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از مجتمعهای تجاری چندمنظوره تا کشاورزی شهری

مشــخصه متمایــز برنامهریــزی و طراحــی شــهری در هــزاره ســوم
میــادی ،برنامهریــزی بــر مبنــای همگامــی بــا طبیعــت و رعایــت
اصــول توســعه پایــدار در کلیــه فعالیتهــای مربــوط به مســائل شــهری
اســت .توســعه پایــدار بــه معنــی ارائــه راهحلهایــی در مقابــل الگوهای
فانــی کالبــدی ،اجتماعــی و اقتصــادی توســعه بــوده کــه بتوانــد از
بــروز مســائلی همچــون نابــودی منابــع طبیعــی ،تخریــب ســامانههای
زیســتی ،آلودگــی جهانــی ،تغییــر اقلیــم ،افزایــش بیرویــه جمعیــت،
بیعدالتــی و کاهــش کیفیــت زندگــی انســانهای حــال و آینــده
جلوگیــری کنــد [ .]1همچنیــن امــروزه ثابــت شــده اســت توســعه
جوامــع بــه طــور مســتقیم بــا ظرفیــت ایجــاد درآمــد توســط افــراد آن
ارتبــاط دارد .یکــی از بهتریــن و بهرهورتریــن روشهــای اشــتغالزایی
و افزایــش درآمــد افــراد شــهری و روســتایی ،بهرهمنــدی از کارآفرینــان
اســت .آنــان بــا اســتفاده از منابــع و ایجــاد نــوآوری ،نقــش مهمــی
در توســعه اقتصــادی ایفــا مینماینــد و منبــع مهمــی در پیشــرفت
صنعــت ،تولیــد و خدمــات میباشــند [.]2
مجتمعهــای تجــاری بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن کاربریهــای
شــهری ،در کنــار توســعه اقتصــاد شــهری ،نقــش مهمــی در تولیــد
فضاهــای جدیــد شــهری ایفــا میکننــد .امــروزه ایجــاد مجتمعهــای
تجــاری چندمنظــوره در شــهرها راهــکار مناســبی بــرای تولیــد
هســتههای جدیــد شــهری محســوب میشــود .در برنامهریــزی بــرای
ایجــاد مجتمعهــای تجــاری جدیــد توجــه همزمــان بــه مؤلفههــای
دسترســی مناســب ،طراحــی فضاهــای فراغــت و گردشــگری از اهمیت
زیــادی برخــوردار میباشــد.

محیــط زندگــی انســان تأثیــر بــه ســزایی در رفتــار و هویــت انســان
بــه ســمت ارزشهــای پنهــان در خویــش دارد .در ایــن میــان شــهر
را میتــوان محیطــی بــرای تجلــی هویــت ،ارزشهــای منبعــث از
اعتقــادات ،جهانبینــی و فرهنــگ ســاکنین و پدیدآورنــدگان خــود
دانســت .موضــوع فضــا و فضــای شــهری همــواره از بحثهــای اصلــی
مجامــع علمــی شهرســازی بــوده اســت .از زمانــی کــه شــهر بــه منزلــه
بســتر رابطــه میــان مردمــان و فعالیتهــای تابــع شهرنشــینی مطــرح
شــد ،فضاهایــی بــاز یــا سرپوشــیده ،شــامل میدانهــا ،فضاهــای
ورودی ،فضاهــای کاربــردی چــون خدمــات تجــاری و فرهنگــی و
غیــره شــکل گرفــت کــه اکنــون بــه نــام فضاهــای شــهری نامیــده
میشــوند .در حقیقــت شــهر امــروز ،عرصــه تکاپــوی انســانی در تــار و
پــودی از بافتهــای متنــوع از جملــه تجــاری و اقتصــادی میباشــد و
انســان امــروز در جایــگاه کنشــگر حساســی اســت کــه در هــر لحظــه
میتوانــد آفریننــده صحنههــای معنــادار در چنیــن فضایــی باشــد.
اگــر شــهر را بــه ماننــد یــک موجــود زنــده فــرض کنیــم بــرای ادامــه
زندگــی بــه ســرزندگی و نشــاط نیازمنــد اســت.
نقشــی کــه از فضــای شــهری انتظــار م ـیرود آن اســت کــه فضــای
شــهری مــکان شــکلگیری روابــط باشــد بــه صورتــی کــه افــراد در
پــی بــرآوردن باالتریــن ســطح نیازهــای خــود بــا مشــارکت آگاهانــه
و فعــال ،کیفیتهــای باالیــی از ارزشهــای انســانی را در آن ایجــاد
نماینــد .مراکــز تجــاری بــا فضاهــای متنــوع و گوناگــون خــود ،از
عناصــری اســت کــه در تمدنهــای مختلــف نمــود بــارز داشــته و در
عیــن حــال بــا عهــدهدار شــدن ارکان اقتصــادی ،محــل شــکلگیری
بســیاری از حرکتهــای فرهنگــی و سیاســی نیــز بــوده اســت.
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از مجتمعهای تجاری چندمنظوره تا کشاورزی شهری

بــازار مــدرن آوردگاه انســانهای مــدرن و کاالهــای مــدرن اســت .در
حقیقــت تجــارت مــدرن ،فضــای مدرنــی را میطلبــد .ایــن مســئله را
بــه خوبــی میتــوان در مراکــز تجــاری کنونــی کــه در شــهرها ،بــه
ویــژه کالنشــهرها پدیــدار گشــتهاند ،مشــاهده نمــود .مراکــز تجــاری
بــا خلــق شــکل و کارکــردی تجمیــع یافتــه از یــک مجموعــه اقتصادی
کــه در گذشــته حالتــی تقریبـاً پراکنــده داشــته اســت ،توانســته اســت
در جهــان پرتالطــم امــروز جایــگاه و پایــگاه خــود را در جامعــه بیابــد
[.]3
امــروزه مالهــا و مجتمعهــای تجــاری بــزرگ تنهــا یــک بــازار و
محلــی بــرای خریــد نیســتند بلکــه بــه دلیــل رونــد پرشــتاب جهانــی
شــدن در حــال تغییــر نقــش خــود در زندگــی مــردم هســتند .در حال
حاضــر مشــتریانی کــه از ایــن مراکــز بازدیــد مینماینــد در جســتجوی
تجربیاتــی بــه مراتــب فراتــر از خریــد ســنتی هســتند .بخشــی از
ایــن تغییــرات بــه رشــد جمعیــت و مســایل جمعیتشــناختی بــاز
میگــردد ،بدیــن معنــا کــه جمعیــت بیشــتری در فضاهــای کوچکتــر
زندگــی کــرده و نیــاز بیشــتری بــه فضاهــای عمومــی جهــت اجتمــاع و
برگــزاری رویــداد دارنــد .در ایــن بیــن مراکــز خریــد اهمیــت روزافزونی
پیــدا نمــوده و بــه تدریــج بــه جزئــی جدانشــدنی و اجتنابناپذیــر از
فضاهــای شــهری مبــدل شــدهاند [ .]4بــرای اولیــن بــار در تاریــخ،
جمعیــت شــهرها در ســال  2008میــادی از جمعیــت روســتاها
پیشــی گرفــت و از آن زمــان کشــاورزی شــهری کــه یکــی از اشــکال
کشــاورزی میباشــد مــورد توجــه قــرار گرفــت .ایــن رونــد شهرنشــینی
باعــث تغییــر در روشهــای کشــاورزی گردیــد کــه یکــی از مهمتریــن
آنهــا اشــکال و روشهــای کشــاورزی شــهری میباشــد.

ایــن شــکل از کشــاورزی نــه تنهــا باعــث تولیــد و تأمیــن مــواد غذایــی
در شــهرها میشــود بلکــه مشــکالتی همچــون فقــر ،ســوء تغذیــه
و تخریــب محیــط زیســت را حــل نمــوده ،موجــب امنیــت غذایــی
میگــردد؛ ضمــن اینکــه فرصتهــای کســب و کار بســیاری را بــه
کارآفرینــان کوچــک و متوســط ارائــه میدهــد .کشــاورزی شــهری
دارای گســتره وســیعی میباشــد کــه یکــی از پرکاربردتریــن آنهــا
کشــاورزی روی بــام یــا بــام ســبز میباشــد [ .]2در جهــان امــروز،
طراحــی و ســاخت مجتمعهــای تجــاری بــا رویکــرد طبیعتگرایانــه
و بــه ویــژه تلفیــق ایــن مراکــز بــا کشــاورزی شــهری بــا توجــه بــه
نقــش مهــم آنهــا در اقتصــاد شــهری و ملــی همســو بــا اهــداف
توســعه پایــدار مقول ـهای جــدی اســت کــه نویســندگان ایــن مقالــه
را بــر آن داشــته تــا مطالعـهای پیرامــون ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع
داشــته باشــند .بــا ایــن توضیــح ،هــدف از ایــن پژوهــش بررســی
جنبههــای مختلــف طراحــی یــا ایجــاد مجتمعهــای تجــاری بــا
رویکــرد طبیعتگرایــی و بــه ویــژه تلفیــق مجتمعهــای تجــاری و
کشــاورزی شــهری اســت.

 -2شهر و کشاورزی شهری
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مدلهــای کشــاورزی شــهری کــه نمونههــای موفــق آن در کوبــا
و انگلســتان وجــود دارد بــر مشــارکت زمــان و ســرمایه گروههــای
محلــی در کشــاورزی شــهری تأکیــد دارد و بــا مشــارکت شــهروندان
ســایتهای مثمــر مدیریــت میشــود و حداکثــر تــوان مردمــی
مــورد اســتفاده قــرار میگیــرد .ایــن رونــد ایجادکننــده فرصتــی
اســت تــا ایدههــای متفاوتــی از طراحــی و مدیریــت ســایتهای
مثمــر در فضــای ســبز شــهری ظهــور یابــد .مراکــز و مجتمعهــای
بــزرگ تجــاری تــوان بالقــوه زیــادی جهــت جلــب مشــارکت مــردم
در مدیریــت مــزارع شــهری داشــته و مــردم چــه بــه عنــوان گردشــگر
و بازدیدکننــده از بخشهــای مختلــف یــک مــال تجــاری و چــه بــه
عنــوان خریــدار محصــوالت میتواننــد از فضــای ســبز مســتقر در ایــن
مراکــز بهــره ببرنــد.

آ زا

10
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11
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امــروزه مدیــران برنامــه بــا جهانــی روبــرو هســتند کــه جمعیــت،
عــدم قطعیــت تغییــرات اقلیمــی و رشــد فزاینــده اقتصــاد نوظهــور
دیــده میشــود .در ایــن مرحلــه ،آنهــا بــا پیــدا کــردن راهــی بــرای
ترکیــب نوآورانــه و طراحــی الهامبخــش بــا پایــداری و قابلیتهــای
ضــروری اقــدام میکننــد .شــهرها بــه صــورت افســار گســیخته و
بــا ســرعت غیرقابــل تصــور در حــال توســعه هســتند ،تــا جایــی کــه
زمینهــای حاشــیه شــهرها بــه ویــژه زمینهــای کشــاورزی در حــال
از بیــن رفتــن اســت ،شــاید در آینــده فضــای شــهری بــه چنــد برابــر
فضــای موجــود افزایــش پیــدا کنــد کــه بــا ایــن شــرایط ظرفیــت کار
کشــاورزی تــا حــدودی کاهــش خواهــد یافــت .مهمتریــن شــاخصی
کــه کشــاورزی شــهری را از کشــاورزی روســتایی جــدا میکنــد،
ایــن اســت کــه نــوع کشــاورزی بــا اقتصــاد و محیــط زیســت شــهری
یکپارچــه میشــود و بــه طریقــی یــک نــوع تعامــل ایجــاد میشــود
و تفــاوت آن بــا کشــاورزی رایــج آن اســت کــه از فضاهــای داخلــی از
قبیــل پشــتبامها ،دیوارهــا ،فضــای داخلــی مجتمعهــا ،ســولههای
بالاســتفاده ،فضاهــای عمومــی و نیمــه عمومــی و پارکهــا اســتفاده
میشــود [.]5
براســاس تعریــف ارائــه شــده از ســوی مرکــز تحقیقــات بینالمللــی
توســعه ،کشــاورزی شــهری بــه فعالیــت کشــت و کاری کــه در درون
شــهرها مســتقر شــده اطــاق میشــود .بــه بیانــی دیگــر ایــن شــیوه
از کلیــه منابــع مــادی و انســانی مســتقر در مراکــز ســکونتگاههای
شــهری بــرای کاشــت ،برداشــت و توزیــع انــواع مــواد غذایــی یــا
محصــوالت غیرغذایــی بــه محــدوده درون شــهری یــا اطــراف شــهرها
اســتفاده میکنــد.

نکتــه قابــل توجــه در تعریــف کشــاورزی شــهری در ایــن اســت کــه
معمــوالً کشــاورزی شــهری در مکانــی اتفــاق میافتــد کــه در آن محــل
انتظــار نمــیرود فعالیتهــای کشــاورزی انجــام شــود [ .]6منظــر
کشــاورزی در شــهر را میتــوان از چنــد بعــد مــورد بررســی قــرار داد:
 -1-2توســعه مشــارکت مردمــی
 -2-2ارتقای منظر شهر
 -3-2منظر فرهنگی
 -4-2پایداری محیط

کشــاورزی شــهری نوعــی تغییــر شــکل در منظــر شــهر ایجــاد کــرده
کــه نــه تنهــا بــه واســطه ویژگیهــای فیزیکــی و تجربــی بلکــه
بــه دلیــل ایجــاد مضامینــی چــون محصولدهــی ،تولیــد و فرآینــد
خاطرهانگیــز بــودن حائــز اهمیــت اســت .منظــر کشــاورزی میتوانــد
ایجادکننــده یــک تصویــر ذهنــی و بــه یادماندنــی در ذهــن بیننــده
باشــد و بــا مشــارکت در فرآینــد پــرورش محصــوالت ،خاطراتــی از
فصــول مختلــف و روزهــای گوناگــون در ذهــن شــهروندان نقــش
ببنــدد .لــذت برداشــت محصــول و زیباییهــای آن همــواره بــرای
شــهروندان و مراجعیــن بــه مراکــز تجــاری بــه یادماندنــی اســت و
منظــره مانــدگاری را در ذهــن ایجــاد میکنــد.

اکوسیســتم منظــر ،سیســتمی اســت کــه بــه صــورت منظــم ،تعادلــی
و پویــا بــا پیوســتگی و پیچیدگــی فزاینــده همــراه اســت .اگــر
بخواهیــم منظــر ،عملکــرد کارایــی داشــته و پایــدار باشــد ،تصمیمــات
طراحــی محیطــی بایــد بــا نظــم پیچیــده طبیعــت ترکیــب شــده و
بــه سیســتمهای طبیعــی بپیوندنــد .نــوع طراحــی و تصمیمــات در
منظــر بایــد بــا تأثیــری کــه بــر محیــط بــه عنــوان سیســتمی پیوســته
میگذارنــد همســو و همــگام باشــد .مناظــری کــه در پارکهــای
شــهری طراحــی میشــود از نظــر ســاختار و عملکــرد بــا سیســتمهای
طبیعــی تفاوتهــای بســیاری دارد .در ایــن مناظــر انســان بــه عنــوان
جزیــی از اکوسیســتم نادیــده گرفتــه شــده و چرخههــای مصــرف
انــرژی بــه صــورت ناتمــام هســتند .امــا در کشــاورزی شــهری انســان
جــزء و بخــش مهمــی از ایــن نظــام زیســتی بــوده و بــه ارتقــاء آن
کمــک میکنــد [.]7

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

 -2-2ارتقای منظر شهر

 -4-2پایداری محیط
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بــا حفــظ و احیــای کشــاورزی شــهری میتــوان نوعــی منظــر
تاریخــی کــه در برگیرنــده فرهنــگ هــر منطقــه اســت را بــه شــهر
اهــداء کــرد و ویژگیهــای قومیتــی و فرهنگــی را از طریــق کشــاورزی
بومــی بــه نمایــش گــذارد .بــه ایــن ترتیــب منظرههــای کشــاورزی
کــه فصــل مشــترک طبیعــت و فرهنــگ ،میــراث ملمــوس و ناملمــوس
و چندگانگــی زیستشــناختی و فرهنگــی بــه شــمار میرونــد روح
و جلــوه متفاوتــی را بــا مشــارکت مــردم در شــهر خلــق میکننــد.
منظــر کشــاورزی شــهری ارایهکننــده تمایزهــای بومــی منطقــهای
اســت کــه نــوع پــرورش گیاهــان ،انتخابهــا و تقدمهــای فرهنگــی
را منعکــس میســازد .نــوع مصالــح ،گونــه و شــیوه کاشــت در هــر
اقلیمــی و فرهنگــی متفــاوت اســت .بــه ایــن ترتیــب بــا احیــای منظــر
کشــاورزی ،شــهر دارای روح و جلــوه خاصــی میشــود کــه خــود
نشــاندهنده فرهنگهــای متمایــز در هــر شــهر خواهــد بــود.

آ زا
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 -3-2منظر فرهنگی

 -3تجارب جهانی در زمینه توسعه پایدار کشاورزی
شهری در مجتمعهای تجاری

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

آﻣ
ﻪ

یکــی از بهتریــن مظاهــر کشــاورزی شــهری در یــک مجتمــع تجــاری
چندمنظــوره را میتــوان در مــال  K11در شــانگهای چیــن مشــاهده
نمــود .ســازندگان ایــن مجتمــع معتقدنــد کــه میتــوان یــک مزرعــه
شــهری ،یــک مجتمــع تجــاری و یــک فضــای هنــری خالقانــه را
همزمــان در ایــن بنــا یافــت .ایــن مــال هنــری بــه دنبــال ایجــاد یــک
تجربــه منحصــر بــه فــرد بــرای مشــتریان اســت (شــکل .]8[ )3
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شهری در مال ،K11
چین []8
شکل  :3به کارگیری کشاورزی شهری در نمای بیرونی مال  ،K11چین []8
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در فضــای داخلــی مــال از روشهــای کشــت بــدون خــاک بــه همــراه
کشــت در خــاک اســتفاده شــده و محیطــی را بــرای بهرهمنــدی
بازدیدکننــدگان از ایــن آرامــش ســبز فراهــم م ـیآورد .ایــن مزرعــه
کوچــک تولیدکننــده گوجهفرنگــی ،بادمجــان و فلفــل میباشــد کــه
بــا آغــاز فصــل پاییــز بــه تدریــج بــه تولیــد محصــوالت فصلــی مختلف
میپــردازد .محصــوالت تولیــدی بــا اســتفاده از سیســتمهای آبیــاری
خــودکار آبیــاری شــده و از تجهیــزات روشــنایی  LEDنیــز بــرای
تأمیــن نــور موردنیــاز گیاهــان اســتفاده میشــود .در ایــن مــال و در
مــزارع شــهری واقــع در آن از کارشناســان علــوم باغبانــی بــه منظــور
آمــوزش مفاهیــم پایـهای کشــت اســتفاده شــده و بــه بازدیدکننــدگان
اطالعاتــی پیرامــون نحــوه کاشــت بــذر در جعبههــای کاشــت کوچــک
ارائــه شــده و در نهایــت جعبههــا بــه منــزل بــرده میشــود (شــکل
 .)4مشــارکت در کاشــت گیاهــان رایــگان بــوده امــا مشــتریان جهــت
پیوســتن بــه ایــن فعالیتهــا بایســتی از یکــی از فروشــگاههای ایــن
مــال کاالهایــی بــه مبلــغ حداقــل  150دالر خریــداری کــرده باشــند
[.]8

ﺴ
ﺆﺳ
ﻣ

یکــی دیگــر از بهتریــن نمونههــای تلفیــق صنعــت و هنــر مــال بــا
کشــاورزی شــهری را میتــوان در مــال ســیام در بانکــوک تایلنــد
یافــت .ایــن طــرح کــه بــه «آســمان ســبز ســیام» معــروف شــده بــه
ســه منطقــه تقســیم میشــود .ناحیــه اول شــامل یک ســامانه متشــکل
از ســلولهای خورشــیدی بــه منظــور تأمیــن انــرژی موردنیــاز بــرای
تولیــد کــود از زبالههــای زیســتی و پالتهــای باغبانــی بــرای کشــت
گیاهــان اعــم از تزیینــی و غیرتزیینــی و همچنیــن برنــج میباشــد.
منطقــه دوم بــه گیاهــان کشــورهای مختلــف اختصــاص یافتــه و در
نهایــت ناحیــه ســوم بــه پــرورش گیاهــان و بــه ویــژه ســبزیجاتی تعلق
دارد کــه بــه آســانی قابــل پــرورش و نگهــداری هســتند (شــکل  .)5در
ایــن مجتمــع بــزرگ تجــاری معمــوالً یــک روز در هفتــه کارگاههایــی
بــا مضامیــن چگونگــی پــرورش ســبزیجات هیدروپونیک و کشــت برنج
در بــاغ و بــه ویــژه باغهــای عمــودی (خــاص ســاکنان آپارتمانهــا)
برگــزار میشــود .عالقمنــدان هیچگونــه هزین ـهای در قبــال ورود بــه
بخشهــای مختلــف آســمان ســبز نمیپردازنــد [.]9

 Cynthia Chuaنــام یــک برنــد تجــاری در زمینــه تولیــد محصوالت
مراقبــت از پوســت از گیاهــان ارگانیــک میباشــد و در حقیقــت
شــرکتی اســت کــه بــه پــرورش ایــن گیاهــان در طبقــات فوقانــی
مراکــز خریــد شــهر رافلــز در ســنگاپور اقــدام کــرده اســت (شــکل
 .)6ایــن مزرعــه بیــش از  1600نــوع گیــاه مختلــف را در مســاحتی
بالــغ بــر  10000فــوت مربــع پــرورش میدهــد .کشــاورزان شــهری
بــه شــکلی داوطلبانــه و فعــال در تولیــد ایــن محصــوالت مشــارکت
مینماینــد [.]10
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شکل  :6نمایی از یک مزرعه در پشت بام یک مجتمع بزرگ تجاری در شهر رافلز []10
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شکل  :7نمایی از پروژه خانه ،مزرعه در سنگاپور []11
شکل  :8نمایی از پروژه در دست احداث  Burwood Bricksدر استرالیا []12
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یکــی دیگــر از طرحهــای منحصــر بــه فــرد در حــوزه گســترش
کشــاورزی شــهری در مناطــق ســکونتگاهی متعلــق بــه طــرح «خانــه،
مزرعــه» اســت کــه توســط اســتودیو اســپارک معرفــی شــده اســت.
ایــن طــرح بــا هــدف ایجــاد محیطــی مناســب بــرای ســالمندان و
ارتقــاء امنیــت غذایــی در ســنگاپور طراحــی و ارائــه شــده اســت.
ســالمندانی کــه در ایــن محیــط زندگــی میکننــد در صورتــی کــه
از نظــر جســمی تــوان انجــام فعالیــت دارنــد میتواننــد بــه صــورت
نیمــه وقــت در ایــن مــزارع اشــتغال داشــته و ضمــن بهبــود وضعیــت
ســامتی خــود بــه افزایــش میــزان درآمــد و اســتقالل خــود نیــز کمک
شــایانی نماینــد (شــکل  .)7مــزارع ایــن منطقــه به ســه ســطح مختلف
تقســیم شــده اســت کــه شــامل مزرعــه آکواپونیــک (تلفیق کشــاورزی
بــا دامپــروری یــا آبزیپــروری) ،مــزارع مبتنــی بــر کشــت در خــاک
و مــزارع برخــوردار از سیســتم کشــاورزی ســنتی میباشــد .سیســتم
آکواپونیــک بــه عنــوان سیســتم اصلــی کشــاورزی در ایــن پــروژه
انتخــاب شــده اســت .طراحــی ایــن مــزارع بــه گونـهای اســت کــه بــه
راحتــی مــی توانــد بــا اماکــن مختلــف ســکونتگاهی و تجــاری ســازگار
شــود [.]11

یکــی دیگــر از طرحهــای متمایــز و جالــب توجــه در راســتای تلفیــق
مجتمعهــای تجــاری و مــزارع شــهری را میتــوان در اســترالیا و
بــه نــام  Burwood Bricksجســتجو نمــود .وجــود یــک مزرعــه
شــهری  2000مترمربعــی و یــک گلخانــه در بــاالی یــک مرکــز خریــد
در حومــه شــهر ملبــورن از جملــه ویژگیهــای کلــی ایــن طــرح اســت.
اطــاق لقــب «پایدارتریــن در جهــان» و بــه کارگیــری بــه روزتریــن
اســتانداردها در ایــن زمینــه بــر پیچیدگــی ایــن مجموعــه میافزایــد.
مدیــران ایــن پــروژه مدعیانــد کــه ســاخت ایــن بنــا تحولــی بــزرگ
در نحــوه نگــرش افــراد پیرامــون مفهــوم پایــداری ایجــاد نمــوده و
پیونــدی جدیــد بیــن مفهــوم توســعه ترکیبــی و تأمیــن غــذا فراهــم
میســازد .اســتفاده وســیع از مــواد آلــی بــرای تولیــد کمپوســت،
بــه کارگیــری شــیوه حلقــه بســته ( )Closed-Loopدر مدیریــت و
کاهــش مصــرف آب ،و کاهــش تولیــد و انتقــال پســماند غــذا و ســایر
پســماندها تنهــا بخشــی از راهکارهــای بــه کار بــرده جهــت کاهــش
اثــرات مخــرب زیســت محیطــی در ایــن مجموعــه اســت (شــکل )8
[.]12

ﺴ
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ﻣ

نمونــه موفــق دیگــری از اســتقرار مــزارع شــهری در فضــای
مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره را میتــوان در شــهر ووهــان
چیــن جســتجو نمــود .ایــن مرکــز خریــد مطابــق بــا اســتانداردهای
 NEED NDبــرای ســاختمانهای ســبز طراحــی شــده اســت.
مــزارع مســتقر در مــال در بــام ایــن مجتمــع قــرار گرفتــه و متشــکل از
پالتهــای باغبانــی انفــرادی و مجــزا همــراه بــا برگــزاری کالسهــای
مختلــف آموزشــی بــرای بازدیدکننــدگان اســت .همچنیــن از دیگــر
اقدامــات ایــن مــال تشــویق شــهروندان بــه اســتفاده از سیســتم
حمــل و نقــل پایــدار در ایــن مجتمــع بــوده کــه از طریــق ســاخت
سیســتم مجهــز حمــل و نقــل ریلــی ،ایجــاد مکانهایــی بــرای شــارژ
اتومبیلهــای الکتریکــی و پارکینــگ اختصاصــی بــرای دوچرخــه
میســر شــده اســت [.]13

 -4نتیجهگیری
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شکل  :9نمایی از تلفیق مزارع شهری با مجتمع تجاری در ووهان ،چین []13
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امــروزه وجــود مجتمعهــای تجــاری از جملــه شــاخصههای مهــم
ســکونتگاههای شــهری مــدرن تلقــی میشــوند کــه در گــذر زمــان
بــه تدریــج بــه جزئــی جدانشــدنی از شــهرها تبدیــل شــدهاند.
مراکــزی کــه در دهههــای اخیــر تنهــا یــک بــازار و محلــی بــرای
خریــد نیســتند ،بلکــه کارکردهــای متفــاوت و متنوعــی پذیرفتهانــد.
وجــود پدیــده کشــاورزی شــهری در مالهــا و مجتمعهــای تجــاری
چندمنظــوره در کنــار ســایر عناصــر طبیعــی بــه کار رفتــه در طراحــی
آنهــا عــاوه بــر افــزودن جذابیتهــای طبیعــی ،نقــش بســیار ممتــاز
و مؤثــری در تولیــد غــذای موردنیــاز مشــتریان ایــن مراکــز ،بهبــود
طــراوت و تازگــی محیــط ،کاهــش بــار ترافیکــی مســیرهای منتهــی
بــه مــال و مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره و کاهــش هزینههــای
حمــل و نقــل ،کمــک بــه افزایــش درآمــد مجتمعهــای تجــاری،
کاهــش مصــرف انــرژی و حتــی تولیــد محصــوالت کشــاورزی ســالمتر
و برخــوردار از اســتانداردهای تغذی ـهای باالتــر خواهــد داشــت.
بــه بیانــی دیگــر کشــاورزی شــهری تنهــا رویکــردی بــه منظــور
غنیســازی جلوههــای بصــری و افزایــش جذابیتهــای شــهری
نیســت ،بلکــه در مقیاســی وســیع راهــکاری کارآمــد بــرای تأمیــن
غــذای موردنیــاز جوامــع ،ایجــاد اشــتغال و کمــک بــه اقتصــاد شــهرها،
کاهــش مصــرف آب و انــرژی و همچنیــن هزینههــای حمــل و نقــل،
کاهــش بــار ترافیکــی شــهرها ،کاهــش آثــار نامطلــوب زیسـتمحیطی
و کمــک بــه کاهــش اثــرات زیانبــار حاصــل از تغییــرات اقلیمــی اســت.
پدیــدهای کــه اگــر بــه درســتی و اصولــی مدیریــت شــود میتوانــد
نتایــج پربــاری بــرای ســکونتگاههای شــهری بــه ارمغــان آورد.
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بــدون تردیــد یکــی از مهمتریــن ثمــرات تلفیــق مجتمعهــای تجــاری
چندمنظــوره بــا مــزارع شــهری ،حضــور پررنــگ و مشــارکت فعاالنــه
بازدیدکننــدگان ،مشــتریان و عالقمنــدان در کلیــه فعالیتهــای
مرتبــط بــا تولیــد محصــوالت و بازدیــد آنــان از مراحــل مختلــف
رشــد گیــاه اســت کــه نــه تنهــا خــود یــک مهارتآمــوزی و کســب
حرفــه جدیــد محســوب میشــود ،بلکــه در بلندمــدت تمرینــی
بــرای مشــارکت جدیتــر شــهروندان در مدیریــت پایــدار و ســبز
محیطهــای شــهری اســت .ایــن تــاش و تمریــن ،گامــی ارزشــمند
بــرای نیــل بــه اهــداف توســعه پایــدار و توجــه جــدی شــهروندان بــه
بعــد زیســتمحیطی در کنــار ابعــاد اقتصــادی و اجتماعــی قلمــداد
میشــود .آنچــه نتایــج ایــن تحقیــق در قالــب تجــارب کشــورهای
مختلــف جهــان پیرامــون کشــاورزی شــهری در محیــط مجتمعهــای
تجــاری چندمنظــوره نشــان داده اســت حکایــت از توجــه جــدی بــه
مقولــه مشــارکت شــهروندان در بخشهــای مختلــف مــزارع شــهری و
مراحــل مختلــف کشــت محصــوالت دارد .همچنیــن بــا توجــه بــه تعدد
و تنــوع گونههــای گیاهــی خــاص هــر منطقــه میتــوان برنامــهای
جــدی بــرای ایجــاد یــک محیــط طبیعــی و دلپذیــر همــراه بــا معرفــی
ایــن گیاهــان بــه شــهروندان در محیــط مجتمعهــای تجــاری فراهــم
نمــود .مجتمعهــای تجــاری بــه عنــوان یــک مــکان عمومــی در
محیــط شــهری محســوب میشــوند ،بنابرایــن بهبــود فضــای داخلــی
و ایجــاد فضــای ســبز منجــر بــه بهبــود کیفیــت زندگــی شــهری
خواهــد شــد ،بــه عبارتــی برنامهریــزی شــهری میتوانــد ســازگار بــا
محیــط زیســت باشــد .همجــواری مجتمعهــای تجــاری بــا فضــای
ســبز میتوانــد موقعیــت خوبــی بــرای هــواداران تندرســتی باشــد و
ایــن روشــی بــرای جلــب بیشــتر گردشــگر خواهــد بــود.

ایــران بــا توجــه بــه برخــورداری از مالهــا و مجتمعهــای تجــاری
ارزشــمند بــه همــراه آب و هوایــی مســتعد جهــت کشــت محصــوالت
در فضــای بــاز میتوانــد بــه قطــب تلفیــق کشــاورزی شــهری و
مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره مبــدل شــود .در ایــن میــان آنچــه
کــه حائــز اهمیــت اســت در قالــب پیشــنهادهایی جهــت اجــرای بهتــر
ایــن فرآینــد ارائــه میگــردد:
اولیــن و مهمتریــن مرحلــه در توســعه کشــاورزی شــهری در فضــای
مجتمعهــای تجــاری چندمنظــوره ،متناسبســازی ایــن نــوع از
کشــت و کار بــا محیــط اســت .شناســایی پیشنیازهــای الزم بــرای
توســعه پایــدار کشــاورزی شــهری و امکانســنجی اجــرای آن از
جملــه اقدامــات ضــروری در ایــن زمینــه اســت.
اســتفاده وســیع از ابــزار تبلیغــات و اهــرم آگاهیرســانی بــه اقشــار
مختلــف مــردم جهــت اطــاع و بهرهمنــدی از فوایــد کشــاورزی
شــهری و حتــی برگــزاری کارگاههایــی بــا مزایــای ویــژه بــه منظــور
آمــوزش مشــتریان ،بازدیدکننــدگان و عالقمنــدان از دیگــر راهکارهــای
مثمرثمــر در ایــن زمینــه بــه شــمار م ـیرود.
توجــه بــه ایدههایــی بــا قابلیــت اجــرای ســریع و مقــرون بــه صرفــه
و در عیــن حــال جدیــد بســیار مهــم اســت .ایــده ســاخت مزرعــه بــر
بامهــای شــهر و از جملــه مجتمعهــای تجــاری کوچــک و بــزرگ
یکــی از آنهاســت کــه هنــوز یــک ایــده جــوان اســت امــا پایههــای
یــک موفقیــت بــزرگ را بنــا نهــاده اســت .ایــن طــرح نــهتنهــا ابــزار
تولیــد و پــرورش غــذای مــورد نیــاز شــهروندان را بهصــورت ســاده
و بــا هزینــه کــم توســط خــود افــراد فراهــم میکنــد ،بلکــه بــه
عنــوان طرحــی پایــدار از نظــر اقتصــادی معرفــی شــده کــه همســو
بــا جدیدتریــن دســتاوردهای کشــاورزی ،فرصــت فــروش محصــوالت
کشــاورزی ارگانیــک تولیدشــده و پــرورش یافتــه در سیســتمهای
هیدروپونیــک و آکواپونیــک را فراهــم م ـیآورد.
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