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 چکیده

با افزایش جمعیت و مهاجرت توجه به تأمین امنیت غذایی، افزایش انسجام اجتماعی و فرهنگی در شهرها اهمیت دوچندانی یافته است. 

انسجام اجتماعی و توسعة سرمایه اجتماعی، باغ اجتماعی که یک قطعه زمین در منطقة شهری است و عنوان یک رهیافت برای تحقق به

توسط یک گروه از شهروندان که در آن به کار باغبانی مشغول هستند و جایگاه مهمی در توسعة شهری یافته است. از آنجا که شناخت 

ها ریزان برای توسعة شهری باشد. در این تحقیق، کارکردهای این نوع باغو برنامهگذاران تواند راهنمای سیاستکارکردهای باغ اجتماعی می

های تحقیق، های اجتماعی بررسی گردید. بر اساس یافتههای مرتبط با باغها و مؤلفهبا رویکرد کیفی و با استفاده از سنتزپژوهی شاخص

بندی زیستی، اکولوژیکی، آموزشی و سالمت دسته، فرهنگی، سیاسی، محیطها در هشت بعد اقتصادی، اجتماعیخدمات و کارکردهای این باغ

مؤلفه طراحی شد. با  127ای با هشت بعد و هایی با ارزش متفاوت است. بر همین اساس پرسشنامهشده که هریک از این ابعاد دارای مولفه

صورت کامالً تصادفی از بین جامعة آماری انتخاب آماری که  به نفر تعیین شد و اطالعات از جامعة 22استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 

 روایی پرسشنامه از دیدگاه و تجربیات اساتید و متخصین آوری شد.شده در شهرستان کرج از طریق پرسشنامه محقق ساخته، اطالعات جمع

تی و زیسترتیب بعد آموزشی، محیطاز این هشت کارکرد بهتأیید شد. نتایج نشان داد که  (22/0) کرونباخ ضریب آلفای و پایایی با استفاده از

راحی شهر خوبی تبیین نموده و در طها را در شهرسازی بهها حائز بیشترین اهمیت هستند. این تحقیق نقش و جایگاه این باغسالمتی این باغ

 های مهم مدنظر قرار گیرد. عنوان یکی از ارکان و کاربریتواند بهو شهرسازی می

 

 یسنتزپژوه ی،خدمات و کارکرد، باغ اجتماع :واژگان یدکل
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 مقدمه

توسط سازمان ملل متحد صورت گرفته  یبرآوردها اساسبر 

، رسد، جمعیت جهان به حدود ده میلیارد نفر می2070تا سال

و فائ خواهند کرد. ی، دو سوم در شهرها زندگتعداد نیکه از ا

در  ویژهجمعیت شهرنشینان به واکنش به افزایشدر نیز 

یکی از  را« کشاورزی شهری»در حال توسعه کشورهای 

گسترش  .(FAO, 2020معرفی نموده است )های مؤثر راه

د مانن یشهر طیمح بیدر ارتباط با تخر یشهرها مشکالت

، از یکیاکولوژ یشکنندگ شیسبز و باز، افزا یکاهش فضاها

و  یشهر یکشاورز یهانیرفتن و تکه تکه شدن زم نیب

کند را ایجاد می یعیطب طیبا مح یقطع ارتباط ساکنان شهر

(Meng, 2019 .)طیبا مح ارتباطدر  یاطراف شهر مناطق 

 ینیشهر در طول شهرنش ینسبت به مناطق مرکز یی،روستا

 نیا (،Mougeot, 2000) شوندیم یدتریشد راتییدچار تغ

جربه ت نیزم یرا در کاربر راتییتغ نیشتریمناطق اغلب ب

 (. Gren and Andersson, 2018) کنندیم

 و یعیدر ادغام مناطق طب یانقش برجسته یکشاورز

 Contesse) ها دارددرون شهرها و اطراف آن یعیطبمهین

et al., 2018; Zabala et al., 2021 .)و  یکشاورز

سبز شدن  یبرا ییهافرصت ةدهندنشان یشهر یباغدار

بهبود و   (Azunre et al., 2019شهرها )داخل و اطراف 

کشاورزی (. هدف از Beatley, 2011است ) تیرفاه جمع

شهری ایجاد یک تأثیر مثبت در نظام غذایی جهان و تولید 

د توانمیمواد غذایی باکیفیت در فواصل نزدیک است و 

 ،زیستیراهکار جدیدی برای مقابله با مشکالت محیط

ی در بسیار. در نظر گرفته شوداقتصادی و اجتماعی شهرها 

یکی از شهرهای جهان توسعة کشاورزی شهری از 

عنوان شده و بهریزی شهری برنامهدر های اساسی ویژگی

های نقشگنجانده شده، که  تأمین غذادر مکمل  یک ابتکار

د کنایفا در چارچوب شهر تواند می ی را نیزاساسی دیگر

(van Veenhuizen, 2006 .)متعدد رابطه و نقش  قاتیتحق

ورد مرا نیز  داریپا ةبه توسع یابیدر دست یشهر یکشاورز

                                                      
1ecosystem services 

از جمله کارکردهای  (،Ginn, 2012) است دادهقرار  دأییت

از  یشهر یکشاورز زیستطیمنافع محتوان به دیگر آن می

ت و ممانع یحفاظت از اراض ،ییب و هواآ طیبهبود شرا لیقب

 یهوا، کاهش آلودگ یتر شدن دماها، خنکآن شیاز فرسا

 ،یزباله و مواد آل افتیباز رها،در شه یستیزهوا، حفظ تنوع

از منابع آب و  یبرداربهره ،یدر مصرف انرژ ییجوصرفه

اشاره نمود که  مطلوبانداز چشم جادیا و استفادهبدون خاک 

وجود  یحت دارد. پایداریبه  یابیدر دست ییسزاهنقش ب

 دیتول یتواند تا حد قابل توجهپوشش سبز پشت بام منازل می

 (.Pour Javid, 2011) کاهش دهد ار ایگلخانه یگازها

کشاورزی شهری خدمات اکوسیستمی  ،عالوه بر این 

آب و هوای شهر، حفظ و افزایش آلودگی طریق کاهش از 

زیستی، استفاده مجدد از پسماندهای شهری و کمک به تنوع

زایش به افسبز منجر  زیستشناسی محیطرضایت زیبایی

 (.La Greca et al., 2011گردد )کیفیت زندگی شهری 

وسیعی از  ةشهری دارای حوز کشاورزی همچنین

عنوان مثال در زمینه اجتماعی است، به کارکردهای

 تیاداعهای متفاوت به افراد دارای وابستگیبه توانبخشی 

مایت و کمک به سالمندان یا معلوالن حو )الکل، مواد مخدر(

 ,.Muganu et alمفید واقع شده است ) جسمی و روانی

عنوان رفاه انسان، به یبرا یشهر یهاباغ یایمزا(. 2010

 به اهداف یابیدست یبرا عتیبر طب یمبتن اریمع کی

 ةو حوم یمتعدد در مناطق شهر یو اجتماع زیستیطیمح

 (.Cabral et al., 2017ند )اشهر مورد استفاده قرار گرفته

مات از خد یعیوس فیهستند که ط ییفضاها یشهر یها باغ

 et alBarthel ;2010 ,.) دهندیرا ارائه م 1مستیاکوس

Speak et al., 2015یبانی، پشتیمی، تنظولیدیت ( و نقش 

 این موارد (،MEA, 2005را خواهد داشت ) یو فرهنگ

بهبود  ةنیدر زم ژهیو، بهیشهرتوانند به مبارزه با مشکالت یم

 کمک کنند ساکنان شهرها یزندگ تیفیسالمت و ک

(Camps et al., 2016) . های باغ تیاهم یمتعدد مطالعات

)خدمات تولیدی(  اهیغذا و گ هیته یرا برا شهری
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(Langemeyer, 2018 )خدمات  یآب و هوا محل میتنظ(

، کنترل یافشانگرده(، Tsilini et al., 2015) کننده(میتنظ

 (یبانیها )خدمات پشتگونه یبرا ستگاهیز یةآفات و ته

(Langemeyer and Latkowska, 2016 )ییهافرصت و 

 (ی)خدمات فرهنگ یطمحی آموزش و حیآرامش، تفر یبرا

(Bretzel et al., 2018عنوان کرده ).اند 

 تیریو مدل مد تیبا توجه به موقع یشهر یهاباغ 

 یهاباغ ،تخصیصی یهادارند، مانند باغ یمختلفها، انواع آن

 بام، باغ مدرسه و باغ بالکن و پشتاجتماعی یها، باغیخانگ

(., 2018et alFerreira  .)از انواع یکی 2تخصیصی یهاباغ 

را  حیتفرو آب و هوا  میتنظخدمات ی و شهر یباغبان اصلی

دهد ارایه می فراتر از عرضه غذا یشهر تیجمع برای

(Albaladejo et al., 2021). ها مشابهه باغ این باغ

هستند که  شده یبندمیقطعات قابل کشت تقساجتماعی 

 شوند )معموالً یاجاره داده م ایواگذار  یاستفاده خصوص یبرا

 یبه کاربر یمحدود یکه دسترس ییساکنان شهرها یبرا

، ییغذا اهانیکه گ ییجا(، Bell et al., 2016) دارند(

 شوندیها کشت مگونه ریسا انیها در مو گل جاتیسبز

(Scott et al., 2018این نوع باغ .)یکشاورز ها فضاهای 

شهروندان  یرا برا یکه فرصت هستند یدر مناطق شهر

و  یمربوط به باغدار یهاتیکنند تا در فعالیفراهم م

 یدسترس امکان (da Silva et al., 2016ی )کشاورز

ی کشاورز و( Fox et al., 2018) عتیهمزمان به طب

(Scott et al., 2018 )اغلب  یشهر یهاباغ .مشارکت کنند

 قیرشهر از ط یفضا یو اجتماع یطیمح تیفیبهبود ک برای

 یشآموزهای ی کردن، فعالیتاجتماع ،مشارکتیهای تیفعال

مقابله  و (Beckie and Bogdan, 2010)و ساختار جامعه 

 Emmet, 2011 Alkon and) ییغذا یبا ناامن

Agyeman, 2011;) طور کلیبهشده است.  یهتوص 

امنیت غذایی، همزمان مین أدر ت هااین باغسهم  واسطهبه

زیست و حفاظت و اجرای محیطپایداری  ،پایداری اقتصادی

این  کارکردینقش چند (، Zasada, 2011) فضای سبز

                                                      
2Allotment gardens 

 (.Orsini et al., 2013ها پذیرفته شده است )باغ

از  یابرجسته ةنمونماعی و تخصیصیف باغ اجت 

 ,.Pinho et al) هستندی شهر یهاطیمحسبز  رساختیز

 ییایزابا م عتیحفاظت از طب یتقاضا تیرضا بیترک(. 2016

 Edmondson et) آورندیدست مفضاها به نیکه مردم از ا

al., 2020را دارند که خدمات  تیظرف نیا ها(. این باغ

(، Anthopoulou et al., 2017) غذا نیمانند تأم تولیدی

ی حیتفر یهاتیفعال یبرا ییتهامانند فرص یفرهنگ خدمات

(Dus, 2014 ،) یرواناب سطح میمانند تنظ تنظیمیخدمات 

 2CO (Breuste و انتشار یشهر ییگرما ةریو کاهش اثر جز

and Artmann, 2015 )ستگاهیمانند حفظ زحمایتی  و 

 و( Speak et al., 2015ی )افشانمختلف و گرده یهاگونه

را ارائه ( Cabral et al., 2017ی )شهر یستیزتنوع شیافزا

 .دهند

های اجتماعی هستند شهری، باغ هایغیکی از انواع با

عنوان یک قطعه زمین در منطقة شهری شناخته شده که به

است که توسط یک گروه از مردم درون یا حومة شهر کاشت 

در آن مشغول به کار باغبانی شده و  شود و شهروندانمی

های اجتماعی معاصر برای عنصر جمعی در آن وجود دارد. باغ

دلیل کمبود مواد اولین بار در طول جنگ جهانی اول و دوم به

در سراسر انگلستان، اروپا و آمریکای  غذایی در زمان جنگ

 ها نقش مهمی در امنیت غذاییشمالی گسترده شدند، این باغ

(. بنابراین شناخت کارکردهای Ginn, 2012اشتند )ملی د

زان ریگذاران و برنامهتواند راهنمای سیاستباغ اجتماعی می

ای برای توسعة شهری باشد. در دهة اخیر مطالعات گسترده

های کشاورزی شهری در ابعاد و سطوح در خصوص مؤلفه

اری گذمختلف آن صورت گرفته است با این حال برای ارزش

ها، استخراج خدمات زیابی کارکرد واقعی این باغو ار

د که باشها ضروری میاکوسیستمی و کارکردهای کلیدی آن

ها مورد توجاه قرار نگرفته است. بنابراین در این در پژوهش

رسد، نظر میای جامع ضروری بهزمینه، نیاز به مطالعه

 در راستای شناسایی و استخراج این بنابراین پژوهش حاضر
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منظور ارائه مدلی جامع از وضعیت ها بهها و مؤلفهشاخص

ها با استفاده از تکینک سنتز خدمات و کارکردهای این باغ

 پژوهی به اجرا درآمد. 

 

 مواد و روش ها

این پژوهش در دو بخش سنتزپژوهی و ارزیابی باغ اجتماعی 

از دیدگاه کارشناسان انجام شد. قسمت اول از نظر هدف 

ربردی بوده و رویکرد کیفی از نوع سنتزپژوهی به کا-بنیادی

است و راهبرد مورد استفاده فراترکیب است. شده کار گرفته 

جامعة آماری این پژوهش شامل تحقیقات انجام شده داخلی 

و خارجی در حوزة باغ اجتماعی و کشاورزی شهری است. در 

هایی اجتماعی ( باغ1پژوهش حاضر با طرح سه سوال اصلی 

های خدمات و ( حوزه2خدمات و کارکردهایی دارد؟  چه

( موانع ایجاد و 3های اجتماعی کدامند؟ و کارکردهای باغ

های اجتماعی چیست؟ به بررسی منابع موجود در توسعه باغ

های اجتماعی پرداخته شد. به این منظور، خصوص باغ

    ،Springer)جستجو در پایگاه اطالعاتی بین المللی

Sciencedirect ،Scopus, Wiley) های مقاالت و بانک

با استفاده از  (Civilica، Sid،Magiran داخلی )

   Sustainability Communityهای کلیدواژه

supported agriculture,،Community gardens، 

Vertical farms ulture، Urban agricallotment 

garden  جلد  6قاله و م 167صورت گرفت. در این خصوص

ها، خدمات، کارکردها و طور مشخص به شاخصکتاب که به

های اجتماعی اشاره کرده بودند، موانع موجود در توسعة باغ

 جهت بررسی آوری و مورد بررسی قرار گرفتند.انتخاب، جمع

بندی مطالعات، شواهدی از جمله نام نویسنده، سال و دسته

، روش مورد استفاده، های بررسی شدهانتشار مقاله، شاخص

محدودة تحقیق، نوع کاربری باغ، حوزة خدمات و میزان 

آوری شد. سپس با جمعیت در محدودة مورد بررسی جمع

نفر( این نتایج  17استفاده از تکنیک دلفی و پنل خبرگان )

 های کلیدی برای ترسیم مدل انتخاب شد. تفسیر و شاخص

مات و به مقاالتی که در خصوص خدجستجو  جینتا

ها، فضای سبزها و کشاورزی در محیط کارکردهای باغ

شریاتی محدود شد و فقط شامل آن دسته از نشهری بود، 

قطعاً  .ه بودندارائه داد یحیتوض ای فیتعر کیبود که حداقل 

ام شده انج که تاکنون یاتینشر هیاز کل یانتخاب کامل نیا

ارکرد کدر مورد  یمرور کل کی نیوجود، ا نیبا ااست، نیست، 

مورد استفاده در  چارچوبهای اجتماعی است. و خدمات باغ

برای  اتیادب یکم لیو تحل هیتجز یبرا یچارچوب این تحقیق

 بخش کهای اجتماعی است. یات و کارکرد باغخدم یبررس

ش ، بخمقاالت یابیشامل ارز ی،کم لیو تحل هیتجز نیاز ا

دمات خبا تمرکز بر  نیبر ا عالوهو  هایبنددسته یبرا دیگر

خدمات و کارکرد این نوع  شدند. یبندها طبقهآن و کارکردها

از لف مخت باتیطبقه با ترک کرده و هر یبندطبقه ها رااز باغ

ها و منابع مورد استفاده در چند مرحله داده شد. جادیامؤلفه 

پاالیش و استخراج و پس از تحلیل و ترکیب نتایج، در یک 

جانبه مورد استفاده قرار چهارچوب مفهومی جامع و همه

 گرفتند. 

بخش اول،  های پاالیش شدهدر بخش دوم، مؤلفه

بعد  2ر ای دصورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامهبه

زیستی، سالمت، سیاسی، اکولوژیک، موزشی، محیط)آ

مةلفه تهیه شد. در  127فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی( با 

جهت تایید روایی پرسشنامه از دیدگاه و تجربیات اساتید ابتدا 

 ب آلفایضری شد. سپس با استفاده از استفادهین صو متخص

 .مورد بررسی قرار گرفتپایایی پرسشنامه  (22/0) کرونباخ

 .ها از فرمول کوکران استفاده شدمنظور تعیین تعداد نمونهبه

 22جامعة آماری مورد مطالعه در فرآیند پرسشگری شامل 

نفر از کارشناسان حوزة کشاورزی و مدیران شهری با حداقل 

سال سابقه کار مرتبط در سطح  10مدرک کارشناسی ارشد و 

وسط میل تهای پرسشنامه پس از تکشهرستان کرج بود. داده

کارشناسان به دو روش توصیفی و استنباطی و با استفاده از 

 تجزیه شدند.  21نسخه   SPSSافزارنرم

 

 نتایج 

در این تحقیق، مطالعات در حوزه باغ اجتماعی براساس 
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اهمیت، ارتباط موضوعی و دسترسی به محتوا مورد استفاده 

 ها انجام شده در این(. در بررسی1)جدول  قرار گرفت

تحقیق، مشخص شد که در هر مطالعه یک بخش، یک بعد 

های اجتماعی بررسی یا بخشی از خدمات و کارکردهای باغ

ها، شده است. بر این اساس، با بررسی این مطالعات، شاخص

ها استخراج و همراه با خدمات و کارکردهای هر یک از آن

ها در یک ترکیب جدید و کامل ترسیم تحلیل این شاخص

تواند الگوهای مفهومی وچارچوب نظری می (.7دول )ج شد

در بهبود فرآیند مطالعات کمک نمایند، بنابراین پس از 

های اجتماعی یک فراترکیب مطالعات قبلی در حوزة باغ

دست الگوی مفهومی جدید استخراج شد. الگوی نظری به

بعدی، با ابعاد آمده از این فراترکیب، یک الگوی هشت

زیستی، اعی، فرهنگی، سیاسی، محیطاقتصادی، اجتم

اکولوژیک، آموزشی و سالمت است و نکتة حائز اهمیت در 

وشانی دیگر همپبندی این است که این ابعاد با هماین تقسیم

دارد و هر یک از این ابعاد با سایر ابعاد دارای اشتراکاتی است 

و این اهمیت همة ابعاد را نشان داده و بیانگر همبستگی ابعاد 

 (. 1است )شکل 

توان بیان کرد که های تحقیق میبا توجه به یافته

ضلع یک مثلث را ایجاد  3های اجتماعی، محیط پیوند باغ

کند که اضالع این مثلث قلمرو شهری، کشاورزی و می

اط ها با ایجاد و توسعة ارتبفضای سبز است. همچنین این باغ

یجاد فای نقش در اتوانند عالوه بر ایموثر بین این اضالع، می

محیطی برای رشد و پرورش کشاورزی در راستای تهیه و 

تولید مواد غذایی کشاورزی در شهر نتایج بسیار قابل قبولی 

همراه داشته باشد و در نهایت نیز برای توسعة پایدار شهر به

عنوان یک ابزار اصلی در شهرسازی پایدار مورد استفاده به

های ، اطالعات مربوط به باغقرار بگیرد. در همین راستا

ریزان شهری در گذاران و برنامهاجتماعی برای سیاست

های اجتماعی بسیار خصوص مکانیابی برای ایجاد باغ

ضروری و مفید خواهد بود. برخی از محققان نیز محیط باغ 

ال عنوان مثاجتماعی و بعد فاصله را مورد تأیید قراردادند، به

های باغ شهری با فاصله ارتباط تمایل مشارکت در پروژه

مستقیم دارد و کسانی که در فاصلة کمتر از یک کیلومتر از 

پروژة باغ اجتماعی سکونت دارند تمایل بیشتری از سایر 

 نیشتریب(. Albaladejo et al., 2021ساکنان است )

وجود دارد و به منطقه  کیدر مناطق نزد یاجتماع یایمزا

 ,.Spyra et al) در سراسر شهر وجود ندارد کنواختی عیتوز

اغ ب ستمیاکوس یکه در حال حاضر دارا یشهروندان .(2020

 ماتخد یمحل سکونت خود هستند، برا یکیدر نزد اجتماعی

کنترل  , آب و هوا میکربن، تنظ بیترستنظیمی همچون 

 و ارزش قائل هستند شتریدهد بیارائه مباغ که  شیفرسا

مورد مطالعه  ةمنطق یکیکه در نزد یشهروندانهمچنین 

 یساننسبت به ک یشتریب یکنند خدمات فرهنگیم یزندگ

 Albaladejo etدر اختیار دارند )کنند، یم یکه دورتر زندگ

al., 2021). وجود  ربفاصله  ریتأثمشابه دیگری نیز  جینتا

 در خدماتشهروندان  حاتیترج یبر روباغ  یهاستمیاکوس

بر  عالوه،  (Boyd et al., 2015داد )اکوسیتمی را نشان 

با  ییافض یهایژگیو و خدمات اکوسیستمی نی، روابط بنیا

( نیز 2020و همکاران ) Olsenارائه شده توسط  جینتا

نشان داد که  2دست آمده در جدول نتایج به مطابقت دارد.

مؤلفه بعد آموزشی دارای بیشترین میانگین و رتبة اول را 

یب در ترتزیستی و سالمت بهابعاد محیطکسب کرده است و 

رتبة دوم و سوم قرار گرفتند. نکتة حائز اهمیت این است که 

های بعد اقتصادی نیز دارای اهمیت باالیی هر چند مؤلفه

رچه دهد اگاست ولی در آخرین رتبه قرار گرفت که نشان می

این بعد در گذشته عامل اصلی ایجاد باغ اجتماعی بوده است 

های بعدی قرار گرفته است که این مروزه در اولویتولی ا

بازخورد مسایل شهرنشینی در عصر حاضر است که 

زیستی اهمیت موضوعاتی مانند آموزش و ابعاد محیط

دست آمده طور کلی بر اساس نتایج بهبیشتری یافته است. به

در کلیة ( sig)داری ایی، سطح معنیاز آزمون تی تک نمونه

است در نتیجه  07/0به این مؤلفه کمتر از  سواالت مربوط

فرض صفر که برابری میانگین محاسبه شده با میانگین 

 شود. دهد، رد میفرضی را نشان می
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 مدل مفهومی کارکرد وخدمات باغ اجتماعی. -1شکل 

 .خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی و کشاورزی شهری باذکر سال و پژوهشگر -1 جدول

 ردیف نام پژوهشگر و سال اجتماعی و کشاورزی شهری خدمات باغ

 UAG (Kaplan,1973; Kaplan, 1990) 1 عنوان یک انگیزه قوی برای شرکت درها بهسالمت شخصی از مدت

 2 (Waliczek et al., 1996) های غیر رسمیمحلی برای آموزش

 شیاگرم راتیو تأث یاگلخانه یکاهش انتشار گازها استفاده از منابع و بازارهای محلی،
 یجهان

(Deelstra and Girardet, 2000) 3 

شخصی، اجتماعی و یا شغلی و همچنین ة آموزش دانش، مهارت و شایستگی در حوز
 سیاست آموزش مداوم

(European Commission, 2000, 

2006; Krasny et al., 2014, 

Saldivar et al., 2004) 
0 

 ,.Shinew et al., 2004; Ferris et al) جامعه یهاباغ یاضاف یاجتماع یایمزا، و کاهش جرم اقوام نیبهبود روابط ب

2001) 
7 

افزایش منافع اجتماعی، همبستگی اجتماعی در سطوح مختلف جامعه و مقابله با عصر 
 ناسازگاری فرهنگی و نئوکالسیک در هلند

(Van Ginkel , 2002 and Deben) 6 

 5 (Whelan et al., 2002) کنندگان، در دسترس بودن میوه و سبزیجاتدر مجاورت مصرفتولید مواد غذایی 

های مختلف جانوری و گیاهی و کاهش دمای شهری و در ایجاد زیستگاهی برای گونه
 نتیجه بهبود آب و هوای نواحی شهری

(Dihlmann, 2003: Crossan et al., 

2015; Bauduceau et al., 2015) 
2 

 2 (Gelor,2003 ) های باغبانیموفقیت در فعالیتاحساس 

 10 (Brown and Carter, 2003) بازار محلی و اثر فرهنگی )غذا و تولیدات قومی(

نقش مهمی در سازگاری مهاجران با یک کشور یا محل جدید، حفظ و به اشتراک 
 هویت فرهنگیگذاشتن 

(Baker, 2004) 11 

 12 (Pothukuchi, 2004) یو مناظر کشاورز یساکنان شهر نیحفظ ارتباط ب

 13 (Buckingham, 2005) ها و سبزیجات است.های محلی، دریافت میوهمزایای اقتصادی مشارکت باغ

 10 (Buckingham, 2005) اهداف و تجارب مشترک در انسجام جامعه

 Graham and Connell, 2006; Li et) انسجام جامعه در افزایش هویت فرهنگی

al., 2010) 
17 

 17 (Domene& Saurl, 2016) گسترش خالقیت فردی خود

 امکان ایجاد احساس تعلق
(Kingsley and Townsend, 2006: 

Kingsley et al., 2019; Kelly, 2012; 

Guitart et al., 2012) 
15 

کنند، یم تیها حماآن یفرهنگ راثیکه از م ینادر یبه جامعه به غذاها یدسترس
 اغبانیب آرامش و حیتفریی، مواد غذا دیدر تول میجوامع مهاجر، شرکت مستق یژه برایوبه

 در خارج از منزل
(Wakefield et al., 2007) 12 
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 .1 جدولادامة 

 ردیف نام پژوهشگر و سال خدمات باغ اجتماعی و کشاورزی شهری

 هیو تغذ ابتیکودکان، د ی، مبارزه با چاقیتازه و مغذ یبه غذاها یبهبود دسترس
 نامناسب

(Vitiello, 2008) 12 

 ,Alaimo et al., 2008; Parmer et al) ترسالم یهامیرژو در نتیجه  جاتیو سبز وهیم شتریمصرف ب

2009) 
20 

 21 (Foeken and Owuor, 2008) برقراری ارتباط بین کشاورزان روستایی و شهری

 22 (Reid, 2008) تصرف زمینجلوگیری از تصرف زمین و قوانین 

 23 (Dubbeling et al., 2009) ترکیب تولید مواد غذایی با کارکردهای فرهنگی در فضای شهری

رد و کارکریزاقلیم زیستی، چرخه مواد مغذی، کنترل )تنوعزیستی کارکردهای محیط
 میراث فرهنگی، کیفیت بصری( )تفریحی، فرهنگی

( Lovell and Johnston, 2009b) 20 

 27 (Kingsley et al., 2009) اغلب ارتباط با طبیعت با افزایش احساس معنوی

 26 (Teig et al., 2009 ) کاهش سرقت و خرابکاری

، و ذربکش، ایجاد بازار محلی و دسترسی به بازار و ملزومات باغبانی از جمله سموم، آفت
 ةنیدر زم دانشی، جامعه، مؤلفه آموزش یهابرنامه ریمدرسه و سا یهاباغ هافروشگاه

درک  ای تیمشاغل و حساس تیری، مدستیزطی، علوم، محییپخت و پز، مواد غذا
 یفرهنگ

(Neustrom and Motsenbocker, 

2009; Somerset and Bossard, 

2009) 

 

25 

 .گذاران قرار گرفته استرشد تولید مواد غذایی در شهر مورد توجه مردم و سیاست
(Sonnino and Spayde, 2014; 

Oosterveer and Sonnenfeld, 2012; 

Lovell, 2010) 

22 

اجتماعی، ساختن فضایی برای فعالیت فیزیکی، کمک  ةاجتماعی، ساخت سرمای ةتوسع
 به وزن سالم، فراهم کردن فضایی برای ارتباط با طبیعت و مزایای اقتصادی

(Draper& Freedman, 2010) 22 

دار شهر با کارکردهای تولیدی، حفاظت انرژی، مدیریت پسماند، تنوع زیتی، پای ةتوسع
، فضای سبز شهری، اقتصادی، اجتماعی، سالمتی انسان، فرهنگی و ریزاقلیمکنترل 

 آموزشی
(Taylor, 2010) 30 

 31 (Van den Berg et al., 2010) خوشبختی شخصی و دیگر اثرات درمانی و همچنین مزایای مستقیم سالمت

 32 (Corrigan, 2011) های مرتبط با تفریح و ورزشانگیزه

های مثبت، آموزش و پرورش، آموزش و توسعه جذب جوانترین اعضای جامعه در فعالیت
 هامهارت

(Bendt et al.,2012:Augustin and 

Beilin, 2011) 
33 

 30 (Litt et al., 2011) زیبایی شهری درفعالیت سیاسی 

 37 (Henryks, 2011) های تفریحی و درمانیغذایی و پتانسیلتولید مواد 

 36 (Bell& Cerulli, 2012) انداز شهریتغییرات در مدیریت شهری و چشم ةزمین

 35 ((Minar and Hoove, 2012) شرایط بهتر برای پیدا کردن یک کار مرتبط

 32 (Minar and hoover , 2012) کاهش نژاد پرستی

سالم، فعالیت بدنی، امنیت غذایی،  بدنمانند وزن دو موضوع اصلی اجتماعی بهباغ
مالکیت و غرور، زیبایی شهری و انسجام اجتماعی و موضوعات فرعی مانند مزایای 

 پردازد.یا سبزیجات می / ها وهای محلی، دریافت میوهاقتصادی مشارکت باغ
(Ginn, 2012) 32 

UAG ها به انگیزه یک حرکت برای افزایش غذا در پاسخ به کمبود آغاز شد، اما
حاضر شامل امنیت  های اولیه در مورد امنیت غذایی گسترش یافته، در حالنگرانی

اجتماعی در  زیست و سالمت، تفریح، آموزش، و همبستگیهای محیطغذایی، نگرانی
 .میان دیگران شده است

(Golden, 2013) 00 

کاهش فقر با ارائه غذاهای تازه در میان کارگران کارخانه طی انقالب صنعتی و در 
 دوران جنگ سرد

(Barthel et al., 2013) 01 

 02 (Wang et al., 2014) کوتاه در امنیت غذایی ةهای عرضایجاد زنجیره

 03 ( Art McCabe, 2014 ) کاهش جرم و کاهش استرس با مالکیت و افتخار

 00 (Bovens et al., 2014) (تر)جدایی بین کسانی که تحصیالت باالتر و پایین قطبیت اجتماعیکاهش 

و اجتماعی مانند کاهش دما، بهبود اقلیمی، زیست های مهم برای اهداف محیطدارایی
 زیستی و همچنین تفریح، سالمت و انسجام اجتماعیتنظیم آب و تأمین تنوع

(Bell et al.,2016; Breuste and 
Artmann, 2015  Genter et al., 

2015; Haase et al., 2014) 
07 
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یة ها با توجه به اینکه میانگین کلافزون بر این، در همة گزینه

بوده است، از نظر  0سواالت باالتر از میانگین فرضی 

ها اجتماعی در سطح منطقه ها در باغمؤلفهپاسخگویان تمام 

(. سایر 3و  2های باشند )جدولاز سطح مطلوبی برخوردار می

دهند و در بررسی تحقیقات نتایج مشابهی را نشان می

های اجتماعی عمدتاً دو موضوع )اصلی و فرعی( مدنظر باغ

 .1 جدولادامة 

 ردیف نام پژوهشگر و سال خدمات باغ اجتماعی و کشاورزی شهری

 06 (Mendis et al., 2014 ) فعالیت بدنی، وزن بدن سالم و امنیت غذایی

 05 (Scheromm, 2015) ثانویتولید مواد غذایی به عنوان انگیزه اصلی یا 

و  تولید غذاهای روزانه خود، حفظ انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی، اقتصادی
 سیاسی

(Esther, 2015) 02 

های فیزیکی و اجتماعی در فضای باز تندرست بودن ، کمک به سالمت جامعه فعالیت
 زیبایی شهری و مالکیتبرای ساکنین شهر، مزایای مشارکت در باغ اجتماعی: انسجام، 

مدرسه، تأثیر بر سالمت و غرور شهری، سالمتی، محیط سالمت تغذیه، مزایای باغ
 فرزندان، توسعه و سالمت کلی کودکان

(Egli et al., 2016) 02 

شده و مبتنی بر واقعیت برای دستیابی های حسابحلهای اجتماعی یکی از اولین راهباغ
شهری برای و اجتماعی از طریق ترویج فضاهای سبز زیستیبه اهداف مختلف محیط

 ها است.ارائه مزایا رفاه انسان

(Bell et al., 2017; Kabisch et al., 

2016; Cabral et al., 2016) 
70 

ه های ثانویهای اولیه )تولید مواد غذایی( و انگیزهدو  انگیزه برای مشارکت : انگیزه
 )تفریح و سالمت(

(Martinho et al., 2016) 71 

خانواده )امنیت غذایی(، شغل اوقات فراغت )تفریح( و دسترسی به  ةتکمیل بودج
 های آموزشیکشاورزی ارگانیک )امنیت غذایی(، محیط زیست، تفریح و انگیزه

(Lipor, 2016) 72 

 73 (Hosseininia et al., 2016) های اقتصادی، اکولوژیکیهای کسب و کار کشاورزی شهری روی بام شامل جنبهمولفه

در حال تبدیل شدن به  قابل توجهیطور های باغ مدرسه بهبرنامه در سطح جهانی،
 محبوبی است موضوع

(Berezowitz et al., 2015) 70 

جوانان و  یبرا یشغل یهافرصت، محله کیسبز در شهرها به  یافزودن فضاها با
 یگاهآ، افزایش کنندگانو مصرف دکنندگانیتول نیب متیاختالف ق کاهش ن،داوطلبا

 افراد یو روح یسالمت جسم ی، بهبوددر جوامع شهر ستیزطیمح

(Tiraieyari et al., 2017) 

 
77 

 76 (Sanye et al., 2018 ) کاهش و بهبود سیستم توزیع و حمل و نقل غذایی

 یبا برگزار در انتشار اطالعات نقشمعه، در جا یمثبت فرهنگ یهنجارها جیترو
 تی، تقویمواد آموزش عیتوز و یآموزش یدادهای، رویآموزش یبخش یآگاه یهابرنامه

 یبرا یمال یهامشوق ،جوامع ییبه منظور جابجا یو فرهنگ یاجتماع یهنجارها
 ساکنان کم درآمد

(Tiraieyari et al., 2019) 75 

 هایو محل یهستند که توسط جوامع محل یاجتماع-یفرهنگ یاهدهیپد باغ اجتماعی 
 اندشده جادیا

(wesener et al, 2020) 72 

 

 .مختلف اهمیت خدمات و کارکردها در ابعادهای توصیفی مربوط به تایج آمارهن -0جدول 

 انحراف معیار میانگین تعداد ابعاد

 62323/0 7511/7 22 آموزشی

 72205/0 0265/7 22 محیط زیستی

 02772/0 3250/7 22 سالمت

 60227/0 3330/7 22 سیاسی

 60227/0 3330/7 22 اکولوژیکی

 72122/0 1522/7 22 فرهنگی

 72526/0 1000/7 22 اجتماعی

 62201/0 2605/0 22 اقتصادی
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(؛ موضوعات اصلی شامل Ginn, 2012قرار گرفته است )

عدی است و موضوعات فرعی به مفاهیم خاصی مفاهیم چند ب

مایند؛ ناند و به موضوع اصلی کمک میاشاره دارد که پیچیده

طور کلی موضوعات فرعی زیر مجموعة موضوع اصلی به

)شامل وزن بدن سالم، دریافت میوه و سبزیجات، مشارکت 

های محلی، فعالیت بدنی، امنیت غذایی، مالکیت و در باغ

عنوان مثال غرور، زیبایی شهری و انسجام اجتماعی( است، به

 Alaimoتوان به بررسی تأثیر مصرف میوه و سبزیجات )می

 مختلف. اهمیت خدمات و کارکردها در ابعادمربوط به تست نتایج آزمون تی -3جدول 

 ابعاد
Test Value = 4 

 سطح معنی داری آزادیدرجه  t مقداره
 حد اطمینان 27%

 حد باال حد پایین

 0227/1 2312/0 *** 21 210/10 اقتصادی

 2023/1 2205/0 *** 21 220/12 اجتماعی

 2233/1 0723/1 *** 21 332/12 فرهنگی
 0722/1 2027/1 *** 21 211/21 سیاسی

 6127/1 3570/1 *** 21 012/20 محیط زیستی
 0722/1 2027/1 *** 21 211/21 اکولوژیکی
 5102/1 0250/1 *** 21 516/21 آموزشی
 0252/1 2262/1 *** 21 002/25 سالمتی

 

 ی.ابعاد باغ اجتماع نیب یهمبستگ -0 جدول

 یسالمت یآموزش یکیاکولوژ یستیز طیمح یاسیس یفرهنگ یاجتماع یاقتصاد یهمبستگ

 **136/0- 125/0- 072/0 127/0 072/0 0.183 **352/0 1 یاقتصاد

 273/0 **255/0 **355/0 **717/0 **355/0 **755/0 1 **352/0 یاجتماع

 **326/0 603/0 **367/0 **327/0 **367/0 1 **755/0 123/0 یفرهنگ

 **720/0 053/0 **000/1 **501/0 1 **367/0 **355/0 072/0 یاسیس

 **722/0 270/0 **501/0 1 **501/0 **327/0 **717/0 127/0 یستیز طیمح

 **720/0 053/0 1 **501/0 **000/1 **367/0 **355/0 072/0 یکیاکولوژ

 **066/0 1 **053/0 *270/0 **053/0 **603/0 **255/0 125/0- یآموزش

 1 066/0 **720/0 **722/0 **720/0 **326/0 *273/0 136/0.- یسالمت

 

 ی.اجتماع باغ مختلف ابعادبین  ةسیمقا -3 شکل
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et al., 2008; Litt et al., 2011; Hanbazaza et al., 

( Zick et al., 2013های اجتماعی )( یا تأثیر شبکه2015

عنوان موضوعات فرعی( در وزن بدن سالم؛ بررسی تاثیر )به

طور ( یا فعالیت بهMaller et al., 2006تماس با طبیعت )

عنوان موضوعات فرعی( ( )بهPark et al., 2014منظم  )

 ,.Litt et alدر فعالیت بدنی؛ بررسی تأثیر مزایای اقتصادی )

2011; Wang et al., 2014های عرضة کوتاه ( و زنجیره

(Wang et al., 2014در ( )به )عنوان موضوعات فرعی

امنیت غذایی؛ بررسی تأثیرکاهش جرم و کاهش استرس 

(Art McCabe, 2014در ( )به )عنوان موضوعات فرعی

 Saldivarمالکیت و افتخار؛ بررسی تأثیر مشارکت مدنی )

and Krasny, 2004( و فعالیت سیاسی )Litt et al., 

عنوان موضوعات فرعی( در زیبایی شهری؛ ( )به2011

 ,Graham and Connellبررسی تأثیر هویت فرهنگی )

2006; Li et al., 2010 تجارب مشترک ( یا اهداف و

(Buckingham, 2005در ( )به )عنوان موضوعات فرعی

باغ  جنبش( اشاره نمود. Egli et al., 2016انسجام جامعه )

طور مداوم در جهان در حال که بهاجتماعی، یک پدیده است 

 رییبا گذشت زمان تغ این جنبشموانع و امکان  ،تحول است

از  یاریبس .رندیگمیقرار  یزمان تغییراتتحت  ایکرده و 

-یفرهنگ یموانع و امکانات گزارش شده که به فاکتورها

 ترشیب باغ اجتماعیدهند که یاشاره دارند، نشان م یاجتماع

 یهستند که توسط جوامع محل یاجتماع-یفرهنگ یهادهیپد

 .(Wesener et al., 2020) اندشده جادیا

 
 .های ابعاد باغ اجتماعی بر اساس نظرات پاسخگویانلفهؤاهمیت م ةدرج ةمقایس -0 شکل
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، مقایسه میانگین ابعاد باغ اجتماعی با 3در شکل 

، کمینه q1 ،q3تفاده از نمودار که شامل میانه، میانگین، اس

ای نشان داده شده است. نتایج نشان و بیشینه است، جعبه

دهندگان به درجة اهمیت، درصد پاسخ 57داد که بیش از 

دادند که بیانگر اهمیت همة ابعاد باغ  7امتیاز بیشتر از 

نیز درجة اهمیت هریک از  0اجتماعی است. درشکل 

ه داده شدهای ابعاد باغ اجتماعی در قالب نمودار نشان مؤلفه

، کمینه  q1 ،q3است و متغیرهایی همچون میانگین، میانه، 

ل، . در شکدهدو بیشینه برای هر مؤلفه در هر بعد را ارائه می

ترتیب مانگین مرتب شده ها بههای هریک از مؤلفهرتبه

های بعد سالمتی )شادابی و سرزندگی(، است، در مؤلفه

یک )حفاظت از آموزشی )توسعة کشاورزی خانگی(، اکولوژ

زیستی )زیبایی و منظر شهری(، های محلی(، محیطگونه

سیاسی )گردشگری(، فرهنگی )ارتباط و تعامل با کشاورزان(، 

های اجتماعی )فضای تفریحی( و اقتصادی )استفاده از زمین

رها شده شهری( در رتبة اول قرار داردند محققان دیگر نیز 

ی نوان مثال سالمتی یکعبه اند؛نتایج مشابهی گزارش کرده

از کارکردهای باغ اجتماعی است و شامل عملکرد مطلوب 

 پذیری، تجارب عاطفیفیزیکی و روانی است که با انعطاف

 Huppertشود )مثبت و رضایت کلی زندگی حاصل می

and So, 2013) .های اجتماعی گرچه ارتقای سالمت در باغ

ج مشارکت در ای دارد و در بسیاری از نتایاهمیت ویژه

طور مثبت بر سالمت تأثیرگذار بوده های اجتماعی بهباغ

های اجتماعی است، با این حال سالمتی هدف نهایی باغ

. در بعد آموزشی، باغ اجتماعی (Egli et al., 2016) باشدنمی

عنوان محیطی برای آموزش کشاورزی به خانواده دارای به

ب جهت ارتقای اهمیت بوده که بیانگر یک راهکار مناس

باشد.  در بعد اقتصادی ترویج فرهنگ کشاورزی شهری می

های رها شده شهری در جایگاه اول قرار استفاده از زمین

های را برای اجرای توان اختصاص این زمینگرفت که می

باغ اجتماعی پیشنهاد دهد و نکتة حائز اهمیت در بعد 

شان که ناقتصادی قرار گرفتن تولید در رتبة هفتم است 

دهد اگرچه باغ اجتماعی با هدف تولید شکل گرفتند اما می

های بعدی واقع شده است. در حال حاضر تولید در اولویت

ارائه شده است و نتایج  2ترتیب در سایر ابعاد نیز در جدول 

 دست آمده است.های اجتماعی بهمشابهی از کارکردهای باغ

 

 بحث

علّت کارکردهای بهکشاورزی شهری و باغات اجتماعی 

وزشی و آم شناختیمختلف اجتماعی، سالمتی، اقتصادی، بوم

 ریزی و معماری شهریهای کلیدی برنامهیکی از مؤلفه

های خاص هستند که در کشورها و مناطق مختلف پویایی

خود را دارد که درک پویایی بین این خدمات و کارکردها از 

شهرهای بزرگ با مشکالت ویژه در های تحقیقاتی بهاولویت

. شودزیستی، سالمتی و اجتماعی محسوب میمختلف محیط

در این راستا، نتایج تحقیق حاضر که بر اساس فراترکیبی از 

های اجتماعی مبتنی بر خدمات و کارکردهای اصلی باغ

چارچوب نظری و مطالعات صورت گرفته در قالب یک الگوی 

، فرهنگی، سیاسی، بعد اقتصادی، اجتماعی 2مفهومی با 

، آموزشی و سالمت انجام شده شناختیزیستی، بوممحیط

تواند سبب های اجتماعی میدهد که باغاست، نشان می

پذیری شهری، افزایش مشارکت مردم در شهر و مسئولیت

احساس تعلق به شهر را فراهم کند که در نهایت باعث 

و در گردد افزایش مشارکت مردم در سایر امور شهری می

نتیجه با تقویت سرمایة اجتماعی از طریق تقویت انسجام 

ها، عدالت اجتماعی، حس تعلق و امنیت غذایی در محله

ها منجر به توسعة اجتماعی و کاهش محرومیت شهر

 یایاز مزا یاگسترده فیطهای اجتماعی . باغشودمی

را ارائه  یو فرهنگ یستیز طی، محی، اقتصادیاجتماع

، گذاراناستیس توجه شینجر به افزادهند که میم

 ,.Guitart et alمحققان شده است )جامعه و  یهاسازمان

گذاران و همچنین نتایج نشان داد همراهی سیاست .(2012

گذاری برای ویژه در زمینة حقوقی و قانونریزان بهبرنامه

  توسعة باغات اجتماعی اهیمت اساسی دارد.

عبارتی، ساختارها و ارتباطات اجتماعی یک کارکرد و به

محلی است و اقتصاد خدمت شامل سطح توسعة اجتماعی 
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 یهادر طول بحران ییغذا تیامن توانجمله میکه ازآن

 تر نییپا یزندگ تیفیبا ک ییدرکشورها یاقتصاد

(Partalidou and Anthopoulou, 2017; Seguí et 

al., 2017 )در حیتفر یبرا ییهاصتآوردن فر فراهم 

برای مثال  ( را نام برد.van der Jagt et al., 2017) عتطبی

ی رشه ةحوم ةشد بیمناطق تخری باغ اجتماعی در سازادهیپ

باعث بهبود خدمات اکوسیستمی در شهرهایی مانند پراگ 

(Horak et al., 2018( سالزبورگ ،)Breuste and 

Artmann, 2015( بلگراد ،)Cepic et al., 2020 برلین ،)

(Hilbrandt, 2019 زاراگوزا ،)(Martinez et al., 2018) ،

 Seguí( و آلیکانته )Albaladejo et al., 2021مورسیا )

et al., 2017 .شده است ) 

و  یاجتماع یایمزا جایگاه ودر مورد اندکی مطالعات  

 Scott etباغ اجتماعی بررسی شده است ) مختلف یاقتصاد

al., 2018; Perez et al., 2006 برخی از تحقیقات اثرات .)

ز سب یهاستمیاکوس گریشده توسط انواع د جادیارفاهی 

ها مانند پارک( Bockarjova and Botzen, 2017ی )شهر

(Bockarjova et al., 2020) ی عموممهیسبز ن یفضاها

(Daams et al., 2019 )ی شهر یجنگل یهاو پارک

(Chen and Qi, 2018) بر تقاضا  یی مؤثرعوامل فضا و

 Tiraieyariاند )ی را بررسی کردهسبز شهر یفضاها یبرا

et al., 2019; Ye and Yoshida, 2019همین دلیل (.  به

ی براخدمات اکوسیستمی  تیعوامل مرتبط با اهم ریتأث

است. این در حالی است که باغات  نشدهمشخص  ندانشهرو

 Tianهستند ) میرمستقیو غ میمستق یایمزا اجتماعی دارای

et al., 2020ی خدمات فرهنگتوان به ( که از آن جمله می

، آموزش یو روح جسمی رفاه ،حیمانند تفرباغ اجتماعی 

 ,Church et al., 2015; Adekunle) ستیزطیمح

انکه نش غذا دیسالمندان با تول برایرفاه  افزایش (2013

 ییغذا تیه امنب و یشهر یهاغبا جیارزش ترو ةدهند

 Barthel and) کندیکم درآمد کمک م یهاخانواده

Isendahl, 2013; Partalidou and Anthopoulou, 

 یخدمات فرهنگ شتریب تیاهم در رابطه با .اشاره کرد (2017

ا ب ستیزطیآموزش محاز طریق  خدماتتوان گفت، این می

و  یکشاورز یهامهارتکسب دانش و  یریادگی تسهیل

ه تأثیرگذار است و عالو گریبه نسل د یها از نسلانتقال آن

را  یدیو اوقات فراغت جد یحیمناطق تفربرآن میتواند 

 (.Hake, 2017; Lackey et al., 2019کند )فراهم می

He وLiu  (2016 ،)اظهار داشتند که افراد با درآمد  نیهمچن

 و دهندینشان م یبه خدمات فرهنگ یشتریب ةباال عالق

 در حیتفر جهت یسبز شهر یفضاها یبرا یشتریارزش ب

بهبود  یرا برا ییابتکارها تا جایی که شوندیقائل م عتطبی

 Martínez et) کنندمی اعمال ی اکوسیستممیخدمات تنظ

al., 2019 .)غذا، تأمینی مثل ، در ارائه خدماتنیبر ا عالوه 

نوع  نیا یابیکننده در ارزنییعامل تع کی یعیمواد طبو  آب

 توان در مطالعاتیرا م یمشابه جهینتو  است یشهر یهاباغ

 افتی ییاروپا یشهرها ریاز سا جایگاه باغ تخصیصی

(Palau et al., 2019 .)ای باغ بر یاجتماع یتقاضا برآورد

 شده کهخاص  یچارچوب قانون کی جادیمنجر به ااجتماعی 

 Ribeiroد )شومی رفتهیطور گسترده توسط شهروندان پذبه

et al., 2020در اکثر کشورها  (. در حال حاضر باغ اجتماعی

(. کاربری Moran and Fernandez, 2014) وجود ندارد

و  یمحل یهااستیس یدر طراحتواند های شهری میباغ

 Johnstonمورد استفاده قرار گیرد ) هانیگزیانتخاب جا

and Ramachandran, 2014بررسی جایگاه اجتماعی .) 

 اتیادب ةبه توسع یمناطق شهر ریدر سا یاجتماع اجرای باغ

مناطق اطراف شهر  تیریو مد یحکمران ةنیدر زم ابیکم

به اینگونه مطالعات  ،(Spyra et al., 2020) کندیکمک م

 یزیربرنامه در کند تایکمک م رندگانیگمیتصم دانش

گام بردارند شهروندان  تیاکثر مقبولو  کارآمد یشهر

(Albaladejo et al., 2021.) باغ  اهمیت همة ابعاد

نوع  نیبودن ا دیمفاجتماعی در این تحقیق مشخص شده و 

مطالعات مورد  ریمطالعه را نشان داده است، که قبالً در سا

تواند به یکار م نی، انیبنابرا .استقرار نگرفته  دیتأک

مردم را بهتر  حاتیکمک کند تا ترج یشهر زانیربرنامه

 یاجتماع تواند رفاهیرا اتخاذ کنند که م یماتیناسند و تصمبش
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 .حاصل از اقدامات خود را به حداکثر برساند

 لیلدهب های اجتماعیتوان گفت باغبراساس نتایج می

 هستند به همینارزشمند  اریها بسشهروندان در آن مشارکت

 نیتأم یبرا یابرنامهشهری باید  یطراح هنگامدلیل، 

خدمات و کارکردهای  دانشمبتنی بر ، یسبز شهر رساختیز

ی در نظر ضرور یاجتماع حاتیمطابق با ترجها این باغ

خاص  خدمات و ارائه حاتیاز ترج شتریب یآگاهگرفته شود. 

کمک شهری  یزیربه بهبود برنامهتوسط باغ اجتماعی 

دارای باغ  مجاورت شهروندان با مناطق اهمیت .کندیم

باغ  ارابتک یاجتماع رشیپذی سازبرجستهاجتماعی منجر به 

از لذت ایجاد  امیپاجتماعی می شود که این امر دارای دو 

 یاها برنوع پروژه نیا یمال -یاقتصاد تیقابلیک طرح و 

 شهری است. تیریمد

 یهاتیصراحتاً قابل مشخص شدن جایگاه باغ اجتماعی

م ک و دهدیرا نشان می و ... ستیزطیمحی، ، اقتصادیاجتماع

های اجتماعی در ایران توجهی به جایگاه و ارزش واقعی باغ

های اجتماعی باعث شده است که، طرح ایجاد و توسعة باغ

گذاران شهری چندان مورد ریزان و سیاستتوسط برنامه

توجه قرار نگیرد که به احتمال زیاد ناشی از شناخت و 

ن گذاران در ایمشارکت پایین مسئولین شهری و سیاست

رسد که تمایل و مشارکت مردم نظر میحوزه است و حتی به

گذاران نیز در این خصوص از مسئولین شهری و سیاست

بیشتر است. درحال حاضر، پرداختن به این موضوع برای 

گذاران به جای یک موضوع مهم و کاربردی برای سیاست

ی دارد و شاید یک جایگاهیتوسعه پایدار شهر حالت شعاری و 

شود مشکالت از دالیلی که باعث ایجاد این تفکر می

معیشتی و اقتصادی امروزه مردم در کشور است و کاشت 

یشتر ها، بسبزیجات، گل و گیاه در یک قطعه زمین توسط آن

ایج این شود. نتو نیاز ثانویه تلقی می آلایدهبه یک تفریح 

تری نسبت جایگاه پایینداد که بعد اقتصادی تحقیق نیز نشان

به سایر ابعاد نزد مردم دارد ولی تحقیقات در این زمینه نشان 

های اجتماعی در شهرها اندازی و توسعة باغدهد که راهمی

بخش قوی برای دردها عنوان یک مسکن و آرامتواند بهمی

عبارتی، با ایجاد یک فضای سالم و مشکالت مردم باشد. به

بی و طراوت مردم شده و با افزایش و صمیمی باعث شادا

تواند در حل مشارکت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می

مشکالت مردم در منطقه، شهر و حتی کشور راهگشا باشد. 

همچنین با توجه به فرهنگ ایرانی و اسالمی کشور، حتی 

ها عنوان یکی از بهترین گزینهتوان بههای وقف را نیز میباغ

نظر گرفت تا عالوه بر تداوم حفظ و  برای باغ اجتماعی در

 های وقفهای باغها، بسیاری از نابسمانینگهداری این باغ

کشور را حل و از خدمات و کارکردهای باغ اجتماعی نیز 

 مند نمود.بهره

 

 نتیجه گیری 

از خدمات و  یبیفراترک هیپژوهش، ارا نیهدف از ا 

بر اساس چارچوب  یاجتماع یهاباغ یاصل یکارکردها

 ستاپژوهش بوده  ةنیشیو مطالعات صورت گرفته در پ ینظر

 یوالگ کیمقاله در قالب  یهاافتهی بیفراترک جه،یدر نت

 ،یتصادبعد اق 2 یالگو دارا نی. ادیگرد هئادغام و ارا یمفهوم

 ،شناختیبوم ،یستیزطیمح ،یاسیس ،یفرهنگ، یاجتماع

 کپارچهیصورت جامع و هو سالمت است که ب یآموزش

 و بیترک ،ییرا شناسا یباغ اجتماع یخدمات و کارکردها

عنوان خدمات لفه بهؤم 127 قیتحق نی. در ادهدیم شینما

در نظر گرفته شده  یباغ اجتماع یبعد برا 2 نیو کارکرد ا

 یاجتماع یهانشان داد که باغ قیتحق نیا جیاست. نتا

 یریپذتیمسئول ،مردم در شهر مشارکت دادنبا  تواندیم

احساس تعلق به  شیبا افزا نیدهد، همچن شیرا افزا یشهر

مشارکت  شیمردم در شهر باعث افزا حضور داشتنشهر و 

 تیبا تقو جهیدر نت، خواهد شد زیامور شهر ن ریمردم در سا

 ییغذا تیحس تعلق و امن ،یدالت اجتماعع ها،لهانسجام مح

 نیا یهاافتهی. بر اساس دادکاهش را  تیها محرومدر شهر

خدمات و  یکه با توجه به گستردگ بیان کرد توانیم قیتحق

 نیدر ابعاد مختلف، چنانچه ا یاجتماع یهاکارکرد باغ

ها در باغ نیا گاهیشده و جا یگذارخدمات و کارکردها ارزش

 به منافع باغ یابیدست یبرا توانیشهر مشخص گردد، م
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 یکشور را به صورت جد نیو مسئول استمدارانیس ی،تماعاج

مطالعات الزم  یو قانون یحقوق ةنموده تا در حوز بیترغ

 نیو توسعه ا جادیجهت ا لیانجام شود و در خصوص تسه

.ردیصورت بگ یها مشارکت جدباغ
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