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 A B S T R A C T 
 

  

A R T I C L E I N F O 
 

 

The Baghshahri space plays an important role as a "safety net" and secondary 

food supply and guarantee of local food resources in times of crisis such as 

the Covid-19 pandemic when global supply chains are severely affected. 

Therefore, the purpose of the research based on the previous discussions is 

the beginning of a way to answer the question of how to interpret the role of 

garden spaces on sustainable food governance. In terms of purpose, the 

present research is practical and in terms of method, it is a type of research 

design with a structural-interpretive model, which is considered as an 

exploratory mixed research design due to the greater importance of 

qualitative data. Data collection was done in the form of survey and library 

studies. The statistical population of the research included 140 households of 

the respondents who identified themselves as owners of Bagshahr, and the 

sample number was 35 owners of Bagshahr and mainly garden owners 

according to the conditions of cooperation. The sampling method was simple 

random sampling. The findings showed that in order to achieve a coherent 

mechanism in providing "food governance based on the garden system", we 

need to strengthen the management of water resources in the areas of 

development and increase the efficiency in agricultural production through 

the existence of creativity and innovation in farmers. Other challenges that 

affect successful urban agriculture include land tenure insecurity, land use 

conflicts, water access, weak regulatory frameworks to support agriculture, 

and insufficient financial resources to maintain or set up a production garden. 

Despite our findings of the weak contribution of Bagh Shahr in the 

production system; Supporting food security and food diversity within these 

spaces will be a valuable global and national challenge in the near future. 
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Extended Abstarct 

Introduction 

The food security of urban residents needs 

urgent attention. The increasing intensity 

and frequency of natural disasters, coupled 

with the recent global scale of the Covid-19 

pandemic, has exacerbated fragile food 

systems worldwide. An approach that can 

reduce food security issues and potentially 

increase livelihoods is the pursuit and 

encouragement of urban agriculture. It 

seems that since several decades ago, the 

scope of this misconception and reducing 

Howard's garden to the city or green towns 

to the professional society of Iran in the 

Urban basin planning has been extended 

and has emerged in Iranian garden studies. 

Since environmental conditions play a key 

role in ensuring food security, it is not 

logical to follow the example of other 

countries without paying attention to the 

differences and environmental 

characteristics of the country. Based on this 

and using the attitude of "thinking globally 

and acting regionally," special attention 

should be paid to "native knowledge and 

localization" while using global experiences 

and the existing body of knowledge in 

compiling Iran's national food security 

document. Therefore, compiling the 

country's national food security document 

with the above approach and especially in 

the tense conditions of recent decades, 

which are clear examples of the epidemic of 

Covid-19 disease, the water shortage crisis, 

global warming and climate change, and 

political conflicts between countries, is a 

necessary and unavoidable matter. Thus, 

the researcher's mental gap is based on the 

fact that what are the effective components 

of sustainable food governance in Garden 

City production system and food security in 

Zanjan city? 

 

Methodology 

In terms of purpose, this research is 

practical. In terms of method, it is a 

research design with a structural-

interpretive model, considered an 

exploratory mixed research design due to 

the greater importance of qualitative data. 

Data collection was done in the form of 

surveys and library studies. The statistical 

population of the research included 140 

households with respondents who identified 

themselves as owners of Garden City, and 

the sampling method was based on simple 

probability and random sampling. The 

research indicators were identified using 

field studies and semi-structured interviews 

of the statistical population in 8 subjects 

and 38 components (table two). To analyze 

the data, the structural equation model was 

used using the least square technique with 

the help of SmartPLS.3 software. This 

research identified the eight variables as 

independent variables and the sustainable 

food pattern as the dependent variable. 

 

Results and discussion 

According to the calculations, the path 

analysis results show that all relationships 

are significant. In this regard, the greatest 

impact is related to the structure of water 

resources management, development, and 

increase in efficiency in agricultural uses 

with an impact coefficient of 0.330 and a 

significance level of 0.000 and the structure 

of stability and maintaining economic 

security with a coefficient of 0.312 and a 

significance level of 0.000. As a result, in 

order to achieve a coherent mechanism in 

providing "food cooperation based on the 

Garden City system," we need to strengthen 

the management of water resources in the 

areas of development and increase 

efficiency in agricultural production 

through creativity and innovation of 

farmers, on the one hand in the field of 

security. Stability and maintaining 

economic security, improving the 

infrastructure of the dominant household 

economy, and strengthening household 

livelihood security can be effective, also in 

the meantime, increasing food production 

and improving productivity with a statistic 

of 3.556 t and managing water resources, 

developing and increasing efficiency in 

agricultural uses with a statistic t=3.455 is 

more than other indices 
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Conclusion 

Economic and livelihood security can be 

considered as an important and prominent 

key in the era of water stress and economic 

and livelihood crisis in Garden City, and 

numerous studies show that despite 

unemployment or low income associated 

with food insecurity, the main source of 

consumed food is food that Produced with 

little reliance on personal production. In the 

meantime, to achieve a coherent 

mechanism in providing "food cooperation 

based on the Garden City system," we need 

to strengthen the management of water 

resources in the areas of development and 

increase the efficiency in agricultural uses 

and the creativity and innovation of 

farmers. The results of studies show that the 

main reasons for food insecurity are weak 

support networks and insufficient and 

unstable household food production. 

Educating households on optimal gardening 

practices and providing adequate support 

can increase the success of urban 

agriculture in reducing food insecurity. 

Households must have the skills, resources, 

and knowledge to grow fruit and vegetables 

(e.g., soil amendment and space 

management) for food availability. 
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 مواقع در محلی غذایی منابع تضمین و ثانویه ذایغ تأمین و «ایمنی شبکه» عنوانبه باغشهری فضای
 قرارگرفته تأثیر تحت شدتبه جهانی تأمین هایزنجیره که 19-کووید گیریهمه مانند هاییبحران
 این به پاسخ در است راهی آغاز پیشین، مباحث اساس بر پژوهش هدف بنابراین. دارد مهمی نقش است،
 ازلحاظ حاضر تحقیق. شودمی تفسیر چگونه پایدار غذایی میتحاک بر باغشهری فضاهای نقش که مسئله
 جهت به که است تفسیری -ساختاری مدل با تحقیق طرح نوع از روش لحاظ به و کاربردی هدف،
 هاداده گردآوری. گرددمی محسوب اکتشافی آمیخته تحقیق طرح عنوانبه کیفی هایداده بیشتر اهمیت

 از خانوار 140 شامل تحقیق آماری جامعه. شد انجام ایبخانهکتا و پیمایشی مطالعات صورتبه
 35 همکاری شرایط برحسب نمونه تعداد و کردند معرفی باغشهر مالک را خود که بودند دهندگانیپاسخ
 نوع از احتمالی گیرینمونه برحسب گیرینمونه روش. است بوده باغ مالکین عمدتاً و باغشهری مالک

 حکمروایی» ارائه در منسجم مکانسیم یک به دستیابی برای داد نشان هایافته. است بوده ساده تصادفی
 راندمان افزایش و توسعه هایحوزه در آب منابع مدیریت تقویت نیازمند ،«باغشهری نظام اساس بر غذا
 بر که دیگری هایچالش. باشیممی کشاورزان در نوآوری و خالقیت وجود طریق از کشاورزی تولید در

 به دسترسی زمین، کاربری تضادهای زمین، مالکیت ناامنی شامل گذاردمی تأثیر شهری موفق ورزیکشا
 یا نگهداری برای ناکافی مالی منابع و کشاورزی از حمایت برای ضعیف نظارتی هایچارچوب آب،
 لیدی؛تو نظام در شهر باغ ضعیف سهم از ما هاییافته رغمعلی. باشدمی تولیدی باغ یک اندازیراه

 و جهانی چالش با مصاف نزدیک آینده در فضاها این درون در غذایی تنوع و غذایی امنیت از حمایت
 .بود خواهند ارزشمند ملی
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 مقدمه

و  بینیپیشغیرقابل عمدتاًروند تغییرات شهری در ابعاد مختلف پیامدهای مختلفی را به همراه داشته است و این امر 

 شهری مناطق در اکنون مردم اکثریت که واقعیت این با(. 1: 1401یعی دستجردی و همکاران، شف) استبدون بازگشت 

که  طورهمان زیرا ؛دارد فوری توجه به نیاز شهری ساکنان غذایی امنیت ،(United Nations,2019) هستند ساکن

 تکهیک قالب در جز شود ظاهر هاآن بر تواندنمی خدا و اندگرسنه بسیار که هستند مردمانی جهان در“ کندگاندی بیان می

 غالب نگرانی یک عنوانبه همیشهرا  تغذیهفضای شهری؛ اصل  ناهمگونیو این اصل در کنار  (56: 1400اشلقی، )”نان

 جمعیت، سریع رشد یکم، و بیست قرن شروع با؛ زیرا (Bohn Imbert, 2017:6) استمطرح کرده  هاسکونتگاه برای

 و آبی منابع و انرژی غذا، برای فزاینده تقاضای ،زاییبیابان و زمین تخریب بارانی، هایجنگل در زداییجنگل تسریع

 و کیفیت مورد در فزاینده های(. از سویی نگرانیAmorim et al,2019:3) کنیممی تجربه را هاگلخانه غلظت افزایش

 کشاورزی ادغام به عالقه جهان، سراسر در شهری فقر افزایش و سریع شهرنشینی شرایط در غذا، بودن صرفهبهمقرون

 از یکی همیشه غذایی امنیت .(Cepic & tomicevic,2017: 5) است کرده تجدید را شهری توسعه در شهری

 تضمین زمانی غذایی ، امنیت(Barthel,2013:225) است بوده شهرها در ساکن مردم برای کلیدی آوریتاب هایجنبه

 داشته مغذی و ایمن کافی، غذای به اقتصادی و اجتماعی فیزیکی، دسترسی هازمان همه رد مردم همه» که شودمی

 World Food) «کندمی برآورده سالم و فعال زندگی یک برای را هاآن غذایی ترجیحات و غذایی نیازهای که باشند

Summit [WFS], 1996 .)با جهان سراسر در نفر میلیون 811 تا 720 بین که شد زده تخمین 2020 سال در ،حالبااین 

 به نه طورکلیبه جهان» که کندمی بیان گزارش این این، بر عالوه(. FAO et al., 2021: 4) هستند روبرو گرسنگی

 نه و سال طول تمام در مردم همه برای کافی و مغذی ایمن، غذای به دسترسی تضمین یعنی ،1پایدار توسعه هدف سمت

 شدهزده تخمین (. همچنینFao et al,2021:4) است نکرده پیشرفت سوءتغذیه اشکال همه کردن کنریشه سمت به

 790 و هستند الغر خطرناکی طوربه سال 5 زیر کودک میلیون 50 دارند، کمبود هاریزمغذی ازنظر نفر میلیارد دو که است

 غذایی سیاست المللیبین تحقیقات موسسه) ندارند غذایی رژیم از کافی روزانه دریافتی انرژی نفر میلیون

 ).34 :2015International Food Policy Research Institute [IFPRI], ( . در غذا ریزیبرنامه"در این راستا 

 .است شهری ریزیبرنامه در غذا آمیزموفقیت ادغام به کمکی "باغشهرها

 سریع، شهرنشینی و مداوم غذایی ناامنی دلیل به( CRFS) 2شهر منطقه غذایی هایسیستم و شهری کشاورزی 

 شهری هایدولت. کنندمی جلب خود به را جهانی شمال و جنوب سراسر در گذارانسیاست و ریزانبرنامه توجه سرعتبه

 با ای،منطقه-شهری و شهری پایدارتر غذایی هایسیستم ساختن برای را خود هایفرصت و مسئولیت ایفزاینده طوربه

 با .(,2018:6Cabannes& Ross) کنندمی تأکید جدید شهری کار دستور و میالن شهری غذایی سیاست پیمان امضای

 هستند، مزیت دارای روستایی مناطق به نسبت شهری مناطق که شودمی تصور اغلب غذاها، به دسترسی به توجه

 رژیم به را هاآن دسترسی که هستند روبرو مشخصی موانع با شهری فقرای که دهدمی نشان اخیر شواهد ،حالبااین

 غذایی الگوهای مشترک ویژگی یک مالی موانع (.Vilar-Compte et al., 2021: 56) کندمی را محدود سالم غذایی

 کم درآمد با کشور 76 ارزیابی با ایمطالعه (.(Faber et al., 2017: 13) است توسعهدرحال جهان سراسر در سالم کمتر

 در مهمی نقش بازار، شرایط و مصرف و درآمد در نابرابری همچنین و غذایی مواد داخلی تولید که داد نشان متوسط و

 امنیت افزایش برای رهاباغشه در غذا تولید پتانسیل(. Thome et al., 2019: 2) کندمی ایفا کشورها این غذایی امنیت

                                                           
1 . Sustainable Development Goal(SDG) 

2 . City Region Food Systems 



 23                                                             ...      داریپا ییغذا تیبر حاکم یباغشهر ینقش فضاها لیتحل/  همکارانو  حیدری

 شدهثبت بحران خاص، طوربه. برانگیخت را مطالعه این آن، اثربخشی مورد در بحث با همراه غذایی، تنوع بهبود و غذایی

 اثرات برای روشنی شواهد. دارد فوری توجه به نیاز درآمدکم کشورهای جمعیت بر A ویتامین کمبود تأثیر و سوءتغذیه با

 بنابراین، (؛(Wang et al.,2014: 4 دارد وجود مزمن هایبیماری از پیشگیری برای هایسبزی و هامیوه خوردن مفید

 تشویق و پیگیری دهد، افزایش را معیشت بالقوه طوربه و دهد کاهش را غذایی امنیت مسائل تواندمی که رویکردی

 و دهند کاهش را غذایی ناامنی توانندمی شهری جامعه هایباغزیرا  ؛(Orsini et al., 2013: 6) است شهری کشاورزی

 برای ویژهبه است ممکن مشترک منافع افزاییهم چنین. کنند عمل شدید دمای کاهش برای سبز فضاهای عنوانبه

 را شهری کشاورزی( 2010) 1تاسیوتی و ززا .(,42022Zhang et al:) باشد مهم کخش زمین دارای شهرهایکالن

 نشان هاآن ،کشور چند مطالعه در. کردند تعریف «هاشهرک و شهرها داخل در دامی و گیاهی کاالهای تولید» عنوانبه

 & Zezza) دارد همبستگی شهری کشاورزی هایشیوه با خانوارها بیشتر غذایی تنوع کشورها از بسیاری در که دادند

Tasciotti, 2010: 32.) 

نقش  زراعی هاینهاده و هامنبع از منطقی استفاده و شودمی پایدار نمایان و مطمئن کشاورزی تولید با غذایی امنیت پایه

. (137: 1400به نقل از رضایی و همکاران،  Golam & Gopal,2003:43 ) دارد تولید این آوردن دست به در بنیادین

 هایزمینهبا  3باشد. سیستمی 2سیستمی چندوجهی و پیچیده عنوانبهاین تحلیل باید دارای نگاه سیستمی به کشاورزی، 

، بیشتر از سایر مسائل اهمیت گذاریسیاست. در این میان مسائل مربوط به محیطیزیستفرهنگی، سیاسی، اجتماعی و 

 باغشهر هاوارد لیتقل و سوءبرداشت نیا دامنه شیپ دهه از چندین ایگو(. 300: 1400امامی و همکاران، ) داشتخواهند 

 ظهور هم یرانیا باغ مطالعات در و شده دهیشک یحوزة شهرساز در رانیا ایحرفه جامعة به سبز هایشهرک ای شهر به

 نوشهرها یبرا ییسو از هیار، بالسوکآش یتناقض در ،یغرب و مدرن یادهیپد نام امروزه کهطوریبهاست،  ردهک

 هایباغ داشتن ایسرسبز  صرفاً تیوضع در ران،یا یخیتار یشهرها یبرا گر،ید یاز سو و( سبز ایحومه یهاکشهر)

 محققان آغازگران آن و پا گرفته است سده یک حدود ،یاسالم و یرانیا باغ سازی در پژوهش .رودمی ارک به متعدد،

محیطی  شرایط ازآنجاکه (.66: 1397اعتضادی، ) اندآورده یرو آن به یرانیا پژوهشگران ریاخ دهه درند و اندبوده یخارج

 محیطی هایو ویژگی هاتفاوت به توجه بدون دیگر کشورهای از الگوبرداری دارد، غذایی امنیت تأمین در کلیدی نقش

 تدوین در باید «کردنعمل  ایو منطقه اندیشیدن جهانی» نگرش از گیریهبهر با و اساس این بر. نیست منطقی کشور

 دانش و نگاه» به ایهویژ توجه موجود، دانشی پیکره و تجارب جهانی از گیریهبهر ضمن ایران غذایی امنیت ملی سند

 پرتنش شرایط در ویژهبه و فوق رویکرد با کشور غذایی امنیت ملی سند ، تدوینروازاین. داشت «سازیبومی و بومی

 و اقلیمی و تغییرات جهانی گرمایش آب، کمبود بحران ،19 کووید بیماری گیریهمه آن بارز مصادیق که های اخیردهه

 توجه و داخلی هایتوانمندی به ءاتکا این راستا، در. است گریزناپذیر و ضروری امری کشورهاست، بین سیاسی تضادهای

: 1400سلطانی و همکاران، ) است تاهمی حائز کشور اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی سپهر و محیط طبیعی شرایط به ویژه

5.) 

 از خارج درست. است شدهتبدیل حاد مشکلی به آن در شهر باغ موضوع که است کشور هایاستان ازجملهزنجان نیز 

 ،اداره به وابستگی خود برای یک هر که ایجادشده باغشهرهایی زنجان، روی و سرب آالینده واحدهای آلودگی کمربند

 و ربطذی هایدستگاه طرف از هامجموعه این آوریجمع و تخریب بر غلط اصرار. دارند مجازیغیر یا مجاز تعاونی

 معضالت از یکی به باغی هایمجموعه حلقابل موضوع شوربختانه تا شد باعث قضا دستگاه وچرایچونبی حمایت

                                                           
1 . Zezza & Tasciotti 

2 .  System Thinking 

3 . Complex Systems 
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 دانشگاه شهر باغ زنجان، شهر در شهر باغ نیاول .(sedayezanjannews.ir/nx-5073. )شود تبدیل استان در اساسی

 رشد به رو روند با 1384 سال از زنجان شهر در شهرها باغ جادیاد. یگرد جادیا 1381 سال در هک باشدیم کیپزش علوم

 حاضر حال در یدانیم یبررس اساس بر کهطوریبه. دیرس خود اوج به 1391 تا 1389 یهاسال نیب در و شد گرفتهپیش

 در مختلف یمتراژها در هک باشدمی تارکه 2907 هاآن یبیتقر وسعت هک دارد وجود زنجان در شهر باغ 80 به یکنزد

 شهر نیهمچن و رانیا سراسر در شهرها باغ جادیا رشد به رو ندیفرا رغمیعل. است واگذارشده و بندیتقسیم قطعه 23605

 روازاین. (1395:91یعقوبی و حمیدی، ) ستا نگرفته صورت نهیزم نیا در یچندان استناد قابل و مشخص مطالعه زنجان

 امنیت و باغشهری بر حاکمیت غذایی پایدار در نظام تولید مؤثر هایمؤلفهشکاف ذهنی محقق بر این امر استوار است که 

 چیست؟در شهر زنجان  غذایی

 شکست غذایی تنوع و ذاییغ امنیت افزایش در خانگی هایباغ چرا) عنوان(، در مقاله خود با 2022) 1تایت و همکاراندو

 به توجهیقابل کمک برای کافی خدمات اغلب هاباغ این چرا که است سؤال این به پاسخ دنبال به مقاله این خورند؟(،می

 یک در جنوبی آفریقای در را موردی مطالعه یک ما. کندمی شناسایی را ممکن هایحلراه و دهندنمی ارائه غذایی امنیت

. شودمی مشخص غذایی ناامنی و بیکاری باالی سطح فقر، با منطقه این. دادیم انجام کم درآمد با سابق شهری منطقه

 خانوار غذایی امنیت در نقشی چه هاآن باغ که کنند مشخص تا کرده مصاحبه خانگی هایباغ با دهندهپاسخ 140 با هاآن

 کردند تجربه را گرسنگی درصد 39 بقیه، از. بودند برخوردار ییغذا امنیت از کامالً خانوارها از درصد 10 تنها. دنکنمی ایفا

 کاشتند، میوه یا سبزی دهندگانپاسخ از درصد 72 که واقعیت این رغمعلی. بودند گرسنگی خطر معرض در درصد 51 و

 غذایی مواد دکمبو با ،خریدندمی را خود غذای بیشتر دهندگانپاسخ. نداشتند غذایی امنیت به توجهیقابل کمک هاباغ

. بود کم بسیار A ویتامین از غنی هایسبزی و هامیوه مصرف و غذایی تنوع. مواجه بودند نداشتند کافی پول که درزمانی

 فضاهای وجود مانند بود، فرهنگی اعمال ،موردمطالعه منطقه در شهری کشاورزی بازدارنده هایمحدودیت ترینمهم

 غذایی. مواد خرید متکی بر عمدتاً و ؛زارچمن و زینتی هایگونهبا کارکرد  خانگی باغ تمرکز ،باز بایر، بزرگ،

 از شهری گرمای کاهش و غذایی بیابان مشترک مزایای سازیبهینه) (، در مقاله خود با عنوان2022) همکاران و 2ژانگ

 و تعداد داردبیان می باغ، قوهبال سبز فضاهای برای خالی قطعه 5000 از بیش بررسی با اجتماعی(، باغ ریزیبرنامه طریق

 عالوه باشد. متفاوت توجهیقابل طوربه تواندمی کاهش مختلف اهداف برای موردنیاز اجتماعی هایباغ بهینه هایمکان

 را مترو منطقه دوسوم و اندشده جمع شهری هایهسته اطراف در عمدتاً موجود اجتماعی باغ 76 کهدریافتند  هاآن این، بر

 باغ 76 از حاصل مشترک منافع شود، طراحی فضایی ازنظر شدهبهینه روشیگربهچنانچه  .دهندمی قرار شپوش تحت

 شدهبهینه ریزیبرنامه که دهدمی نشان هاآن هاییافته. دهد پوشش را بیشتری پرنیاز هایمحله و شود برابر دو تواندمی

تولید  مزایای و محلی غذای به برابرتر دسترسی از اطمینان و اجتماعی هایباغ بندیخوشه از جلوگیری برای فضایی

 .است برخوردار ایویژه اهمیت از باز فضای اکسیژن

بالتیمور(، نتیجه  شهر هایباغ و مزارع رشد هایشیوه و هاویژگی) عنوان(، در مقاله خود با 2021) 3سانتو و همکاران

 داشتن ازجمله هستند، خاک بالقوه آلودگی از ناشی خطرات کاهش برای هاشیوه بهترین درگیر هامکان گیرد اکثرمی

 از هاسایت بیشتر. تجدید پذیر هاینهاده از و استفاده مرتفع بسترهای در رشد ها،آالینده برای شدهآزمایش هایخاک

 دهدمی نشان مچنینه هاآن هاییافته کردند،نمی استفاده( ناپذیر تجدید هایورودی) شیمیایی کودهای یا هاکشآفت

 دارند، سالم غذاهای با غذایی مواد هایفروشگاه به محدودی دسترسی و کنندمی زندگی هاییمحله در که ساکنانی که

                                                           
1 . Du Toit 

2 . Zhang 
3 . Santo 
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 و مربیان پزشکان، به هاداده این. ندارند شهر ساکنان سایر به نسبت شهری هایباغ و مزارع به محدودی دسترسی لزوماً

 نیازهای رفع برای را خود هایسیاست و هابرنامه تا دهدمی را امکان این بالتیمور در 1یکشاورزی شهر گذارانسیاست

 .کنند تنظیم محلی تولیدکنندگان

 مطالعه: مسکونی هایکاربری در خانگی هایباغ شهری کشاورزی پتانسیل) عنواندر مقاله خود با ؛ (2021) 2قوش

 زمین پوشش باالترین با ،مترمربع 900-751 رده در دارد که قطعاتیبیان م استرالیا(، دوبو، ایمنطقه شهر موردی

 هایباغ پتانسیل. کنند تولید برداریبهره سناریوی کمترین در هایسبزی تن متریک 1443 تا ساالنه توانندمی تولیدی،

 مورفولوژی موجود، یدیتول هایزمین و محل در زمین پوشش الگوهای قطعه، پیکربندی و اندازهبه غذا رشد برای خانگی

 ریزیبرنامه سیاست از حمایت. دارد بستگی مرتبط اقتصادی و فرهنگی اجتماعی، عوامل و ایحومه/شهری اشکال

 هامهارت توسعه و باغبانی آموزش ها،مشوق و مالی هایکمک بلندمدت، ریزیبرنامه افق گرفتن نظر در و مناسب

 باغ هامیلیون در مولد هایزمین اگر. کند مسکونی هایکاربری در ریشه کشاورزی جذب به بزرگی کمک تواندمی

 جایگزین محلی غذای تولید شبکه یک عنوانبه انباشته طوربه تواندمی شود، استفاده شهری کشاورزی برای مسکونی

 .کند عمل

 فضاهای نقش تحلیل در حـوزه فتهگرانجام هایپژوهشدر سابقه توان اظهار نمود به مروری بر نتایج ادبیات می با عنایت

ن مفهوم یا شاخص سازیدر خصـوص  یتـوجه درخورنون اقـدام کاست، تا ـانینما پایدار غذایی حاکمیت بر باغشهری

ها شاخص هـا ودر حـوزه نگـرش تأملیقابلدات ه با انتقاک (2022) همکارانو  سونگ ر از مقالهیصورت نگرفته است و غ

 یخال یجا روازاین. اندماندهباقیها ح حوزهیو تشر یساختار نظر نیـیدر حـد تب هاپژوهش یقمواجه شده است، ماب

بر حاکمیت غذایی  باغشهرفضای  مسئله از یجامع دید هک یعلم یهاروش به کیمت لیتحل یک ارائه با بتواند هک یقیتحق

بر  مؤثرو عوامل پایدار  غذایی حاکمیت بر هریباغش فضاهای نقشپژوهش حاضر  روازایناست.  یخالارائه دهد  پایدار

 به اگرچه حاضر پژوهش هک گفت توانمی منظر نیا از قرار داده است. موردتوجهبومی  وضعیت آن را در یک چارچوب

توسعه پایدار، ) آن به مختلف هایجنبه از و مختلف موارد در (پایدار غذایی حاکمیت و باغشهری فضاهای) یموضوع لحاظ

 ی، داراشدهگرفته ارکب هایروش و ییمحتوا لحاظ به اما است، قرارگرفته موردبررسی و غیره( آوریتاب، غذایی امنیت

توان در لذا اهمیت بررسی این موضوع را می .سازندمی زیمتما نیشیپ قاتیتحق از را آن یمتعدد یفرازها و بوده ینوآور

ویژگی نظری این مطالعه کمک به پیشرفت تخصصی و  ؛یدو محور عمده خالصه نمود: ارزش نظری و ارزش عمل

 باشد، زیرا تاکنونپایدار می غذایی حاکمیت بر باغشهری فضاهای نقش ریزیبرنامهافزودن بر ادبیات علمی موضوع و 

 رسیموردبر چندان تاکنون موضوع این نیز ما کشور در آن تبعبه و است بنیادین صورت نپذیرفته یهافوق بررسی درزمینه

خود در تغییر، بهبود و اصالح  نوبهبهاست. ارزش عملی پژوهش نیز  نداشته قرار برنامه ریزان و پژوهشگران توجه و

 د بود.نخواهپایدار  غذایی حاکمیت و باغشهری فضاهای تولیدها و الگوهای مواجهه با روش

 

 بانی نظریم

 هایتحلیل اکثر. است قرارگرفته موردتوجه دانشگاهی هایحوزه در ایفزاینده طوربه شهری غذای حاکمیت پدیده

 & Zerbian) کنندمی اشاره حکومت کیفیت از اطمینان برای ضروری اصول به شهری غذایی هایسیاست

2021:6romero,.)  داشته است و رابطه مستقیم پیوستگی و حاکمیت غذایی  3بر غذامفهوم امنیت غذایی همواره با حق

                                                           
1 . urban agriculture (UA) 

2 . Ghosh 

3 . Right to food 
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 همه دسترسی غذایی حاکمیت (.25: 1396سلوکی سندی مقدم، ) داردق این دو مفهوم وجود ی میان تحقو نزدیک

 یک عنوانبه را شدهکشت سالم شرایط در عدالت و محیطیزیست ازنظر و مناسب فرهنگی ازنظر غذاهای به هاانسان

 به توانمی غذایی امنیت به ینئولیبرال رویکرد مقابل در غذایی حاکمیت مهم اصول ازجمله. شناسدمی رسمیت به حق

 پرداخت محلی؛ جوامع و بازارها در غذا مصرف و تولید محلی، و ملی بازارهای به دسترسی به دهیاهمیت مانند مواردی

 به نگرش و ارگانیک کشت از حمایت کشاورزی، کاالهای قیمت تثبیت کوچک، تولیدکنندگان و کشاورزان خرده به یارانه

 را غذا مصرف و تولید غذایی حاکمیت(. Gulyas & Edmondson,2021) .کرد اشاره انسانی حق یک عنوانبه غذا

 ملی تولید حوزه در مقررات و قوانین تنظیم حق و کندمی دهیسازمان محلی جوامع هایاولویت و نیازها با مطابق

 Perfecto) نمایدمی تضمین کشورها ایرس از رویهبی واردات مقابل در را داخلی بازار از حفاظت و پروریدام و کشاورزی

et al,2009:3.) کوچک، کشاورزان بومی، جوامع توسط عمدتاً باال به پایین از رویکردی عنوانبه غذایی حاکمیت 

 این. (Brons et al,2022:7) است گرفتهشکل دارند، عدالت دغدغه که دانشگاهی محققان و غیردولتی هایسازمان

 تأکید .است شده محلی جوامع و اکولوژی پایه بر فردمنحصربه غذایی فرهنگ و کشاورزی نظام کی ایجاد باعث دیدگاه

 توسعه بر تمرکز نوعی است؛ یکدیگر به مردم متقابل وابستگی و محلی مصرف برای محلی تولید بر غذایی حاکمیت اولیه

 و یکپارچه را جهان که است نئولیبرالی اندازچشم از متفاوت بسیار همسایگان و دوستان ها،خانواده منافع آن در که محلی

 همچون اقتصادی راست گفتمان کلیدی اجزاء راستا این در. کندمی تصور طلبمنفعت و مستقل منطقی، افراد از متشکل

 تولید همکاری، همچون اقتصادی چپ گفتمان هایکلیدواژه با توانندمی نامحدود مصرف و سودآوری وری،بهره رقابت،

 مفهومی 1غذایی عدالت. گیرند قرار مقایسه مورد غذایی عدالت و پایدار توسعه مشترک، رفاه محلی، جوامع برای رآمدکا

 تمرکز غذا با هاآن ارتباط و طبقاتی و نژادی هاینابرابری روی بر بیشتر آن گفتمان اما است، غذایی حاکمیت با مشابه

 (.Wittman et al,2010:6) پردازدمی غذا تولید هایسیستم دهیازمانس به بیشتر غذایی حاکمیت کهدرحالی کند،می

 موضوعات تریناصلی توانمی وجودبااین است، شدن تکمیل حال در همچنان غذا حاکمیت هایسیاست و تعریف بااینکه

  )IPC(2غذا کمیتحا برای ریزیبرنامه المللیبین کمیته. کرد بندیجمع غذایی حاکمیت اهداف عنوانبه را موردبحث

 :ذیل را متصور است اهداف

 باشد متمرکز محلی مصرف برای و محلی تولید برای باید کشاورزی محصوالت تولید غذا، اساسی حق کنار در. 

 دام و دانه آب، زمین، به بهتری دسترسی باید زمین بی افراد و( کوچک هایمزرعه دارای) مالکخرده کشاورزان 

 .باشند داشته

 شوند برخوردار هاژن و دام نژادهای بذرها، انحصاری امتیاز از باید کشاورزان. 

 شودمی توزیع پایدار و عادالنه استفاده با که شود گرفته نظر در عمومی کاالهای باید آب مانند مشترک منابع. 

 باشد عادالنه نحو به باید آن در زمین توزیع کشاورزی، اصالحات مورد در. 

 محصول کسی چه به و چگونه و کارندمی را بذری چه اینکه در مورد گیریتصمیم به جازم مالکخرده کشاورزان 

 .باشند فروشندمی را خود

 و کشاورزی محصوالت قیمتارزان واردات برابر در خود از محافظت برای کشورها حق شامل هاتالش این از بخشی

 از استفاده به مجاز باید کشورها ،دیگرعبارتبه. بود اهدخو( هاقیمت شکستن) دامپینگ انواع همه حذف همچنین و غذایی

 .باشند ارزان ازحدبیش کاالهای واردات بر مالیات وضع حق

 به کشاورزی، محلی هایسیاست گیریتصمیم در مشارکت برای زن، کشاورزان خاص طوربه و کشاورزان این، بر عالوه
                                                           
1 . Food Justice 

2 . International, planning commite for food sovereginty 
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 .(Guerra,2019: 6) دارند نیاز بیشتری هایآزادی
 

 مقایسه رویکرد نظام کشاورزی صنعتی و نظام حاکمیت غذا .1 جدول

 موضوع الگوی صنعتی الگوی حاکمیت غذا

در قراردادهای تجاری تولید  کشاورزیشامل نشدن غذا و 

 غذا برای بازارهای محلی

 تجارت تمامی اجناس در بازار آزاد خریدوفروش

 اولویت تولید برای صادرات محصوالت کشاورزی قیمت غذا برای بازارهای محلی

تولید و معیشت  هاییهزینهقیمت عادالنه، جبران 

 آبرومندانه کشاورزان خرد

 داشتننگههایی برای پایین مکانیسم آوردن به وجود
 در بازار آزاد هاقیمت

قیمت محصوالت 
 کشاورزی

 دسترسی به بازار برای صادرات() ارجخمهم بودن دسترسی به بازارهای  مهم بودن دسترسی به بازارهای محلی و ملی

، تثبیت قیمت پاخردهمستقیم به کشاورزان  هاییارانه

 بازار، تحقیقات و حمایت از کشاورزان ارگانیک و ...

تخصیص یارانه عظیم به کشاورزی صنعتی و الزام قطع 
 توسعهدرحالکشاورزان در کشورهای  اییارانه

 هایارانه

 وق بشری با تولید در محل؛یکی از حق عنوانبهغذا 

 مناسب باقیمتبومی، سالم، مغذی  بافرهنگ مناسب

و کسب سود بدون  خریدوفروشکاال برای  عنوانبهغذا 
 سموم و... ازنظرآن  سالمتبهتوجه 

 غذا

امکان توانایی و  حق تولید غذا برای کشاورزان با شرط کارآمدی اقتصادی حق تولید غذا توسط تمام جوامع بومی و محلی
 تولید

و تقسیم  گرسنگی در اثر مشکالت دسترسی به غذا

 آید.می به وجود عدالتیبی، فقر و ناعادالنه

 گرسنگی آید.می به وجود غذاکمگرسنگی در اثر تولید 

 (6: 1400، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی،ریزیبرنامهی هاپژوهشموسسه منبع: )

 

 موردمطالعهمحدوده 

متر از  1640ه در ارتفاع متوسط کباشد یاستان زنجان م یبخش شرق یز از شهرهایتبر -ر سر راه تهرانشهر زنجان ب

 خوانده «نیشه» و ساخته انکباب ریاردش را زنجان . شهر(98: 1401حسینعلی و همکاران، ) استده یا واقع گردیسطح در

 اواخر از ییایجغراف متون و منابع در منطقه به لمهک نیا اطالق. باشدمی «خمسه» زنجان شهرستان گرید اسم. است

 التیا وانتقالنقل لحاظ به یهجر دهم قرن لیاوا در هک گفت توانمی آن تسمیهوجه مورد در و ظاهرشده قاجار دوران

 و هیصفو زمامداران هایسیاست از یکی ن،یخوان یمحل هایشورش از یریجلوگ و تیامن جادیا منظوربه هک مناطق ناآرام

 اوصانلو، سون،شاه هایبه نام لیا پنج از یفیطوا و شده متأثر یاسیس دهیپد نیا از زنجان شهرستان است؛ بوده هیقاجار

نقشه شماره یک مراحل تحوالت کالبدی فضایی  (.1399:67بیگدلی، ) است دادهجای خود در را لوخدابنده و اتیب مقدم،

 .دهدمیشهر زنجان را نمایی 
 

 
 فضایی شهر زنجان -احل تحوالت کالبدی. مر1 شکل
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 نیا در شودمی بینیپیش امروزه است، بوده شرق و شمال سمت در اخیر هایدههگسترش فیزیکی شهری زنجان طی 

 عنوانبه یشاورزک یاراض یو واگذار کیکتف با نیزم سوداگران شهر، حومه در عیوس یزراع یاراض وجود لیدل به شهر

 باغ عنوانبه هاآن فروش و یشاورزک یاراض بندیقطعه .داد خواهند رییتغ ندهیآ در را شهر یکیزیف توسعهروند  شهر باغ

 یکیزیف توسعه روند تشدیدکننده عوامل از نیکل ندکیم فراهم را ینان شهرکسا فراغت اوقات گذران انکام بااینکه شهر

روستاهای  جمعیت فرستیو  پذیریجمعیتآن و  یرامونشهر و پ جمعیتیو همچنین تحرکات  بوده نیزم بازیبورس و

 (.98: 1395یعقوبی و حمیدی، ) شودمیاطراف آن موجب 

 

 پژوهش روش

است که به جهت  1تفسیری -ق با مدل ساختارییاز نوع طرح تحق هدف، کاربردی و به لحاظ روش ازلحاظتحقیق حاضر 

 صورتبه هاداده. گردآوری گرددمیتشافی محسوب طرح تحقیق آمیخته اک عنوانبهکیفی  هایدادهاهمیت بیشتر 

 باغشهر مالک را خود که بود دهندگانیپاسخ از خانوار 140 انجام شد. جامعه آماری شامل ایکتابخانهمطالعات پیمایشی و 

 .است صورت گرفته خانوار 35از میان  ساده تصادفی و احتمالی گیرینمونه برحسب گیرینمونه روش و کردند معرفی

 38و موضوع  8در از جامعه آماری  ساختاریافتهو با مصاحبه نیمه  ایزمینهمطالعات های تحقیق با استفاده از شاخص

ها از مدل معادالت ساختاری با استفاده از تکنیک حداقل داده وتحلیلتجزیهبرای (. جدول دو) گردیدشناسایی  مؤلفه

 عنوانبهدر جدول دو گانه در این تحقیق متغیرهای هشت فاده شد.است .3SmartPLS افزارنرممجذور مربع با کمک 

 متغیر وابسته شناسایی گردید. عنوانبهغذایی پایدار  حاکمیتمتغیر مستقل و الگوی 
 

 ارسازی حاکمیت غذایی پایدارکآش منظوربهانتخابی  کدگذاری .2جدول 
شناس گویه شاخص ابعاد

 ه

 شناسه گویه شاخص ابعاد شناسه گویه شاخص ابعاد

 

 

 

 خودکفایی

 محصوالت

 و اساسی

 غذایی الگوی

 مناسب

 

 

 

 

 

 

 کاهش

 وابستگی

 به

 دیگران

تولید بیشتر و امنیت 

 غذایی

R1  

 

 

 

 

 

 

 افزایش

 و تولید

 ارتقای

وربهره

 غذا ی

پایداری 

-اگرو

 یاکولوژیک

 مزرعه

استفاده از 

سنتی  هایروش

در تمام مراحل 

 تولید

R14 هاسیاست

 اجرایی ی

 حدودهم در

 ،آموزش

 و تحقیق

 در ترویج

 فرایند

 کشاورزی

 تا مزرعه از

 چنگال

 تسهیل

 دسترسی

 به

 خدمات

 آموزشی

سطح آگاهی و 

 دانش کشاورزان

R27 

 هاییفرصت ایجاد

 کشاورزان ورود برای

 بازارهای در کوچک

 و غذایی مواد جدید

 در خوب شغل ایجاد

 کشاورزی

R2  آگاهی کشاورزان

و  سالیخشکاز 

تفاده کارآ از اس

 زمین

R15 هایطرح 

 و سازیظرفیت

 سازیمقاوم

R28 

ایجاد کشاورزی 

 ترفشرده

R3 هایمدل 

 تولیدی

 و کارآمدتر

 پایدار

و  آموزش

رسمی  یابیاطالع

و غیررسمی 

 از منظر یعموم

 مردم تکمشار

 غذا امر در

R16  تقویت

انگیزش 

فعالیت 

آموزشی 

 و

 پژوهشی

 از استفاده انگیزش

 هایروش و معل

 مدرن

R29 

 افزایش

 تولید

 داخلی

 دسترسی به ارقام

 اصالحی

R4 بهبود توان  خالقیت

خالقیت و 

 نوآوری

R17 از استفاده انگیزش 

دسترسی به ارقام 

 اصالحی

R30 

                                                           
1 interpretive structural modeling 
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 هانهاده

 و

 کاالهای

 اساسی

توسعه صنایع تبدیلی 

 کاهش ضایعات زراعی

R5 تلفات کاهش 

 در غذایی مواد

 یرهزنج طول

 غذایی ارزش

R18 و  پایداری

حفظ امنیت 

از  یاقتصاد

منظر 

 تولیدها

 بهبود

زیرساخت

 های

 اقتصاد

 غالب

 خانوار

 R31 تنوع شغلی

 اولویت

 به دادن

 تولید

محصوال

 و ت

 خدمات

 راهبردی

کاشت محصوالت کم 

آب با رویکرد حفظ آب 

 پنهان

R6 انیزم کم

مدیریتی و 

 سازیظرفیت

مدیریت صحیح 

 سالیخشک

R19 امینت 

 معیشتی

 خانوار

 R32 امنیت شغلی

کاشت محصوالت 

 استراتژیک

R7  تسهیل سازی در

جهت 

و  سازیظرفیت

 ایجاد تنوع شغلی

R20  کاهش وابستگی و

 بهبود درآمد خانوار

R33 

 

 

 اراضی، احیای

 خاک مدیریت

 از جلوگیری و

 آن فرسایش

 

 

 

 

 

استفاده 

بهینه از 

منابع 

خاک و 

جلوگیر

ز ی ا

 اتالف

 آن

استفاده معقول از 

مدیریت تلفیقی  کودها

مواد مغذی بر اساس 

 ظرفیت برد خاک

R8  گرایش به

 خرد جمعی

مشارکت و اقدام 

جمعی با عضویت 

 هایگروهدر 

 باغشهری

R21  

 

 

 

 

تعهد 

اجتماعی بر 

تولید مواد 

غذایی از 

 طریق

متنوع 

تولید  سازی

مواد غذایی 

با تغییر نوع 

 واریته

 اصالح

 وریهرهب

عوامل 

 تولید

 بهینه برداریبهره

 عوامل از مناسب و

 تولید

R34 

 هایسیستمبهبود 

تولیدی زراعی از 

 هایسیستمطریق 

بیوتکنولوژِی با توجه 

به شرعت باالی 

کاهش سرانه زمین و 

 محدودیت منابع خاک

R9 سیاس

 هایت

 اجرایی

 حمایتی

 امر در

کشاورز

 ی

 پایدار،

 امنیت

 غذایی

 و

 توسعه

 شهری

شناخت 

دولت از 

نیازهای 

 کشاورزان

حمایت نهادهای 

رسمی از 

کشاورزان 

 مقیاسکوچک

دسترسی به 

 تسهیالت

R22  بهبود

روحیه 

تقدیرگرای

ی و 

سنتی 

 کشاورزان

نولوژی کتوسعه ت

استفاده از عوامل 

 تولید

R35 

تکنولوژ

 ی سبز

گرایش به استفاده از 

 هایتکنولوژی

کشاورزی سازگار و 

 حفاظت خاک

R10  درآمد پایین شغل

کشاورزی در 

مقایسه با سایر 

 هاشغل

R23  گرایش

به 

 مشارکت

 الزم مشارکت

 برای مردم

 سازیپیاده

 نوین هایآوریفن

 مرحله از

 گیریتصمیم

 آن اجرای تا

R36 

 منابع مدیریت

 و توسعه آب،

 افزایش

 در راندمان

 مصارف

 .کشاورزی

جود 

 خالقیت

و 

نوآوری 

در 

کشاورزا

 ن

 به ترسیدس

 مدرن هایتکنولوژی

 آبیاری

R11 خت و س

بودن  فرساطاقت

کشاورزی برای 

 کشاورزان جوان

R24  

 

 

مندتعهد

ی 

کشاورزان 

خرده 

مقیاس با 

 رویکرد

حق بر 

 غذا

گرایش به یادگیری 

عملی  هایمهارت

 تولید در کشاورزی

R37 

 و هاسازمان وجود

 غیردولتی هایانجمن

 و آبیار امر در لیدخ

در  هاآن هایتوانائی

 مشاوره

R12  رفتارهای

سازگاری و 

تاب آب 

آوری 

 کشاورزی

 به مربوط نیقوان

 به توجه با غذا

 نوع ،هاآن سوابق

 طهیح ،گذارقانون

 و هاآن ردکعمل

 هک هاییسازمان

 هاآن ریتأث تحت

 هستند

R25 به نهادن ارج 

 و هنجارها

نظام  هایارزش

 کشاورزی کشور

R38 

وربهره

 ی

 اراضی

بهره  سازیظرفیت

 خیلی از اندازه گبری

 پراکنده و اراضی کم

 وریبهره هاآن بودن

 و کار نیروی زمین،

 سرمایه

R13 جبران غرامت 

 محصوالت بیمه

 کشاورزان

R26 

احمدی ؛ (1400) همکارانلطانی و س ؛1395یعقوبی و حمیدی، ؛ 1400، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی، ریزیبرنامهی هاپژوهشموسسه ): نبعم

 (،1397) همکاران وسواری  (،1398) ویسی؛ اکبرپور و (1395) اعتضادی؛ (1399) فیروزجائی

Philip Ross(2018), Smith & Lucy(2019), Parham et al,2018) 
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  یباغشهرحاکمیت غذایی در بستر نظام  الگوی گذار بر مدل مفهومی .2 شکل

 

 ها و بحثیافته

توان بیان سه می در این پژوهش مرد بوده و طبق نتایج جدول موردمطالعهق بررسی صورت گرفته جنسیت همه افراد طب

 های صورت گرفته اثرطبق نتایج پژوهش ازآنجاکهبوده است.  60تا  30درصد افراد در میانگین سنی  82 تقریباًداشت که 

 کاهش درصد 10 اراضی کاربری تغییر احتمال کشاورزان، سن در افزایش سال یک با که دهدمی نشان سن متغیر نهایی

 افراد ولی دهند،می کاربری تغییر را رسیده ارث به پدرانشان از که هاییزمین بیشتر ترجوان افراد چراکه یافت خواهد

 تواندمی اغشهریبتغییر و تحوالت در نظام  بنابراین ؛خوددارند باغی و زراعی هایزمین به نسبت زیادی تعصب ترمسن

زیر ده سال  درصد 88مطالعه شده  هاینمونهحاضر داشته باشد. سابقه کاری در  پژوهشسنی  باردههمبستگی مستقیمی 

مترمربعی زمین در نواحی  1000ایجاد باغشهرها در قالب واگذاری قطعات طرح  با پیدایش تواندمیبوده است و این امر 

نیاز سرریز جمعیتی یا تفریحی ساکنان این شهرها، طرحی بود که در دولت دهم  پاسخ به منظوربه شهریپیرامونی 

کاری  ابقهس و اندشدهدرصد از افراد پس از طرح دولت دهم صاحب باغشهر  88منطبق باشد. به عبارتی  طراحی شد،

و تنها از این تعداد نمونه درصد دارای شغل کارمند بوده است  31و  دارای شغل آزاد درصد 55. به لحاظ شغلی اندنداشته

بوده است.  زیر دیپلماز افراد نمونه دارای تحصیالت دیپلم و  درصد 65. اندبودهنمونه دارای شغل کشاورزی  درصد 11

سواد  دارای از کشاورزان، این درصد ، بر اساس آمارکردمتصل با آن همراه  باهمدانش و تجربه کشاورزی را  باید ازآنجاکه

استفاده  آموزیمهارت هایظرفیتدهد که باید از مهم مهندسین کشاورزی را نشان می و این امر نقش اندیکشاورز پایین

، ی، اجتماعیخالصه در ارتقاء دانش فرهنگ طوربهتوان یرا م یزکشاوردر توسعه  تحصیالتنقش بدیهی است . کرد

 کم کشاورزان وپرورشآموزش سطح توسعهدرحال یکشورها اکثر در ازآنجاکه. تدانس مؤثر هامهارتش یو افزا یتخصص

 یفناور از استفاده با کشاورزان تیظرف شیافزا و یکشاورز یبرا یآموزش و یفن هایبرنامه یاجرا به دولت اقدام است،

با  عمدتاًو  متر 2000زیر  عمدتاً درصد 71میزان اراضی تحت مالکیت این افراد نیز با  .است یضرور ارتباطات و اطالعات

سوداگران اراضی کشاورزی به بهای اندکی از  متأسفانهدر ساخت باغشهرها انگیزه تفریحی بوده است،  درصد 62فراوانی 

به خریداران  برابر هادهکوچک،  هایبه اندازهپس از تفکیک و پس از اندکی تغییرات هر هکتار را  شدهخریداریکشاورزان 

تولید محصول و  باهدف، باغدار و کشاورز نیستند و این قطعات را باغشهرریداران و به دلیل آنکه خ اندفروخته باغشهرها

غذا  تولید منبع مالکیت در . باید در نظر داشت انحصارکنندبه جنبه تفریحی آن نگاه میو تنها  اندنخریدهکار اقتصادی 
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 .است دیگران غذای حق بردن بین از ساززمینه کشاورزی بدون انگیزه تولید هایزمین مانند

شد. جامعه آماری این بخش شامل  گیریبهره 1محور شهروند، از پرسشنامه هاشاخصتبیین و تحلیل نقش  منظوربه

 SmartPLS.3 افزارنرمجزئی با  مربعات نیز در قالب آزمون حداقل هایافتههستند. نتایج زنجان  در شهر باغشهر مالکان

 گردید. وتحلیلتجزیهبه شرح ذیل 

جذر  اریمع نیاستفاده شد. طبق ا سیواگرا( مدل، از روش ماتر) یزمتمابرآورد اعتبار  یبرامعیارها:  2ی اعتبار متمایزبررس

امر نشانگر  نیباشد، ا گریپنهان د یرهایپنهان با متغ ریآن متغ یاز همبستگ شتریب دیپنهان با ریمتغ کی، AVE شاخص

 دیاست )س گرید یرهایبا متغ اشهمبستگیاز  شتریخود ب ایپذیرهده مشاه باپنهان،  ریآن متغ یآن است که همبستگ

ر جذر ی، مقادسیماتر جینتا بر اساسشود، یمشاهده م چهارکه در جدول  گونههمان(. 1399و همکاران،  عباس زاده

AVEیز مقدار همبستگقرار دارند، ا سیماتر یموجود در قطر اصل هایخانهپنهان )ابعاد( که در  یرهایمتغ یتمام ی، برا 

اذعان نمود که  توانمی نی؛ بنابراباشدمی شتریب، اندقرارگرفته یو راست قطر اصل نیریز هایخانهکه در  هاآن انیم

اعتبار  ،یبه عبارت گر،ید هایسازهتا با  خوددارند ایپذیرهبا مشاهده  یشتریمکنون در مدل حاضر، تعامل ب یرهایمتغ

 باشدمی دیبوده و مورد تائ یمدل در حد مناسب یواگرا
 

 واگرا() یزمتمااعتبار  ییسنجش روا سیماتر .3 جدول

 پایدار غذایی حاکمیت ابعاد

 محصوالت خودکفایی

 غذایی الگوی و اساسی

 مناسب

 اراضی، احیای

 و خاک مدیریت

 از جلوگیری

 آن فرسایش

 آب، منابع مدیریت

 افزایش و توسعه

 مصارف در راندمان

 کشاورزی

 و تولید افزایش

 وریبهره ارتقای

 غذا

 امر در خالق حمایتی اجرایی هایسیاست

 توسعه و غذایی امنیت پایدار، کشاورزی

 شهری

 اجرایی هایسیاست

 ،آموزش محدوده در

 در ترویج و تحقیق

 از کشاورزی فرایند

 چنگال تا مزرعه

 حفظ و پایداری

 اقتصادی امنیت

 تولید بر اجتماعی تعهد

 قطری از غذایی مواد

 مواد تولید سازی متنوع

 نوع تغییر با غذایی

 واریته

         1 پایدار غذایی حاکمیت

        1 540/0 مناسب غذایی الگوی و اساسی محصوالت خودکفایی

       1 180/0 513/0 آن فرسایش از جلوگیری و خاک مدیریت اراضی، احیای

      1 146/0 234/0 436/0 کشاورزی فمصار در راندمان افزایش و توسعه آب، منابع مدیریت

     1 020/0 139/0 147/0 447/0 غذا وریبهره ارتقای و تولید افزایش

    1 106/0 049/0 210/0 118/0 466/0 شهری توسعه و غذایی امنیت پایدار، کشاورزی امر در خالق حمایتی اجرایی هایسیاست

 تا مزرعه از کشاورزی فرایند در ترویج و تحقیق ،آموزش محدوده در اجرایی هایسیاست

 چنگال
457/0 298/0 096/0 056/0 045/0 107/0 1   

  1 134/0 073/0 027/0 094/0 274/0 198/0 560/0 اقتصادی امنیت حفظ و پایداری

 نوع تغییر با غذایی مواد تولید سازی متنوع طریق از غذایی مواد تولید بر اجتماعی تعهد

 واریته
515/0 643/0 121/0 261/0 139/0 054/0 089/0 279/0 1 

 

 کنندگی بینییشپو  یینتب یزانم ییناقدام به تع، گانه پژوهش و عوامل مؤثر بر آنهشت یهابر ابعاد و شاخصهتوجه  با

ی هامؤلفهروابط علی بین  تأثیرتحت  شهری باغ در فضای پایدار غذایی حاکمیت منظر از شهر مصرف بازنمایی

 یرعنوان متغبه گانههشت هایمؤلفهاثرات وابسته و  یرمتغ« حاکمیت غذایی پایدار» یقتحق ین. در اشده است هگانهشت

 k زمانهم وتحلیلتجزیهکه شامل  ییدر مطالعات فضا متغیرهچند  یچیدهپ یها. وجود مدلشودیمستقل در نظر گرفته م

برآورد شده  یرمس یلبا تحل ییدیتأ یعامل یلتحل زمانیهمبه  یازن تا گرددیوابسته است، موجب م یرمتغ nمستقل و  یرمتغ

 ررسیب یبرا ین. همچنگرددیم یقمدل تحق یکپارچگیموجب حفظ  یکاربرد مدل معادالت ساختار یگر،د یو از سو

 گردیدتفاده اس از مدل معادالت ساختاری حاکمیت غذایی پایدار ابعاد مختلفابعاد مختلف با  یانبودن رابطه م داریمعن

دار یروابط معن یکه تمام دهدینشان م ریمس لیتحل جی، نتاصورت گرفتهمحاسبات  به با توجه .(4و جدول  3شکل )

                                                           
 دهد.یمرا تشکیل  هاآنراک شهروندان از موضوعی است که جزئی از رفتار و فعالیت در این پرسشنامه هدف محقق بر مبنای محوریت اد .1

2 . discriminant validity 
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با کشاورزی  مصارف در راندمان افزایش و توسعه آب، منابع مدیریتمربوط به سازه  تأثیر، بیشترین رابطه در این. هستند

و سطح  312/0با ضریب  پایداری و حفظ امنیت اقتصادی سازهو  000/0 داریمعنیو سطح  330/0 تأثیرضریب 

غذا بر اساس نظام  حکمروایی»یک مکانسیم منسجم در ارائه  بهبرای دستیابی  درنتیجهاست.  000/0 داریمعنی

 جود و یقطر از کشاورزی تولید در راندمان افزایش و توسعه هایحوزهآب در  منابع مدیریت، نیازمند تقویت «باغشهری

 هایزیرساخت اقتصادی بهبود امنیت حفظ و از سویی در حوزه امنیت پایداری باشیممی کشاورزان در نوآوری و خالقیت

است. این  982/0 واریانسمیزان ضریب  درنهایتافتد.  مؤثر تواندخانوار می معیشتی خانوار تقویت امینت غالب اقتصاد

 .(3ی متغیر و پنهان را نشان داده است )شکل هاسازهی روابط علی بین بخوبهدهد که مدل مذکور یمعامل نشان 

 

 
 Smart PLSروابط علی بین متغیرهای پنهان و آشکار در مدل معادالت ساختاری با  .3 شکل

 

 یتمام یبراها میانگین گویه امتیاز باشد. طبق محاسباتمی 3های شکل تکمیل یافته منظوربه چهارجدول  هاییافته

 بر اساس حاکمیت غذایی پایدار مؤثر بر یهاسازه نیکه روابط ب دهدینشان م نتایج ا در حد متوسط است؛ لذاهسازه

 ارتقای و تولید افزایشی اثرگذاردر حد قابل قبولی قرار دارند. در این میان، ضریب  «تولید نظام باغشهری سازوکار

 =455/3tبا آماره کشاورزی  مصارف در راندمان افزایش و توسعه آب، منابع مدیریتو  =t 556/3با آماره غذا  وریبهره

 است. هاشاخصبیشتر از دیگر 

 

 ی تحقیق با مدل معادالت ساختاریهاسازهکلی  تأثیربارهای عاملی و ضرایب مسیر  .4جدول 

مقادیر متغیر  ضرایب مسیر شاخص

 پنهان

قابلیت اطمینان 

 ترکیبی

بررسی 

 فرضیه

 و اساسی تمحصوال خودکفایی

 مناسب غذایی الگوی
 تائید 564/0 251/3 0/145(0/000)

 و خاک مدیریت اراضی، احیای

 آن فرسایش از جلوگیری
 تائید 486/0 261/3 0/203(0/000)
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 و توسعه آب، منابع مدیریت

 مصارف در راندمان افزایش

 کشاورزی

 تائید 578/0 455/3 0/254(0/000)

 وریبهره ارتقای و تولید افزایش

 غذا
 تائید 819/0 556/3 0/312(0/000)

 حمایتی خالق اجرایی هایسیاست

 امنیت پایدار، کشاورزی امر در

 شهری توسعه و غذایی

 تائید 803/0 105/3 0/296(0/000)

 محدوده در اجرایی هایسیاست

 فرایند در ترویج و تحقیق ،آموزش

 چنگال تا مزرعه از کشاورزی

 تائید 856/0 271/3 0/273(0/000)

 تائید 874/0 838/2 0/330(0/000) اقتصادی امنیت حفظ و پایداری

 غذایی مواد تولید بر اجتماعی تعهد

 مواد تولید سازی متنوع طریق از

 واریته نوع تغییر با غذایی

 تائید 572/0 279/3 0/196(0/000)

 

 گیرینتیجه

منابع طبیعی موضوع پایداری تولید غذا را مورد مداقه قرار کوشد با اعتقاد به کشاورزی ارگانیک و حفظ می غذاحاکمیت 

ده یبسیاری از افراد حامی کشاورزی صنعتی عقغذا مستقل باشند،  تأمینتولید و  ازنظرو اعتقاد دارد کشورها باید  دهد

رند که کشاورزی وجود ندارد. در ایران بسیاری بر این باو پاخردهدلیلی برای حفظ و احیای کشاورزی  دارند که اصوالٌ

عقیده افرادی که طرفدار حاکمیت غذایی هستند  کهدرحالیدر کشور است و باید از بین برود،  افتادگیعقبنماد  پاخرده

ال تولید غذای و استفاده از دانش بومی خود در ح ساده هایروشاین است که کشاورزی که در مزرعه کوچکش و با 

آب، ) پایداری امر و با دادهاین نماد توسعه باید مظروف باغشهری را با تولید پیوند  سالم است، نماد پیشرفت مملکت است.

 مکانسیم یک به نتایج تحقیق نشان داد که دستیابی دهد.ریزی قرار ...( مورد برنامهرژیم غذایی، سالمت  خاک، معیشت و

 افزایش و توسعه حوزه در آب منابع دیریتم تقویت نیازمند ،«باغشهری نظام اساس بر غذا حکمروایی» ارائه در منسجم

پرز  هاییافتهبر نتایج  تواندمیاین یافته  د.باشمیی کشاورز در نوآوری و خالقیت وجود ؛ وکشاورزی مصارف در راندمان

تحقیقات پیوند نطبق هست، این م (2011 ،1هندریکس و و شیسانیا (2013) همکاران(، بارتال و 2020) همکارانو 

 کمبود هایدوره در مدتطوالنی غذایی امنیت و آن اکولوژیکی-اجتماعی ابعاد همچنین و آب بین مدیریتمستحکمی 

 شود.می تلقی کشورها توسعه در ریزیبرنامه از بخشی کشاورزی در آب منابع انرژی برقرار کرده و اعتقاد دارند مدیریت

 و هاقابلیت بود و خواهد یک کشور بنیادین هایارزش علیه بالقوه یا بالفعل تهدیدی غذایی ناامنی کهازآنجایی

مدیریت  یک داشتن لزوم و شرایط بودن حاکم به توجه با اساس این بر برد؛ خواهد تحلیل را شانزندگی استانداردهای

 جایگزین راهبرد از واردات کاهش عالوه بر توانمی کشاورزی، بخش و خالقیت در مناسب ریزیبرنامه با علمی آب،

نتایج تحقیق  همچنین .داشت چشمگیری پیشرفت پایدار، توسعه چرخه و کشور بهبود اقتصاد در و کرد استفاده واردات

 و توسعه آب، منابع و مدیریت =t 556/3با آماره از طریق باغشهرها غذا  وریبهره ارتقای و تولید افزایشنشان داد که 

افتند.  مؤثر توانندمیذایی غحاکمیت  بر هاشاخصبیشتر از دیگر  =455/3tکشاورزی با آماره  مصارف در راندمان افزایش

آسکوا  (،2021) 2( و سیلرز و همکاران1397) فیروزجایی(، 2021) قوش(، 2022) سونگهای تحقیقاتی این یافته بر یافته

                                                           
1 . Shisanya & Hendriks 

2 . Cilliers 
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 اینشهرها  باغکه این امر هستند  مؤیدمنطبق هست این تحقیقات نیز  (2014) 2سزار و (، کراش2014) 1و همکاران

مهم و  کلیدواژهامنیت اقتصادی و معیشتی و  کنند کمک خانوار غذایی امنیت به توجهیقابل طوربه که دارند را پتانسیل

تواند تلقی شود و میاین تحقیقات  ازنظر ادی و معیشتی در درون باغشهردر دوران تنش آبی و بحران اقتص ایبرجسته

 غذایی مصرفی، غذای اصلی منبع مرتبط، غذایی ناامنی با کم درآمد یا بیکاری علیرغم که دهدمی نشان متعدد مطالعات

در (، 2018) همکارانو  3کراشهمچنین از نتایج مطالعات  .شودمی تولید شخصی تولید بهزیاد  اتکای با که است

 این در. بوده است کشاورزان در نوآوری و خالقیت جود و کشاورزی از طریق تولید در راندمان حکمروایی غذا افزایش

 سنگی بد، خاک شامل دالیل کارند،نمی هامیوه و هایسبزی( بیشتر) هاآن چرا که شد پرسیده هاآن از کههنگامیمطالعه 

فقدان شبکه دانشی و مشاور و  رسدمیبه نظر . بود( ٪19) پول کمبود و( ٪28) نداشتن یا محدود زمین ،(٪40) آلودگل یا

پایدار  غذاییچالشی مهم در راستای حاکمیت  عنوانبهامر حمایتی بخش دولتی و خصوصی در کنار باغشهرها همچنین 

 هایگذاریسرمایه و ملکصاحب وضعیت بهبودتوان در جهت را می هاشود و اغلب این باغتلقی می هامجموعهاین 

 احساسات جوانان ویژهبه که داد نشان هاه نتایج مصاحبهچنانک افتند. مؤثرو نتوانسته است در امر تولید  داد نسبت لوکس

 مندعالقه»به این امر  و «نیست مدرن» شهری کشاورزی که کنندمی بیان و دارند شهری کشاورزی به نسبت منفی

 را ودخ غذایی رژیم هاآن از بسیاری و نبوده شهری ساکنان براییی غذا منبع تنها هایسبزی و هامیوههمچنین . «نیستند

عدم  بر تواندمی همچنین حیوانی محصوالت برای ترجیح این. دهندمی ترجیح نسبت به کشاورزی حیوانی محصوالت با

 گذاردمی تأثیر شهری موفق کشاورزی بر که دیگری هایچالش .بگذارد تأثیر در حوزه حاکمیت غذایی پایدار وفقیتم

 از حمایت برای ضعیف نظارتی هایچارچوب آب، به دسترسی زمین، کاربری تضادهای زمین، مالکیت ناامنی شامل

 موادو بهداشت  ایمنی این، بر عالوهباشد. تولیدی می باغ یک اندازیراه یا نگهداری برای ناکافی مالی منابع و کشاورزی

 استفاده و آلوده هایخاک در طیور یا دام پرورش یا محصوالت کاشت شهری، فاضالب از استفاده با تولیدشده غذایی

در  .گذارندمی تأثیر در باغ شهر کشاورزی محصوالت مصرف و پذیرش بر که هستند مهمی مسائل ،هاکشآفت از رویهبی

 تائید مورد غذایی امنیت مشکالت به رسیدگی از اطمینان برای راهی عنوانبه اجتماعی هایشبکه گیری ازاین راستا بهره

این  ازنظر( نیز منطبق هست، 2021) قوشو ( 2021) سانتو( و 1397) فیروزجاییهای که با یافته است قرارگرفته

 را شهری کشاورزی موفقیت تواندمی کافی حمایت ارائه و بهینه باغبانی هایشیوه مورد در خانوارها به آموزشتحقیقات 

 و میوه بتوانند تا باشند انشد و منابع ،هامهارت دارای باید هاخانواده. دهد افزایش غذایی ناامنی کاهش جهت در

 دهک غالب با کشورهای. دهند پرورش غذا بودن دسترس در برای را( فضا مدیریت خاک، اصالح مانند) هایسبزی

 و میوه رشد به تشویق با را مردم غذایی تنوع و غذایی امنیت افزایش پتانسیل ،ایران مانند متوسط، و کم درآمد

 شاملحاکمیت پایدار غذایی از منظر باغشهرها  فراوری هایمحدودیت ،وجودبااین. ددارن شهری هایباغ در هایسبزی

 اتکای و اروپایی زینتی باغ هایسبک از تقلید باغبانی، دانش و هامهارت فقدان باغ، مزایای سایر از نفعانذی آگاهی عدم

 بیشتر وجود دارد و این امر جهانی هوایی و آب تغییرات تهدید ترمهماز همه  و ؛غذاو نه تولید  خرید به ازحدبیش

 و بیابند را پذیرتریانعطاف و پایدارتر محلی غذایی سیستم مسیرهای تا کندمی وادار را گیرندگانتصمیم و دانشمندان

در درون این  غذایی تنوع و غذایی امنیت از حمایت ؛شهر در نظام تولیدی باغ ضعیف سهم از تحقیق هاییافته رغمعلی

 پژوهیآیندهتحقیق در جهت  دیپیشنها محورهای برخی .خواهند بود ارزشمنداها در مصاف با چالش جهانی و ملی فض

 نظام باغشهری ایران به شرح ذیل بوده است:

                                                           
1 . Acquah 

2 . Crush & Caesar 
3 . Crush 
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 مسکن شهری حمایت از تقاضایتحلیل نقش نظام باغشهری در  -1

 غذایی پژوهیآیندهبر  تأکیدپیامدهای توسعه باغشهری بر راندمان زمین کشاورزی با  -2

 تحلیل نقش دولت در توسعه نظام باغشهری با رویکرد اقتصاد فضا -3

 و امیدها. هابیمتحلیل سالخوردگی جمعیت در ارتباط با نظام تولید باغشهری،  -4

 بحران آب و پیامدهای آن بر زایش اسکالپ های باغشهری و امنیت غذایی -5

 فضانقش دانشگاه در نقد و وارسی جایگاه باغشهر بر توسعه  -6

 

 تقدیر و تشکر

و جامعه علمی که در امر مصاحبه همکاری  شوندگانمصاحبهدانند از تمام خود الزم می نویسندگان مقاله بر وسیلهبدین

حامی مالی نداشته  گونههیچنوشته حاضر  در نتایج پژوهش داشته، و ما را یاری کردند، تشکر و قدردانی نمایند. مؤثری

 .است

 

 نابع م

 مقیاسبرداری کوچکبهره هاینظام در خانوار غذایی امنیت بهبود برای مدلی طراحی(. 1400وزجائی، علی. )احمدی فیر (1
اقتصاد و توسعه کشاورزی،  دانشکده شبانعلی فمی، راهنمایی ارشد اقتصاد کشاورزی، به کارشناسی نامهپایان مازندران. استان

 دانشگاه تهران.

: شهر ی)مطالعه مورد یشهر یعموم یآن در فضاها یریگشکل ندیمکان و فرا تیوم هومفه نییتب(. 1399اشلقی، مهدی. ) (2
دانشگاه  دانشکده علوم انسانی، شهری، به راهنمایی محسن احدنژاد روشتی، ریزیبرنامه و جغرافیا رساله دکتری(. یزتبر

 .زنجان

 اصطالح کاربرد و فهم در هاتناقض و هاابهام) مغالطه باغشهر و ایرانی باغ مطالعات باغشهر(. 1395اعتضادی، الدن. ) (3
 .86-65 صص (،1)26 نشریه صفه،. (باغشهر

 منظر، معماری ملی همایش دومینباغ.  با شهر نشینیهم برای نو راهکارهای و شهر باغ چیستی (.1395اعتضادی، الدن. ) (4
 .9-1، ، دانشگاه شهید بهشتی تهران1395اردیبهشت  20و  19

 تهران. استان: موردی مطالعه غذایی هایحوزه خودکفایی بررسی برای الگویی تبیین (.1398ویسی، هادی. ) اکبرپور، مریم و (5
 .42-27(، 4)17 محیطی، علوم فصلنامه

نامه . پایانزنجان شهر فضایی -کالبدی تحوالت در مسکن هایتعاونی نقش تحلیل و ارزیابی .(1399بیگدلی، محمدرضا. ) (6
 راهنمایی محسن احدنژاد روشتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان. ریزی شهری، بهیا و برنامهکارشناسی ارشد جغراف

 روش از استفاده با زنجان شهر بیمارستانی خدمات به دسترسی تغییرات تحلیل (.1401حسینعلی، فرهاد و ندیران، نرمین. ) (7
-105، (2)10شهری، ریزیبرنامه جغرافیای هایپژوهش .1395-1385 زمانی فاصله در بالقوه مکانی دسترسی گیریاندازه

92. 

 پایداری و غذایی ناامنی بین رابطه بررسی .(1400) رامتین. جوالیی، اعظم و رضایی، فرهاد؛ شیرانی، اهلل؛حبیب رضایی، (8
 .162-135 ،(1)15 کشاورزی، اقتصاد .(گرگان روستایی مناطق: موردی مطالعه) محیطیزیست و اجتماعی اقتصادی،

 امنیت تحلیل (.1400بارانی و جوالیی، رامتین. ) حسین علیرضا؛ نهبندانی، مقام،عالی سید مجید؛ اسکندرزند، ؛افشین سلطانی، (9
مجموعه اسناد مرتبط با های الزم. انداز و سیاستآب، زمین، غذا، محیط چشم همبسته سازیمدل با 2050 تا کشور غذایی

. کشاورزی آموزش و ترویج معاونت کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان ایی،سند راهبردی امینت و تحول غذ
 کشاورزی. آموزش نشر تهران:

. زیست با تأکید بر حق بر غذا و امنیت غذاییتأثیر آلودگی منابع غذایی بر محیط(. 1396سلوکی سندی مقدم، مریم. ) (10
 راهنمایی دکتر عسگر جاللیان، دانشگاه پیام نور، مرکز تهران جنوب.الملل، به نامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش بینپایان
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 کشاورزان معیشت پایدارسازی الگوی طراحی (.1397سواری، مسلم؛ شعباعلی فمی، حسین و ایروانی، هوشنگ. ) (11
 .18-1(، 2)5 محیطی، مخاطرات فضایی تحلیل نشریه کردستان. استان سالیخشک در شرایط مقیاسکوچک

فضایی.  آوریتاب رویکرد با شهری فرم ارزیابی مدل تدوین (.1401آزاد و غفاری، علی. ) جردی، مسعود؛ لک،شفیعی دست (12
 .27-1(، 2)10ریزی شهری،های جغرافیای برنامهپژوهش

های امنیت غذایی در برنامه سیاست(. 1400روستایی. ) توسعه و کشاورزی اقتصاد ریزی،برنامه هایپژوهش موسسه  (13
 ای توسعه بعد از انقالب. وزارت جهاد کشاورزی، گروه امنیت غذایی و خودکفایی.هبرنامه

 شهر: مبنایی موردمطالعه نظریه از استفاده با شهرها باغ توسعه پیامدهای سازیمدل (.1395یعقوبی، جعفر و حمیدی، کلثوم. ) (14
 .106-89(، 2)44نشریه جغرافیا و توسعه، زنجان. 
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