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چکیده  :با گس�ترش ش�هرها و افزایش ساختوسازها به تدریج زمینهای کش�اورزی حومه در این ساختارهای جدید حل و تبدیل به
ش�هرکهای صنعتی و مس�کونی شد .سپس در البهالی این ساختار شهری ،ساختار س�بزی افزوده شد که تأمینکننده نیازهای روحی
انسانش�هری به طبیعت بود؛ ش�شهای شهری که تنها کاربری تفرجی داش�تند و اغلب بخشهای وسیعی از فضای درون شهری را به
خود اختصاص داده بودند .افزایش هزینهها و بحرانهای اقتصادی که منجر به شکلگیری ایده ایجاد کاربریهای اقتصادی با طراحیهای
چندعملکردی ش�د ،طراحی مناظر باز ش�هری را نیز تحت تأثیر قرار داد و منجر به بازنگری شبکه سبز در ساختار شهرهای امروز شد.
نتیجه این بازنگری به مناظر کشاورزی شهری انجامید.
فضای س�بز مثمر ش�هر این قابلیت را دارد تا به منظور تأمین بخش�ی از نیازهای خوراکی شهرنش�ینان وارد حیطه عمل ش�ود .با این
رویکرد منابع آب و خاک و انرژی مصرف ش�ده در فضای س�بز ش�هری مورد بهرهبرداری مستقیم شهرنش�ینان قرار میگیرد و فضای
س�بز صرف ًا مصرفکننده به فضای س�بز تولیدکننده تبدیل میش�ود .با تداوم کشاورزی ش�هری ،فضای سبز شهر با مسایل اجتماعی،
اقتصادی و محیطی ارتباط متفاوتی پیدا میکند و شهر پذیرای سبکی از زندگی خواهد شد که موجب کاهش هدررفت انرژی میشود.
کشاورزی شهری در هر کشوری میتواند به عنوان یک سیاست و راهکار برای طراحی فضاهای سبز شهری مطرح شود و چهره و کالبد
طبیعتگرایی را برای شهر به ارمغان آورد.
در حال حاضر تولید و پرورش محصول در ش�هر در دو بعد یعنی حفظ کش�اورزی و باغات موجود در قالب عملکردهای جدید و ایجاد
فضاهای مثمر جدید قابل بررس�ی است .الزمه تحقق کشاورزی شهری غلبه بر موانع و مشکالت از جمله تغییر در دیدگاه شهروندان و
مسئوالن به کاربریهای فضای سبز در شهر است .با رواج کشاورزی در فضای سبز ،شهر بر مبنای راهکاری خالقانه از مشارکت مردم،
فرصتهای اشتغال و استفاده از تجارب ،بستر تولید محصوالت مورد نیاز شهروندان خواهد بود.
واژگان کلیدی  :منظر کشاورزی ،منظر مثمر ،زندگی شهری ،مناظر مصرفی ،مناظر تولیدی.
تصویر:1حضورمناظرکشاورزی
در ش�هر از کوچکتری�ن ت�ا
بزرگترین مقیاسرا در برمیگیرد.
�www.sustainable
southsound.org
Pic1: Urban agricultural landscape includes the smallest
to the largest scale. Source:
 w w w. s u s t a i n a b l e s o u t hsound.org
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تصوير1
Pic 1

تصویر:2حضور منظرکشاورزی
در بافت ش�هری و مش�ارکت
ش�هروندان در رون�د تولی�د
محصول فضای س�بز ش�هر با
مس�ایل اجتماعی ،اقتصادی و
محیطی ارتب�اط متفاوتی پیدا
میکند و شهر پذیرای سبکی
از زندگی خواهد شد که موجب
کاهش هدررفت انرژی میشود.
مأخذcamastergardeners. :
ucdavis.edu

Pic2: Agricultural landscape
in the city and public participation in the process of
production in urban green
space green space is connected to the social, economic and environmental
issues differently and the
city embraces a life style
that will reduce the loss of
energy. Source: camastergardeners.ucdavis.edu

تصوير2
Pic 2

حبوبات ،قارچ و حتي گوشت و لبنيات) ،گياهان دارويي ،درختچه ها و گياهان تزیيني باشد.
همچنين تكنيك ه��ا و رويكردهاي متنوعي از پرورشدادن در حياط خلوت تا باغباني هاي
وسيع شهري را در برميگيرد"(. )Viljoen, Bohn & Howe, 2005تولید محصول کشاورزی
در ش��هر ،در بستر ش��رايط بومي و الزامات خاص هر منطقه شهري تعريف و توجيه ميشود.
نکته مهم اين اس��ت که مقصود از کشاورزي در شهر ،زراعت وکشت و کار به معناي عمومي
آن نيست ،بلکه ،کاشت و توليد محصوالت خرد غذايي با روش هاي آسان و با حداقل امکانات
مدنظر اس��ت (تصویر  .)1توليد س��بزيجات ،صيفي جات و برخي ميوههاي بومي در مناطق
مسکوني شهري نه تنها محتمل و انجامشدني است ،بلکه بنا به ضرورت هاي توسعه شهري،
امري سودمند و ضروري نیز تلقي می شود" (دانشپور.)1387 ،
فضای سبز محصولده شهری بنا بر تعاریف فوق میتواند به صورت قطعات کاربریهای
ش��هری یا در محیطهای خصوصی اتفاق بیفتد و به صورت عملکردهای متفاوت در قالب
پارکها ،فضای س��بز ش��هری ،فضاهای فراغت و محیطی برای اجتماعهای فرهنگی باشد.
هدف این فضاها ایجاد مکانی برای زراعت شهری در داخل و پیرامون شهر به منظور تولید
محصوالت غذایی است که این عمل توسط شهرنشینان صورت میگیرد.
کاربردهایمنظرکشاورزیشهری
برخالف پارکهای شهری که فضای سبز صرفاً فراغتی بهشمار میآیند ،مناظر کشاورزی

مقدمه
در قرن اخیر گس��ترش شهرنشینی ،کاهش جمعیت روستاییان و از بین رفتن زمينهاي
كش��اورزي مش��کالت فراوانی را پیش روی جوامع قرار داده اس��ت .به این ترتیب که رشد
جمعيت شهري سبب افزايش تقاضاي مواد غذايي شده است در عین حال تبادالت بازرگانی
و تجاری ش��غل اصلی شهرنش��ینان را تشکیل داده و روند تولید محصول در شهرها مختل
شده است .در چنين وضعيتي راه حل هایي مثل طراحی فضای سبز شهر ،به صورت مثمر
و حفظ زمینهای کشاورزی و باغات شهری قابل طرح است که قابلیت توانمند کردن شهر
و بهبود وضعیت محیطی ،اقتصادی و اجتماعی را داشته و حرکتی به سوی شهر بومی است.
در عین حال مناظر فرهنگی و طبیعی را به شهر بازمیگرداند و ارتباط شهروندان با طبیعت
را بهبود میبخش��د .مقاله حاضر درصدد اس��ت ضمن تعریف کشاورزی شهری به ضرورت،
اهمیت و فواید حضور آن در شهر بپردازد.
تعریف منظرکشاورزی درشهر
"محصولدهی فضای س��بز در شهر به روند توليد هرگونه محصول كشاورزي در محدوده
ش��هرها يا حومه آنها اطالق میش��ود که ميتواند ش��امل پرورش مواد غذايي (سبزيجات،

ش��هری مناظر چندبعدی با جنبههای فراغتی ،اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی هستند .در
ادامه مهمترین ابعاد این مناظر آورده شدهاند :
توسعه مشارکت مردمی
امروز در اکثر ش��هرها از مرحله طراحی فضای سبز شهری تا بهرهبرداری و مدیریت آن،
هنوز توسط مسئولین شهری و با دیدگاه از باال به پایین صورت میگیرد و نقش مشارکت
مردم در تمام مراحل نادیده گرفته ش��ده است" .مدلهای کشاورزی شهری که نمونههای
موفق آن در کوبا و انگلس��تان وجود دارد بر مش��ارکت وقت و س��رمایه گروههای محلی در
کشاورزی شهری تأکید میکند .با مشارکت شهروندان سایتهای مثمر مدیریت میشود و
حداکثر توان مردمی مورد اس��تفاده قرار میگیرد .از طریق کشاورزی شهری ،شهروندان با
مدیریت مس��ئوالن محلی اقدام به کاشت و برداشت محصول در فضای سبز شهر میکنند
(تصوی��ر  .)2این روند ایجادکننده فرصتی اس��ت تا ایدههای متفاوتی از طراحی و مدیریت
س��ایتهای مثمر در فضای سبز شهر صورت گیرد .از این رو هیچ دو قطعه کشاورزی مثل
هم آراس��ته نش��دهاند و این قطعات در برگیرنده جنبههای ش��خصی و عکس العملهای
فردی است .از سوی دیگر"منظر کشاورزی شهری این توان را دارد تا از طریق کار گروهی
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تصاوی�ر  3و  :4پ�روژه XERO

طرح برنده جایزه اول مس�ابقه

,Vision Dallas design

 .2009ه�دف ،طراح�ی پایدار
یکی از بلوکهای شهر داالس  
ب�ود .طراحی س�اختمانهای
کممص�رف ،ترکی�ب راهه�ای
س�بز با گیاهان مثمر و طراحی
ب�ازار ف�روش در مح�ل تولید
محصوالت کشاورزی ایدههای
این طراحی بودند.
مأخذ www.cityfarmer.info :

Pics3&4: XERO project,
Winner of first-place Prize
in Vision Dallas design 2009
competition. Designing a
sustainable Dallas Block
was the goal. The ideas of
the design were low energy
consuming buildings, combination of green roads with
productive plants and designing a community market for the local products.
Source: www.cityfarmer.info

مردم را در کنار هم جمع و حس گمشده جامعه را دوباره احیا کند ،منبعی برای آموزش
و فرصتی برای مش��ارکت مردم در پیشرفت اقتصاد محلی باشد" ( .)Grimm, 2009با این
رویکرد ش��هروندان نس��بت به س�لامت محیطی و نحوه مصرف آب و خاک در فضای سبز
محل زندگیشان حساس میشوند و با ارایه آموزشهای الزم به شهروندان ،آنها مهارتهای
مورد نیاز را برای کنترل و مدیریت محیط س��بز محلیشان کسب میکنند .به این ترتیب
منابع شهری صرف آموزش مردم شده تا منابع ارزشمند مردمی برای بهرهبرداری از امکانات
و قابلیتهای فضای س��بز شهر مورد اس��تفاده قرار گیرند .با این روند مردم در مرکز منظر
هستند و نه در زیر سلطه.
• طبیعتگرایی
منظر کشاورزی به دلیل خصوصیات متمایز و منحصر به فرد با بافت شهری ،نوعی منظر
طبیع��ی تلقی میش��ود که در عین اینکه میتواند عملکردهای پ��ارک که جنبه فراغتی و
تفریحی نیز دارند ،در خود جای دهند ،جذابیتهای بصری و ادراکی آن برای ش��هروندان
نی��ز متفاوت از پارک خواهد بود .تماس با طبیعت ،انس��ان را با ریتم و چرخههای زندگی،
مانند تغییر فصول یا چرخة زندگی گیاهان و جانوران هماهنگ میسازد و ارتباط با طبیعت
تأثیر زیادی بر سبک زندگی میگذارد .توجه به محیط بسیار خوب است ،ولی بدون در نظر
گرفتن پویایی جهان طبیعی یا واقعیات زندگی روستایی بیهوده است (بل .)1382 ،این در
حالی است که اکثر ساکنین شهر از منابع اصلی تغذیهای و محیط طبیعی تولید غذای خود
جدا هس��تند و مشکالت جدیدی را پیش روی نس��ل جدید قرارداده است .از طریق منظر
مثمر در شهر و آگاهی از چگونگی و محل تولید مواد غذایی که همان مزارع و طبیعت است
میت��وان به صورت ملموس به دانش آموزان تعلیم داد .احیای منظر کش��اورزی در فضای
شهر راهکاری برای برقراری ارتباط شهروندان با طبیعت تولیدکننده است (تصاویر  3و .)4
"منظر عالوه بر زمینة فعالیت انسان ،به معنای زمینة ادراک بصری نیز میباشد که با تمام
حواس پیوند دارد .زیبایی ،تجربة خصوصیات ادراکی و احساسی منظر یا محیط با استفاده
از تمام حواس است"(همان).درک منظر با حواس مختلف باعث ایجاد لذت ادراکی میشود.
تفاوت در گونههای کاش��ت در فصول مختلف ،تغییر بافت ،رن��گ ،اندازه و بوی گونهها در
قطع��ات مجاور و موجب بهکارگیری حواس مختلف ش��هروندان و برقراری ارتباط متفاوتی
بین ساکنین شهر و منظر شهری میشود .این تغییرات بر کیفیت زندگی شهروندان و نوع
ارتباط آنها با محیط شهری تأثیرگذار است .به این ترتیب منظر کشاورزی به واسطه حواس
گوناگون درک و درک طبیعت از دریچههای مختلف وارد زندگی شهری میشود.
• ارتقای منظرشهر
"کش��اورزی شهری نوعی تغییر ش��کل در منظر شهر ایجاد میکند که نه تنها به واسطة
ویژگیهای فیزیکی و تجرب��یاش بلکه به دلیل ایجاد مضامینی چون محصولدهی ،تولید
و فرآیند خاطرهانگیز بودن حائز اهمیت اس��ت .از طریق کش��اورزی ش��هروندان در ش��هر
آنچه در منظر ش��هری پدیدار میشود حس مکانی است که با مشارکت مردم شکلگرفته
است"( .)Viljoen, Bohn & Howe, 2005منظر کشاورزی میتواند ایجادکننده یک تصویر
ذهنی و بهیادماندنی در ذهن بیننده باشد و با مشارکت در فرآیند پرورش محصوالت خاطراتی
از فصول مختلف و روزهای گوناگون در ذهن شهروندان نقشببندد .لذت برداشت محصول
و زیباییهای آن همواره برای ش��هروندان بیادماندنی اس��ت و منظ��ر ماندگاری را با وجود
تغییرات مداوم آن در ذهن ایجاد میکند .از طریق کشاورزی شهری نوع ارتباط شهروندان
با منظر شهری در بازههای زمانی و در ارتباط با محیط شکل میگیرد .خصوصیات و الگوی
موجود در کشاورزی برای شهروندان حس قوی از وابستگی به منظر شهر را خلق میکند.
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تصوير4
Pic 4

منظر کش�اورزی ش�هری برخالف پارک ش�هری فضای چندبعدی است که
عالوه بر کش�اندن طبیعت به فضای ش�هری و ایجاد فضای تفرجی منجر به
ش�کلگیری زندگی جدید شهری خواهد ش�د .بدین ترتیب شهروندان در
آن غ�ذای خود را تولید میکنند و ضمن برقراری روابط اجتماعی در رش�د
اقتصادی و سالمت شهر نیز مؤثر خواهند بود.
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همچنین با توجه به اینکه بس��یاری از س��ایت های پس��اصنعتی لکه های وس��یع
حفاظت شده ای در بافت های قدیمی شهرها هستند ،قابلیت های ویژه ای برای رونق
فرایندهای ش��هری و تخفیف کمبودهای اجتماعی و فرهنگی در بافت پیرامون خود
دارند (فرهمند .)24 :1390 ،لذا با رونق کشاورزی در این سایتها عالوه بر همگامی با
اهداف توسعه پایدار ،بر هویت اجتماعی این سایت ها تأکید و جلوه مطلوبی به منظر
شهری داده خواهد شد (تصویر .)5
• منظرفرهنـگی
"کش��اورزی جلوهای از منظر فرهنگی اس��ت که با گذش��ت زمان شکل گرفته است"
(نح��وی .)1382 ،منظ��ر کش��اورزی میتواند جل��وه متمای��زی از محیط را ب��ه مردم و
بازدیدکنندگان درباره ارزشهای فرهنگیش��ان آموزش دهد .ه��ر منظری نیاز دارد از نظر
تاریخی درک ش��ود تا ارزش و قدر آن دانس��ته ش��ود" ( .)Kuster, 2007با حفظ و احیای
کشاورزی شهری میتوان نوعی منظر تاریخی که دربرگیرنده فرهنگ هر منطقه است را به
شهر اهدا کرد و ویژگیهای قومیتی و فرهنگی را از طریق کشاورزی بومی به نمایش گذارد.
به این ترتیب منظرههای کشاورزی که فصل مشترک طبیعت و فرهنگ ،میراث ملموس و
ناملموس و چندگانگی زیستشناختی و فرهنگی به شمار میروند روح و جلوه متفاوتی را
با مشارکت مردم در شهر خلق میکند .منظر کشاورزی شهری ارایهکننده تمایزهای بومی
منطقهایی است که نوع پرورش گیاهان انتخابها و تقدمهای فرهنگی را منعکس میسازد.
نوع مصالح ،گون ه و ش��یوه کاش��ت در هر اقلیمی و فرهنگی متفاوت اس��ت .به این ترتیب
با احیای منظر کش��اورزی ،ش��هر دارای روح و جلوه خاصی میش��ود که خود نشاندهنده
فرهنگهای متمایز در هر شهر خواهد بود.
• پایـداریمحیط
"اکوسیس��تم منظر ،سیس��تمی اس��ت که به صورت تعادلی و پویا و با نظم ،پیوس��تگی و
پیچیدگی فزاینده همراه اس��ت .اگر بخواهیم منظر ،عملکرد کارایی داش��ته و پایدار باش��د،
تصمیمات طراحی محیطی باید با نظم پیچیدة طبیعت ترکیب شده و به سیستمهای طبیعی
بپیوندن��د" (ماتالک .)1388 ،ن��وع طراحی و تصمیمات در منظر باید با تاثیری که بر محیط
به عنوان سیس��تمی پیوسته میگذارند .مناظری که در پارکهای شهری طراحی میشود از
نظر ساختار و عملکرد با سیستمهای طبیعی تفاوتهای بسیاری دارد" .در این مناظر انسان
به عنوان جزیی از اکوسیستم نادیده گرفته شده و چرخههای مصرف انرژی به صورت ناتمام
هس��تند"( .)Hough, 1989طراحی پارک در ش��هرهای کنونی به صورتی است که به ندرت
به سیستمهای محیط طبیعی شهر پیوند خورده است .پارکها محیطهایی را ایجاد کردهاند
که از نظر بومشناختی در تضاد با بستر و محیط خود هستند و به دلیل عدم کارایی و صرفاً
مصرفگرایی آثار منفی بر کیفیت زندگی ،س�لامت سیستمهای بومشناختی دارند .از جمله
نمودهای این مشکالت بحران آب و انرژی به واسطه مصرف گرایی صرف در فضای شهر است
که فاقد کارایی بوده و صرفاً انرژیبر هس��تند .ای��ن مصرفگرایی با روند بي محاباي افزايش
جمعيت انس��اني و رش��د ناهمگون جوامع شهري تشدید شده اس��ت .بحران کمبود منابع،
طراح��ی منظر را ملزم میکند تا دیدگاه صرفاً مصرفگر را در طراحی فضای س��بز ش��هری
تغییر دهد و شیوه بکارگیری منابع شهری را از حالت خطی به چرخه گردشی تغییر دهد به
گونهای که حداقل بهرهبرداری از منابع ش��هر و حداقل تولید فاضالب و زباله در شهر صورت
گی��رد (تصویر  .)6اولین گام ،کاهش مصرفگرای��ی و هدر رفت منابع آب و خاک و توجه به
بومیگرایی در شهرها است .فرآیند تولید محصول در شهر از مهمترین جنبههای شکلدهنده
موضوع پایداری ش��هری است ،زیرا از این طریق تأمین محصول برای شهروندان در داخل یا
حاشیه شهر اتفاق میافتد نه با انتقال از فاصلههای دور .موضوع مهم دیگر استفاده کارآمد از
چرخههای درون شهری است .فضای سبز شهری به جای اینکه مصرفکننده و انرژیبر باشد،
میتواند با رویکرد محصولدهی طراحی شود و با توجه به ویژگیهای بومی بر مبنای ساختار
چرخش��ی اقدام به تولید محصول کشاورزی کنند .شهروندان در فضای سبز شهر با استفاده
از منابع آب و خاک که از چرخههای بازیافت شهری بدست آمده ،اقدام به تولید محصوالت
کشاورزی میکنند که منبع غذای مصرفی خودشان است.
بنابرین با آنکه در تحقق ایده کشاورزی در شهر موانع و محدودیتهای فراوانی از جمله
قوانین ش��هری ،موانع اقتصادی و تکنیکی وج��ود دارد اما با در نظرگرفتن منافع و قابلیت
تطبیق باالی این مناظر در شهر میتوان با فایق آمدن بر محدودیتها و مشکالت شهری تا
حد ممکن از امکانات شهری استفاده کرد و گامی مؤثر در پیشرفت و توسعة شهر برداشت.
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جمعبندی
منظر کشاورزی با تأثیر بر الیههای مختلف زندگی شهری مانند پایداری محیطی در روند
تولید محصول و مصرف آن در شهر ،توسعه مشارکت مردمی در مدیریت و نگهداری فضای
س��بز شهر ،طبیعتگرایی در شهر ،داشتن حس مکان و تعلق خاطر در فضای سبز شهری
برای ش��هروندان و حفاظت و ش��کلگیری مناظر فرهنگی ،محیط ش��هری جدید و منظر
زندهای را خلق میکند .فضای س��بز مثمر ش��هری میتواند به صورت قطعات کاربریهای
شهری یا در محیطهای خصوصی اتفاق بیفتد و به صورت چندعملکردی در غالب پارکها،
فضای سبز شهری و فضاهای فراغت ،محیطی برای اجتماعات فرهنگی باشد .از این رو تولید
محصول کشاورزی در شهر در هر مقیاس و ابعادی میتواند ایجاد شود؛ از سایتهای بزرگ
تا گلدان پشت پنجره آپارتمانی.
گس��ترش و احیای کشتزارهای درونشهری با سلسله مراتبی از عرصههای خصوصی تا
عمومی میتواند به بستر کشاورزی پیرامونی مرتبط شده و پیکره یکپارچهای از کشاورزی
ش��هری را شکل دهد .به این ترتیب فضای سبز ش��هر به تولید محصوالت خرد کشاورزی
اختصاص پیدا میکند که با این رویکرد ،جذابیتهای بصری و ادراکی کشاورزی شهری برای
شهروندان متفاوت از پارک ،باغهای اجتماعی و کشتزارهای شهری شکل میگیرند .این فضا
رابط شهروندان با طبیعت مثمرش��ده و سبب شکلگیری تعامالت اجتماعی ،آموزشهای
محیطی ،رونق بازارهای محلی ،مصرف محصوالت بومی ،ایجاد مش��اغل اجتماعی و فراهم

کردن تس��هیالت فراغتی خواهد ش��د .این مناظ��ر در کمترین حالت س��ودمندی ،هزینه
نگهداری فضای سبز را باز میگردانند
پینوشت

* مقاله حاضر برگرفته از رس��اله کارشناس��ی ارش��د « زهرا صادقی» با موضوع "طراحی و ساماندهی منظر کشاورزی
ش��هری ،نمونه موردی اراضی کش��اورزی جنوب تهران" اس��ت که به راهنمایی مهندس «مهدی ش��یبانی» در گروه
معماری منظر دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی ارایه شده است.
 .1در پایان نامه کارشناس��ی ارش��د با موضوع طراحی منظر کشاورزی شهری که توسط « زهرا صادقی» تدوین شده،
میزان سود حاصل از کشاورزی در شهر برای شهرنشینان مورد بررسی قرار گرفته است.
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Productive Landscape,
considering environment
in the city

The role of agriculture in
configuration of urban landscape

Mehdi Sheibani, Professor of Landscape Architecture, Shahid Beheshti University m-sheibani@cc.sbu.ac.ir
Zahra Sadeghi, M.A. in Landscape Architecture, Shahid Beheshti University zahrasadeghi38@yahoo.com

Abstract:Recent constructions and city developments have led to elimination of urban agricultural lands which have been replaced by residential and industrial towns in the new structure. Therefore, a green structure
was added to the city structure in order to bring natural spirits to the urbanites; a widespread urban space which was considered the city’s lungs and
was used only as a promenading space. Urban landscape design was
influenced by costs rising and the economic crisis that led to the configuration of an idea for multi-functional business applications and eventually
resulted in revision of green networks in urban structures and initiation of
urban agricultural landscape.
The productive green space in two main aspects, agricultural and garden preservation as new function of creating new productive spaces, has
the capability to be consumed as a part of urbanites requirements. In this
case, the consumed water and land resources are directly utilized by urbanites and the consuming green space becomes a productive one. Urban agricultural land revitalization and development within the hierarchy
of private to public space can progress an integrated urban agricultural
figure. Therefore, urban green space will be allocated to cultivation of
a little amount of agricultural products. In this approach, the visual and
conceptual urban agriculture is presented differently from different parks,
community gardens and urban farms to residents.
Agricultural landscape creates a new urban environment and a live
landscape by affecting different layers of urban life such as environmental sustainability in producing and consuming process, and by improving public participation in management and preservation of urban green
space, offering urban naturalism, providing a sense of place and affiliation
in urban green space and by preservation and formation of cultural landscape. This space will connect the urbanites to the nature and result in
social interactions, environmental educations, local market improvement,
local consumption, employment opportunities and social leisure facilities.
Hence, through the continuity of urban agriculture, green space is connected to the social, economic and environmental issues differently and
the city embraces a life style that will reduce the loss of energy.
Since the productive green space can be created in every city in every
scale and its least benefit is the returning of green space maintenance
costs, it can be considered as a policy for urban green spaces design and
present a naturalistic landscape for the city.
Keywords: Agricultural Landscape, Productive landscape, Urban life,
Consuming landscape.
Endnote

*.This article has been taken from the M.A dissertation of Zahra Sadeghi. It was
presented in Shahid Beheshti University under the supervision of Dr. Mehdi Sheibani.
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6تصوير
Pic 6

چرخهتولیدتامصرف: 6تصویر
.در منظر کش�اورزی ش�هری
 طراحی،بحران کمبود مناب�ع
منظر را ملزم میکند تا دیدگاه
صرف� ًا مصرفگ�ر در طراح�ی
فضای س�بز ش�هری و ش�یوه
بکارگی�ری منابع ش�هری را از
حالت خطی به چرخه گردشی
.  نگارندگان:  مأخذ.تغییر دهد
Pic6: The production to
consumption cycle, Shortage crisis obligates landscape design to change
its consuming role in urban green space design
and use urban resources
in a cycling system instead of a linear system.
Source: Authors.

زمینهایپساصنعتی:5تصویر
محص�ور در فض�ای ش�هری
مکانهای مناسبی برای توسعه
.کش�اورزی ش�هر هس�تند
" نامBruggen naar Rabot"
باغ جدیدی است که در سایت
کارخانه قدیمی آلکاتل در شهر
.گنت بلژیک ساخته شده است
www.cityfarmer.info : مأخذ
Pic5: Post-industrial lands
confined in urban space
are appropriate places for
agricultural development.
"Bruggen naar Rabot" is
the name used to designate several rehabilitation projects that built on
old Alcatel factory land in
Gent (Belgium). Source:
www.cityfarmer.info

