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  چکیده

شود. با توجه بـه  یافتگی جوامع محسوب میهاي توسعهبه عنوان یکی از شاخص تغال و کاهش بیکاريافزایش اش
تواند یکـی از راهبردهـاي مهـم    رشد جمعیت شهرهاي جهان و افزایش تقاضا براي غذا و شغل، کشاورزي شهري می

اشـتغال و کـارآفرینی در    براي پاسخ به این تقاضا باشد. هدف از ایـن تحقیـق، بررسـی نقـش کشـاورزي شـهري در      
باشـد و از روش  مـروري مـی   -شناسی، این تحقیق از نوع مطالعات علمـی کشورهاي مختلف جهان بود. از نظر روش

هـاي  ها و حمایتعلیرغم وجود محدودیتها نشان داد، اي عمیق استفاده شده است. بررسیمطالعه اسنادي و کتابخانه
از اشتغال و تولید محصوالت کشاورزي در کشورهاي مختلـف   یتوجهقابلهم کشاورزي شهري، س يهاتیفعالناچیز، 

طیـف وسـیعی از    تواندیمکشاورزي شهري داراي ظرفیتی است که ، طبق نتایج جهان را به خود اختصاص داده است.
ـ وبـه را بـراي جوانـان جویـاي کـار      در بخش تولید و خدمات کشاورزي در شـهر  هاي اشتغال کارآفرینانهفرصت  ژهی

کشـاورزان شـهري در    يهـا زهیانگترین مهمهمچنین یکی از کند.   نیتأمنو  يهادهیاکشاورزي داراي  النیالتحصفارغ
 هاي کارآفرینانه است، لذاکسب درآمد پایدار با انگیزه  و  تیفیباکاز جمله ایران تأمین غذاي   توسعهدرحالکشورهاي 

راهکاري براي به عنوان   تواندیماصلی  است،  يهاچالشوانان یکی از کشاورزي شهري در کشور ایران که بیکاري ج
  . مورد توجه متولیان اشتغال و توسعه قرار بگیرد کشاورزي النیالتحصفارغاشتغال مولد جوانان و 

  

 شهري، کارآفرینی، توسعه پایدار وکارکسبکشاورزي شهري،  :هاي کلیديواژه
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 سـت یزطیمحـ براي حفـظ  ی عامل زیستهمچنین یک 
کـه   اسـت  سـنت فرهنگـی و فنـی    بوده و بـه عنـوان  

 Tindeche et( تدهنده تمدن اسـ خود نشان ينوبهبه

al., 2014     اینکـه بسـیاري از کارآفرینـان کوچـک و .(
بزرگ، کشاورزي را بـه عنـوان شـغل خـود انتخـاب      

از  شودیمبه پایداري بازار تقاضاي آن مربوط کنند، می
این نظر که مواد غذایی همواره حتی در شرایط رکـود  
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اقتصادي یک کاالي مصرفی با تقاضاي مسـتمر اسـت   
)013Nzimande, 2  .(  

شهرنشـینی بـا    پدیـده  ،یکم ز اوایل قرن بیست وا
ـ وبـه رشـد سـریعی در تمـامی کشـورهاي جهـان        ژهی

، افتـد. ایـن پدیـده   اتفاق مـی  توسعهدرحالکشورهاي 
 هـاي زیــادي از جملـه افــزایش  بـا چــالش  شـهرها را 
، افزایش بیکاري و فقر، کـاهش  کنندهمصرفجمعیت 

 کـرده بـرو  رو سـت یزطیمحـ و تخریـب   امنیت غذایی
در پی  1به گزارش سازمان خواربار و کشاورزي است.

، توســعه حــال درافــزایش شهرنشــینی در کشــورهاي 
جمعیــت فقیــر شــهري هــم افــزایش یافتــه اســت و  

، جمعیـت فقیـر   2025کرده است که تا سال  ینیبشیپ
درصد کل جمعیت زیر خـط فقـر    85تا  50شهري به 

قا خواهد رسید کشورهاي آمریکاي التین، آسیا و آفری
)Agustina, 2012  andIndraprahasta  بنابراین در .(

کشورهاي حال توسعه، پدیده فقر نیز در حال شـهري  
تـر از  سـریع  مراتببهشدن است و رشد جمعیت فقیر 

افتـد. در چنـین شـرایطی    رشد کلی جمعیت اتفاق می
تواند پاسخی بـراي کـاهش فقـر    کشاورزي شهري می

 ,Zezza & Tasciottiا باشـد ( شهري در این کشـوره 

2010 .(  
ــر  ــاورزي ( از نظ ــار و کش ــازمان خوارب  )FAOس

در پیرامون شـهر، امکـان    ژهیوبهکشاورزي در شهر و 
و دسترسـی بـه غـذا را بـراي      آمـد اشتغال و کسب در

در کشـاورزي   ،کنـد. فـائو  جمعیت شهري فراهم مـی 
 پایگاه اقتصادي دهندهتوسعه عنوانبهرا  حاشیه شهرها

 یرسان بازاربندي و ق تولید، فرآوري، بستهشهر از طری
منجر  امر ضمن اینکه بیند. اینمحصوالت مصرفی می

هاي هاي کارآفرینانه و ایجاد فرصتبه افزایش فعالیت
هـاي غـذایی و   کـاهش هزینـه   شود موجبمی شغلی

 ,Nzimande( شـود افزایش کیفیت مـواد غـذایی مـی   

                                                             
1. The Food and Agriculture Organization 
(FAO) 

ــع). 2013 ــهري  درواق ــاورزي ش ــتم   کش ــک سیس ی
هـاي سـنتی   رکردي است که فعالیتاکشاورزي چند ک

هاي سرگرمی و اوقات فراغت، کشاورزي را با فعالیت
اقتصادي، سالمت فردي، رفاه جامعـه،   و پویایی نشاط
مـرتبط   ستیزطیمحو موضوعات حفاظت  اندازچشم

  ).Miccoli et al., 2016(  کندمی
آن در ترین ویژگی کشاورزي شـهري، ادغـام   مهم

شـهري   یطـ یمحسـت یزنظام اقتصـادي، اجتمـاعی و   
از طریـق اسـتفاده از    سوکیاست. این یکپارچگی از 

منابع شهري مانند زمین، آب، نیروي کـار و ضـایعات   
باشد و از سوي دیگر از طریـق اثراتـی   آلی شهري می

، اقتصـاد،  سـت یزطیمحـ است که بـر امنیـت غـذایی،    
سمی و روحی و انسجام اجتماعی، فرهنگ، سالمت ج

ــر دارد (   ــاري و فق ــاهش بیک ). Dieleman, 2016ک
هاي پرداختن به کشاورزي شهري و زمینه بیترتنیابه

یک امر مهم در تعیـین   عنوانبهتواند کارآفرینی آن می
نقش کشاورزي در توسـعه پایـدار شـهري و هـدایت     

 ,.Peng et alهاي شـهري مطـرح باشـد (   ریزيبرنامه

ه آنچه در اهمیت کشاورزي شـهري  با توجه ب). 2015
و نقش آن در ایجاد اشتغال و کارآفرینی و کاهش فقر 

در ایـن تحقیـق    ،و بیکاري در جوامع شهري گفته شد
تالش بر این شده اسـت، عـالوه بـر تبیـین مفهـوم و      

 و هـدف  مزایاي کشاورزي شهري، به بررسـی انگیـزه  
هـاي کشـاورزي و همچنـین بـه     از فعالیت شهرنشینان

در اشـتغال بـر اسـاس     يو سهم کشاورزي شهر نقش
از کشورهاي مختلف جهـان  هاي موجود آمارها و داده

  پرداخته شود. توسعهدرحالو  افتهیتوسعهاعم از 
  

  روش پژوهش
شناسی، از نـوع مطالعـات   این تحقیق از نظر روش

هـدف   باشد که در آن با توجـه بـه  مروري می -علمی
جدید بودن آن از  ماهیت موضوع و همچنین تحقیق و

استفاده شده است.  ايروش مطالعه اسنادي و کتابخانه
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ـ      بع اصـلی  ابا توجه به انـدك بـودن منـابع فارسـی، من
  تشکیل داده است. را منابع علمی التین  تحقیق 

تـرین تعریـف   سـاده : کشاورزي شهري و مزایاي آن
کشـاورزي شــهري، تولیــد مـواد غــذایی در محــدوده   

ارائه شد.  1996وسط فائو در سال باشد که تشهرها می
اي و با توجه لیکن با توجه به شرایط خاص هر منطقه

به سیسـتم اکولـوژیکی و اقتصـادي شـهرها تعـاریف      
 ,.Colasanti et alتـوان از آن ارائـه داد (  مختلفی مـی 

ارائـه   2013تعریفی که فائو در سال  اساس بر). 2012
بـه  داده است، کشاورزي شـهري، صـنعتی اسـت کـه     

تولید، فرآوري و بازاررسانی انواع محصوالت زراعـی  
و دامی و سوخت در پاسخ به نیاز روزانه متقاضیان در 
شهرها بـر روي اراضـی شـهري و بـا اسـتفاده از آب      

پراکنده در داخل و پیرامـون شـهرها بـا     طوربهشهري 
هاي فشرده، و با استفاده یا باز استفاده استفاده از روش
ــابع طبیعــ  ــی  از من ــهري م ــایعات ش ــردازد ی و ض پ

)Nzimande, 2013.(  
ي کشـاورزي  موگوت از محققان به نام در حـوزه 

شـهري، یـک تعریــف کلـی و جـامعی از کشــاورزي     
شهري ارائه داده است که در اکثر متون منتشر در ایـن  

گیرد، از نظر وي کشاورزي زمینه مورد استفاده قرار می
ر داخل و شهري عبارت است از یک صنعت مستقر د

پیرامون شهرها که طی آن با استفاده از منابع، خدمات 
و نیروي انسانی شهري، انواع محصوالت خـوراکی و  

ــی    ــع م ــرآوري و توزی ــد، ف ــوراکی تولی ــود غیرخ ش
)Mougeot, 2010.(  

درصد از غذاي جهان  15کشاورزي شهري حدود 
توانــد در کشــاورزي شــهري مــی کنــد.را فــراهم مــی

ز جمله مـزارع فشـرده و کوچـک    هاي مختلفی اشکل
 بـام پشـت شهري، تولید غذا در منزل، تسـهیم زمـین،   

ــه ن، زســبز  باغچــه ،مراکــز آموزشــیبــورداري، گلخان
هـاي  غـذا در فضـاهاي عمـومی، بـاغ     تولید ،رستوران

هاي مشارکتی، تولید سـبزي در بـالکن و   چریکی، باغ

 نمـود پیـدا کنـد    کنار پنجره و هر روش تولیدي دیگر
)Burgin, 2018(  

آن  حاشـیه در شهر و کشاورزي هاي انجام فعالیت
بـه همـراه    شهرنشینانشماري را براي بی اثرات مثبت

ــدار شــهري دارد کــه در نهایــت موجــب توســعه   پای
)، 2018). گرادینارو و همکاران (Ruiz, 2016شود (می

ــه دو دســته رامزایــاي کشــاورزي شــهري  ــاي ب  مزای
از مزایــاي  ننـد. کتقســیم مـی  رملمـوس یغملمـوس و  

توان به تولید غذا و مواد خام و مزایاي ملموس آن می
اشـاره  آن  هاي فرهنگـی توان به ارزشغیرملموس می

ایجـاد   باعثکشاورزي شهري . به این صورت که کرد
همبستگی اجتمـاعی و احسـاس تعلـق اجتمـاعی در     

. همچنین شودمیکشاورزي  در هاي مردمی فعالگروه
هاي افـراد در زمینـه   موزشآیات و موجب انتقال تجرب

کشاورزي عالوه بر این،  شود.کشاورزي و طبیعت می
دهی رشد شـهري و افـزایش   تواند به شکلشهري می
بنابراین کشاورزي شـهري   .منظر کمک کند ناهمگونی

یــک پیشــنهاد بســیار خــوبی بــراي کــاربري اراضــی  
 در تحقق توسـعه پایـدار شـهري اسـت     چندکارکردي

)Grădinaru et al., 2018.(  
ش یافزاباعث  شهرنشینانتولید مواد غذایی توسط 

ـ وبـه  آنـان  امنیت غذایی و بهبود تغذیه در شـرایط   ژهی
همچنین در این حوزه از کشـاورزي،   .شودمی بحرانی

ضـمن   ،بازار مصـرف  مراکز تولید به به خاطر نزدیکی
و  مـدت مانـدگاري   ،افزایش میزان دسترسی بـه غـذا  

ــدافــزایش مــی نیــز یفاسدشــدنغــذاهاي  تــازگی    یاب
)Rezai et al., 2016(.     طرفـداران کشـاورزي شـهري

بـراي افـراد    تنهـا نـه کشاورزي در شـهر  ادعا دارند که 
بلکه براي افرادي با درآمد متوسط، بیکاران و  درآمدکم

 Oyegbami and( افراد با کار نیم وقـت اهمیـت دارد  

Lawal, 2018( . ) نیـز بـه   ) 2007همپوي و همکـاران
کنـد کـه کشـاورزي شـهري     بیان مـی  1نقل از اسمیت

                                                             
1. Smit 
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اي براي اقشار ي سادهتواند یک فعالیت کارآفرینانهمی
مختلف مردم با سطوح درآمدي متفاوت باشد. به ایـن  
صورت که براي فقیرترین مردم دسترسـی بـه غـذاي    

کند براي خانوارهـاي نسـبتاً   سالم و کافی را فراهم می
ه غـذاي باکیفیـت و ارزان یـک    فقیر ضمن دسترسی ب

شـود. بـراي   منبع درآمدي خـوب نیـز محسـوب مـی    
ــد متوســط، کشــاورزي امکــان   ــا درآم خانوارهــایی ب

و بازگشت سرمایه در اراضـی   اندازپسجویی و صرفه
کند و باألخره اینکـه بـراي گـروه    شهري را فراهم می

سودآوري  وکارکسبکارآفرینان بزرگ و کوچک یک 
  ).Hampwaye, 2007( آیدبه شمار می

ــادي،  ــر اقتص ــاناز نظ ــه در  چن ــتچ ــاي فعالی ه
ی کارآمـد و تخصصـ   يراهبردهـا کشاورزي شهري از 

اسـتفاده و ارزش   بهـا گـران و  بـاارزش گیاهـان   تولید

متعاقباً سطح اشتغال بهبود ، شوداقتصادي باالیی تولید 
 يوکارهـا کسـب ظرفیت  ياندازراهیابد و جذب و می

 انـد مـرتبط غیرمسـتقیم بـا کشـاورزي     طوربهخرد که 
بهبود شـرایط اقتصـادي کلـی باعـث     . یابدافزایش می

ارزش  اینکـه در نهایت  شود.می افزایش سطح مصرف
هـایی کـه از طریـق کشـاورزي     اقتصادي امالك محله

اخیـراً   کهيطوربه. یابداند افزایش میشهري احیا شده
ه و به لطف کشاورزي شهري بسیاري از اراضی متروک

بـدون اســتفاده شــهر احیـاء و بازســازي شــده اســت   
)Miccoli et al., 2016.(  

بنـدي از  )، یک جمع2012ایندراپراهاستا و آگوستینا (
گانـه اجتمـاعی،   مزایاي کشاورزي شهري در ابعاد سـه 

ارائــه داده اســت کــه در  یطــیمحســتیزاقتصــادي و 
 ، آورده شده است.1جدول 

  
  اورزي شهريمزایاي چندگانه کش -1جدول 

 مزایا ابعاد

 اجتماعی
افزایش عرضه غذا، بهبود وضعیت تغذیه فقراي شهري، بهبود سالمت عمومی، کاهش نرخ بیکاري، افزایش انسجام 

 و همبستگی اجتماعی و کاهش احتمال اختالف و تضاد اجتماعی

 زان خوداشتغالیشغلی، افزایش درآمد مردم، کاهش فقر، افزایش می يهافرصتفراهم کردن  اقتصادي

 یطیمحستیز
و حفاظت از منابع آب و زمین، بازیافت پسماند شهري (مثل تولید  ییجوصرفهشهري،  ستیزطیمح يوربهرهافزایش 

 ستیزطیمحسالم، بهبود کیفیت  يوهواآب...)، افزایش راندمان منابع زمین، کمک به ایجاد و هازبالهکمپوست از 

  ).Indraprahasta and Agustina, 2012مأخذ: (
  

یی ، نیازهـا انگیـزه : دالیل و انگیزه کشاورزان شهري
هاي خاصـی هـدایت   جهت يسوبههستند که افراد را 

 ینـدي رآف عنـوان بهاسی، انگیزه ناز نظر روانشکنند. می
 رفتارهـاي  موجـب آغـاز، هـدایت و حفـظ     کـه  است

و شـامل نیروهـاي زیسـتی، عـاطفی،      شودمیهدفمند 
ــ  and Partalidou ( ناختی اســـتاجتمــاعی و شـ

Anthopoulou, 2017(. 

-براي انجام فعالیت ساکنان شهري ترین انگیزهمهم

، درآمدکمدر کشورهاي  ژهیوبههاي کشاورزي شهري 
در وهله اول تأمین نیاز غذایی خانواده و در وهله بعد 

ها مثل گذران اوقات باشد. سایر انگیزهکسب درآمد می
البتـه  هاي بعدي قرار دارند. ر رتبهفراغت و سرگرمی د

بـراي   تفاوت بـین کشـاورزي شـهري   ناگفته نماند که 
براي فروش بسـتگی بـه نـوع سیسـتم      یاخودمصرفی 

ــد،   ــاورزي، روش تولی ــوع کش ــدي،  ن ــول تولی محص
ریــابی، جنســیت و ســطح درآمــدي اهــاي بازفرصــت

). Poulsen et al., 2015; Bryld, 2003( کشـاورز دارد 
 90تا  50، بین درآمدکمو  توسعهدرحالدر کشورهاي 

درصد درآمد مردم فقیرنشین شهري صرف تأمین غـذا  
یکــی از  عنـوان بـه شـود، لـذا کشـاورزي شـهري     مـی 
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راهکارها براي بهبود وضعیت امنیت غذایی و همچنین 
 یطـورکل بـه بهبود وضعیت سالمت، فقر و بیکـاري و  

ــا در پایــداري شــهري در ایــن جوامــع مــی باشــد. ام
، کـه سـطح درآمـدي مـردم در     افتهیتوسعهشورهاي ک

شـهري   يکشاورزهاي وضعیت مطلوبی است. فعالیت
سرگرمی و سبک زندگی سبز با هـدف   عنوانبهعمدتاً 

پیوند طبیعت با فضاي شهري و کاهش اثرات گازهاي 
هاي کارآفرینانه مطرح اي و تا حدي هم انگیزهگلخانه
در ). Indraprahasta and  Agustina, 2012(اسـت  

ي انگیـزه و  ادامه بخشی از مطالعات موجود در زمینـه 
هـاي کشـاورزي آورده   دالیل ساکنان شـهر از فعالیـت  

  شود.می
ــو  ــدو و آنتوپول ــهدر  )2017( 1پارتالی اي در مطالع

هاي کشاورزي راد براي فعالیتانگیزه اف در زمینه یونان
کـه  بر اساس هرم نیازهاي مازلو انجـام دادنـد،    شهري

به ترتیب نیاز به تولیـد غـذاي خـود و    نتایج نشان داد 
نیـاز بـه ورزش و    ،دسترسی بـه غـذاي سـالم و تـازه    

درمانی شخصـی،  هاي روانزهیو انگگرمی و تفریح سر
و  )، زیباسـازي اشتغال و کسـب درآمـد  اقتصادي ( نیاز

 یطـ یمحستیزهاي توسعه فضاي سبز شهري و انگیزه
نیاز به معاشرت و ایجـاد   در آخر و و پیوند با طبیعت

بـه   ارتباط اجتماعی احساس تعلق، احتـرام و محبـت  
 ترین انگیزه ساکنان شـهر بـراي کشـاورزي   عنوان مهم

و  از افـراد بـه نیـاز خودشـکوفایی     کیـ چیهباشد. می
  اشاره نکردند. )باالترین سطح هرم( تعالی سازي

ترین دالیل مهم )،2017( 2آیراکوامطالعه  بر اساس
ت ساکنان شهري در تولید محصوالت کشاورزي فعالی

به ترتیب تولیـد بـراي خودمصـرفی و فـروش مـازاد      
بر اساس تحقیقی که  .باشدیم و کسب درآمد محصول

انجـام داد،  آمریکـا  بـالتیمور  شهر ) در 2016( 3پولسن
در مـزارع   هـاي کشـاورزي  انگیزه افراد بـراي فعالیـت  

                                                             
1. Partalidou & Anthopoulou 
2. Ayerakwa 
3. Poulsen 

ــه تولیــد غــذا در مقیــشــهري اس ، عالقــه شخصــی ب
و یک حس اخالقی بـراي عـدالت و امنیـت     تربزرگ

عنوان  غذایی و دسترسی همه به غذاي کافی و مناسب
 در هـاي فعـال  شـرکت ترین انگیـزه  . همچنین مهمشد

ایجاد اشـتغال   ،تجاري شهري در مقیاس مزارع توسعه
 کاهش اعتیاد و ارتکاب جرم آنبراي جوانان و در پی 

  است. بوده
ــرش ــاران ( 4هی ــه2016و همک اي در )، در مطالع

به ترتیب ارتباط نشان دادند  منطقه بن راین سیج آلمان
سـرگرمی،   ایجـاد  محصول ارگانیـک،  تولید با طبیعت،

اجتماعی با افراد جدید، تولیـد غـذاي    ارتباطات جادیا
جسمی  ، سالمتوهواآب بهبود سالم، زیباسازي شهر،

هاي تدالیل شهرنشینان براي فعالی نیترمهمو روحی 
از کمتـرین   خودکفـایی و انگیزه  است کشاورزي بوده

  .باشدمیاهمیت برخوردار 
ــا اي در )، در مطالعــه2015و همکــاران ( 5سپوری

پاریس و مونترال در زمینه انگیـزه باغبانـان شـهري از    
تـرین  مهـم تولید مواد غذایی به این نتایج رسیدند که، 

و  بـراي فعالیـت در باغـات شـهري     شهرنشـینان دلیل 
ترین کارکرد مورد انتظار آنان از این باغات، تأمین مهم

ــواد غــذایی متنــوع و    ــفیباکم (ســالم، تــازه و   تی
ــوده و ســوددهی طعــمخــوش ــراي خودمصــرفی ب ) ب

اقتصادي آن چندان اهمیتی برایشان نداشته است. دیگر 
هـاي  از فعالیـت  شهرنشـینان کارکردهاي مورد انتظـار  

رد اجتمـاعی باغـات   باغبانی، به ترتیـب شـامل کـارک   
(افزایش ارتباط و تعامل بـا مـردم)، ارتقـاي سـالمت     
روحی و جسمی، فاصـله گـرفتن از زنـدگی شـهري،     
ارتباط با طبیعت، گـذران اوقـات فراغـت، آمـوزش و     

 شهر بود. اندازچشمیادگیري، بهبود 

، در )2011( 6کورترایـت و واکفیلـد  نتایج بررسی 
حفـظ   ،بـا طبیعـت   تورنتوي کانادا، نشـان داد، ارتبـاط  

                                                             
4. Hirsch 
5. Pourias 
6. Kortright & Wakefield 
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کــردن کودکــان بــا طبیعــت،  آمــوزش و آشــنا منظــر،
، ارتباط بـا هویـت فرهنگـی و    یطیمحستیزپایداري 

ــرگرمی  ــته، ورزش، س ــنتی گذش ــل وس ــادل  ، تعام تب
ــه ــق  ، ايمحل ــذایی از طری ــت غ ــود امنی ــزایشبهب  اف

ــذاي   ــه غ ــی ب ــازه و    دسترس ــالم، ت ــت، س ــا کیفی  ب
بــراي  نشهرنشــینااز جملــه دالیــل  صــرفهبــهمقــرون

  هاي کشاورزي شهري است.مشارکت در فعالیت
آمریکا و کانادا)  متحدهاالتیادر آمریکاي شمالی (

هـاي  یک نسل جدیدي از کشاورزي شهري با انگیـزه 
کارآفرینانه شـکل گرفتـه اسـت. ایـن صـنعت مـدرن       

هـاي  منـدي از پتانسـیل  کشاورزي شهري به دنبال بهره
انیـک و محلـی   اقتصادي شهر براي تولیـد غـذاي ارگ  

) در ونکـوور  2011( 1اي استول هندسکاست. مطالعه
ــی   ــافمن و بیلکـ ــه کـ ــادا و مطالعـ ) در 2000( 2کانـ

ایــن اســت کــه  دهنــدهنشــانآمریکــا  متحــدهاالتیــا
هاي تولید و بازاریابی مواد غذایی در شهر یک فعالیت
اختصاصی و در حال گسترش اسـت، کـه    وکارکسب

پرسـودي   وکـار کسـب  اگرچه ممکن است همـه آنهـا  
توانند داشـته  نباشند اما کارکردهاي غیرپولی زیادي می

  باشند.
) ، در 2015و همکــاران (  3ي اســمارت مطالعــه 

کوپربلت زامبیا نشان داد کـه کشـاورزي شـهري یـک     
هـاي اقتصـادي و   استراتژي مهم براي مقابله با بحـران 

در بررسـی   شود.بهبود معیشت خانوارها محسوب می
)، در لوزاکاي زامبیا مشخص 2008( 4و بینس سیماتله

 ،شد، تأمین مواد غـذایی  و پـس از آن کسـب درآمـد    
ــم ــت مه ــراي فعالی ــزه ب ــرین انگی ــاورزي ت ــاي کش ه

  است.  شهرنشینان

                                                             
1. Stolhandske 
2. Kaufman and Bailkey 
3. Smart 
4. Simatele & Binns 

  )، در حراره، 2010و همکاران ( 5نتایج تحقیق کیوتیوا  
  حراره، 

زیمبابوه، نیز نشان دهنده این اسـت کـه بهبـود سـطح     
ی به غذاي سالم، تـازه، مغـذي،   امنیت غذایی (دسترس

تــرین انگیــزه بــراي و متنــوع) مهــم صــرفهبــهمقــرون
ــت ــوده اســت و  شهرنشــینانهــاي کشــاورزي فعالی ب

درآمدزایی از این طریق چندان مـدنظر آنـان نبـوده و    
داري بر ها تأثیر معنیفعالیت گونهنیادرآمد حاصل از 

 کل درآمد کشاورز نداشته است.

اي در بوتسـوانا و  ی مطالعـه ، طـ 6)2006هوورکا (
زیمبابوه نشان داد که برخی از زنان سرپرست خـانوار  

خانواده خود  در جهت حمایت از کشاورزي شهرياز 
هـاي روزانـه و همچنـین در جهـت     در قالب فعالیـت 

  گیرند. توانمندسازي اقتصادي و اجتماعی بهره می
اي در کیـپ  ) در مطالعـه 2017( 7اولیویر و هینکن

ــاون ن ــدت ــراي  مهــم، شــان دادن ــان ب ــزه زن ــرین انگی ت
ــت ــات  فعالی ــهري، ایجــاد ارتباط ــاي کشــاورزي ش ه
و تقویت سرمایه اجتماعی و پس از آن بهبود  اجتماعی

   سطح امنیت غذایی است.
)، در 1397اي که حمیدي و یعقوبی (نتایج مطالعه

شهر زنجان انجام دادند نشان داد که زیباسازي فضـاي  
ه اعضاي خانواده، تـأمین سـالمت   منزل، تلطیف روحی

روحی و جسمی، گـذران اوقـات فراغـت، پیونـد بـا      
هاي زندگی شهري، عالقـه بـه   طبیعت، فرار از استرس

کشاورزي، دسترسی به مواد غـذایی تـازه و ارگانیـک    
هـاي  از انجـام فعالیـت   شهرنشـینان ي ترین انگیزهمهم

جـویی در  ي صـرفه کشاورزي است. براي آنان انگیـزه 
هاي غذایی خانوار، اشـتغال و کسـب درآمـد از    ینههز

  طریق کشاورزي داراي کمترین اولویت بودند. 

                                                             
5. Kutiwa 
6. Hovorka (2006) 
7. Olivier & Heinecken 
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اي )، در مطالعـه 1389شعبانعلی فمی و همکاران (
از  شهرنشینانترین اهداف در کرج نشان دادند که مهم

 -هاي کشاورزي شـهري اجتمـاع  مشارکت در فعالیت

تـر، عالقـه بـه    پشتیبان، دسترسی به مواد غذایی سـالم 
هـاي اقتصـادي (دسترسـی بـه مـواد      طبیعت و انگیـزه 

  .باشدتر و کسب درآمد) میغذایی ارزان
ي اي در زمینـه بنـدي مقایسـه  ، یک جمـع 2در جدول 

هـاي کشـاورزي   انگیزه و دالیل شهرنشینان از فعالیـت 
  ارائه شده است.

  
هاي کشاورزي انگیزه شهرنشینان از انجام فعالیت -2جدول 

  افتهیتوسعهکشورهاي   توسعهدرحالشورهاي ک
 هاانگیزه  اولویت هاانگیزه  اولویت

1  
 کیارگانتولید و دسترسی به غذاي تازه، سالم، 

 براي خانوار صرفهبهمقرونو 
1  

ورزش، سرگرمی، تفریح و گذران اوقات فراغت، سالمت 
 جسمی و روحی، ارتباط با طبیعت و آموزش و یادگیري

  2 غال، کسب درآمدایجاد اشت  2
، توسعه فضاي سبز و زیباسازي یطیمحستیزهاي انگیزه

 وهواآبشهر، بهبود کیفیت 

3  
ورزش، سرگرمی، تفریح و گذران اوقات 

فراغت، سالمت جسمی و روحی، ارتباط با 
 طبیعت و آموزش و یادگیري

 ایجاد ارتباطات اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی  3

4  
تماعی و تقویت سرمایه ایجاد ارتباطات اج

  اجتماعی
4  

و  کیارگانتولید و دسترسی به غذاي تازه، سالم، 
 براي خانوار صرفهبهمقرون

5  
، توسعه فضاي سبز و یطیمحستیزهاي انگیزه

  وهواآبزیباسازي شهر بهبود کیفیت 
 ایجاد اشتغال، کسب درآمد  5

  
ــتغال و   ــعه اش ــهري در توس ــاورزي ش ــش کش  نق

اگرچـه  : کشـورهاي مختلـف جهـان   کارآفرینی در 
سهم ناچیز کشاورزي شـهري در اقتصـاد و    ،مطالعات

دهد، اما برخی از مطالعات هم تولید درآمد را نشان می
، شهرنشــیناناي از دهنــده ایــن اســت کــه عــدهنشــان

به کشاورزي اشتغال دارنـد و درآمدشـان از    وقتتمام
). Poulsen et al., 2015شــود (ایــن راه تــأمین مــی

هـاي  علیـرغم حمایـت  در حـال حاضـر،    کـه يطوربه
 ها میلیـون دالر محصـول بـا   ده موانع دیگر،محدود و 

ــهري  ارزش ــاورزان ش ــط کش ــد  توس ــیتولی ــود م ش
)Oyegbami and Lawal, 2018(.   

شهرهاي جهان در  نیتربزرگدرصد از  70حدود 
 ,Wu et alقـرار دارنـد (   توسـعه درحـال کشـورهاي  

از جمعیت شهري ایـن   یتوجهقابلبخش که  ).2013
کشورها بیکار بوده و یا داراي شغلی با درآمد زیر خط 
 فقر هستند که بخش عمده آن صرف مایحتاج غـذایی 

ــی ــان مـ ــود (آنـ ــورهاي ). FAO, 2010شـ در کشـ
، اگرچه اثرات اقتصادي بخش کشاورزي توسعهدرحال

در مقایسه با بخش خدمات و صنعت چندان چشمگیر 
اجتماعی آن همچنـان غالـب اسـت.     نیست، اما اثرات

هاي شغلی رسمی در بخش در نبود فرصت کهيطوربه
تـرین بخـش   خدمات و صنعت، بخش کشاورزي مهم

 ).et al., 2010 De Bonمــردم اســت ( امرارمعــاش
مزرعـه   ازاي هـر هکتـار  بـه   1در کنگـو  مثـال عنـوان به

شـغل) ایجـاد شـده     66000حدود شغل ( 40، شهري

                                                             
1. Congo 
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هزار نفر به صورت غیرمستقیم از  330 حدود و است
در  برنـد. سـود مـی   در ایـن کشـور   کشاورزي شهري
درصــد از  30، زنـان حــدود  ســنگالداکـار، پایتخــت  

کننـد کـه   هاي کوچک تولید مـی را در باغچه هايسبز
ــازاد       ــانوار، م ــرفی خ ــاز مص ــأمین نی ــر ت ــالوه ب ع

کشــاورزي  رسـانند. را بـه فــروش مـی   محصوالتشـان 
ــام، ، 1شــهري در هــانوي ــرايپایتخــت ویتن  حــدود ب

تولیـد   )درصـد  24( درآمدکمشهري خانوار  150000
درصد از نیروي کار ماهر در  10حدود  کند.درآمد می
و  ندهسـت  مسـتقیماً در کشـاورزي مشـغول    این شـهر، 

ها تولید نهاده غیرمستقیم از طریق طوربه هزاران کارگر
د کسـب درآمـ  از جمله بذر، فرآوري غذا و توزیع آن 

کشــاورزي شــهري در آرژانتــین، برزیــل و  .کننــدمــی
شـامل   یبـازار رسـان  اروگوئه مشـاغلی را در سیسـتم   

بازارهاي کشاورزان و تحویل غـذا درب منـزل ایجـاد    
کشاورزي شهري نقش مهمـی در  بنابراین  کرده است.

هـاي  در مناطقی با زمین ژهیوبهاقتصاد محلی  يتوسعه
همچنــین ). 10FAO, 20( مناسـب بـراي کشــت دارد  

بنیـاد کشـاورزي شـهري و امنیـت     براسـاس گـزارش   
درصـد از   6/13 حـدود  غنا، پایتخت، در آکرا 2غذایی

 حـدود  خانوارها مشغول کشاورزي شهري هستند کـه 
کننـد.  خانوار تولیدات خود را به بازار عرضه می 700

واحد مرغداري و  250 حدود سنگالپایتخت  در داکار
شـغل) وجـود    14000گی (خانواد يکاريسبز 3000

تجـاري   شـغل) کـامالً   9000مزرعـه (  1250دارد که 
کشاورزي شهري تانزانیا، پایتخت  دارالسالم درهستند. 

درصد از اشـتغال   20دومین کارفرماي شهري است و 
ــه خــود اختصــاص داده اســت. در کامپــاال   شــهر را ب

درصد خانوارهـاي شـهري    35حدود اوگاندا پایتخت 
ــتند. در    ــاورزي هس ــغول کش ــهر مش گاورنــادور ش

                                                             
1. Hanoi, Vietnam 
2. Resource Centers on Urban Agriculture & 
Food Security  Foundation (RUAF) 

در  يدرصـد از جمعیـت شـهر    45 ،برزیل 3واالدارس
کوبـا  پایتخـت   . در هاوانـا هسـتند  کشاورزي مشـغول 

شـــغل  26000شـــغل مســـتقیم و  117000حـــدود 
 شـهر  غیرمستقیم در کشاورزي شهري وجـود دارد. در 

اورز شـهري  میلیـون کشـ   7/2 حـدود  چین  شانگهاي
درصد از تولیـد   2درصد کل کارگران)، حدود  8/31(

پکـن  شـهر  کنند. در ناخالص داخلی شهر را تولید می
چین کشاورزي در حاشیه شهر تعداد زیادي از نیروي 

میلیون نفـر) را جـذب    1تا  500000کار مهاجر (بین 
خـانوار   120000فیلیپـین   شـهر مانیـل   کرده است. در

حاظ اقتصادي وابسته به تولید گل شهري به ل درآمدکم
 Dubbeling,  andDe Zeeuwیـاس محلـی هسـتند (   

 وقـت تمـام در ناکورو، کنیا، کشاورزي شـغل   ).2009
درصـد از خانوارهـاي فقیـر شـهري اسـت       26 حدود

)al., 2015 Poulsen et .(  
دهـد  که بررسی منابع و آمارها نشان می طورهمان

بیشـتر   توسـعه درحالکشاورزي شهري در کشورهاي 
کارآفرینانه باشد، صرفاً  آنکهمعیشتی، سنتی و بیشتر از 

  شود.زایی میباعث اشتغال
با توجه به هدف تحقیق مبنی بر نقـش کشـاورزي   

است کـه   توضیحالزم به در توسعه کارآفرینی، شهري 
 اساساً کارآفرینی یک ویژگی رفتاري افـراد اسـت نـه   

nd Thurik, Carree a( وکـار کسبشغل و  یک ایجاد

ینـدي اسـت کـه شـامل     آکارآفرینی فر درواقع). 2010
براي معرفی  هابرداري از فرصتکشف، ارزیابی و بهره

اي هـــینــدها، روش یــک محصــول، خــدمات، فرآ   
 ,Arora( باشـد و بازارهـاي جدیـد مـی    یدهـ سازمان

2015.(   
هـاي  فعالیت ،افتهیتوسعهدر کشورهاي  که آنجا از

هاي متنوع نمود کال و سیستماش در شهرکشاورزي در 
 .شودمیاستفاده و نوآورانه  جدیدهاي یافته و از شیوه

                                                             
3. Governador Valladares, Brazil 
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ایـن  اشکال غالب کشاورزي شهري در در ادامه به  لذا
  شود.پرداخته می کشورها

قطعات بزرگی از زمـین  : (جمعی) 1هاي اجتماعباغ-1
شـوند تـا در   هستند که به قطعات کوچکی تقسیم مـی 

ي متقاضی بـراي تولیـد محصـوالت    هااختیار خانواده
مختلف (اغلب سبزي و گل) قرار بگیـرد. مالـک ایـن    

هـاي  ، گـروه مؤسسـات توانـد شـهرداري،   باغات مـی 
 al etMok ,.هاي خصوصی باشد (اجتماعی و شرکت

هاي اجتماع (جمعی) شـکل تکامـل یافتـه    باغ ).2014
هاي پیروزي است که در جنگ جهـانی اول و دوم  باغ

منیت غذایی و امنیت اجتماعی در آمریکـا  براي حفظ ا
هایی کـه بـه   اغلب زمین ).Ernwein, 2014(رایج بود 

هاي متروکه و یابند جزء زمیناین باغات اختصاص می
شـرکت توسـعه    3600هستند. نزدیک بـه   شهر خالی

) در ایالت متحده آمریکا وجـود دارد  CDCاجتماعی (
 جدید صاديگذاري اقتسرمایه هايفرصت که به دنبال

شهر  درآمدکمو ایجاد شغل براي شهروندان در مناطق 
ــین ــتند و در زم ــالی هس ــاي خ  andKaufman ( ه

Bailkey, 2000.( گـزارش انجمـن باغبـانی     اساس بر
ــیش از    ــا، ب ــی آمریک ــی در   18000جمع ــاغ جمع ب

آمار  اساس بر. آمریکا و کانادا وجود دارد متحدهاالتیا
 33در  جمعـی بـاغ   737، تعـداد  2006منتهی به سال 

این  توجهجالبلندن وجود دارد. نکته  شهرکالنمنطقه 
است علیرغم کاهش تعداد این قطعات بـاغی، تقاضـا   

رو بـه افـزایش    شهرنشینانسوي  براي این قطعات از
بـاغ جمعـی وجـود     220. در استرالیا نیز حداقل است
  ).Mok et al., 2014( دارد.

ي ، هلنـد سـابقه  افتـه یتوسـعه در میان کشـورهاي  
دارد.  هاي اجتماعو باغ اي در کشاورزي شهريدیرینه

در آمستردام، ابتکارات کشـاورزي شـهري بسـیاري از    
هاي بزرگ وجود دارد. پرورش سبزي در بالکن تا باغ

ایـن   2040استراتژیک آمسـتردام تـا سـال     اندازچشم
                                                             
1. Community garden 

است که تبدیل به یک اقتصاد پایدار و قوي شود. لـذا  
هایی براي جذب بیشتر مـردم و ایجـاد مشـاغل    برنامه

 ,Ter Horstبیشـتر در شـهر در نظـر گرفتـه اسـت (     

بـاغ اجتمـاع    250000بـیش از  در این کشور ). 2017
  ).Van Leeuwen et al., 2010وجود دارد (

تـرین  یکی از متـداول : 2پشتیبان-کشاورزي اجتماع-2
هاي کشاورزي شهري بازارمحور در کشورهاي سیستم

یـک  پشتیبان است که -، کشاورزي اجتماعافتهیعهتوس
بـه   است، همکاري بین کشاورز و مشترينوع سیستم 

این صورت که مشتري مبلغی را قبـل از فصـل رشـد    
بــراي یــک ســهمی از محصــول مزرعــه بــه کشــاورز 

و در فصل برداشت، سهم خـود را دریافـت    پردازدمی
 تواند محصول را خـود برداشـت  کند و یا حتی میمی

ــد ــع .)Hanson et al., 2019( کن ــاورزي  درواق کش
اجتماع پشتیبان یک استراتژي بازاریابی مستقیم بـراي  
تولیدکنندگان کوچک بوده و به عنوان یک سازوکاري 
 بــراي توســعه روابــط مثبــت بــین تولیدکننــده و     

(خسـروي پـور و همکـاران،     باشـد مـی کننده مصرف
پــایی در کشـورهاي آمریکــاي شــمالی و ارو   ).1398
 محبوبیـت کشـاورزي اجتمـاع پشـتیبان    بـر   روزروزبه

   ).Mok et al., 2014شود (افزوده می
ایـن شـکل از کشـاورزي    هاي حیات خلوت: باغچه.3

ترین کشـاورزي شـهري اسـت کـه شـامل      کم مقیاس
هـاي کشــاورزي در فضـاهاي منـزل (حیــاط،    فعالیـت 
,.Mok et al ( باشددیوار، پشت بام) می ،پاسیوبالکن، 

فراخـوان پـروژه    2016از سـال   شهر پـاریس  ).2014
بـه معنـی    3"زکـالچر پـاریس  "اي تحت عنـوان  ساالنه

کند. طی این پروژه، را برگزار می "کشاورزان پاریس"
ي فضاهایی که امکـان کاشـت در آن وجـود    ابتدا کلیه

دارد مشخص شده و براي ایجاد مـزارع و باغـات بـا    
رغیب بازگشـت  هدف کمک به حفظ تنوع زیستی و ت

                                                             
2. Community –Supported Agriculture (CSA) 
3. Parisculteurs 
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کلیه کشـاورزان،   شاملکشاورزي به شهر به داوطلبان 
باغداران، طراحان فضاي سبز، کارآفرینان، معمـاران و  

ــهر   ــادي ش ــاکنین ع ــی س ــوان داده م ــود فراخ ــا ش ت
انتخـاب   يهـا تیساارسال کنند.  خود را يشنهادهایپ

 بـام پشتیه شهر و هاي داخل و حاششده شامل زمین
). French Food in the US, 2019(است  هاساختمان

 2020تـا سـال    "کـالچرز پاریس "ي برنامه اندازچشم
هاي شـهر را بـه   هکتار از ساختمان 100این است که 
هـاي کشـاورزي   هکتار آن را به پروژه 30کار بگیرد و 

 ). Pariculteurs, 2019( دهداختصاص  شهري

  
  گیري و پیشنهادهابندي، نتیجهجمع

به رشد شهرنشینی و در پـی آن   ي روند رومسئله
و افزایش بیکاري از  سوکیافزایش تقاضا براي غذا از 
هاي این تحقیق بود. با توجه سوي دیگر اساس بررسی

ي اشـتغال، در جوامـع   ها و اهمیـت مسـئله  به بررسی
شهري که ظرفیت مشاغل رسمی در بخش خدمات و 

باشـد، کشـاورزي شـهري،    صنعت در آن محدود مـی 
هاي اشتغال ي است که طیف وسیعی از فرصتراهبرد

ــراي شهرنشــینان  يوکارهــاکســبو  ــه را ب کارآفرینان
ایـن امـر در    دهد. جوانان جویاي کار ارائه می ژهیوبه

کشور ایران کـه بیکـاري جوانـان یکـی از مشـکالت      
 گـر یدعبـارت بـه اهمیت بیشـتري دارد.   باشدیماصلی 

 ياهــفرصـت بخـش کشـاورزي شــهري  در ایـران و    
ــترش     ــعه و گس ــراي توس ــش ب ــن بخ ــود در ای موج

راهکـاري بـراي    توانـد یمـ کارآفرینانه  يوکارهاکسب
  کشاورزي باشد.  النیالتحصفارغاشتغال جوانان و 

 توجـه قابـل هـاي  پتانسـیل  دهنـده نشـان ها بررسی
کشـاورزي شــهري بــراي بهبـود وضــعیت اقتصــادي،   

ــاعی و  ــتیزاجتم ــیمحس ــه    یط ــت، ک ــهرها اس ش
ریزان شـهري را  برنامهمردم و مسئوالن و  هايحمایت

  کند.طلب می

هـاي صـورت گرفتـه در حـوزه     پژوهش بر اساس
و  توســعهدرحــالدر کشــورهاي کشــاورزي شــهري، 

، که سهم عمده درآمد مـردم شـهري صـرف    درآمدکم
شود، کشاورزي شهري به عنوان یکی از تأمین غذا می

همچنین راهکارها براي بهبود وضعیت امنیت غذایی و 
 یطـورکل بـه بهبود وضعیت سالمت، فقر و بیکـاري و  

انگیزه  رونیازاباشد. پایداري شهري در این جوامع می
تـأمین   توسـعه درحالدر کشورهاي  شهرنشینانو دلیل 

هـا مثـل   غذا و سپس کسب درآمد است. سایر انگیـزه 
 هـاي اولویـت گذران اوقـات فراغـت و سـرگرمی در    

کشـورهاي توسـعه یافتـه،     بعدي قـرار دارنـد. امـا در   
ــوان   يکشــاورزهــاي فعالیــت ــه عن شــهري عمــدتاً ب

سرگرمی و سبک زندگی سبز با هدف پیوند طبیعت با 
اي و تـا  فضاي شهري و کاهش اثرات گازهاي گلخانه

  باشد.هاي کارآفرینانه میحدي هم انگیزه
نشـان داد،   یالمللنیبهاي بررسی آمارها و گزارش

هاي ها و موانع و حمایتودیتها، محدعلیرغم چالش
کشاورزي شـهري سـهم    يهاتیفعالناچیز و محدود، 

از اشتغال و تولید محصـوالت کشـاورزي    یتوجهقابل
را به خـود   از جمله ایران در کشورهاي مختلف جهان

اختصــاص داده اســت. بررســی منــابع علمــی حــوزه 
کشاورزي شهري، وجود یک مسئله و معضل مشترك 

نشان داد و آن بـه رسـمیت نشـناختن    بین کشورها را 
هاي کشـاورزي شـهري از سـوي مسـئوالن و     فعالیت

ــت ــت سیاس ــاد سیاس ــت. اعتق ــذاران اس ــذاران و گ گ
هـاي  ریزان شـهري بـر ایـن اسـت کـه فعالیـت      برنامه

هـاي  کشاورزي و تولید مواد غذایی متعلـق بـه زمـین   
هاي خالی دهند زمینروستایی است و اکثراً ترجیح می

هـایی بـا ارزش اقتصـادي بـاالتر     کـاربري  بـه شهر را 
اختصاص دهند. همچنـین بـراي مـردم، ایـده تبـدیل      
اراضی شهري به مناطقی براي تولید مواد غذایی هنوز 

در  جیتدربهیک موضوع بیگانه است. این مسئله شاید 
کشورهاي توسعه یافته از طریق افزایش آگاهی مـردم  
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اما در اکثر  از مزایاي کشاورزي شهري حل شده باشد
شهرهاي جهان همچنان به عنوان یک مانع مهم مطرح 

در  هاي کشـاورزي شـهري  ، اگر فعالیتشکیباست. 
ــران ــت ای ــی  از حمای ــاي دولت ــود،  ه ــوردار ش برخ
شود شهرها را بـه  اندازي که براي آن متصور میچشم

ساخته و فرصت مناسبی بـراي  لحاظ اقتصادي متحول 
کشاورزي  النیالتحصفارغ ژهیوبهاشتغال  مولد جوانان 

  . آوردیمکارآفرینانه فراهم  يهادهیاداراي 
کشاورزي در  کارآفرینانه هايتوسعه فعالیت منظوربه

  شود: شهر پیشنهاد می
ي کشـاورزي  هاي تحقیق و ترویج در حـوزه فعالیت-

 هاي آن در اشـتغال و کـارآفرینی  شهري و پتانسیل
ت موفق در این حوزه ها و تجربیاایده. افزایش یابد

این کار از اولین اقـدامات  شناسایی و معرفی شود. 
ي کشاورزي شهري و شناسـاندن آن بـه   در توسعه

  مردم و مسئوالن است.
و  یـی زااشتغالدر اعتبارات مربوط به  شودیمتوصیه -

ـ وبهدولتی  يهاسازمانکارآفرینی  در  صـندوق   ژهی
رینانــه کارآف يوکارهـا کسـب کـارآفرینی امیـد، بــه   

  کشاورزي شهري اولویت داده شود. 
 هـاي فعالیـت  در پیشـبرد  توجـه قابلهاي محدودیت-

ـ وبـه کشاورزي شـهري   کارآفرینانه بروکراسـی   ژهی
صدور مجوز و مشـخص   يهادستورالعمل ، اداري

نبودن سازمان دولتـی متـولی صـدور مجـوز رفـع      
  گردد.  

ها اي، تشکلیالت توسعهبراي دسترسی بیشتر به تسه-
ــازمان ــاي و س ــب ه ــاکس ــان   وکاره و کارآفرین

  کشاورزان شهري تقویت شود.
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Abstract 

Increasing employment and reducing unemployment are considered as one of the indicators 
of the development of societies. Due to population growth of cities around the world and the 
increasing demand for food and jobs, urban agriculture can be one of the important strategies to 
respond these demands. The purpose of this study was investigating the role of urban agriculture 
in employment and entrepreneurship in different countries of the world. In-depth library study 
has been used in this study. Results showed that despite limited constraints and support, urban 
agricultural activities have significant share of employment and production of agricultural 
products in various countries around the world. According to the results, urban agriculture has a 
capacity that can provide a wide range of entrepreneurial employment opportunities in the 
agricultural production and services sector for young job seekers, especially agricultural 
graduates with new ideas. Also, providing safe food and earning a stable income with 
entrepreneurial motivations is one of the most important motivations for urban farmers in 
developing countries, including Iran. Therefore, urban agriculture in Iran, where youth 
unemployment is one of the main challenges, can be considered as a solution for employment of 
young people and agricultural graduates. 
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