394؛  پورجاوید1396؛  ؛  1390؛ 

های  ( با بررسی ظرفیت1396امنیت غذایی«؛ رجغرافیا: )شامی،( با بررسی مفهوم و اهمیت این رویكرد و تاکید بر جنبه  1395ادیبی

)صادقی،  من ر:  رمعماری  و  شهری«  کشاورزی  اهمیت  و  میمدپور،1390میییی  جنبه 1396؛  بر  تاکید  با  بصری (  و  زیبایی  های 

 اشد   بهای مثمر« میهای سبز جهت ایجاد فضامندی از آن به صورت دیوارها و بامکشاورزی شهری و بهره

ها  حلی جهت رهایی شهرها از معضالتی که امروزه با آنورود بیث کشاورزی شهری در حوزه شهرسازی و توجه به آن به عنوان راه    

تی ی ات انجام شده در این حوزه به    ارائه شده است   ادامهدرگیر است قدمت چندانی ندارد و تی ی ات انجام شده در این حوزه در  

 د: باششرح زیر می

ژیرارده     و  1383)ترجمه:قرائی1999هربرت  پایداری  بیث  بررسی  از  بعد  بسازیم«  پایدار  شهر  ر چگونه  عنوان  با  خود  کتاب  در   )

به عنوان منابع طبیعی ، تغییر در  از قبیل بازیافت مواد زائد  اثرات ناشی از شهر نشینی، کشاورزی شهری را در کنار  بیث هایی 

کند  وی کشاورزی شهری را به عنوان چشم اندازی برای آینده  جهت رفع اثرات شهرنشینی معرفی می  شیوه مصرف انرژی راه حلی 

 تواند سرعت حرکت در مسیر توسعه پایدار را  تسریع ب شد شهرها معرفی کرده که می

میله سالم: نمونه موردی   ( در پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوانر کاربست اصول کشاورزی شهری در خلق1397ابراهیمی نیا )   

میله امامزاده یییی در تهران«  به این نتیجه دست یافتند که کشاورزی شهری سالمت ساکنان شهر و میالت را افزایش داده و با  

کند و برافزایش سرزندگی، امنیت میییی  ایجاد پیوندی قوی بین ساکنان میالت، آنها را به مشارکت اجتماعی در میله تشویق می

های کوچک شهری از تاثیرات اجتماعی فراتر رفته و با کاهش هزینه مواد غذایی و  اهش افسردگی موثر است  تاثیرات این باغچهو ک

 هایی برای فروش میصوالت، در بعد اقتصادی نیز موثر است ایجاد بازارچه

( در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در گرایش طراحی شهری با موضو ر چارچوب طراحی شهری با هدف  1397حسینی)   

های سبز دانسته و ضمن ارت ازیر ساخت سبز مبتنی بر کشاورزی شهری«، کشاورزی شهری را راهی برای ارت ا وضعیت زیرساخت

شهری در این زمینه پرداخته است  دراین پژوهش کشاورزی شهری خود  های سبز به معرفی جایگاه کشاورزیمعرفی زیرساخت

تواند اثار مهمی را عالوه بر کالبد شهر بر دیگر ابعاد شهر نیز داشته شود که مینوعی ایجاد زیرساخت سبز در شهرها میسوب می

 باشد  ترین این راهكارها د یكی از مهمتوانباشد  استفاده از فضاهای رها شده و سبز درون شهرها جهت پرورش گیاهان مثمر می 
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( در پایان نامه کارشناسی ارشد طراحی شهری با عنوانرارت ا کیفیت زیست میییی شهرها بتا رویكترد کشتاورزی 1390روضانی)   

بترای رویه شهر ها و گرایش به شهرنشینی اثرات م ربتی را  کند که رشد بیشهری)نمونه موردی:شهر اصفهان(« چنین استدالل می

مییط زیست به همراه دارد و فشار های زیادی را جهت تامین ملزومات زندگی شهری شامل غذا، انرژی، مواد و مصتال  بته طبیعتت 

نماید  وی بعد از ذکر آثار م رب زیست میییی افزایش جمعیت شهرها با بیان کلیاتی از کشاورزی شهری به بررستی ن تش وارد می

ل میان رابیه شهر و مییط زیست به من ور کاهش فشار بر طبیعت و ارت ا کیفیتت زیستت میییتی کشاورزی شهری در ایجاد تعاد

 شهر پرداخته است 

اگرچه موضو  کشاورزی شهری در ایران قدمت چندانی ندارد اما در کشور های توسعه یافته چون انگلستان، ایاالت متیده و    بته    

در کتتابی بتا عنتوان رکشتاورزی 1996وری رسیده است  این رویكرد ن ستین بار توسط جتک استمیت در ستال  مرحله اجرا و بهره

شهری:غذا، شغل و شهر پایدار« معرفی شد  اسمیت در کتاب خود آینده کشاورزی شتهری، کشتاورزان شتهری، تتاثیرات کشتاورزی 

پدر  ت به پاس فعالیت های خود در این زمینه به عنتوان شهری، معضالت و پیشرفت کشاورزی شهری را بیان کرده است  جک اسمی

 معرفی شده است  کشاورزی شهری

ای بتتا هربتترت ژیتترارده بتتا چتتاگ کتتتاب چگونتته شتتهرپایدار بستتازیم؟، و ستتپس بتتا چتتاگ م التته2000و  1999ستتپس در ستتال    

 کند کشاورزی شهری را بیان می عنوانرکشاورزی شهری و سرمایه های پایدار« شالوده ساخت شهری پایدار با استفاده از

( اشاره کترد کته بته بررستی ن تش کشتاورزی 2005توان به کتاب ر آگروپولیس« )لوک موگ،از دیگر تی ی ات در این حوزه می   

 شهری در پایداری و ابعاد اجتماعی آن مثل سرزندگی،پایداری و کاهش ف ر پرداخته شده است 

عنوانر کشت در شهر سالم: استتفاده از شتواهد بترای سیاستت هتای کشتاورزی شتهری«  (در کتاب خود با2008کول و اسمیت)   

کشاورزی شهری به به عنوان پاس ی به معضالت شهری در ابعاد م تلف دانسته وسپس به  بیان مزایا و تاثیر ابعاد م تلف کشاورزی 

 پرداخته است  شهری 

ریتزی به بیان برنامه ریزی مكانی کشتاورزی شتهری و ستپس در برنامته( در کتابی با عنوانرکشاورزی شهری« 2016میمدسامر)   

گیرد  سپس به جنبه های اجرای این رویكرد در قال  دیتوار هتای ستبز، بتام کاربری اراضی جایگاهی را برای این رویكرد در ن ر می

 رسی نموده است های اقتصادی این کشاورزی شهری را برهای شهری پرداخته و در نهایت جنبههای سبزو باغ

انتد  های کشاورزی شهری برداشتههای مهمی را در راستای شناخت ویژگیپژوهش های انجام شده در حوزه کشاورزی شهری گام   

هایی به غیر از شهرسازی صورت گرفته است و تعداد میتدودی از آنهتا در حتوزه اما آنچه که مهم است اغل  این تی ی ات در حوزه

شهری قرار دارند  نكته مهم دیگر توجه اندک این تی ی ات بته بیتث اجرایتی ، که این تعداد نیز در حوزه طراحیباشدشهرسازی می

تتوان ها میاست  از جمله خال های موجود در این پژوهشو مزایای رویكرد پرداخته شده  این رویكرد است، که تنها به بررسی ویژگی

ها با راهبرد صرفا کمی یتا کیفتی نفعان اشاره نمود  اغل  این پژوهشصی از کنشگران  و ذیبه همه جانبه نبودن و تاکید بر گروه خا

هایی از این رویكرد باشتد  در پتژوهش هتای انجتام شتده در تواند عاملی برای نادیده گرفته شدن جنبهاند که این خود میانجام شده

باشتتد) ارت تتا کیفیتتت زیستتت د کشتتاورزی شتتهری متتیهتتا بتتر حتتل یتتک مشتتكل بتتا استتتفاده از رویكتترداختتل کشتتور تاکیتتد آن

( در حالی که این تی یتق 1397(، ارت ا زیر ساخت های سبز)حسینی،1397(، خلق میله سالم)ابراهیمی نیا،1390میییی)روضانی،

فاده از به دنبال معرفی سازوکار اجرائی و معرفی یک فرآیند عملیاتی برای این رویكرد است  در پتژوهش حاضتر ستعی شتده بتا استت

گشتای عملتی نمتودن ایتن رویكترد باشتد تواند راهراهبردی آمی ته)جامع نگر( و همچنین بررسی تجارب موفق که تا حد زیادی می

هتای ایتن رویكترد در ابعتاد، موضتو  و ستیوح ها وستنجههای گذشته را رفع نمود  و با دسته بندی نمودن شاخصخالهای پژوهش

اجرایی جهت تی ق این رویكرد کشاورزی شهری دست یافت  نكته مهم در این تی یتق وجتود یتک فرآینتد م تلف به یک سازوکار  

 باشد رفت و برگشتی جهت است راج مدل تی یق است که حاصل تلفیق تئوری و تجارب بررسی شده می
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رزی شتهری پرداختته شتده استت  از آنجتا کته های موفق کشاوتبیینی به بررسی تیبی ی سیاست-در این پژوهش با روش توصیفی

های مشابه کمتتری بتا ستایر گذاری ایران و در سی  خردتر شهر اصفهان منیصر به فرد است و زمینهریزی و سیاستساختار برنامه

تفاده گذاری جهت توسعه کشتاورزی شتهری در شتهر اصتفهان نیازمنتد استکشورها وجود دارد، میالعات تیبی ی در زمینه سیاست

تتوان نتتایج را در گرا میگرا و کشف مغایرت و مشابهت در پژوهش تیبی تی استت  بتا رویكترد عمومیتتتلفی ی از رویكرد عمومیت

ها توان ایدئولوژی سیاسی حاکم و سایر سیاستتها، میهای یكسان مورد بررسی قرار داده و با رویكرد کشف مغایرت و مشابهتمولفه

های ها و سیاستتمتفاوت را در روند توسعه کشاورزی شهری وارد نمود  استفاده از این رویكرد با هدف رسیدن به مولفتههای  و برنامه

گیرد  ابتدا موارد ریزی و مدیریتی ایران و شهر اصفهان صورت میهای مشابه و غیرمشابه اما متناس  با ساختار برنامهکلیدی در ن ام

های موثر و موفق را است راج نمتود  شاورزی شهری شناسایی و مورد تیلیل واقع شده است تا بتوان سیاستموفق در زمینه توسعه ک

های تیبی تی تالش بر شده تا سیاست در کنار بهره بردن از تیلیل میتوا  سپس با استفاده از روش بررسی تیبی ی و طی مراحل آن

 و اولیه است راج گردد 

های کارآمد و کارا در شهر اصفهان الزم دیده شد تا به کارشناسان و خبرگان حوزه مسائل شهری، در  لذا جهت بهبود ارائه سیاست

از روش گلوله  استفاده  با  پژوهشگر و  این کارشناسان توسط  انت اب  روند  از تهیه پرسشنامه، طی  اصفهان مراجعه گردد  بعد  شهر 

های )نیمه ساختاریافته( تدوین شده توسط  ادل رسید  سپس پرسشنامهنفر به حد اشبا  و تع  33برفی در مجمو  تعداد نمونه در  

 این افراد تكمیل گردید   

 معرفی محدوده پژوهش                           -4 

 های استان اصفهانویژگی •

 39درجته و  51جغرافیتایی )کیلومتری استان تهران و در جنوب این استان قرار دارد  شهر اصفهان دارای طتول   435اصفهان در     

باشتد  ایتن استتان از قستمت شترقی بتا ثانیه( شمالی می  30دقی ه و    38درجه و    32ثانیه شرقی( و عرض جغرافیایی )  40دقی ه و  

های لرستتان و چهارمیتال و استان یزد و خراسان جنوبی، از سمت شمال با استان سمنان، قم و مرکزی، از قسمت غربتی بتا استتان

های کهگیلویه و بویراحمد و فارس همجوار است  میتدوده شتهری آن بته پتانزده منی ته شتهری ی، از سمت جنوب با استانب تیار

شتهر، از صتفه و سپاهانشود و در خارج از میدوده شهری از سمت غرب به خمینی شهر و نجف آباد، از سمت جنوب کوهت سیم می

 ( 16و15: 1398شود)آمارنامه شهر اصفهان، زی متصل میشهر و از سمت شرق به سگسمت شمال شاهین

ای استت هزار کیلومتر مربع در نواحی فالت مرکزی ایران واقع شده است  منی ه اصفهان، میدوده  106استان اصفهان با مساحت     

پتس از تاستیس کارخانته   است؛ کته  دهستان، این منی ه شامل پنج قی  کشاورزی بوده  10شهر و    29به مرکزیت شهر اصفهان با  

 ( 1376:43گردد )زیاری، آهن ت سیم میآهن به دو قی ، یكی به مرکزیت شهر اصفهان و دیگری به کارخانه ذوبذوب

باشد و در قسمت شتمالی و شترقی بته کتویر و در قستمت غربتی و متر می 1570ارتفا  سی  شهر از سی  عمومی دریاها حدود    

های زاگرس )زردکتوه ب تیتاری( سرچشتمه رود که از رشته کوهگردد  وجود آب زایندههای زاگرس میدود میجنوبی به سلسله کوه

و به سمت شتمال شترق قترار دارد  %2گیرد دلیل اصلی پیدایش این شهر است  شهر اصفهان روی دشتی هموار با شی  حدودی می

 )سایت شهرداری اصفهان( 

بنتدی پتذیری هریتک از ایتن منتاطق، رمنی هیک شهر را به مناطق ویژه با مرزهای معین بترای ن شریزی شهری، ت سیم در برنامه

شتود  منی ته ت ستیم می 15، شهر به 1392بندی شهرداری اصفهان در سال(  طبق منی ه241:  1377گویند )شكویی،  شهری« می

کنتد  نیمته شهر را به دو قستمت شتمالی و جنتوبی ت ستیم می  روددر ت سیم بندی مناطق شهری در شهر اصفهان، رودخانه زاینده

؛ و نیمه شمالی رودخانه شامل دوازده منی ه دیگر است  میور چهارباغ، شتهر را بته دو نیمته 13و   6،  5جنوبی آن شامل سه منی ه  

 کند )سایت شهرداری اصفهان( شرقی و غربی تبدیل می

 فرآیند پژوهشبحث و تحلیل یافته های حاصل از روش در  -5

اصفهان     شهر  در  امور شهری  مت صصین  توسط  ساختاریافته(  )نیمه  پرسشنامه  تكمیل  از  کیمیت    ، جهتپس  تیلیل  و  بررسی 

تا بتوان میزان کارایی مدل عملیاتی تی یق را در شهر اصفهان با توجه به ن ر مت صصان از آمار توصیفی بهره برده شده  ها  پاسخ
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برده شده است  سواالت ارائه شده در پرسشنامه در ابعاد    بهره  Spssو    Excelها از نرم افزارهای  بررسی نمود  جهت تیلیل این داده

ت با توجه به امتیاز هر سیاست در روند تكمیل پرسشنامه و پیشنهادات  اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی و     دسته بندی شده و در نهای

ها که در شهر اصفهان قابلیت اجرایی داشته شناسایی شده و در نهایت مناطق دارای پتانسیل کارشناسان مذکور آن دسته از سیاست

امه نیز نگاهی به اسناد فرادست در شهر  در کنار نتایج حاصل از تكمیل پرسشنجهت توسعه کشاورزی شهری پیشنهاد گردیده است   

بر روشن نمودن  شده است تا با این بررسی بتوان عالوه  1400اصفهان ازجمله طرح جامع، طرح تفصیلی و برنامه راهبردی اصفهان  

زیرساخت وجود  اهمیت،  میزان  و  روجایگاه  را  بررسی  مورد  مسئله  با  اسناد  راهبردهای  و  اهداف  بودن  همسو  میزان  و  شن ها 

ها صرییا به معرفی و بیان جایگاه کشاورزی شهری پرداخته نشده است، اما  ساخت الزم به ذکر است در اسناد فرادست و سایر برنامه

انداز، اهداف و راهبردهای این اسناد بررسی و تیلیل  توان با بررسی این اسناد میزان تی ق کشاورزی شهری را با توجه به چشممی

نتایج آن   ارائه سیاست  2در جدول شمارهنمود که  به  ادامه  در  با بیان شده است  سپس  اصفهان در م ایسه  های تیبی ی در شهر 

 شود   های بررسی شده پرداخته مینمونه

 انداز اسناد فرادستهای توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان در راستای اهداف و چشممزیت  -2جدول شماره

 مزیت بعد 

 میییی زیست 
های گرمایی،  افزایش تنو  زیستی، کاهش تغییرات آب وهوایی، ایجاد مناظر زیبا، کاهش آلودگی صوتی، کاهش اثر جزیره

 های سییی کاهش آلودگی هوا، مدیریت آب

 اقتصادی
های جدید شغلی، توسعه صنعت گردشگری، کاهش هزینه تولید، توزیع و انبار، فراهم نمودن  ایجاد اشتغال، خلق فرصت

 های خرد برای زنان ینه فعالیتزم

 اجتماعی 
افزایش سرزندگی، سالمت روحی، افزایش تعامالت اجتماعی، پویایی شهری، ارت ا امنیت اجتماعی، ایجاد ارتبا  موثر میان  

 کودکان و طبیعت 

 افزایش تیرک و فعالیت فیزیكی  حوزه سالمت 

 

 

 

 

 های تیبی ی بعد اقتصادی : سیاست3شكل شماره 

 

 

 

 

 

 

 مدیریتی -های تیبی ی بعد سیاسی: سیاست4شكل شماره 

 

 

اسپانیا نمونه موردیها
ایتالیا 
پرتغال 
انگلستان 
 

ی
لتون
یونان 
فرانسه 
سوئد 
ی 
کرواس
ک 
بلژی

اصفهان 
 

 سیاستها

            طراحی یک اطلس)ن شه( توسط شهرداری

            الویتبندی ن ا  دارای پتانسیل کشاورزی شهری

            تهیه ن شه اراضی که منابع آبی دسترسی دارند

برنامهریزی برای ایجاد مشوقها و حمایتهای قانونی جهت 

 اجاره دادن زمین به کشاورزان شهری
           

            جلوگیر از گسترش شهر به سمت اراضیكشاورزی

            تشكیل یک اصناف و انجمنهای میلی

            تشكیل جلسات ماهیانه با بازیگران

            جذب کشاورزان داوطل 

            راهاندازی پنل ن ر سنجی و پرسش و پاسخ

            برگزاری جشنوارههای فصلی

            راهاندازی بازارهای موقت کشاورزی شهری

برگزاری برنامههای همگانی در آخر هفته در میل پروژهها 

 مانند تورهای پیاده روی و مساب ات دوچرخه سواری
           

 

اسپانیا نمونه موردیها
ایتالیا 
پرتغال 
انگلستان 
 

ی
لتون
یونان 
فرانسه 
سوئد 
ی 
کرواس
ک 
بلژی

اصفهان 
 

 سیاستها

            برگزاری کالسهای مربو  به بازاریابی

            راهاندازی فروشگاههای صنایع دستی

            آموزش کشاورزان جوان و افزایش مهارتهای کس  و کار در آنها
ایجاد کارگاههای بستهبندی مواد غذایی برای جذب زنان و اقشار 

 آسی  پذیر
           

            راهاندازی فروشگاهها آنالین

            راهاندازی فروشگاههای بزرگ در خود مزار 

            یافتن فرصتهای مناس  مسكن برای کشاورزان جدید

            تهیه مسكن در امالک و مستغالت شهری
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 های تیبی ی بعد زیست میییی: سیاست5شكل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 های تیبی ی بعد اجتماعی : سیاست6شكل شماره  

 

 نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده-7

های است راج شده بته ختوبی عملیاتی ارائه شده در کنار سیاستنتایج حاصل از بررسی اسناد فرادست بدین شرح است که که مدل  

-اهداف اسناد فرادست را پوشش داده و توسعه کشاورزی در شهر اصفهان حرکت در مسیر پاس گویی و دستیابی به اهتداف و چشتم

سشتنامه ن تش هتر دستته از باشد  همچنین با توجه به بررسی اسناد فرادست و نتایج حاصل از تكمیل پرهای فرادست میانداز طرح

 های توسعه کشاورزی شهری به شرح زیر است سیاست

 مدیریتی در توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان-های سیاسیها و شاخصالف( نقش سیاست

ی مهم و های اولیههای موثر بر توسعه کشاورزی شهری یكی از دسته سیاستمدیریتی در کنار سایر سیاست_های سیاسیسیاست   

های مدیریتی مناس  بترای آن ها و برنامهتاثیر بر توسعه کشاورزی شهری دانست  قبل از توسعه کشاورزی شهری الزم است سیاست

 تدوین گردد   

جلوگیری از گسترش شهر به سمت اراضی کشتاورزی،  توان به این نتیجه رسید که اکثر مت صصانبا توجه به ن ر مت صصان می    

ریزی برای اراضی بایر، طراحی یک اطلس )ن شه( توسط شهرداری که ن ا  دارای پتانستیل را مشت ص کترده استت، تشتكیل امهبرن

ها و زیتر های میلی، ایجاد یک نهاد متولی بترای امتور کشتاورزی شتهری، تعیتین ستازمانهای میلی، تشكیل اصناف و انجمنگروه

های مربو  به کشاورزی شهری، حمایتت و پشتتیبانی از فعتاالن کشتاورزی ریزی فعالیترنامهگذاری و بهای آن جهت قانونمجموعه

های همگتانی )در برداری از میصوالت، تشكیل جلسات ماهانه با بازیگران، برگزاری برنامتههای تولید، آموزش و بهرهشهری در زمینه

انتدازی هتا و راههای فصلی در باغمساب ات دوچرخه سواری، برگزاری جشنواره  روی وها مانند تورهای پیادهآخر هفته( در میل پروژه

های دانند؛ و بتا توجته بته سیستتمهای مفید جهت توسعه کشاورزی شهری میبازارهای موقت کشاورزی شهری را به عنوان سیاست

تواننتد ت اجرائی بیشتری در شتهر اصتفهان دارنتد و میها قابلیها و سیاستگذاری سازمانی این شهر این شاخصمدیریتی و سیاست

اندازی پنل ن ر سنجی و پرستش و پاستخ، سب  گسترش توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان شوند  همچنین مواردی مانند راه

هتای ختاـ بته تیازهای قانونی جهتت اجتاره دادن زمتین بته کشتاورزان شتهری )دادن امها و حمایتریزی برای ایجاد مشوق برنامه

های چنتدان مناستبی در را سیاستت  های شتهریبرداری از زمینریزی جهت بهرهبرنامههای تیت پوشش کشاورزی شهری( و  زمین

اسپانیا نمونه موردیها
ایتالیا 
پرتغال 
انگلستان 
 

ی
لتون
یونان 
فرانسه 
سوئد 
ی 
کرواس
ک 
بلژی

اصفهان 
 

 سیاستها

            کاشت میصوالت سازگار با شرایط اقلیمی

            استفاده از روشهای کشت سازگار با شرایط مییط شهری

 

اسپانیا نمونه موردیها
ایتالیا 
پرتغال 
انگلستان 
 

ی
لتون
یونان 
فرانسه 
سوئد 
ی 
کرواس
ک 
بلژی

اصفهان 
 

 سیاستها

برگزاری کالسهای آموزشی جهت کشت مواد غذایی سالم و 

 میلی
           

آگاهی دادن به مالكان خصوصی اراضی جهت اجاره دادن زمینهای 
 خود به  کشاورزان

           

توجه به میراث فرهنگی و راهاندازی پروژههای کشاورزی 

 شهری در سایتهای فرهنگی
           

            کاهش جرم و بزهكاری با بهرهبرداری از فضاهای جرم یز

            کالس آموزشی شناسایی میصوالت سازگار با شرایط بومی

            کالس آموزشی شناسایی روشهای کشت م رون به صرفه

            کوتاه نمودن زنجیره غذایی

            راهاندازی باغهای همگانی

            راهاندازی آزمایشگاههای تی ی اتی

            راهاندازی بازارچههای هفتگی

برگزاری مناسبتهای رسمی و رویدادهای فرهنگی در مزار  
 کشاورزی شهری

           

 



 راضیه کاظمی،پروین پرتوی ...                         در اروپا به من ور کاربست آن در شهر اصفهان یشهر یموفق کشاورز ی هااستیس ی یتیب یبررس 

 

دانند  در مورد دو مورد اخیر دلیل عدم کارایی آن بتدین شترح استت: در کشتاورزی شتهری تمرکتز بایتد بتر روی شهر اصفهان نمی

ها برای کشاورزی باشد، نه اختصاـ زمین برای کشاورزی! اگتر بته دنبتال استفاده از فضاهای بال استفاده اماکن مسكونی و ساختمان

شیم، هیچ تفاوتی با کشاورزی سنتی ن واهد داشت؛ چرا که در این جا ما ف ط زمین کشاورزی را به اختصاـ زمین برای کشاورزی با

ستازی ایتن کارهای فروش میصوالت مازاد تولید خانوار و همچنین فرهن ودرون شهر کشاندیم، پس باید تمرکز بر روی تدوین ساز

فاده از اراضی موجود در شهر را به حداقل رسانده و مسیر توسعه کشتاورزی رویكرد در میان شهروندان داشت  درواقع باید میزان است

 مند شویم    شهری در فضاهای موجود را دنبال نموده و از استفاده چند عملكردی از فضاها بهره

 محیطی در توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهانهای زیستها و شاخصب( نقش سیاست

ای قرار دارنتد  میییی هستند که در جایگاه ویژههای موثر در کشاورزی شهری، دسته زیستا و سیاستهدسته دیگری از شاخص   

 باشد   میییی این رویكرد میهای زیستموارد ذکر شده در این دسته شامل برخی از جنبه

هایی از   صصان معت د هستند که سیاستتوان اینگونه استنبا  نمود که اکثر کارشناسان و متبا توجه به پاسخ مت صصان می    

از طرح حوزهقبیل حمایت  در  زبالههای جدید  از  تهیه کمپوست  بهرهی  آبها،  منابع  از  بهینه  فاضالببرداری  و  های  های سییی 

و شناخت  زیست شهری  شهری، تشویق شهروندان برای اجرای کشاورزی شهری به عنوان یک رویكرد استراتژیک سازگار با مییط

شیوه و  سیاستمیصوالت  از  همگی  شهری،  مییط  در  پرورش  برای  مناس   و  سازگار  شاخصهای  و  توسعه  ها  جهت  کارا  های 

 کشاورزی شهری در شهر اصفهان هستند   

 های اقتصادی در توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهانها و شاخصج( نقش سیاست

های اقتصادی کشاورزی شهری، ها و شاخصباشد  سیاستهای مهم هر طرح و پروژه جنبه اقتصادی آن میها و دستهیكی از جنبه   

های آن تواند بر سایر جنبه هایی که خواهد داشت میهمواره حائز اهمیت خواهد بود، چرا که تیلیل عملكرد اقتصادی آن و بازدهی

 باشد و بر میزان موف یت آن اثر گذارد  بسیار تاثیرگذار 

تتوان شتود  میها جهت توسعه کشاورزی شتهری در شتهر اصتفهان پرداختته میها و شاخصحال به بررسی و تیلیل این سیاست   

مواد غذایی برای بندی های بستههای مانند ایجاد کارگاهها و شاخصاینگونه استنبا  نمود که اغل  کارشناسان و مت صصان سیاست

های آنالین جهت فروش میصوالت، های بزرگ در خود مزار  و راه اندازی فروشگاهاندازی فروشگاهپذیر، راهجذب زنان و اقشار آسی 

هایی ماننتد برگتزاری ها و شتاخصگذار در توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان هستتند  امتا سیاستتاز جمله موارد کارا و تاثیر

کار در وهتای کست های صنایع دستی و آموزش کشاورزان جتوان و افتزایش مهارتاندازی فروشگاههای مربو  به بازاریابی، راهکالس

های پشتتیبان توستعه کشتاورزی در شتهر اصتفهان های اصلی، بلكه بیشتر بته عنتوان سیاستتها و شاخصآنها نه به عنوان سیاست

مسكن در امتالک تهیه  های )مساکن ارزان قیمت و مناس ( مسكن برای کشاورزان جدید و  ن یافتن فرصتشوند  همچنیمیسوب می

 های مربو  به مسكن در شهر اصفهان کارایی خوبی داشته باشد تواند با توجه به سیاستو مستغالت شهری نمی

 اصفهانهای اجتماعی در توسعه کشاورزی شهری در شهر  ها و شاخصد( نقش سیاست

باشد  کشاورزی های اجتماعی میها و شاخصگذار بر توسعه کشاورزی شهری سیاستهای تاثیرها و شاخصدسته دیگر از سیاست   

ای باشتد  تواند دارای عملكردهای اجتماعی و فرهنگی گستردهمیییی و     میشهری عالوه بر داشتن عملكردهای اقتصادی و زیست

 باشد   های موثر اجتماعی توسعه کشاورزی شهری حائز اهمیت میها و شاخصیاستلذا بررسی س

هایی از جمله کوتاه کردن زنجیره غتذایی، ها و شاخصتوان چنین تیلیل نمود که از ن ر کارشناسان سیاستاز ن ر مت صصان می   

های همگانی )اجتمتاعی( اندازی باغتگی در مزار  شهری، راههای هفاندازی بازارچهمشارکت جهت کشت میصوالت غذایی میلی، راه

های تاثیرگذار و متوثر ها و سیاست، از جمله شاخص7های رسمی و رویدادهای فرهنگی در مزار  کشاورزی شهریو برگزاری مناسبت

های کشت م ترون بته صترفه، یی روشبر توسعه کشاورزی بوده و مواردی از جمله آموزش کشت مواد غذایی سالم و ارگانیک، شناسا

 
های قبلی همپوشانی داشته و برای ارائه تیلیل این موارد مفهوم آنها  های ارائه شده در ب شها و شاخصهای ارائه شده با سایر سیاستها و شاخصبرخی از سیاست  7

 است در یک سوال گنجانده شده 
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هتای های آموزشی جهت کشت مواد غذایی سالم، تی یق در حتوزه روششناسایی میصوالت سازگار با شرایط بومی، برگزاری کالس

و های ثانویته های آموزشتی بته عنتوان سیاستتهای سازگار با کشاورزی شهری، برگزاری کارگاهنوین کشت سالم و شناسایی فناوری

پشتیبان توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان هستند  و مواردی مانند آگاهی دادن به مالكان خصوصی در مورد لزوم اجاره دادن 

عدم تائید سیاستی مانند توستعه کشتاورزی شتهری در "های تشوی ی(، به دلیل  زمین خود به کشاورزان )آگاهی دادن در مورد طرح

هتای کشتاورزی و توجه بته میتراث فرهنگتی و راه انتدازی پروژه  "ای موجود در شهر توسط کشاورزیهاراضی موجود و اشغال زمین

توانند خیلتی متوثر و نمی  "های فرهنگی شهر اصفهانهای موجود در سایتوجود حساسیت"های فرهنگی، به دلیل  شهری در سایت

 کارا باشند   

   گیری کلیبندی و نتیجهجمع-8

ریزی شهری جهت توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان صورت  های موثر برنامههدف کلی شناسایی سیاستپژوهش حاضر با  

رابیه می این  در  انجام شده  میالعات  با  است   برنامهپذیرفته  که  نمود  اظهار  این گونه  در  ریزی شهری میتوان  ن ش موثری  تواند 

داش اصفهان  شهر  در  شهری  کشاورزی  گسترش  و  بهرهتوسعه  مدیریت  باشد   سرمایهته  زمین،  از  سرمایه،  برداری  جذب  و  گذاری 

ریزی، دانش و جریان اطالعات، درک و دانش همگانی، مشارکت و فرهن  شهروندی، امنیت غذایی، هویت و گذاری و برنامهسیاست

بر توسعه کشاورزی شهری می از موارد موثر  با  حس تعلق، همه  اصفهان  پتانسیلباشند  شهر  به  های  های گوناگون در زمینه توجه 

توان این باشد  همچنین با بررسی اسناد فرادست تهیه شده برای شهر اصفهان میم تلف جهت توسعه کشاورزی شهری مناس  می

این رویكرد نوین   های اسناد فرادست،های کشاورزی شهری با اهداف و راهبردسو بودن سیاست گونه استنبا  نمود که به دلیل هم

باشد  توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان در در شهرسازی معاصر قابلیت کارایی و اجرائی دو چندان در شهر اصفهان را دارا می

های تهیه شده و گامی موثر در راستای توسعه پایدار و پایداری اکولوژیكی در این  واقع پاسخ مناسبی است به اهداف مد ن ر طرح

  ست شهر ا

تواند در زمینه توسعه کشاورزی شهری بسیار های بل وه و بلفعل می شهر اصفهان همانیور که گفته شد به دلیل داشتن پتانسیل   

منی ه   در  موجود  کشاورزی  اراضی  باشد   منی ه    9موفق  کشاورزی  اراضی  شهر،  غرب  در  اراضی    11و    12واقع  شهر،  شمال  در 

ب ناژوان و  پارک  زایندهکشاورزی مجاور  اطراف رودخانه  پارک کوهستانی صفه  رود و مادییشه حبی ، فضاهای  اطراف  ها، و فضای 

با توجه به همه می قرار گیرد   استفاده  ایجاد فضاهای شهری موفق مورد  به فضاهای بكری جهت توسعه کشاورزی شهری و  تواند 

دگی و هویت شهر به ن اطی جهت جذب گردشگر تبدیل شوند  توانند با حفظ سرزنجایگاه گردشگری در شهر اصفهان این فضا ها می

های فرهنگی این فضاها به ن اطی  های میلی و ایجاد برنامهو جایگاه مناسبی در اقتصاد گردشگری شهر پیدا کنند  با ایجاد بازارچه

برای گردشگران خارجی تبدیل می اروپ جذاب  این فضاها در ذهن گردشگران  اینكه  به  با توجه  ایی فضاهای آشنا و دلچس   شوند 

پتانسیل در قسمت دارای  ن ا   این  پراکندگی  باعث میاست   شهر  و شهروندان ساکن در شهر  های م تلف  تمام ساکنین  تا  شود 

مند گردند  با توجه به روند افزایش جمعیت در شهر اصفهان و تبعات منفی آن مانند  اصفهان بتوانند از وجود چنین فضاهایی بهره

تواند عالوه بر افزایش سرزندگی، حس مشارکت اجتماعی،  منابع و افزایش آلودگی ایجاد چنین فضاهایی در ساختار شهر میکمبود  

می و      پویایی  امنیت،  بهرهافزایش  جمعیت  افزایش  راستای  در  آن  مزایا  سایر  از  اراضی   توان  حفظ  جهت  تالش  به  باتوجه  برد  

کشاورزی در میدوده شهر اصفهان و جلوگیری از تصرف و ساخت و ساز در این اراضی ارزشمند تالش جهت توسعه کشاورزی در  

ینه مورد ها در این زمای از سیاستتواند بسیار مفید واقع شود  قبل از هرگونه اقدام در این اراضی الزم است تا دستهاین اراضی می

فناوری شناسایی  مانند  آورد  بدست  رویكرد  این  از  را  پاسخ  بهترین  بتوان  تا  گردد  واقع  بررسی  و  کشاورزی میالعه  با  سازگار  های 

-های نوین کشت سالم، شناسایی میصوالت سازگار با شرایط بومی، شناسایی روششهری در شهر اصفهان، تی یق در حوزه روش

ش صرفه،  به  م رون  کشت  شیوههای  و  میصوالت  راه ناخت  شهری،  مییط  در  پرورش  برای  مناس   و  سازگار  اندازی های 

با توجه به موارد گفته شده اولین قدم جهت توسعه    های تی ی اتی جهت تست و آزمایش میصوالت و خاک مورد استفاده آزمایشگاه

این   اراضی دارای پتانسیل در  از این  شهر میکشاورزی در شهر اصفهان شناسایی ن ا  و  باشد  در نتیجه الزم است الیه اطالعاتی 

آن موقعیت  و  هوشمندانهاراضی  بتوان  تا  گردد  تهیه  اصفهان  شهر  در  چشمها  نمود   تر  تدوین  اراضی  این  برای  را  مناسبی  اندازی 
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دسترسی دارند یا اراضی که باید  طراحی ن شه از ن ا  دارای پتانسیل در شهر توسط شهرداری، تهیه ن شه از اراضی که به منابع آبی  

اراضی که مناس  دیده می و ثبت مش صات  اندیشیده شود، شناسایی  تدابیری  آبی آن  تامین منابع  راستای  برنامهدر  ریزی شوند، 

بندی  لویتهای کشاورزی شهری، اها در شهر جهت انجام فعالیتبرداری از زمینریزی جهت بهره جهت استفاده از اراضی بایر، برنامه

این   جمله  از  میلی  مشارکت  جذب  و  جدید  رویكرد  این  از  ساکنان  آگاهی  افزایش  جهت  جلسات  برگزاری  پتانسیل،  دارای  ن ا  

 باشد   ها در این مرحله میسیاست

ی آن در زندگی و  های دیگری در این راستا صورت پذیرد تا شهروندان با این رویكرد و مزایابعد از مراحل فوق الزم است تا فعالیت    

بهبود شرایط شهرشان آشنا گردند  مانند تشكیل صنف و گروه های میلی جهت اقدام به توسعه کشاورزی شهری در اراضی حاشیه 

زیست شهری، ها، تشویق شهروندان برای اجرای کشاورزی شهری به عنوان یک رویكرد استراتژیک سازگار با مییطرودخانه و مادی

های شهری، این  های سییی و فاضالببرداری بهینه از منابع آبها، بهرهی تهیه کمپوست از زباله ی جدید در حوزههاحمایت از طرح 

 کنند  ها به عنوان زمینه ساز توسعه کشاورزی شهری عمل میدسته از فعالیت

مند گردید و طیف وسیعی  در بین شهرها بهرههای گوناگون از مزایای آن  توان به روشدر نهایت بعد از ایجاد چنین فضاهایی می   

انداز آینده کشور ایران  آن را در ن ش و جایگاه شهر اصفهان در چشمهای کالن و خرد را در این فضاها بكار گرفت تا نتیجهاز فعالیت

 توان به موارد زیر اشاره نمود ها میمالح ه نمود  ازجمله این فعالیت

 کشت میصوالت غذایی میلی؛  •

 های مربو  به کشاورزی شهری؛ریزی فعالیتگذاری و برنامههای آن جهت قانونها و زیر مجموعهتعیین سازمان •

 های آنالین؛راه اندازی فروشگاه •

 پذیر؛بندی مواد غذایی برای جذب زنان و اقشار آسی های بستهایجاد کارگاه •

 شهری؛های هفتگی در مزار  اندازی بازارچه راه •

 های بزرگ در خود مزار ؛اندازی فروشگاهراه •

 اندازی بازارهای موقت میصوالت غذایی کشاورزی شهری؛راه •

 جلوگیری از گسترش شهر به سمت اراضی کشاورزی؛ •

 ایجاد یک نهاد متولی برای امور کشاورزی شهری؛  •

 روی و مساب ات دوچرخه سواری؛های پیادهها مانند تورهای همگانی در آخر هفته در میل پروژهبرگزاری برنامه •

 ها؛ های فصلی در باغبرگزاری جشنواره  •

 های رسمی و رویدادهای فرهنگی در مزار  کشاورزی شهری؛برگزاری مناسبت •

 تشكیل جلسات ماهانه با بازیگران؛ •

 ی از میصوالت؛بردارهای تولید، آموزش و بهرهحمایت و پشتیبانی از فعاالن کشاورزی شهری در زمینه  •

 های همگانی )اجتماعی(؛ اندازی باغراه •

 های آموزشی جهت کشت مواد غذایی سالم؛ برگزاری کالس  •

 آموزش کشت مواد غذایی سالم و ارگانیک؛  •

 های فرهنگی؛های کشاورزی شهری در سایتتوجه به میراث فرهنگی و راه اندازی پروژه •

 های کشاورزی شهری؛خیز در پروژهفضاهای جرم برداری ازکاهش جرم و بزهكاری با بهره •

 جذب کشاورزان داوطل ؛ •

 کار در آنها؛وهای کس آموزش کشاورزان جوان و افزایش مهارت •

 اندازی پنل ن ر سنجی و پرسش و پاسخ؛ راه •

 های صنایع دستی؛ اندازی فروشگاهراه •

 های مربو  به بازاریابی؛ برگزاری کالس  •
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ها در شهر اصفهان در راستای توسعه کشاورزی  الزم به ذکر است که از دو عنصر اصلی یعنی رودخانه زاینده رود و مادیدر نهایت  

هایی در سراسر بافت شهر اصفهان نفوذ کرده و فضاهای پر  توان غافل شد چرا که این دو عنصر همچون اسكلت و مویرگشهری نمی

 اند  اهمیتی را در اطراف خود شكل داده

 رود در توسعه کشاورزی شهری الف(  نقش رودخانه زاینده 

زاینده    اصفهان هستند  توسعه  رود و میور چهارباغ عباسی، همواره دو میور مهم در شكلرودخانه  دهی به ساختار فضایی شهر 

ضایی وسیع و گسترده از فضاهای  گیری فافتد  قرارگیری میور آبی در میان شهر دلیلی بر شكل شهر حول این دو میور اتفاق می

های خیی شكل گرفته است )روضانی،  ای از پارکشرقی شهر مجموعه _سبز و باز در کنار این میور است؛ و در راستای ضلع غربی

از مهم9:  1391 های شهری هستند  که شهر ترین ن ا  جهت توسعه کشاورزی شهری در شهر اصفهان پارکترین و اصلی(  یكی 

 . رود از پتانسیل باالیی برخوردار استهای شهری در اطراف میور زایندهمندی گسترده از پارکهان به دلیل بهرهاصف

 ها در توسعه کشاورزی شهری ب(  نقش مادی

این شهر عواملی همچون اقلیم و آب و هوا در کنار برخی از عوامل انسانی و مدیریتی در شهر اصفهان به گسترش کشاورزی در     

های  باشد که خود پتانسیلی را در حوزهها در سی  شهر میتواند حایز اهمیت باشد ن ش مادیکمک نموده است  اما آنچه که می

می ایجاد  زایندهم تلف  رودخانه  طول  کند   با  بزرگ  350رود  عنوان  به  حوضه کیلومتر،  در  مرکزی  فالت  رودخانه  آبریز ترین  ی 

رار دارد  این رودخانه یكی از عوامل تشكیل دهنده ساختار اصلی شهر اصفهان است که در ترکی  فضاهای باز و ساخته  رود قزاینده

الگوی ویژهشده پدیدهای را برای شهر رقم زدهی پیرامون،  از  از کنش زایندهاست   های آب درون  ها و کانالرود، مادیهای منبعث 

آمدند؛ ن ش  ی آب آشامیدنی و کشاورزی به شمار میکنندههای مهم تامینهای گذشته به عنوان شریانباشند که در زمانشهر می

میلهمادی ایجاد  در  کوچهها  فاخر،  ها،  )شهپریان  است  مهم  بسیار  اصفهان  شهر  فضایی  سازمان  و  عبارتی  43:  1394ها  به    )

ترین عوامل طبیعی تاثیر گذار بر روند توسعه  ها شكل گرفته است  یكی از قویبندی هر میله بر اساس مسیر حرکت مادیاست وان 

زاینده رودخانه  از  بعد  اصفهان  مادیشهر  )روضانی،  رود،  هستند  شده( مادی10:  1391ها  آمی ته  نیز  شهر  جدید  بافت  با  و  ها  اند 

کنند   های شهری ایفا میعنوان کجرای مناس ، برای ت لیه آبرو های قدیمی، ن ش مهمی را به  بر تعریف مرز میان میله اکنون عالوه

انت ال آب در سراسر شهر و به فواصل دور، در زمیناین مادی با  های آب و  های حاشیه رودخانه موج  ت ویت سفره ها و دشتها 

آب  سی   میافزایش  زمینی  زیر  نوروزی،  های  )صیادی،  ت ( 7:  1391شوند  صفوی  زمان  با  در  آب  ت سیم  طرح  بهایی،  وسط شیخ 

ها در شهر اصفهان، بر اهمیت تاری ی و فرهنگی مادیرود انجام شد  عالوهها و تعیین سهم آب شهر اصفهان از رودخانه زایندهمادی

ها از  اه ازلی مادیها در سی  شهر گویای این میل  است که خاستگاز ن ر طراوت و زیبایی نیز اهمیت زیادی دارند  مكانیابی مادی

زاینده میور  )اطلس کالنمناطق  است  اصفهان،  رود  سبز   ( 62:  1394شهر  فضاهای  ایجاد  میالت سب   میان  از  آب  جریان  عبور 

های مشترک در  توانند مكانی مناس  جهت ایجاد باغچهها شده، که این فضاها میشهری در اطراف آن و در طول مسیر حرکت مادی

 و توسعه کشاورزی باشد   سی  میالت
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