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Introduction: Nowadays, the majority of the world’s population lives in urban areas, and the 

dependence of most cities on global resources makes them highly vulnerable to shocks that 

disrupt their current supply systems, in such a way that their vulnerability has become more 

visible after the Covid-19 pandemic. Hence, in order to avoid an imminent disaster, cities should 

take quick measures in interacting with the metabolism of natural ecosystems to better prepare 

for future crises. Since the landscape is one of the most important areas related to sustainability, 

it can link nature with the built environment while redefining and reinterpreting the 

classification of open spaces and agricultural production in the form of a network of green and 

open urban infrastructures and create an opportunity to increase sustainability in current cities 

by emphasizing urban cultivation as a socio-economic catalyst. On the other hand, since in the 

process of current urban planning, food production and supply have not received great attention, 

unlike other urban infrastructures such as water and electricity, the links with local food systems 

have been disrupted. During the development process, cities have lost vast areas of fertile 

farmlands and largely benefited from having access to a globalized food system. Consequently, a 

disorder in the supply and an increase in food prices can affect consumers in urban areas, 

especially the poor people, and increase the vulnerability of cities to environmental, socio-

economic, and geopolitical pressures. Therefore, the issue of revising new production methods 

to adapt to a sustainable outlook for the future city is an urgent challenge for today's policies. 

Given the potential of continuous productive urban landscapes in integrating the food system 

with the urban economic and ecological system, CPULs are becoming increasingly common in 

many urban areas across the world and are being implemented in response to social as well as 

socio-economic concerns. In Europe, creating sustainable food systems, just like challenges of 

the economy, public health, and transportation, is one of the most important challenges of the 

21st century, when facing the increase in the world’s population. The continuous productive 

urban landscape is looking for presenting a novel approach for current urban planning and 

encompasses the idea of using food as a re-connector to design future spaces by incorporating 

urban agriculture into the future planning of cities for healthier neighborhoods and creative 

solutions to food production needs. Consequently, continuous productive urban landscapes as 

nature-based solutions can be an appropriate choice for the development of more sustainable 

and resistant cities. Based on the literature review and the originality of the concept of 
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continuous productive urban landscapes, the present study aims to scrutinize the dimensions 

and components of continuous productive urban landscapes in order to identify the capacities of 

this strategy so as to achieve the conceptual framework of CPULs as a solution towards 

sustainable development and to help increase the tolerance of cities through creating food 

security and social capital as well as promoting circular economy. 

Methodology: The present study has examined the recent literature in the field of dimensions 

and components of continuous productive urban landscapes (CPULs) according to the preferred 

guidelines for systematic reviews and meta-analyses. This method includes four steps: 1) 

searching based on online databases, 2) screening process, 3) having access to the selected 

articles, and 4) summing up the related articles. First of all, in order to access the relevant 

articles for review in the present study, four comprehensive databases were used as the main 

sources: Google Scholar, Web of Science, Science Direct, and Scopus. In this regard, in the 

aforementioned scientific database, some keywords were searched in the title and keywords 

section, which included continuous productive urban landscapes, urban landscape and 

landscape, a city with continuous productive urban landscapes, productive and dynamic. In the 

primary search, 366 articles from 2000 to 2020 were identified, out of which 93 were selected as 

the top qualified articles. Subsequently, their contents were explored with the aim of analyzing 

the dimensions and components of CPULs in order to provide the CPULs strategic framework.  

Discussion: By reviewing the theoretical foundations and considerations presented by 

landscape researchers, it is found that CPULs as a new strategy in the field of urban planning and 

designing involve various aspects and dimensions. The outputs indicated that CPULs strategy 

had four dimensions: environmental, socio-cultural, economic, and infrastructural-physical. The 

highest frequency was related to the factors of education and in formativeness with a frequency 

of 15. Tolerance, helping in sustainable development and preserving biodiversity with the 

frequency of 12 and food security, creating a place for leisure, social interaction and public 

health with the frequency of 11 are among the 34 studies that were emphasized. However, 

according to the distribution of tolerance and sustainable development in the studies of experts 

in this field, it can be concluded that the concept of CPULs encompasses the dimensions of 

sustainability and tolerance and can be considered a nature-based solution in the present and 

future urban development.  

Conclusion: The final achievement of this research is a comprehensive theoretical framework of 
CPULs as a new model of urban development and a nature-based solution for urban tolerance 
and sustainable development of present and future cities, which specifies that CPULs in the form 
of environmental strategy and with an emphasis on urban agriculture can contribute to more 
stable and flexible food systems and, while playing a role as a socio-economic catalyst, increase 
the spatial quality of the urban area towards urban resilience. Also, it is necessary given the 
capacities and potentials of CPULs. This strategy should be included in both city policies and city 
growth strategies. Hence, urban planners, policymakers, urban researchers, and local managers 
can utilize this approach as a new model of urban development for urban tolerance and 
sustainable development of cities, while focusing on it on three micros, medium, and macro 
scales.  

Highlights: 
Introducing the capacities and potentials of CPULs as a nature-based solution (NBS);  

Proposing a review of new production methods; identifying CPULs as an economic-social 
catalyst 
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ثر شهرها به کاتگی بساو با توجه به اینکه امروزه مناطق شهری میزبان اکثریت جمعیت جهان هستند، بیان مسئله:

پذیرکرده کنند، بسیار آسیبیهای تأمین فعلی آنها را مختل مهایی که سیستممنابع جهانی،آنها را در برابر شوک
بیشتر آشکار گردید؛ بنابراین برای جلوگیری  19-گیری کوویداست، چنانچه شکنندگی شهرها پس از شیوع اخیر همه

های طبیعی برای آمادگی سریعی را در تعامل با متابولیسم اکوسیستم داماتید اقبا اهالوقوع، شهراز یک فاجعه قریب
جدید تولید برای سازگاری با  هایشیوهرو موضوع بازنگری در ند، ازاینکارگیرای آینده بههبهتر در مقابل بحران

 .های امروز استانداز پایدار برای شهر آینده، چالش فوری سیاستچشم

 continuous)یکپارچهمولدشهریمناظراستراتژی کارگیری با به شهرها یآورتاب شیزااف هبکمک  هدف:

productive urban landscapes) رهیارتقاء اقتصاد داو  یاجتماع هیسرما ،از طریق ایجاد امنیت غذایی
 ی است.ا

اتژی جستجوی استر نیودتای با برالگوی چهار مرحله یمند مبتننظامروش مرور قیاز طراین پژوهش  روش:

های گاهیدر پا« مولدیشهرمنظر» و«کپارچهیمولدیشهرمناظر»،«منظرمولد»واژگان و با جستج ندایمقاالت و فر
 نیشدند که از ا ییشناسا  2022  تا  2000 یهامقاله در سال 366 هیاول یدر جستجو د،یاستنادی برتر آغاز گرد

د سؤاالت پژوهش انتخاب شدن سخ بهو پا ترقیعم یمنظور بررسبه طیواجد شرار تربعنوان مقاالت مقاله به 93د تعدا

 قرار گرفت. ییواکاوش محتمورد  CPULsارائه چهارچوب استراتژیک  منظوربهو 
-شهریمناظر کیمنظور ارائه چهارچوب استراتژبه کپارچهیمولدیشهرمناظر یهاابعاد و مؤلفه شناسایی :هاهافتی

  CPULs هیکپارچمولد

 از توسعه یدیجد یعنوان الگوبه CPULsنظری جامعی از  چهارچوباین پژوهش دستاورد نهایی  ی:ریگجهینت

 است. ندهیحال و آ یشهرها داریو توسعه پا یشهر یآورابت یرا NBS عتیبر طب یمبتن یحلراه ی وشهر

 نکات برجسته:

  بالقوه  یهالیو پتانس هاتیظرفمعرفیCPULs نوان راه حل مبتنی بر طبیعت به ع(NBS ) ،پیشنهاد 
 اجتماعی –ی به عنوان کاتالیزور اقتصاد  CPULs، شناسایی دیتول دیجدشیوه های در  یبازنگر

 
و « زهرا سادات سعیده زرآبادی»کتر اهنمایی دربه « (CPULsی اکولوژیک سبز و باز شهری )مولد با ایجاد شبکه هاارائه الگوی شهر» ه از رسالۀ دکتری سپیده سنجری با عنوانبرگرفت مقالهاین 1 

 .به انجام رسیده استشگاه آزاد اسالمی ات دانقوتحقیمعماری، واحد علوم  هرسازی، دانشکدۀ عمران، هنر ودر گروه ش« بهزادفر مصطفی»مشاورۀ پروفسور 

بر مرور  یمبتن یمناظر شهر ردایتوسعه پا یسوبه دیجد یکردیروCPULs یهاابعاد و مؤلفه یواکاو(. 1401ی .)فادفر، مصطزو بهسعیده زهرا سادات  ،یزرآباد ،دهیسپ ،یسنجرارجاع به این مقاله: 
 UPK.2022.21706.1772https://dx.doi.org/ :oiD/10.22124 .42-1 ،(2)6 ،شهرسازی دانش. مندظامن
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 بیان مسئله
 یهامحیط بر هابازتاب و قلمروهاابعاد،  ازجمله، آن هایجنبه همه با مباحث مهم در حوزه شهرسازی، پایداری نیترمهم از یکی امروزه
ی سبز هارساختیزی از اشبکهدر قالب  تواندیماست  پایداری به مربوط یهاحوزه نیترمهم از منظر یکی ازآنجاکهشده است. ساخته

 یفرصتتماعی اج-اقتصادی زوریکاتال کیعنوان بهبر کشت شهری  تأکیدبا  داده و پیوند شدهساخته محیط با و باز شهری طبیعت را
 دی، تولمعاصر یشهر یزیردر نظر داشت که در روند برنامه دیبا ایجاد کند. از سوی دیگر، ی معاصرشهرها ی درداریپا شیافزا یبرارا 
 دهیحوزه ناد کی کماکانو  هآب و برق، چندان موردتوجه قرار نگرفت شهری چونهای زیرساخت سایر برخالف ییمواد غذا نیتأمو 

 یهای زراعاز زمین یعیتوسعه مناطق وس فرایند در طولو شهرها مختل شده  یمحل ییغذاستمیسبا  وندهایپ روازاین .شده استگرفته
اختالل در عرضه و  . درنتیجهمند شدندشده بهره یجهان ییغذاستمیس کیبه  یاز دسترس اغلبخود را از دست دادند و  زیحاصلخ

پذیری اده و آسیبتحت تأثیر قرار د را یشهر یویژه فقرابه یشهرمناطقکنندگان در تواند مصرفمی ییغذامواد متیق شیافزا
شهرها تا به  نقش اگرچهدارد بیشتر کند. این موضوع بیان می کیتیو ژئوپل ی، اجتماعی، اقتصادیطیمح یدر برابر فشارهاشهرها را 

ویت،  ،اسپچ) است «یدیتول»های شهرها به سیستم لیمفهوم تبد جیترو ،دیجد یکردهایرولیکن  مطرح شده «یمصرف»امروز عمدتاً 
 یآورباز تا یاساس ی، بخشیدر مواجهه با آشفتگ یشهرمردم یغذا برا یکاف ریبه مقاد یازآنجاکه دسترس .(2016، 1و سیبرت سوبودا

 دیجد یهادر روش یبازنگر کنندیها فراهم کند، مصرف مآن یتواند براها میآن کینزد یکیزیف طیازآنچه مح شتریشهرها بو  است
 یضرور ،داریخود پا یهاطیشهرها به مح لیتبد یبرا داریخود پا یمدل شهر کیبه  ازین و داریانداز پابا چشم یسازگار یبرا دیتول

 یو جامع برا داریپا د،یجد رشد یاستراتژ کی جادیا 192-کووید  یمعاصر و اثرات پاندم یتوسعه شهر یهاچالش .رسدیبه نظر م
 یرا برا یجهان ازیو ن یو کشاورز ییغذاموادهای بهبود سیستم عت،یمراقبت از طب ،یزندگتیفیکمردم و سالمتبهبوداقتصاد، تیتقو

 ا،یواگل ،یزانز؛ 2009 ،3ویاریزیو ال لمازیتورک یکانبا لماز،یترک ترو،یپل) کندیآشکار مشتریب ،ریپذسالم و انعطافییغذاستمیس کی
 یرا دارند که نه تنها در بهبود لیپتانس نیکه ا دهندینشان م یشهر ییغذا یهاستمیس گر،یاز طرف د (.2021، 4یو بوک گارولویاسپ

و با گذار  نندک فایا ینقش اساس ندهیآ یاقتصاد ای یبهداشت ،یطیمحستیز یهاجوامع در برابر چالش یآور، بلکه در تاب19-دیاز کوو
از جوامع  یاریامروزه در بس د.نگام بردار داریپا یاندهیبه سمت آ یفعل ییغذا یهاستمیمجدد س یو جهت ده یکیاکولوژ-یکشاورز

وان به عن یطوالن مدت یشناخته شد که برا «یزندگ یبرا یاساس تضرور» کیبه عنوان  تیغذا در نها ،یمحل یو شوراها یشهر
 یریگمانند همه رمنتظره،یغ یهابحران نینو همچ یطیمحستیز یهاتیفور نرویاز ا نبود. یاحرفه یزیربرنامه یکانون توجه جد

به منظور  یشهرهیو حاش یشهرییغذا یهاستمیو س یکشاورز یزیرو برنامه یشهریطراح، ما را از ضرورت انطباق 19-دیکوو
گزارش  چنانچه در (.1202، 5و فاکس کامپر یچوفسکیمیش ،)اسپچ سازدیآور و عادالنه آگاه متاب ،یقابل زندگ یهامکان جادیا

 .تنوع زیستی باید در مناطق شهری احیا شود ،آورتابزیست و اقتصادی شود که برای دستیابی به محیط(، استدالل می2012) 6هبیتت
سبب شد  ییغذاتیامنها بر آن ریو تاث یزراع یهاتیو محدود تیجمع شیافزا ،ینیشهرنش گسترش ،یمیاقل راتییتغبا توجه به 

 یدرصد از غذا 40 ییغذاتیامن نیتام یبرا یآت یهادههکنند که در  ینیبشیپخود  یهابرنامهچون فائو در  یالملل نیب یهاسازمان
است  قرن یهاچالش نیاز بزرگتر یکی یشهر ییغذاتیامنحفظ  .(1399، اصفهانی الحی ص)کرمی و  شود دیدر شهرها تول دیبا ایدن

 دیتول ینه تنها برا منظر ،یاز طراح وهیش نیدر ا .شده است شهریسبزیهارساختیزبه  و توجه یکشاورز کردیروکه موجب اتخاذ 
در  تواندیم یشهریکشاورزمنظر. ردیگیم مورد استفاده قرار زین عتیفراغت و حفاظت از طباوقات گذراندن یبلکه برا ،ییمواد غذا

 اسیدر مق تواندیم یخوراکمنظر. شهروندان فراهم گردد یبرا ایاز مزا یمتنوع فیتا ط شود یمختلف طراح یهااسیها و مقشکل
عنصر مهمی در  ،زیرساخت سبز رواز این(. 1400،گلچیننژاد و )خلیل شود یدر داخل شهر طراح ترکوچک یاسیمق درا یو  شهر کی

مولد که شهریرمنظتنوع زیستی است و ی در تمام سطوح و یکی از ابزارهای اولیه برای دستیابی به استراتژی زیربرنامهی هااستیس
 (. 2021، و همکاران  چاسپتحقق این موضوع را به همراه داشته باشد ) تواندیمسیتی است سیرکوالری از انمونه

                                                           
1 Specht, Weith, Swoboda & Siebert  
2 Covid-19 
3 Pellitero, Türkyılmaz, Canbay Türkyılmaz & Eliziario 
4 Zanzi, Vaglia, Spigarolo & Bocchi 
5 Specht, Schimichowski & Fox-Kämper 
6 UN Habitat 
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 / سنجری و همکارانرویکردی... CPULsهای واکاوی ابعاد و مولفه

 یشهر یتراتژاسایجاد یک است.  داریپاییغذاستمیسو  یسازمدرن نیانسجام بمتضمن شهر  کی یداریپا نکهیبا توجه به اهمچنین  
ا همچنین ب ی ضروری است.شهرداریپایزندگ وهیسالمت و شبهبود یبرا کشاورزی شهریغذا در شهرها و ادغام جامعه و  نیبا تأم

ه اری و توسعذگسرمایههای  فرصتگیری از بهره امکانمولد منظر ،شهریکشاورزیها و عملکردهای چندگانه پتانسیلتوجه به 
 یبرا یاجتماعینیکارآفر یارتقا چنانچه .(2013، 1)انزیمانده فراهم میکندکشاورزی اراضیبا احیا و تقویت را محور اکولوژیکاقتصاد

 باشدشهری پایدارتوسعهدر جهت موثر و مکمل  استیس کی تواندیم یشهریکشاورز چندگانه یبا کارکردها یاجتماعوکارکسب جادیا
 زان،یربرنامهو  گذاراناستیس یاز سو یاندهیفزا به طور یشهریکشاورز روازاین (.2020 ،2، فروزاوا و کیمی نامیینام یمی)ک

حمیدی، ) تمورد توجه قرار گرفته اس نیز نانهیکارآفر و دیجد کاروکسب یهابه لحاظ مدل یو جهان یمحل نفعانیذ و نانیکارآفر
در کشورهای در حال شهری کشاورزی کاروکسب  هایمدلاش به بررسی چنانچه هدین در مقاله .(1400 ،یعقوبی و احدنژاد روشتی

 نیتأم رانیحال توسعه از جمله ا کشورهای در شهری درکشاورزانی هازهیانگ نیاز مهمتر یکی .(2015 ،3)هدین توسعه می پردازد
کشاورزی را  بزرگ، کوچک و نانیاز کارآفر ارییبس نکهیادلیل  .است نانهیکارآفر هایزهیبا انگ داریو کسب درآمد پا تیفیک غذای با

 طیدر شرا یهمواره حت ییغذاموادنظر که  نیا از شودیبازار تقاضای آن مربوط م دارییبه پا کنند،یم به عنوان شغل خود انتخاب
 یهایاستراتژبه همین منظور  (.1395 ،موالییو  ، مهدی نژادشرقی) با تقاضای مستمر است یکاالی مصرف کیاقتصادی  رکود
اده استف موردمولد شهریمناظر جادیا یتواند برامی یشهریطراحیک استراتژ چهارچوب کبا ایجاد ی یشهریکشاورز یبرا یطراح

 تی، نوع و موقعاسیبدون توجه به مق یهای شهررا در محیط یاجتماع اقتصادی ویداریپاو  یکیاکولوژ-یستیزتنوعکه  ردیقرار گ
تواند می یشهریکشاورز دهدیوجود دارد که نشان م یاندهیشواهد فزا(. 2017 ،4وانیو ناتال ناترایس دوان،یر) دهدیم جیانداز تروچشم
شهری  اتمقامبلکه یی غذاهایسیستم یآورتاب شیافزا قیتنها، از طردهد، اما نه شیافزا سمیمکان نیچند قیشهر را از طر آوریتاب

شهری کشاورزیبرای سیاسی مناسبی را  یهاچهارچوب و شهری به رسمیت بشناسندزمینعنوان کاربری مهم باید کشاورزی را به
شهری به عنوان یک استراتژی ارزشمند این در حالی است که نقش بی بدیل کشاورزی. (2021، 5و ادمونسون ازیتدوین کنند )گول

-شهریمناظربه پتانسیل  با توجه روایناز (.1400، ، فرزین و ظهوریاننژاد لیخل) نادیده گرفته شده است.برای مقابله با تهدیدات 

شد تا ر افتی، بازتیتا مصرف و درنها عی، توزی، از رشد تا فرآورتیجمع یبرا هیتغذ یهاو روش هارساختیشامل زکه  6یکپارچهمولد
 هایزیرساخت جادیادر جهت مولد، یاندازهاچشمدادن  وندیپ یمنسجم برا یاستراتژ کی عنوانبه کردیرواین استفاده از ، است
 سیستم غذاییادغام  با CPULs .رسدیمضروری به نظر  ،یباز شهر یمجدد استفاده از فضا فیاز تعر تیو حما دیجد داریپا یشهر
 (.2020، 7و همکاران اسکار) کندیم زیمتما ییروستا یدر شهرها را از کشاورزکشاورزی یشهر یکیو اکولوژ یاقتصاد ستمیدر س

 ایجاد متعدد اهداف برای عمومی فضاهای از پیوسته شبکه یک تا کنندیم برقرار ارتباط سبز باز فضاهای دیگر با CPULs همچنین
 گذرگاهی یجادا همچنین و زیستیطبیعیکریدور یک به شدنلیتبد با زیرا است مهم ویژگی یک یکپارچهمولدمناظرشهری تداوم .شود

یبرم در را شهر مختلف نواحی وها . ازآنجاکه بخشدهدیم افزایش را آن یطیمحستیز مثبت تأثیر، شهری ساکنان برای دلپذیر
 متصلها خواسته و نیازها از وسیعی طیف با را ذینفعان از متنوع بسیار یامجموعه که دارد را ظرفیت این، کندیم متصل هم به و ردیگ

 پاسخ در و شده متداول یاندهیطور فزابه جهان سراسر در شهریمناطق از بسیاریدر  CPULs(. 2015 ،8چیو ر نئلجویو چ،یر) کند
 زا یاگونه و جنبشعنوان به حاضر حال در شهری همچنین کشاورزی. به کار گرفته می شود اقتصادی و اجتماعی یهاینگران به

 از ونقلحمل و عمومی بهداشت، اقتصاد یهاچالش اندازه به پایدار غذایی هایسیستم ایجاد در اروپا .شودیم شناخته زمینکاربری
 طراحی برای مناسبی ابزار غذای چندمنظوره ویژگی . ازآنجاکهاست جهان جمعیت افزایش با مواجهه در 21 قرن یهاچالش نیترمهم

از آنجا که  (.2014، 9نئلجویوو  ان دروالک)و ندارا توسعه داده CPULsمسئله مفهوم شهر  نیحل ا یبرا است پایدار یهامکان
 ستمیاکوسخدماتبر  یمبتن یکردهایمحرک در توسعه رو کیبه عنوان  NBSدر  یگذارهیسرمااروپا به طور فعال در حال ونیسیکم

                                                           
1 Nzimande, 2013 
2 Kiminami, Furuzawa & Kiminami, 2020 
3 Hedin, 2015 
4 Ridwan, Sinatra & Natalivan, 2017 
5 Gulyas & Edmondson, 2021 
6 CPULs (continuous productive urban landscapes) 
7 Skar et al. , 2020 
8 Rich, Viljoen & Rich, 2015 
9 Van der Valk & Viljoen, 2014 
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با  ییارویرو یمناظر و شهرها برا تیظرف تیتقو یسازگار برا اریرا به عنوان ابز NBS یکاربردها، در سراسر اروپا و جهان است
همین در .(2018 ،1و رندراپ الفورتزا، چن، ون دن بوش) کند یبرجسته م یامروز یو اجتماع یاقتصاد ،یطیمح یاتیح یهاچالش
 ،یکه قبل از توسعه شهر یزیبرنامه ر کردیرو کیدر قالب  NBS عتیبر طب یمبتن یهاحلعنوان راهبه کپارچهیمولدیشهرظرامنراستا 
، 2و همکارانینو م)تر باشد و مقاوم دارتریپا یتوسعه شهرها یبرا یمناسب نهیتواند گزیم ،دهدیمقرار  تیرا در اولو یکیانداز اکولوژچشم
 با تاثیر بر عتیبر طب یمبتن یهاحلراه؛ است ازیمورد ن یگریاز هر زمان د شیب یداریحرکت مناظر به سمت پادر زمانی که  (2021

 اگونابعاد گونرا در  یشهرمناظررا دارد که  لیپتانس نیا ،منظرداریپادر  یو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع ،یطیمحستیز یهاشاخص
 (.2022، نصرآبادیطایفی ) دکن دارتریپا

 مشکالت منبع ،یعیطب منابع نیتام و ازین نیب توازن عدم لیدل به شهر شود، ستهینگر شهر به یطیمحستیزمنظر از اگر جهینت در
 یم دهیچیپ یا ندهیفزا طور به شد، خواهند مواجه آن با ندهیآ در شهرها که ییهاچالش که آنجا از. شود یم محسوب یکیاکولوژ
 لومع مطالعات .بود خواهد یضرور یشهریزیربرنامه در آن یها ندیفرا ینیب شیپ منظور به توسعه مراحل درک نیبنابرا شوند،

 تیهدا یداریپا ریمس در را شهر توسعه تا شود ادغام یطیمح ستیز یزیر برنامه با دیبا یشهریزیربرنامه که دهد یم نشان یطیمح
 چگونه که شد مطرح یاصل سؤال نیا طرح با پژوهش نیا مسئله راستا، نیهم در(. 2022 ،3کاتری سایا و شرا، ، ال،  انیساپوترا) دینما

 نپرداخت خصوص در بردارد؟ گام آورتاب و داریپایشهرتوسعه یراستا در یمفهوم چهارچوب ارائه با تواندیم کپارچهی مولدیشهرمناظر
 از رسد،یم نظر به یضرور آن یهاتیظرف ییشناسا جهت در کپارچه،یمولدیشهرمناظر یهامؤلفه و ابعاد یواکاو ،فوق موضوع به
 و یابعاد چه بر که ثیح نیا از موجود میمفاه و ردیگیم قرار یواکاو مورد منظر اتیادب در کپارچهیمولدیشهرمناظر مفهوم سونیا

 CPULs از یجامع ینظر چهارچوب به بتوان تا گرفت خواهند قرار یبررس مورد دارند اشاره کپارچهیمولدیشهرمناظر از ییهامؤلفه
 و حال یشهرها داریپا توسعه و یشهر یآورتاب یرا 4NBS عتیطب بر یمبتن یحلراه و یشهرتوسعه از یدیجد کردیرو عنوانبه
 .افتی دست ندهیآ

 پژوهش نظری یمبان
 یکپارچهمولدیشهرظرامنمفهوم 
 کیدر قالب  کپارچهیمولد شهریمناظر. شکل گرفت یشهرکشاورزی هاینظریه توسعهپایه  ربیکپارچه مولدشهریمناظرمفهوم 

)ویلجوئن و  دهدمی وندیپ شهری بازسبز و  یفضاها گریو انواع مختلف با د هامقیاسرا در  یشهریکشاورز ،سبز یشهر رساختیز
ود بخواهد مولد شهربرای به طرق مختلف  گراییطبیعت کردیبا رو ی است کهشهریطراح دیجد یاستراتژ CPULs (.2005، 5بوهن

فرهنگ،  ،جامعهاقتصاد،  میان داریبه تعادل پا یابیبا هدف دست یاستراتژ ،مولد منظر تورکیلماز در تعریف (.2012، 6)بوهن و ویلجوئن
 کپارچهیمولدیشهرمناظر (. ویلجوئن2013، 7ویاریزیال لوایو داس لمازییتورک ترو،یپل لماز،یتورک) بیان شده استغذا تأمینو  ستیز طیمح

 هب یو بصر یکیزیف یدسترس یبرا ی رادیجد وهیو ش داندمی بایآور، مطلوب و زتابمحور، عدالت یشهرها جادیا یبرا یرا فرصت
تأمین  به تواندمی شهریکشاورزی یکپارچه با تأکید برمولدشهریمناظر (.2014)ویلجوئن و بوهن، دهد می شنهادیپ عتیطب

 ایجاد مفهوم این اصلی محور. افزایدمی نیز شهریقلمرو فضایی کیفیت به کهدرحالی، کند کمک آورتاب و پایدار غذایی هایسیستم
لجوئن، )بوهن و وی کندمی مبتنی بر تولید ایجاد را ایچندمنظوره و منسجم اندازچشم که است وبازشهریسبز فضایی هایشبکه
2016.) 
 یبرا ید که شامل نواحکنیم فیتعر را متصل به هم یشهربازیفضاهااز  یاشده یزیروبرنامهمنسجم  بیترک CPULs درواقع
راهکاری را مولد یشهرمنظرلتریو  در بیانی دیگر .(1400، نژاد و همکاران لی)خل است یدیتول یکیو مناظراکولوژ یشهریکشاورز

 واقع گردد دیجامعه مف یبرا زین یاجتماعهایزیرساخت عنوانبهتواند میکه  میداند یعمومبازسبزو یاز فضا یدینوع جد برای تولید

                                                           
1 Lafortezza, Chen, Van Den Bosch, Randrup, 2018 
2 Mino et al., 2021 
3 Putra, Anisa, El Sherra, Syah & Catri, 2022 
4 Nature-Based Solutions 
5 Viljoen & Bohn, 2005 
6 Bohn & Viljoen, 2012 
7 Türkyılmaz, Pellitero,  Türkyılmaz & Da Silva Eliziario, 2013 
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 / سنجری و همکارانرویکردی... CPULsهای واکاوی ابعاد و مولفه

 ایربا سرا  یشهر یکه کشاورز می بردنام  ندهیآ یشهرها یبرا یمدل عنوانبه مولد راشهریدر تعریف خود منظر (. چن2021 ،1ویلتر) 
مثبت بخش  یدگرگون یبرا یبه عنوان ابزار مولدیشهرظرمنا ن،یعالوه بر ا .(2021، 2)چن کندمیمرتبط  یمنظر شهر هایالیه

د. انتر مطرح شدهگسترده یو اقتصاد یطیمحستیز یایو مزا ،ییغذا تیامن ،یانسجام اجتماع یحال ارتقا نیعو در  یکشاورز
 یامختلف قلمرو از منطقه یهااسیمقو با اتصال  است ریو هم انعطاف پذ داریهم پا دکارآم ییغذاستمیس کی مولد به عنوانمنظر

 یاجتماع ،یطیمح طیتا شرا دهدیمولد اجازه میشهرمنعطف و سازگار به مناظر ستمیس کی جادیو ا ،یتمرکز بر منابع محل ،یبه محل
شامل مولد یشهرمناظر درواقع. (2022، 3بریسوتو)لمس و  ندک نیبه همان اندازه تضمنیز کند و حقوق افراد را  میرا تنظ یفرهنگ ای
 یمناظر شهر یو طراح یزیربرنامه یبرا دیجد یهاو چارچوب هامیکشف پارادا یبرا یشهریکشاورز کردیرو کیبالقوه  یهایژگیو
 نوانعبه، منظر را کیو اکولوژ جامع یاز منظر با نگاه یدیجد یگونه شناس عنوانبه کپارچهیمولد(. مناظر2018 ،4ش)کل است ندهیآ

 یفرصت عنوانهب یمحلدیبر تول تأکیدبا ی سبز و باز عموم یدر فضاها یشهریکه با ادغام کشاورز گیردمی نظر در کپارچهی یساختار
 ازنظره را ک دیبر تول یمبتن ،ییفضا دهیسازمانو  یاز زندگ یدیسبک جدشهری، منظراز  یدیجد هیالتعریف  شده ضمنفراموش

 .دهدمی شنهادیاست پ داریپا یطیمح ازنظرو  ریفراگ ،یاجتماع

 

 مولد یکپارچهی مناظر شهری هامؤلفهابعاد و 
مفهومی مناظر شهری  چهارچوببه ارائه  CPULs هاییکپارچه از طریق واکاوی ابعاد و مؤلفهمولدشهریهای مناظرشناسایی پتانسیل

در جهت  عنوان استراتژی توسعه پایدارسازی این مفهوم بهمنظور پیادهزمینه را به ریعادالنه و فراگ یفرصت جادیا با مولد کمک کرده و
 کند.آوری شهرهای معاصر فراهم میایجاد و افزایش تاب

اشته و از ی دترگسترده یاجتماع یای، مزادکنندگانیتول یبرا یاقتصاد یایاز مزا ریغمولد دارد منظردالکال در مطالعاتش بیان می

منظر در یوربهره(. یاسین و اباوی در مقاله خود به 2018، 5)دالکال بخشدیبهبود منیز را  ستیزطیمحطریق ارتقای آگاهی عمومی 

نمایش  و یفرهنگ ییتأمل، گردهما یبرا یی، فراهم آوردن فضاهایزندگتیفی: ارتقا کیو فرهنگ یاجتماع یوربهره -الف  سه بعد

ی آموزش  یهاها، کارگاهها، رستورانکشاورزان، کافه یمحل یکه شامل )بازارها دیو خر ی، سرگرمیآموزش یهاتی، فعالیاجتماع های

، یستی: کاهش انتشار کربن، بهبود تنوع زیطیمح یوربهره -( ب نمایش های بزرگ در فضاهای اصلی صفحه موقت نصبجوانان، 

، 6ین و اباویاشاره داشتند )یاس یمحل یکشاورز داتیتول به :یاقتصاد یوربهره- ج، کردن سروصدا لتریهوا و رطوبت و ف تیفیبهبود ک

 نیرگذارت ریصورت گرفت تاث یشهریکشاورزو همکارانش در خصوص کاربست اصول محمدیکه توسط  یگریدر مقاله د (.2017

ر د ی و محیطی دانست که با استفاده مفید از فضاهای باز شهری میتواند به ایجاد درآمد و اشتغالادشهری را بعد اقتصبعد کشاورزی

مولد شهریبوهن و ویلجوئن در یکی از مطالعات اخیر خود به نقش منظر  .(1398 نیا،)محمدی و ابراهیمی دست یابد حوزه شهری

یلجوئن و پرداختند )و کیاکولوژیرساختیز و ایجاد یشهریزندگتیفیو ک یستیتنوع ز ،ییآب و هوا راتییو کاهش تغ یسازگاردر 

 تحقق. چو (2013، 7دیو بر تزیبراست ) کردهاشارهمولد ی و اجتماعی منظرطیمحستیزدر مقاله دیگری بریتز به ابعاد  .(2020بوهن، 

 یورهرهبمیداند که از طریق  یشهر ییغذاستمیس نیو تأم ییغذامواد دی، تولیکیاکولوژتیگسترش ظرف را موجبمولد شهریمنظر

ه دنبال بشهرها و حومه  یبرا بسیاری یو اجتماع ی، اقتصادیطیمحستیز یهاتیمز ،منظر  یدر نحوه استفاده سنت رییتغو  منظر

 یهنگفر یهانظام ،ییغذاستمیس ،با محیط زیست شهری ساز کپارچهیستمیس اوال منظر مولد را (.2019، 8)چو و بوهن خواهد داشت

 .(2021 ،ویلتر) گیردمیهری در نظر مولد را زیرساخت اجتماعی با هدف ارتقای شهریمنظر ویلتر (.2020، 9)اوال می داند یو اقتصاد

کالنتری، ) دینمایمشهری پایدار کمک که به ایجاد سیستم دانندمیاستراتژی  عنوانبهمولد را شهریی و همکارانش منظرکالنتر

                                                           
1 Letterio, 2021 
2 Chen, 2021 
3 Lemes de Oliveira & Brisotto, 2022 
4 Kleszcz, 2018 
5 De la Cal, 2018 
6 Yaseen & Abbawi, 2017 
7 Breetzke & Breed, 2013 
8 Chu & Bohn, 2019 
9 Ola, 2020 
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یانگ، ژانگ و ) داندمی مؤثرشهری  در بازسازی متابولیسم رامولد شهرییانگ منظرهمچنین  (.2020، 1نوچیانا، دارخانیا و آصف

فرصت عادالنه و  که با ایجاد داندمیی طیمحستیز و اقتصادی، مولد را دارای ابعاد اجتماعیشهریکارنو منظر. (2020، 2هوانگ

(. 2019، 3)کارنو و ما داردیبرمی شهرها گام آورتاباحساس تعلق به سمت  مشارکت و پویایی اجتماعی و افزایش فراگیر با کمک به

 عی، توزیتماعاجو شمول یریپذ، انعطافییغذاتیامن نیتأم قیاز طر یداریاصول پابر  تأکیدیکپارچه با مولدشهرینگاه روسو منظر از

 یرهایو مس یکیاکولوژ یراهروها، یعیطب یهاستگاهیز ،یو تجار یحیتفری هاتیفعالایجاد تعامل ساکنان ،  یی،و مصرف مواد غذا

روسو و )خواهد بود  ریفراگ یمولد و ازنظر اجتماع ی، ازنظر اقتصادمنیا یطیمحستیازنظر ز یبار ریغ هینقل لیوسا یگردش برا

 یهابکهش اساسی بر مردم گردش و فراغت اوقات، غذاتولید عمومی با قابلیتمولد را شبکه پیوسته فضایریچ منظر .(2019، 4سیرال

)ریچ  ددانمیخودرویی  غیر تردد برای گردش مسیرهای و اکولوژیکی راهروهای، طبیعی یهاستگاهیز و متشکل از شهریکشاورزی

 یمبن یو اقتصاد یطی، محیو متقابل اجتماع یاستدالل قو مولد باشهریمنظر دارندیمویلجوئن و بوهن بیان (. 2015و همکاران، 

و بر آن  است یزندگ دارتریخود پا یهاراه افتنی یبرا ریفراگ یدر آرزو یشهرباز یفضا یزیرو برنامه یکربندیدر پ یاساس رییبر تغ

ا کاهش دهد ر یفعل یشهرییهای غذاسیستم یمنف یطیمحستیز راتی، تأثحالنیو درعرده ک یرا غن یشهریزندگتیفیکاست تا 

و به  دهدیم رییتغ یطور اساسرا به یانداز شهرچشم CPULs یکیزیف ی. تجلدست یابد آورتابو  داریپا ییغذا هایسیستمبه  تا

و تجارت  ییدارد. غذا، اوقات فراغت، جابجاتأثیر و تعامل جوامع و افراد  یگذاردر نحوه تجربه، ارزش یاساس تغییرات همان اندازه

شبکه است که  CPULsاز ویژگی های  یکیاکولوژ یو راهروها موتوری ریگردش غ یرهای، مسیعیهای طبمشترک مردم، زیستگاه

(. 2016)بوهن و ویلجوئن، کند آنها را اصالح می یموارد، مصارف فعل یکند و در برخرا به هم متصل می یباز موجود شهر یفضاها

و  تغالشا اعتقاد دارد منظر مولد به دانسته ومولد ی را از ابعاد منظرکیو اکولوژ ی، اجتماعی، اقتصادیکیزیف یژگیچهار وای مقاله در

اسپچ در مقاله . (2008، 5قیمیرپایدار است )ی کمک کرده و راهی برای ایجاد شهرهایعیای و حفظ منابع طبمحلهغرور جی. تروهیتغذ

اقتصاد محلی بر مسائل مربوط به  داند که از ضمن حمایت ازخدمات اجتماعی و محیط زیستی می دهندهارائهمولد را دیگری منظر

 یستیهمزضمن مولد شهریدارد منظرکترر بیان می(. 2016)اسپچ و همکاران،  .و تولید تأکید دارد «وری زراعیبهره»و « ینیکارآفر»

 (.2021، 6کتررمحیطی کمک میکند )تری ازنظر اجتماعی و زیستشهرهای مقاومداشتن به ی عموم یدر فضا

 یدر شهرها یشهر یتوسط کشاورز شدهفیمناظر تعر بارا  یشهر ندهیآ یانداز براچشم کی CPUL City معتقدند لجوئنیبوهن و و
تواند به می CPULsآنها معتقدند کند. می فیتوص یریپذو انعطاف یداری، پایزندگکیفیت  شیهدف افزابا  ظهورموجود و در حال 

 یایمزا امانشده است  یابیطور مناسب ارزآنها به یاقتصاد یسنجکمک کند. اگرچه هنوز امکان یشهرداریپا ییغذاهایسیستم
 عنوانبهمولد را شهریمنظرجانسما  (.2012)ویلجوئن و بوهن،  کنندیم دییرا تأ یستیزطیمح یتوجه و عملکرد کلقابل یاجتماع

 (.2021، 7هک-جانسما و ورتهایمداند )سیستم غذایی شهرها می یریپذانعطافبرای بهبود پایداری و  دوارکنندهیام راهکی
 زانیهش مکا،یستیحفظ تنوع زچون  محیطیزیست یایاستفاده از مزا یبرا یفرصتیکپارچه را مولدشهریبوهن و ویلجوئن منظر

ش و و آموز هیدر تغذ ریی، تغی: انسجام اجتماعیاجتماع یامزای ،عاتیو ضا ییمواد غذا تیریمد عیو توز دیتول یبرا یمصرف انرژ
 نیأم: تییفضا مزایای، درآمد شیو افزا یشغل یهافرصت جادی، ایجاتو سبز هاوهیم متی: کاهش قیاقتصاد یامزای ،اوقات فراغت

ازه و کمک ت جاتیو سبز هاوهیبه م ی: دسترسیسالمت یامزای و دسترسی وو ارتباط  یروادهیقابل پ یفضاها نی، تأمیعموم یفضاها
مولد شهریفادیل معتقداست منظر (.2012)بوهن و ویلجوئن،  شمارندیبرم یوان، ورزش و سالمت رییغذا می، رژییغذا تیبه امن
کمک  در کناری بهداشت یی،و فضا یتیری، مدی، اقتصادی، اجتماعیطیمحابعاد موردمطالعه قرار داد،  توانیدارد که م یاریهای بسجنبه
 یعنیبر مشکالت عمده  نیامر همچن نیا مولد است.شهریهای منظری برخی از جنبه، کاهش فقر و توسعه اقتصادییغذا تیبه امن

                                                           
1 Kalantari, Nochiana,  Darkhania & Asif, 2020 
2 Yang,  Zhang & Huang, 2020 
3 Carreno & Ma, 2019 
4 Russo & Cirella, 2019 
5 Ghimire, 2008 
6 Ketterer, 2021 
7 Jansma & Wertheim-Heck, 2021 
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 / سنجری و همکارانرویکردی... CPULsهای واکاوی ابعاد و مولفه

 یایامز. منجر شده است یشهر یرشد کشاورزبه  نیو همچنفائق آمده توسعه درحال یویژه در کشورها، بهیشهر هیفقر و سوءتغذ 
(. 2016، 1)فادیلشده است  رفتهیها پذاز رشته یاریطور گسترده توسط بسبه یشهرمناطق  یداریو سهم آن در پا یشهریکشاورز

اجتماعی،  اهرف آوری،محیطی، اجتماعی و اقتصادی را با تأکید بر تنوع زیستی، تابشهری: زیستمولد تمام ابعاد پایداریشهریمنظر
هبود پایداری، ب طور غیرمستقیم اقتصاد خانوار،که بهدر بر میگیرد تولید مواد غذایی با کیفیت  ، تفریح و عدالت اجتماعی اوقات فراغت

مولد را بهبود پتانسیل شهریباسر مزایای منظر. (2021، 2گارسیا-ویالرینو و رویز-گومز) تاثیر گذار استپذیری و کیفیت زندگی انعطاف
ش آگاهی عمومی افزای، اکولوژیکی-محیطی و پایداری اجتماعیفعالیت زیست، انسجام بصری، تسهیل شبکه عابر پیاده حس اجتماعی،

محیطی، زیست یداری، پایعدالت اجتماعمولد را موجب برقراری شهری. فارل منظر(2007، 3ر و کوباتس)با شناسدیمبه اهداف بصری 
شود آور منجر میتاب، عادالنه و داریجوامع پا داند که به ایجادمی ییآب و هوا راتییتغ با پذیریو انعطاف یتوسعه جامعه و سازگار

 (2021، 4)فارل
شده در مالحظات ارائه یو جستار ماهو قیبا تدق توانینظران، متوسط صاحب کپارچهیمولدیشهرمناظربیان وجوه مختلف با توجه به 

. افتیدستارچوب نظری جامع برای این استراتژی هجهت ارائه چ کپارچهیمولد  یمناظر شهری هامؤلفهابعاد و  یستیو چ تیبه ماه
عالوه بر مبانی  سعی بر آن شد نظرانمنظور تسهیل در تجمیع آرای صاحببه و موردمطالعه نهیدرزممنابع موجود اغلب بررسی  ضمن
 .ودشپرداخته کپارچهیمولدیشهرمناظرهای بیان ابعاد و مؤلفهشده در خصوص اهم مالحظات ارائه انیبه بنیز  1در جدول فوق 

 1جدول 
 یکپارچه مولد یمناظر شهرهای شده در بیان ابعاد و مؤلفهاهم مالحظات ارائه 

 منبع سال مالحظات اساسی نظریه پردازنظریه

 چن

 ،یمحیطچون زیست ییفاکتورهابه تقویت  ،یساکنان شهر یچن برا دگاهیمولد از د یمنظر شهر
الم و س کیارگان یغذاهاضمن دسترسی به هماهنگ  یگیروابط همسا جادیو ا یمشارکتی ،بهداشت

 جادیو ا یشهر ییمواد غذا دیتول یسازیبوم جیمولد با ترو یمعتقد است منظر شهر یو می انجامد
ظر شهرها دارد. من داریتوسعه پا یدر ارتقا ینقش مهم دیتول وهیدر ش ییو خودکفا یفرهنگ کشاورز

و  یاجتماع یزندگ ،یطیمح تیفیتوانند به بهبود ک( میNBS) عتیبر طب یحل مبتنعنوان راهمولد به
 کمک کنند. یدر مناطق شهر یمحل یاقتصادها

2021 
 (2021)چن، 

 

 سیتیز

( یو اجتماع یمحیطی، اقتصادمتعدد )زیست یایمزا یمولد را دارا یمنظر شهر یگریدر پژوهش د
با  یآوری شهرو تاب یداریبهبود پا یآن برا لیو پتانس یداند که با استفاده از کشاورزی شهرمی

 یکاهش اثرات منف -را دنبال کند: بهبود سالمت و رفاه مردم  ریاهداف ز داریپا ییغذا ستمیس جادیا
 -بز از اقتصاد س یعنوان بخشبه یمحل یغذا دکنندگانیاز تول تیحما - ستیز طیغذا بر مح دیتول

 دیتول در روز دانشاستفاده از مناسب و سالم ازنظر عدالت اجتماع،  هیمحدود به تغذ یمبارزه با دسترس
 وستایی.ر -یارتباطات شهر تیمحیطی، تقوهای زیستآوریو فن ییمواد غذا

 (2021)سیتیز،  2021

 و چو بوهن

 یاید و از مزاندانمی یو اجتماع یمحیطی، اقتصادابعاد زیست یمولد را دارا یچو و بوهن منظر شهر
سالم، حفاظت از تنوع  یسبک زندگ ،ییآب و هوا راتییبا تغ یسازگار ،یاجتماع یداریآن به پا

ار ساخت تغییر ،ییعدالت غذا ،یعدالت اجتماع ،یمحل تیهو ،یبصر یدسترس شیافزا ،یستیز
ت و و آموزش، سالم حی، تفرییفرهنگ غذا ،یساختار اجتماع، یونقل، گردشگر، حملدیتول ،یاقتصاد

وان عنبه ستمیاکوس یسازنهیو به ییافزا، تعامالت و همییفضا یسازکپارچهی ،ییبایرفاه، ز
 .کندیاشاره م عتیبر طب یهای مبتنحلراه

2021 
، و چو )بوهن

2021) 

دیهل و 
 اویت

آن را  ؛ ومنظر شهری مولد اشاره دارد یاقتصاد ،یفرهنگ ی،اجتماع یایمزاای دیگر به در مقاله
و  یشهر یغذا یبر رو داند کهمیمحیطی و زیست یاجتماع ،یناپذیر از نظام اقتصادجدایی یخشب

، یستیاز آنها، تنوع ز تیو حما یمحل ییبه مواد غذا یدسترس ی،محیطی و بهداشتفقر، اثرات زیست
 د.تأکید دارن ییغذا تیامن شیتوسعه جامعه، افزا دار،یپا شتیهای معو آموزش، فرصت یمهارت ساز

های روهگغیرمستقیم به شکل توانمندسازی  ایآمده دستبه شکل درآمد به میتواند مستقمی ایمزا نیا
 .اجتماعی عمل کندپذیر آسیب

 ،یهل و اویت)د 2019
2019) 

 دایسون

و  یفرد تیهو قادر است کند ومی فضایل محیطی را ایجادکند منظر شهری مولد بیان می دایسون
مکان و  می، مفاهدیجد یشهر ییشبکه غذا کیدر  عتیو حس مکان، ارتباط انسان و طب یجمع

و  یاه، خودآگمنظرمرتبط با  یو سنت دیجد ییغذا یندهایسازی فرآجامعه و برجسته یریادگی، تیهو
 .ایجاد کند. یشهر سمیمتابولبا شفا را 

 
 

2021 
 

 
 
(2021)دایسون،   
 
 

                                                           
1 Fadil, 2016 
2 Gómez-Villarino & Ruiz-Garci, 2021 
3 Başer & Kubat, 2007 
4 Farrell, 2021 
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 دیز
ر و منظ یداند که با تأکید بر کشاورزمحیطی میزیست - یاجتماع شنهادیرا پ یمنظر شهر زید

 یموجب ادغام اجتماع کیمصرف، استفاده از محصوالت ارگان یدر الگو یراتییضمن تغ یخوراک
 .شودمی

 
2021 
 

 ،)دیز و مونتزما
2021) 

 جپ

ی کشاورزی و اصالح الگوی مصرف هاتیفعالاجتماعی  وانفعاالتفعلجپ انسجام اجتماعی ناشی از 
با تأکید بر ابعاد اکولوژیکی،  که شناسدیمعنوان عوامل محرک اصلی منظر شهری مولد را به

و ازنظر  دهدیمکیفیت آب و هوایی را افزایش  اجتماعی و اقتصادی مفهوم توسعه پایدار شهری
آوری در زمان بحران، فضایی برای گذران اوقات فراغت ماعی و تاباجتماعی، مشارکت و انسجام اجت

 هاییرا فراهم کرده و موجب افزایش رفاه شخصی شده همچنین منظر مولد ازنظر اقتصادی فرصت
 درآمد فراهمکمویژه در افراد به برای ایجاد درآمد و کاهش خطر ناامنی غذایی از طریق تولید غذا

 عنوان روشی برایبه عنوان سیستم غذایی جایگزین،از پتانسیل آن به نظرصرفبنابراین، ؛ کندمی
 کند.حمایت از توسعه پایدار شهری پیشنهاد می

 
 
 
 

2021 
 

 
 
 
 

، و همکاران  )جپ
2021) 
 

 
 

 جلنسکی

 تیفعال جیترو ،یبهداشت یامدهایداند. و پاقتصاد می یبرا یزوریمولد را کاتال یمنظر شهر یجلنسک
اس و احس ی، مانند آلودگیو اجتماع یطیمح یو محافظت در برابر عوامل منف یو تعامل اجتماع یبدن

های حلراه وعنوان مفهوم مولد به ی. و معتقد است منظر شهرشمردیآن م یایمزا گریرا از د یناامن
 شدهانیب داریو پرداختن به اهداف توسعه پا یشهر ستیز طیمح تیفیبهبود ک یبرا عتیبر طب یمبتن

 دیمنظر مولد که شامل تول یستیز طیمح یتوجه و عملکرد کلقابل یاجتماع یایمزا نیاست همچن
و  یاقتصاد یداریتواند پااست می نیزم یآب، تنوع کاربر داریپا تیریپاک و مد یانرژ دیغذا، تول

های ساختزیر تیفیتداوم و ک نیدهد و همچن شیافزا ینیرا در مناطق متراکم شهرنش یزندگ تیفیک
 .را ارتقا بخشد یسبز شهر

 (2019)جلنسکی،  2019

 قاضی زادن

در  ینگو فره یاجتماع ،یبه لحاظ اقتصادضی زادن بیان میکند مناظر شهری مولد ابعاد متفاوتی را اق
ی و روادهیپ لیتسه ی،تعامل با قلمرو عموم و دارای مزایای بسیاری ازجمله رندیگیبرم
 حس جادای که به یبر کشاورزتأکید  و ی بصری دلپذیردسترس سبز، فضای تأمین، یسواردوچرخه

 و شهر سالمت و سازندیم مرتبط یکدیگر با را هاآن و کنندیم کمک جوامع برای هویت و انسجام
 .بخشندیم بهبود را زیست محیط

2021 
 

 

)قاضی زادن، 
2021) 

ایروان و 
 ساروادی

ا غذ دیتول کهداند می یاقتصاد ،یمحیطی، اجتماعابعاد زیست یمولد را دارا یمنظر شهر یسارواد
را به  حیرو تف یآموزش، تعامل اجتماع ی، ارتقاستمی، بهبود اکوسیستی، تنوع زییبایفروش، ز یبرا

 دنبال دارد.
2017 

 ،ساروادیایروان و )
2017) 

 وکینگزلی 
 همکاران

ابعاد  یکه دارا شناسدیم (NBS)عتیبر طب یحل مبتنراه کیعنوان مولد را به یمنظر شهر ینگزلیک
هد و را کاهش د ییآب و هوا راتییتغ دیاست و اثرات شد یو بهداشت ی، اقتصادی، اجتماعیکیاکولوژ
و خدمات  یشهر ی، کشاورزعتیمانند بهبود رفاه، ارتباطات مردم و طب یمتعدد یایمزا حالنیدرع

ری آوداده و موجب بهبود تاب شیرا افزا ی، رفاه و انسجام اجتماعییغذا تیو بهبود امن ستمیاکوس
 .شهرها خواهد شد

2021 
 

و  کینگزلی)
 (2021همکاران، 

زانزی و 
 همکاران

و توسعه  ی اجتماعی و اقتصادیهابافتبهبود  را موجبزانزی و همکارانش منظر شهری مولد 
ه با داند کیکپارچگی محیطی و رفاه اجتماعی میپذیری اقتصادی، های شغلی جدید، انعطاففرصت

محیطی، اجتماعی و های زیستکه منجر به ارتقای جنبه مسائل اجتماعی و کارآفرینی همراه است
 .باشدیمی برای پایداری شهرها ریمس اقتصادی شده و

2021 
 

 

ی و همکاران، زانز)
2021) 

 النگ میر

محیطی ی اجتماعی و زیستهایریپذبیآسدارد، منظر شهری مولد مسائلی چون النگ میر بیان می
، کمبود مواد غذایی در برابر سناریوهای مختلف تغییر جهانی، ازجمله تغییرات اقلیمی یا هاینابرابرو 

قرارداده و بر کاهش اثرات منفی محیطی ناشی از  موردتوجه .19-کووید رویدادهای پاندمی مانند
کشاورزی، ارائه مواد  چندمنظورهبازیافت در شهرها، عواید مدیریت تولید کشاورزی دور، توجه به 

 گونهنیاو  کنندیمی فرهنگ زندگی و تنوع زیستی تمرکز ارتقا ی،حیتفر غذایی، مزایای اجتماعی،
ی شهری، متابولیسم شهری را هایریپذبیآسا کاهش که منظر شهری مولد ب کنندیماستدالل 

و  ییغذا تیامنو برقراری  اصالح کرده و با برقراری انسجام اجتماعی، بهبود محیط زیست
 .مثمر ثمر خواهد بود در شهرها در زمان بحران ییانطباق غذا یهاتیظرف

و  ریم النگ) 2021
 (2021همکاران، 

 ناروز
 ی بهداشت،ارتقا عمومی، رفاه، اجتماعی تعامالت، زیستی ایجاد تنوعناروز مناظر مولد شهری با 

 محیطی مولدزیست و فرهنگی-اجتماعی، اقتصادی ازنظر پایداری و منظر باز شهری ترویج ضمن
 کند.یی در شهرها کمک میخوداتکااقتصادی به تقویت  هایفرصت غذایی امنیت بوده و با افزایش

 
2012 
 

 (2012 ،)ناروز

 کوان

رفتارهای ضداجتماعی را کاهش داده  محیطیمنظر مولد با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و زیست
به خودکفایی و  زیرساخت پایدار فضای سبز در قالب توسعه و باو امکانات شهری را فراهم کند 

ی و پیاده در شهر ضمن سواردوچرخه. مناظر شهری مولد با مسیرهای دینمایمپایداری جامعه کمک 
غذا،  تبهداش ، ی، کیفیت زندگی و تنوع زیستیمکان سازامنیت غذایی، مشارکت اجتماعی،  نیتأم

پتانسیل بهبود امنیت غذایی، ایجاد جوامع مقاوم، ارتقای عدالت اجتماعی، افزایش تنوع محیطی و 
 ایجاد پایداری مالی برای افراد و جوامع به همراه را دارد.

 
 
 

2021 
 
 

 (2021)کوان، 
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 / سنجری و همکارانرویکردی... CPULsهای واکاوی ابعاد و مولفه

 

کاستیلو 
 نارانجو

باز  یفضاهاو ایجاد  یتداوم منظر شهر و دیتولبا تأکید بر  CPULs کاستیلو معتقد است سیستم
 اریساختار بس کیدر  یهای کشاورززیرساخت لیتسه ی،اجتماع یهاتیفعالموجب افزایش بالقوه 

 ی،زندگ تیفیک بهبودیی، ایپو ی،انسجام اجتماع شیو افزا یاجتماع تیهو جادیسازگار با هدف ا
مانند  یهایاز جنبه ییفضا یارهایمعی با فضاساز ی ونیبازآفر ی،اجتماع عاملت ،گذران اوقات فراغت

فضاها و  نیمداوم ب یهاانیکه به جر یارتباط دارد، ارتباط «اندازه فضا»احساس باز بودن که با 
، حیتفریی برای هامکان توانندیماین فضاها ، همراه است یبصر کیتحر با تداوم حرکت نیهمچن

 .ی باشندآموزش، مبادله کاال و مراکز اجتماع

 
 

2013 
 
 

 ،نارانجو ویلکاست)
2013) 

اسکارف و 
 همکاران

 دانندمی داریشهر پا کیدر گذار به سمت  کاتالیزوریرا  CPULs اسکارف و همکاران در مقاله خود
 2019 .کندمی تیرا تقو یآوری اجتماعدهی و تابخودسازمان، مشارکت، تیکه هو

اسکارف و )
 (2019همکاران، 

مینو و 
 همکاران

توسعه  یبرا NBS عتیبر طب یمبتن یهاحلراهمینو و همکارانش منظر شهری مولد را از دسته 
مینو و همکاران، ) 2021 .شمردیبرمتاب آور و  دارتریپا یشهرها

2021) 

اسپچ و 
 همکاران

 لیسممتابو و اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی زندگی اسپچ بر این عقیده است که منظر شهری مولد در
 مطالبات، آموزش و تفریح بودن به تقویت اجتماعی،چندمنظوره است و ضمن  شده ادغام شهر

 فزایشا برای فراغتی یهاتیفعال ایجاد کمک کرده و با شهری فضاهای در زندگی اجتماعی، کیفیت
 رفتار تغییر نیهمچن شود.می رفاه و عمومی سالمت ارتقاء موجب روحی و جسمی سالمت

یسم، ی متابولبازساز هوایی، و آب راتییتغ تعامالت بیشتر، جدید، یهامکان فیتعر ،کنندهمصرف
اجتماعی،  ینیکارآفر و کاهش مصرف انرژی، ونقلحمل یهافاصله کاهش، محلی غذای تولید
اهش کمنافع اقتصادی با دیگر مزایای منظر مولد است. همچنین  از شغلی غذا، امنیت غذایی،فرصت 

 طریق از اجتماعی منافع. کندمی ایجاد یاافزوده منطقهارزش افزایش بارا  بار مالی بر شهرها
 ؛است تفریح و تغذیه، ورزش از ناشی سالمتی اثرات. دیآیبه دست م اجتماع ایجاد حس و یکپارچگی

 مزایای شامل که بودن، مفهوم چندمنظوره شهری یوهواآب بهبود با محیطیزیست مزایایو 
 در زیستی تنوع آوری؛تاب اقتصادی و زیست محیط به است دستیابی محیطیزیست و اجتماعی

نرخ باالی مشارکت و زیرساخت سبز با تأکید بر اصول شهر مدور از دیگر مزایای این  شهری مناطق
 .استمفهوم 

2021 
)اسپچ و همکاران، 

2021) 

اسکار و 
 همکاران

های ی که در خصوص منظر مولد انجام داد منظر مولد را استراتژی با تأکید بر مؤلفهامطالعهاسکار در 
دارد که با ادغام سیستم اقتصادی و محیطی بیان میی و زیست، اقتصادیو فرهنگ یاجتماع

، ییغذا تیامنی، ستیو آموزش، تنوع ز حیتفرشهری ضمن  سمیمتابولبازسازی  شهر بااکولوژیکی 
ا ی بنیکارآفر عهاشتغال و توس و یمشارکت، اشتغال، بهبود آموزش و سالمت و مشارکت اجتماع

 تیریو مصرف تا مد عی، توزیسازرهیونقل، پردازش، ذخحمل قی، از طریکشاورز یهاتیفعال اصالح
و تاب  ردارتیپا ییغذا یهاستمیسکه  به استفاده مولد استیل و تبدمجدد  و دفع کیارگان یهازباله

 ایجاد میکند. آور

 
 
 

2020 
 

 
 

اسکار و همکاران، (
2020) 

 ریدوان
 یهای شهردر محیط یاجتماع یداریو پا یکیاکولوژ یستیتنوع زریدوان منظر شهری مولد را عامل 

 آوریو تاب یمکان سازبه  یآموزش و آگاه ی سطحارتقا ی،ستیتنوع ز یی،غذا تیامنداند که می
 .گذاردیشهرها تأثیر م یریو فراگ یمحل یبازارهاکمک نموده و بر  یاجتماع

 
2017 
 

و  دوانیر)
 (2017همکاران، 

 پلیترو

کت مشار -داریخود پا یشهر ستمیکه به س کندیم انیب یمولد را استراتژ یمنظر شهر ترویپل
و  یتعامل اجتماع یکیزیکمک نموده و بر اساس تجربه ف یارهیدا ستیز طیمح -یاجتماع

 یاهبر اساس آگ دیعادات جد جادیو ا یو فرهنگ یاجتماع لیو با تسه دهیمحیطی را ارتقا بخشزیست
 .گرددیشهرها منتج م یداریبه پا یدهی اجتماعمحیطی و سازمانزیست

 
2009 
 

و همکاران،  ترویپل)
2009) 

 امین

د و داناجتماعی و فضایی می –ی فرهنگ محیطی،مولد را ادغام بین ابعاد زیستامین مناظر شهری 
ی اقتصادی و تفکر اکولوژیکی و برابری اجتماعی و اقتصادی را از نتایج این رویکرد داریپا وری،بهره

یی تفریحی و فرهنگی ضمن ارتقای گردهما یی برای تفکر،هامکانبه ایجاد  که کندیمبیان 
أکید بر آموزش و آگاهی بخشی به تنوع زیستی و مدیریت پسماند با تغییر در متابولیسم مشارکت با ت

 شهری کمک خواهد کرد.

 (2010)امین،  2010

گلیاز و 
 ادموندسون

، میعمو بهداشت و غذایی امنیت و افزایش کردهاشارهای به مزایای مناظر شهری مولد گلیاز در مقاله
 افزایش داند که بهرا از مزایای این استراتژی می یارهیدا اقتصاد ارتقاء و اجتماعی سرمایه ایجاد

 جامعه منجر خواهد شد. رفاه و شهرها سالمت آوریتاب
2021 

و  ازی)گول
 (2021ادمونسون، 

 هاراالموس

ی و شناختجامعهرا ازنظر اقتصادی،  کپارچهی (CPULs) در پژوهش دیگری مناظر شهری مولد
ی ریکارگبه دهندیشهر ارائه م یرا برا یادیز یای؛ و ازآنجاکه مزامعرفی میکند محیطی مولدزیست

 ییهامکان داند مناظر شهری مولدی مربوط به منظر شهری ضروری میهابرنامهو  هادهیاآنها را در 
 برای باز فضای ارائه با آنها بود خواهند مولد مختلف طرق به اند کهاجتماعات و تفریح برای

 شهر هب را یتوجهقابل جدید فضایی کیفیتتنها نه حومه و شهری غذاهای و تولید شهری محصوالت
 تولید .دکنمی اضافه شهر به نیز را محیطیزیست و اقتصادی-اجتماعی یاندازهاچشم بلکه، دیافزایم

، استشده کشت آن در یتازگبه که مکانی در غذا مصرف یا، است آن در شهروند که مکانی در غذا
ها تنها  CPULs کاهش انرژی را ایجاد میکند برقرار و مصرف و تولید بین پایداری و سالم تعادل

، هاراالموس) 2017
2017) 
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 1401  تابستان ،24-1، 2شماره  ،6دوره  ،شهرسازیدانش 

 
 یتنها به غذاهاهستند که نه ستیز طیمناطق سازگار با مح هانیتمرکز نخواهند کرد. ا یبر انرژ
 هیو رطوبت هوا، تصف تیفی، بهبود کیاگلخانه یمانند کاهش گازها یبلکه به موضوعات یمحل

 دهیمولد خواهند بود: ا یازلحاظ اجتماع ها، آننی. عالوه بر اشوندیمربوط م یستیسروصدا و تنوع ز
یانکننده و نگرمصرف نیگزی، عادات جایحیو تفر ی، آموزشیفرهنگ یهاتیآنها شامل، ازجمله فعال

خواهند بود که  یمولد اقتصاد ییخواهد بود. سرانجام، آنها فضاها یو سالمت هیمربوط به تغذ یها
 هیسرما-محصول اناتیو جر یدر کار محل رییتغ و یو اجتماع یمشکالت اقتصاد کاهش باعث

 .شودمی

 مسکویتا

اجتماعی فضایی  و اقتصادی، محیطیزیست بیشمار مسکویتا منظر شهری مولد را دارای مزایای
ابران ، تحرک عمحلی توسعه ارتقاء بر مبتنی شهری کشاورزی ارتقاء یهاوهیشداند. منظر مولد با می

، حفاظت از تنوع غذایی عادات بهبود، اجتماعی ادغام محیط زیست، آموزش ،سوارانو دوچرخه ادهیپ
و  عیتوز یهانهیهزکاهش که به  است شهری محیط کیفیت بهبود و زیست محیط آموزش ی،ستیز

 ،کربن دیاکسی، کاهش انتشار داجتماعی شمول ،سبز رساختیز ارتقا نیو همچن دیتول یسازرهیذخ
تواند یم منظر مولد میکند. کمک ییخود اکتفا ارتقاء و درآمد و اشتغال ایجاد ی،طیپذیری محانعطاف

 نهیتازه با هز یو ارائه غذا یزندگ تیفیک باشد و بهریو فراگ مقاوم یمهم در ارتقاء شهرهاعامل  کی
 کند.کمک میزباله  بازیافتی از نشاط و استفاده جادیکم، ا

 (2019مسکویتا، ) 2019

رمندانی و 
 همکاران

فراغت و توسعه گردشگری به کمک منظر اوقات گذران  در پژوهشی دیگر به ابعاد زیبایی شناسانه،
 2020 .مولد اشاره شده است

و  رمندانی)
 (2020همکاران، 

تورکیلماز و 
 همکاران

ی که در خصوص مناظر مولد انجام دادند مناظر مولد را ایجاد امطالعهتورکیلماز و همکارانش در 
و آن را بر  ندینمایم فیغذا تعر دیو تول ستیز طیاقتصاد، جامعه، فرهنگ، مح نیب داریپا تعادل

 و ، فقر و مهاجرتیاز نابرابر یریجلوگ یهای شغلفرصت یگردشگر ای ی، تجاریصنعتهای، مؤلفه
 .دانندمی مؤثر شهرها یاقتصاد یبقا یبرا یبر اقتصاد محل یمبتن یداریپا

 
 

2013 
 

 

)تورکیلماز و 
 (2013همکاران، 

 کلش

ی و فرهنگی را برای مناظر شهری مولد یکپارچه در اجتماع ی،اقتصاد محیطی،کلش نیز ابعاد زیست
 انرژی، مصرف کاهش ی کیفیت زندگی،ارتقا ساختاری و عملکردی، تنوع گیرد و خودکفایی،مینظر 
محیطی و اجتماعی تداوم اکولوژیکی و تنوع زیست را از پذیری زیستانعطاف دسترسی غذایی، بهبود

 داند.های آن میمؤلفه

 
2018 
 

 (2018)کلش، 

 اکیول

آکیول معتقد است مناظر، شهری مولد یکپارچه ضمن تأکید بر ابعاد اجتماعی، اقتصادی و 
اهش است و ک رگذاریتأثآوری شهری بسیار محیطی در توانایی جذب تهدیدها و کمک به تابزیست

عامل ی تارتقا های شغلی و تفریحی، بهبود سالمت،فقر شهری، بهبود امنیت غذایی ایجاد فرصت
ارتقای کیفیت زندگی را از مزایای  تیدرنهاز طریق تجربه شهری، حفظ منابع محیطی و ا اجتماعی

 داند.آن می

 
 

2013 
 

 

 ،یو تونچا ولی)آک
2013) 

سوسا و 
 باتیستا

ی را برای منظر شهری و فرهنگ ی، اقتصادیکی، اکولوژی، اجتماعیشناختییبایز سوسا و باتیستا ابعاد
هداشت و ب ییغذا یمنیا ،، اوقات فراغتدیحفاظت، تولچون  ییهامؤلفهمولد یکپارچه متصورند که بر 

 .ی تأکید دارندو توسعه محل

 
2013 

 
 

 ،سوسا و باتیستا)
2013) 

داند که می یفرهنگ - یو اجتماع ی، اقتصادیکیاکولوژ ابعاد دربردارندهاتول مناظر شهری یکپارچه را  اتول
 .گذارندریتأثی بصر تیهو ی وهای شغلفرصت ی،زندگ تیفیک ی،و روان یبهبود سالمت جسم بر

 الگام،یول و تت)آ 2019
2019) 

و  یاقتصاد یمحیطی و اجتماع، زیستیدیتول یهاارزش یرا دارا کپارچهیمولد  یمناظر شهر تیمپ تیمپ
 (2014 ،تیمپ) 2014 .دانستیم یسازتیو هو یبا تأکید بر اوقات فراغت، مکان ساز ی، فرهنگیشناختییبایز

بوهن و 
 ویلجوئن

ادی محیطی، اقتصاز دیدگاه بوهن و ویلجوئن مناظر شهری مولد یکپارچه دارای ابعاد اجتماعی، زیست
و با  دینمایم کمک زینآوری شهرها و فضایی بسیاری است که ضمن تغییر در تجربه شهری به تاب

و  یبهداشت عموم ،یبهبود بصرکاهش گرما، ایجاد یک زیرساخت شهری پایدار با اثراتی چون 
 در جهت یتجار ییایو پو ستیز طیجامعه، بهبود مح یتوانمندساز ،یاجتماع بهره ی،آموزش یایمزا

 .داردیبرمی گام شهر داریتوسعه پا

 
2012 
 

)بوهن و ویلجوئن، 
2012) 

 پیشینه پژوهش
قبالً  به اینکه . با توجهرسدیبه نظر م دوارکنندهیام اریکاربرد آن بس کهاست  دیکامالً جد مفهومی (CPULs) یکپارچهمولدشهریمنظر

 یخواهد بود. منظر شهر نهیزم نیدر ا یمطالعات بعد یبرا ییمبناپژوهش  نیا ،نشده استانجام نهیزم نیدر ا یمطالعات ایراندر 
توسط بوهن  2005 سالدر  معاصرشهریکشاورزیهای به دنبال تئوری کــه اســت حوزه شهرسازی منظر، جزو تعاریــف نوین مولد

 مطرح شــد. و جوین
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عنوان یک ی مولد بهشهرتوسط بوهن و ویلجوئن ارائه شد که از منظر  2000اولین مقاله در ارتباط با منظر شهری مولد در سال   
 به دنبال آن با انتشار کتاب مناظر شهری مولد یکپارچه توسط. و اجتماعی است کالبدیاستراتژی محیطی نام بردند که دارای مفاهیم 

در زمینه مفهوم  یو مطالعات اتیازآن ادبپس معاصر شد.شهری  یمفهوم وارد گفتمان طراح نیا 2005در سال  ویلجوئنبوهن و 
آن و نحوه ادغام  یایدر مورد مزا انجام شد که است CPULs یکه جزء اصل یشهریکشاورز یکپارچه با تأکید برمولدشهریمنظر

ر . دآن وجود ندارد یهالیاز پتانس یجامع یابیهنوز ارزاشت لیکن داشاره  افتهیتوسعه و توسعهدرحال یمجدد آن در شهر، در کشورها
و ادموندسون  گلیاز است. افتهیشیافزا NBS  طبیعتبری مبتنیحلراهمولدیکپارچه در قالب شهریی اخیر میزان توجه به منظرهاسال

 2019کارنو در سال . (2021و ادمونسون،  ازی)گول اشاره داشته اند یشهر یکشاورز به مزایای 2021در سال  خود ریاخ در مطالعات
 داریپا یهرش یو کشاورز یمشارکت ی، طراحیاجتماعی مولد یکپارچه، با تأکید بر ابعاد توسعه منظر شهر قیوری از طربهرهبه مطالعه 

 (.2019)کارنو و ما،  دپردازیم
در مقاله ای که توسط شیبانی و همکارانش صورت گرفته شبکه مولد شهری را راهکاری برای توسعه پایدار میداند و مناظر شهری 

 .(1391، چمن آراو  یبانی)ش پایدار را با ویژگی های چند عملکردی و کیفیت گرا در نیل به پایداری مد نظر قرار می دهد

صورت  ووایدر آ یرشد جوامع شهر یبرا داریپا یطراح نهیگز با عنوان مناظر شهری مولد، 2008پروپوزالی که توسط گریم در سال در 
 ،یاجتماع هیسرما ح،یباشند و در مقابل قادر خواهند بود تفرشهری های از زیرساخت یتوانند بخشها می CPULپذیرفت بیان کرد 

 .(2008، 1و کینگ )گریم فراهم کنند و سیستم غذایی را برای شهرهای ما باز، امن یفضا
انجام شد منظر مولد را استراتژی همگام با اهداف توسعه پایدار که عالوه بر تاکید بر صادقی که توسط شیبانی و وهش دیگری درپژ

مناظر  نقشبه ویلجوئن و بوهن  یگریدر مقاله د (.1391، )شیبانی و صادقی خواهد دادهویت اجتماعی جلوه مطلوبی به منظر شهری 
مطالعه  ( در2009ویلجوئن و بوهن، ) پردازندیمنظر م یفیک یایمزا یدر جهت ارتقا یاستراتژ کیعنوان به کپارچهیمولد  یشهر

ند دامی یشهر یزیرتازه در برنامه کردیرو کیارائه  کپارچهیمولد  یمنظر شهر شدهانجام 2021توسط کوان در سال  راًیاخدیگری که 
ی منظر شهری هالیپتانسبه  و ردیگیرا در برم ندهیآ یفضاها یطراح یدهنده مجدد برااتصال کیعنوان استفاده از غذا به دهیا که

 عتیبر طب یمبتن های حل راهوسط سیملتون و همکارانش انجام شد، در پژوهش دیگری که ت (.2021)کوان،  پردازدیمیکپارچه 
(NBS) ر متاثر از و مناظ هاطیمح ستمیبهبود عملکرد اکوس یبرا یعیعناصر طب ای ندهایاستفاده از فرآ»عنوان به یدر بخش کشاورز

یم نهادشیپ« مختلف یو مکان یزمان یهااسیدر مق یو فرهنگ یاجتماع یعملکردها ریو سا شتیمع شیو افزا یکشاورز یهاوهیش
که  رفتیتوسط روگما و همکارانش صورت پذ 2021در سال  دیگری راستا پژوهش نیدر هم (.2021، 2و همکاران )سیملتون شود

 فیر تعربلکه د کنندیم تیحما یشهر یها ستمینه تنها از اکوس عتیبر طب یمبتن یسبز با راه حل ها یها رساختیکرد ز انیب
 در .(2021، 3کیفو ، تیلی )روگما رندیگیم هبهر یشهر یبه منظور بهبود تاب آور عتینقش دارند و از طب یتوسعه شهر یها کردیرو

بر  یحل مبتن راهکیعنوان را به ایدر استرال یشهر یکشاورز پژوهش دیگری که کینگزلی و همکارانش در همین سال انجام دادند
و همکاران،  کینگزلیبررسی کردند ) یو بهداشت یاقتصاد، ی، اجتماعیکیاکولوژ یهااز چالش یبه برخ یدگیرس یبرا (NBS) عتیطب

 یشهر یکشاورزیکپارچه انجام شد آنان بیان داشتند مولدشهریدر پژوهشی که توسط بوهن و ویلجوئن در خصوص مناظر (.2021
 کپارچهیمولدیشهرآنچه ما منظر و بیان داشتند که محیطی منجر شودمطلوب و عادالنه ازنظر زیست یشهر ییغذاستمیبه س تواندیم
جوئن، )بوهن و ویل کندمی شنهادیپ ومند دنبال  سامان کردیرو کعنوان یمناظر مولد را به یتماعو اج یکیزیف یامدهایپ مینامیم

 ییذاغ یخواستار گنجاندن بازارها پرداخته و یباز شهر یبازارها جیدر ترو ینقش ادارات دولت نیز در مقاله اش بهفاوا،  ایناد (.2017
آخرین پژوهش های  در (. 2022، 4گاریدو ای پویگو کاراسکو آی بونت ، است )فاوامولد سبز یهارساختیدر چارچوب ز یباز شهر

نیمخاطبان ب یبرا AESOP4FOOD داریپا یغذا یزیبرنامه ربا عنوان  2022در سال  انجام شده توسط بوهن و همکارانش
ن است که هدف آداریپا یغذا یبرا یزیو برنامه ر ییفضا یآموزش، سازمانده یاقدام براموضوع این پژوهش  .شریح شدت یالملل

 ست.سالم تر ا یها طیو مح ییعدالت غذا ،ییغذا تیکمک به امن جهیو در نت داریاپ ییغذا یزیدر برنامه ر ندهیآ یهبرار و توسعه
 "یشهر خوراک" کیبه  شهر تونس شدن لیتبد ین براهبو نیکاتردر پژوهش دیگری که در همان سال توسط  (.الف2022، )بوهن

                                                           
1 Grimm & King, 2008 
2 Simelton et al., 2021 
3 Roggema, Tillie & Keeffe, 2021 
4 Fava, Carrasco i Bonet & Garrido i Puig, 2022 
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 1401  تابستان ،24-1، 2شماره  ،6دوره  ،شهرسازیدانش 

 

-یاجتماع یها لشچا یبر رو پژوهش نیا. شد انجام داریآور و پاتاب یشهر ستمیس کیانتقال شهر تونس به سمت  ندیدرفرآ
 .(ب2022، )بوهن متمرکز بود یاقتصاد

 شدههپرداختی مولد مناظر شهرهای با توجه به مطالعات صورت گرفته اگرچه در برخی از این مطالعات به شناسایی مفهوم و مؤلفه
 رونیازا .گرددیممناظر شهری مولد در حوزه دانش شهرسازی احساس  یهایژگیجامع از و یارچوب نظرهچ کاست لیکن فقدان ی

 کیارچوب استراتژهچ کمنظور ارائه یهای مناظر شهری مولد یکپارچه بهانجام این مطالعه با هدف شناسایی و واکاوی ابعاد و مؤلفه
 .رسدیمضروری به نظر  ی این استراتژیو عمل یکاوش نظر یبرا

 روش پژوهش
 یحیترج یها( را با توجه به دستورالعملCPULs) کپارچهیمولد  یمناظر شهرهای ابعاد و مؤلفهدر حوزه  ریاخ اتیمقاله حاضر، ادب

 نیا(. 2009، 2سمایگروه پرو  آلتمن تتزالف، ،یبراتیل موهر،)قرار داده است  یموردبررس 1زهایو متاآنال کیستماتیس یهایبررس یبرا
شده به مقاالت انتخاب یابی( دست3 ،یغربالگر ندی( فرآ2 ن،یداده آنال یهاگاهی( جستجو بر اساس پا1: باشدیمرحله م 4 شاملروش، 

 مقاالت مرتبط. یبند( جمع4و 

 یعنوان منابع اصلداده جامع به گاهیپا چهارمطالعه؛  نیدر ا یبررس یبه دست آوردن مقاالت مرتبط برا یمرحله اول روش، برا در
 یعلم یهاداده گاهیراستا در پا نیاستفاده شد. در ا 6و اسکوپوس 5، ساینس دایرکت4، وب اف ساینس3گوگل اسکوالرازجمله  اتیادب

در  12و پویا 11، مولد10، شهر با منظر شهری مولد یکپارچه9، منظر8، منظر شهری7: منظر شهری مولد یکپارچهدواژگانیذکرشده، کل
 یداده، موتور جستجو گاهیپا یجستجو قیاز طر شدهییمورد جستجو قرار گرفت. عالوه بر مقاالت شناسا دواژهیقسمت عنوان و کل

یم تیعالف بارهنیکه درا ییهابه سازمان یابیدست نیموضوع و همچن نیاصطالحات خاص مرتبط با ا فیتعر نبععنوان مبه 13گوگل
ار گرفت؛ که مورداستفاده قر یگرید یعنوان منبع اطالعاتمطالعه به نیمربوط به ا یخاکستر اتیادب ن،ی، استفاده شد. عالوه بر اکنند

نجمن شبکه ا ؛14یاست. اصطالحات: )سازمان غذا و کشاورز یگذاراستیو اسناد س هاتیساها، وبشامل اقدامات کنفرانس، گزارش
ات کلمعنوان ( بههای منظر مولد؛ استراتژی منظر مولد؛ ابعاد و مؤلفهمولد کپارچه؛ی( و )منظر مولد؛ مناظر مولد 15یخوراک یشهرها

 یمقاله، بحث در مورد واکاو نیهدف ا نکهی. باوجودادیمقاله انجام 366 افتنیجستجو مورداستفاده قرار گرفتند که درمجموع به  یدیکل
 نیبا امولد ) یشده در حوزه مناظر شهرهستند. لذا مطالعات انجام ابیکم اریها، بساست، اما نمونه کپارچهیمولد  یمفهوم مناظر شهر

مقاالت،  یگرغربال یاضافه شدند. در مرحله دوم و مرحله یبررس نیمطالعه باشند(، به ا نیا یراستاها همشرط که اطالعات آن
 یمناظر شهر"مقاالت که واژه  نیترآمده مرتبطدستبه جینتا نیمقاالت، از ب نیاز ا تیریقابل مد رمجموعهیز کی ییمنظور شناسابه

 ،یو آلمان ییای، اسپانییایتالی، ایسیانگل یهاکه به زبان و منابع مطالعاتی مقاله 287قات آن را در بردارند، تعداد و مشت " کپارچهیمولد 
 نیا فیتعر انگریاز اطالعات ب یعیوس فیانتخاب شدند. ط ،منتشرشده است 2022( تا سال cpuls دهی)شروع ا 2000 یهاسال نیب

 ابعاد وشوند تا بتوان به  ییشناسا دیبا کپارچهیمولد  یمناظر شهر یهایژگیو گر،یدعبارتآن است. به یهایژگیو ییواژه و شناسا
، با مرور اصطالح مناظر رونی. ازاافتیدست یدر حوزه دانش شهرساز دیجد یعنوان مفهومبه کپارچهیمولد  یمناظر شهر مولفه های

 ییشناسا کپارچهیمولد  یمناظر شهرچهارچوب به  یابیدست یآن، با هدف کل یهایژگیاز و یعیوس فیط کپارچه،یمولد  یشهر

                                                           
1 PRISMA 
2 Moher, Liberati, Tetzlaff, Altman & Prisma Group, 2009 
3 Google Scholar 
4 Web of Science 
5 science direct 
6 Scopus 
7 CPULs 
8 urban landscape 
9 landscape 
10 CPULs city 
11 productive 
12 dynamic 
13 Google 
14 FAO 
15 EDICITNET 
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. در شوندیباشند، از مطالعه خارج م شدهیبنداز موارد موردمطالعه طبقه ریغ یموضوع یهانهیکه در زم یمنابع ن،یشود. عالوه بر امی 
هر مقاله و اسکن  یهایریگجهیها و نتخالصه ،یدیکل اتکامل مقاالت، با خواندن کلم لیبعد پس از به دست آوردن فا یمرحله
 رغمیمقاله عل 43تعداد،  نی. از اریخ ایمربوط هستند  یشنهادیبه مطالعه پ ایحاصل شود که آ نانیتا اطم افتیآن، روند ادامه  یمحتوا

 نیمقاالت مدنظر ا گریازنظر محتوا با د یعدم همخوان لیاست به دل قیتحق نیواژگان موردنظر ا رندهیآنها دربرگ نیعناو نکهیا
مقاله  200 تیسبب شد که درنها ندیفرآ نیمطالعه حذف شدند. ا نیمنابع ا ستیاز ل گریعلوم د یهاپژوهش و تعلق داشتن به حوزه

آخر،  یشوند. در مرحله یواکاو لیبا روش فرا تحل مطالعه نیا یمورد یهاعنوان نمونهبه کپارچهی یمنظر مولد و مناظر شهر نهیدرزم
یمولد در مقاله بررس یمناظر شهر مفهوم ای( آ1قرار گرفت: ) لیوتحلهیمورد تجز ریهر مقاله، موارد ز یمطالب، برا یبنددسته یبرا

 نیدر امولد موردبحث است؟  یاز مناظر شهر ی( چه ابعاد3)مولد اشاره شده است؟  یمناظر شهر ابعاددر مقاله به  ای( آ2است؟ ) شده
 .دهدیاز انتخاب مقاالت موردمطالعه را نشان م کیستماتیس ندیفرآ 1منبع ذکرشده است. شکل  93 قیتحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 1پریسما یهادستورالعملفرآیند انتخاب و نتایج را بر اساس . 1شکل 

                                                           
1 PRISMA ( Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses ) 

تعداد مقاالت اضافی که از سایر منابع بدست 

27آمده اند:   

تعداد مقاالتی که طی جســـتجوی پایگاه داده ها 

 366بدست آمده اند: 

Google Scholar: 432 ; Scopus: 45; 

science direct: 56  ;ISI Web of 

Science: 22. 

872تعداد مقاالت پس از حذف موارد تکراری:   

تعداد مقاالتی که از مطالعه خارج شده 

34اند:   
442تعداد مقاالتی که غربال شده اند:  

تعداد مقاالت کاملی که از مطالعه خارج می شوند: 
44 

خارج از بحث در این مقاالت  CPULsبررسی  دلیل:

 .این پژوهش بود

 

تعداد مقاالت کاملی که پس از 

بررسی شایستگی، بکار گرفته شده 

200اند:  

  تعداد مطالعاتی که در تجزیه و تحلیل بکار رفته اند:

93 
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 گیریو نتیجهبحث 
عنوان به پارچهیکمولدیشهر، مناظرگرددیشده توسط پژوهشگران حوزه منظر مشخص مارائه مالحظاتو  ینظریبحث با مرور مبان

 مغفول مانده است. تاکنون که شودیرا شامل م یها و ابعاد گوناگونجنبه یشهریو طراح یزیردر حوزه برنامه دیجد یاستراتژ کی
منظور به. پردازدی، مهای مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچهابعاد و مؤلفهاستخراج  یمنتخب برا اتیادب لیوتحلهیتجزبه بخش  نیا

 مورد واکاوی قرار گرفت موردمطالعهادبیات مورد جستجو از حیث وجوه  ،یکپارچهمولدشهریی مفهوم منظرهاهمؤلفشناسایی ابعاد و 
ه ارائه آمده نسبت بدستفاکتورهای به لیوتحلهیتجز نظران احصا گردید تا بادر اهم مالحظات صاحب شدهانیبهای و ابعاد و مؤلفه

نظران از از صاحب کیاشاره شد هر 1و جدول  ینظر یطور که در مبان. هماننظری جامع از این استراتژی اقدام گردد چهارچوب
ز برآیند ارچوب نظری جامع اهنبود یک چ کنیاند لکپارچه پرداختهیمولدیشهراز مفهوم مناظر هاییو مؤلفه ابعاد یخود به بررس دگاهید

متون  ی. بررسدینمایمیکپارچه ضرورت این تحقیق را دوچندان مولدشهریبرای دستیابی به مدل مفهومی مناظر هامؤلفهاین ابعاد و 
 نیشده است؛ بنابراپرداخته کپارچهیمولد  یاز مفهوم مناظر شهر یوجوه انیشده به بارائه مالحظاتاز  کیدر هر  دهدینشان م

 اقدام گردید. 2جدول ها طبق نسبت به احصای آن هامؤلفهی جامع از این ابعاد و چهارچوبی به ابیدستمنظور به
 2جدول 

 نظرانهای مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه توسط صاحبشده در بیان ابعاد و مؤلفهاهم فاکتورهای استفاده 

 منبع مورداشارهفاکتورهای  سال پردازنظریه

 2021 چن
 خودکفایی، تعامل اجتماعی، ارگانیک، غذای مشارکت، بهداشت عمومی، محیطی،زیست
جتماعی و ا بهبود کیفیت محیطی، ،عتیبر طب یمبتن حلراه توسعه پایدار، فرهنگ،ارتقای 

 اقتصادی

 (2021)چن، 
 
 

  سیتیز
2021 

ذای غ رفاه، بهبود سالمت، آوری،بهبود پایداری و تاب اجتماعی، اقتصادی، محیطی،زیست
 ارتقای دانش عدالت یا دسترسی غذایی، ارگانیک،

 (2021)سیتیز، 

 بوهن و چو
 

2019 
 

فظ ح سبک زندگی سالم، سازگار با محیط زیست، اجتماعی، و اقتصادی، محیطیزیست
 تعدال اجتماعی، عدالت ارتقای هویت محلی، افزایش دسترسی بصری، تنوع زیستی،

سازی یکپارچه گردشگری، زیبایی، رفاه، سالمت، آموزش، تفریح، ارتقای فرهنگ، غذایی،
 ر طبیعتحل مبتنی براه تعامل، فضایی،

 (2021، بوهن و چو)

 2019 دیهل و اویت
 دار،فرصت معیشت پای بهداشت، محیطی، کاهش فقر،زیست اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی،

 توانمندسازی درآمد، امنیت غذایی، غذای ارگانیک،
 (2019 ،یهل و اویت)د

 2021 دایسون
 مکان طبیعت، ارتباط با غذای ارگانیک، هویت فردی و جمعی و حس مکان، محیطی،

 اصالح متابولیسم شهری خودآگاهی، یادگیری جامعه، سازی،
(2021)دایسون،   
 

 (2021)دیز و مونتزما،  اجتماعیهمبستگی  غذای ارگانیک، اصالح الگوی مصرف، محیطی،زیست اجتماعی، 2021 دیز

 2021 جپ
محیطی، کیفیت زیستاجتماعی،  ابعاد اقتصادی، اصالح الگوی مصرف، انسجام اجتماعی،

فرصت  رفاه، آوری، توسعه پایدار،تاب اوقات فراغت، انسجام اجتماعی، مشارکت، وهوا،آب
 امنیت غذایی درآمد، برای ایجاد

 (2021جپ، )

 2019 جلنسکی
نی بر حل مبتراه کیفیت هوا، تعامل اجتماعی، ترویج فعالیت بدنی، بهداشتی، اقتصادی،
یفیت ک تنوع کاربری زمین، انرژی پاک، کیفیت محیط زیست، توسعه پایدار، طبیعت،

 های شهریتداوم زیرساخت زندگی،
 (2019)جلنسکی، 

روی و دوچرخه، تأمین تسهیل پیاده تعامل، قلمرو عمومی، فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، 2021 قاضی زادن
 (2021)قاضی زادن،  سالمت هویت، انسجام اجتماعی، دسترسی بصری، فضای سبز،

 2017 ساروادیایروان و 
حفظ تنوع  زیبایی بصری، غذای ارگانیک، اقتصادی، درآمد، اجتماعی، محیطی،زیست

 تفریح و اجتماعی تعامل، آموزش ارتقای اکوسیستم، بهبود زیستی
 ،ساروادیایروان و )

2017) 

کینگزلی و 
 همکاران

2021 
تغییرات  کاهش بهداشتی، و اقتصادی، اجتماعی، اکولوژیکی ابعاد حل مبتنی بر طبیعت،راه

 انسجام اجتماعی امنیت غذایی، بهبود رفاه، آب و هوایی،
و همکاران،  کینگزلی)

2021) 

 اقتصادی، پذیریانعطاف توسعه فرصت شغلی، اقتصادی، اجتماعی، محیطی،زیست 2021 زانزی و همکاران
 پایداری کارآفرینی، اجتماعی، رفاه و محیطی یکپارچگی

ی و همکاران، زانز)
2021) 
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 2021 النگ میر
تنوع  حفظ ارتقای فرهنگی، تفرح، توجه به بازیافت، مواد غذایی، محیطی،اجتماعی، زیست

انسجام اجتماعی، امنیت غذایی،  متابولیسم شهری، پذیری شهرها،زیستی، کاهش آسیب
 آوریتاب

و  ریم النگ)
 (2021همکاران، 

 2012 ناروز
پایداری،  ترویج بهداشت، ارتقای عمومی، رفاه تعامل اجتماعی، حفظ تنوع زیستی،

 فرصت اقتصادی، محیطی، امنیت غذایی،فرهنگی و زیست –اجتماعی  اقتصادی،
 خوداتکایی

 (2012)ناروز، 

 2021 کوان

 ،خوداتکایی کاهش رفتارهای ضداجتماعی، محیطی،زیست و آموزشی، اقتصادی، اجتماعی
 انمک، اجتماعی مشارکت، غذایی امنیت تأمین دوچرخه و پیاده،تسهیل مسیر  پایداری،

 جوامع ایجاد ،غذایی امنیت بهبود پتانسیل بهداشت، زیستی تنوع و زندگی کیفیت، سازی
 مالی پایداری ایجاد و محیطی تنوع افزایش، اجتماعی عدالت ارتقای، تاب آور

 (2021)کوان، 

 2013 کاستیلو نارانجو
 ،اجتماعی هایفعالیت ایجاد فضاهای باز بالقوه، افزایش منظر شهری،تولید و تداوم در 
 یهایمکان دسترسی بصری، فضاسازی، بازآفرینی، انسجام اجتماعی، هویت اجتماعی،

 اجتماعی مراکز و کاال مبادله، آموزش، تفریح برای

، نارانجو ویلکاست)
2013) 

اسکارف و 
 همکاران

 آوریتاب دهی،خودسازمان هویت، مشارکت، پایدار، 2019
اسکارف و همکاران، )

2019) 

 آوریتاب پایداری، ،عتیبر طب یمبتن هایحلراه 2021 مینو و همکاران
مینو و همکاران، )

2021) 

  اسپچ و همکاران
2021 

، آموزش و تفریح اجتماعی، تعامل قویتت شهر، متابولیسم و اقتصاد، فرهنگی و اجتماعی
 و یجسم سالمت افزایش برای فراغتی هایفعالیت زندگی، کیفیت اجتماعی، مطالبات
 تعریف کننده،مصرف رفتار تغییر همچنین. شودمی رفاهوعمومیسالمت ارتقاء ،روحی

 غذای دتولی متابولیسم، بازسازی هوایی، و آب تغییرات بیشتر، تعامالت جدید، هایمکان
 فرصت اجتماعی، کارآفرینی انرژی، مصرف کاهش و ونقلحمل هایفاصله کاهش، محلی

 منافع شهرها، بر مالی بار کاهش، منطقه برای افزودهارزش غذایی، امنیت غذا، شغلی
 و هتغذی، ورزش از ناشی سالمتی اثرات اجتماع، حس ایجاد و یکپارچگی طریق از اجتماعی
 و اجتماعی مزایای شامل که بودن چندمنظوره مفهوم شهری، وهوایآب بهبود، تفریح

 در زیستی تنوع آوری؛تاب اقتصادی و زیست محیط به دستیابی است محیطیزیست
 مدور شهر اصول بر تأکید با سبز و زیرساخت مشارکت باالی نرخ شهری مناطق

)اسپچ و همکاران، 
2021) 

 2020 اسکار و همکاران

 و اقتصادی سیستم ادغام ، محیطیزیست و اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی هایمؤلفه
، ذاییغ امنیت زیستی، تنوع آموزش، و تفریح شهری، متابولیسم بازسازی اکولوژیکی،

 اب کارآفرینی توسعه و اجتماعی مشارکت و سالمت و آموزش بهبود، اشتغال، مشارکت
 مصرف و توزیع، سازیذخیره، پردازش، ونقلحمل طریق از، کشاورزی هایفعالیت اصالح

 آور تاب و پایدارتر غذایی هایپسماند سیستم و ارگانیک هایزباله مدیریت تا

اسکار و همکاران، (
2020) 

 2017 ریدوان
 

 و زشآمو سطح ارتقای غذایی، امنیت اجتماعی، پایداری و اکولوژیکی زیستی تنوع عامل
 شهرها فراگیری و محلی بازارهایتقویت  اجتماعی، آوریتاب و سازی مکان به آگاهی

و همکاران،  دوانیر)
2017) 

 2009 پلیترو
 تعامل فیزیکی تجربه ای،دایره زیست محیط ،اجتماعی مشارکت،پایدار خود شهری سیستم

 اساس بر جدید عادات ایجاد و فرهنگی و اجتماعی تسهیل ،محیطیزیست و اجتماعی
 اجتماعی دهیسازمان و محیطیزیست آگاهی

و همکاران،  ترویپل)
2009) 

 2010 امین

 تفکر و اقتصادی پایداری وری،بهره فضایی، و اجتماعی – فرهنگی محیطی،زیست
 گردهمایی تفکر، برای هاییمکان ایجاد اقتصادی، و اجتماعی برابری و اکولوژیکی

 نوعت به بخشی آگاهی و آموزش بر تأکید با مشارکت ارتقای ضمن فرهنگی و تفریحی
 شهری متابولیسم در تغییر با پسماند مدیریت و زیستی

 (2010)امین، 

لیاز و وگ
 ادموندسون

 ای،دایره اقتصاد ارتقاء و اجتماعی سرمایه ایجاد، عمومی بهداشت و غذایی امنیت افزایش 2021
 جامعه رفاه و سالمت شهرها آوریتاب افزایش

و ادمونسون،  ازی)گول
2021) 

 2017 هاراالموس

 دتولی اجتماعات، و تفریح برای هاییمکان محیطی،زیست و شناختیجامعه، اقتصادی
 انرژی، کاهش، مصرف و تولید بین پایداری و سالم تعادل فضایی، کیفیت شهری، غذاهای
 فیهتص، هوا رطوبت و کیفیت بهبود، ایگلخانه گازهای کاهش زیست، محیط با سازگار
، ریحیتف و آموزشی، فرهنگی هایفعالیت ازجمله، شامل آنها ایده زیستی، تنوع و سروصدا

 سالمتی و تغذیه به مربوط هاینگرانی و کنندهمصرف جایگزین عادات

 (2017، هاراالموس)

 2019 مسکویتا

 و ادهپی عابران تحرک، محلی توسعه ارتقاء فضایی، اجتماعی و اقتصادی، محیطیزیست
 از حفاظت، غذایی عادات بهبود، اجتماعی ادغام زیست، محیط آموزش سواران،دوچرخه

 هاینههزی کاهش، است شهری محیط کیفیت بهبود و زیست محیط آموزش زیستی، تنوع
 نتشارا کاهش، اجتماعی شمول ارتقاء سبز، زیرساخت همچنین و تولید سازیذخیره و توزیع

 خوداکتفایی، ارتقاء و درآمد و اشتغال ایجاد محیطی، پذیریانعطاف کربن، اکسیددی
 نشاط دایجا، کم هزینه با تازه غذای ارائه و زندگی کیفیت، فراگیرتر و تر تاب آور شهرهای

 اصالح بازیافت و

 (2019مسکویتا، )
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رمندانی و 
 همکاران

 گردشگری توسعه و فراغت اوقات زیبایی، 2020
و همکاران،  رمندانی)

2020) 
تورکیلماز و 

 همکاران
یجاد ا گردشگری، محیطی،زیست فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، تولید غذا، تعادل پایدار، 2013

 فرصت شغلی،
)تورکیلماز و همکاران، 

2013) 

 کلش
 

2018 
 

 ،عملکردی و ساختاری تنوع خودکفایی، فرهنگی، و اجتماعی اقتصادی، محیطی،زیست
 پذیریانعطاف غذایی، دسترسی بهبود انرژی، مصرف کاهش زندگی، کیفیت ارتقای

 زیست تنوع و اکولوژیکی تداوم اجتماعی و محیطیزیست

 
 (2018)کلش، 

 2013 و تونچای اکیول

 آوریتاب به کمک، تهدیدها جذب توانایی محیطی،زیست و اقتصادی، اجتماعی ابعاد
 هبودب، تفریحی و شغلی هایفرصت ایجاد غذایی امنیت بهبود شهری، فقر کاهش شهری،

 درنهایت و محیطی منابع حفظ، شهری تجربه طریق از اجتماعی تعامل ارتقای سالمت،
 زندگی کیفیت ارتقای

 ،یو تونچا ولیآک)
2013) 

 2013 سوسا و باتیستا
 اوقات ولید،ت فرهنگی، حفظ تنوع زیستی، و اقتصادی، اکولوژیکی، اجتماعی، شناختیزیبایی

 محلی توسعه و بهداشت و غذایی ایمنی فراغت،
 ،سوسا و باتیستا)

2013) 

 ندگی،ز کیفیت روانی، و جسمی سالمت بهبود، فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی، اکولوژیکی 2019 اتول
 بصری هویت و شغلی هایفرصت

، الگامیو ت ولتآ)
2019) 

 تأکید اب فرهنگی، شناختیزیبایی و اقتصادی اجتماعی و محیطیزیست، تولیدی هایارزش 2014 تیمپ
 سازیهویت و سازی مکان، فراغت اوقات بر

 (2014 ،تیمپ)

 2012 بوهن و ویلجوئن
 هشکا آوری،شهری، تاب تجربه در تغییر فضایی، و اقتصادی، محیطیزیست اجتماعی،

 اجتماعی، بهره آموزشی، مزایای و عمومی بهداشت بصری، بهبود گرما، جزیره
 توسعه پایدار تجاری، پویایی و زیست محیط بهبود جامعه، توانمندسازی

)بوهن و ویلجوئن، 
2012) 
 

( مشترکاتی 2شده )طبق جدول نظران، مبین آن است که در مالحظات ارائهشده در بیان صاحبی فاکتورهای ارائهبنددستهمرور و 
کند که اگرچه آشکار می 2بررسی جدول  گریدعبارتبه .خوردیمو اقتصادی و... به چشم  محیطی، اجتماعیچون تأکید بر ابعاد زیست

 هارچوبچنظران وجود دارد لیکن تاکنون نسبت به ارائه توسط صاحب مورداشارهترکی در بیان فاکتورهای ی مشهایژگیوتشابهات و 
استراتژی مناظر شهری مولد یکپارچه  آنکهحالهای مناظر شهری مولد یکپارچه اقدام نگردیده است. نظری جامع از ابعاد و مؤلفه

های مفهوم جهت هرچه بهتر اجرایی شدن نیازمند ارائه مدل مفهومی است که تمام ابعاد و جنبه درجدید  استراتژی یک عنوانبه
ی سازکپارچهو ی فاکتورهاهمین منظور، ابتدا نسبت احصای  به نظری جامع اقدام نماید. چهارچوببه ارائه  نسبترا شناسایی و  موردنظر

های مناظر شهری ابعاد و مؤلفه در خصوصی به اجماع نظر ابیدستبرای  (3 جدول)انها در قالب ادبیاتی مشترک اقدام شد تا در ادامه 
 .میپردازیممطالعات انجام گرفته در این زمینه  نیترمهمدر برخی از  موردتوجهی فاکتورهامولد یکپارچه به بررسی پراکنش 
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 3 جدول
 های مناظر شهری مولد یکپارچهنظران مختلف در بیان ابعاد و مؤلفهصاحب مورداستفادهپراکنش فاکتور  

 
 ولدم شهری مناظر هایابعاد و مؤلفه بیان در مختلف نظرانصاحب مورداستفاده در خصوص پراکنش فاکتورهای 3مطالعه جدول 

ا مربوط به فاکتورهای آموزش و آگاهی بخشی بها به ترتیب دهد که بیشترین فراوانی در استفاده از این ویژگینشان می یکپارچه
یی، ایجاد مکانی برای تفریح و گذران غذا امنیت و 12حفظ تنوع زیستی با فراوانی  کمک به توسعه پایدار، آوری،و تاب 15فراوانی 
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تنوع کاربری

مدیریت پسماند
توسعه اقتصادی

بهبود تجربه شهری

کاهش رفتارهای ضد اجتماعی

اقتصاد دایره ای
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اند. همچنین تأکید قرارگرفتهنمونه از مطالعات مورد  34 بوده که از بین 11تعامل اجتماعی و بهداشت عمومی با فراوانی  اوقات فراغت،
 اند.اغلب فاکتورهای اقتصادی کمترین فراوانی را بین سایر فاکتورها به خود اختصاص داده

اند فرهنگی مورد تأکید قرارگرفته –محیطی و اجتماعی ابعاد زیست دهد که در اغلب منابعبندی آن نشان میمرور جدول فوق و جمع
نظران این آوری و توسعه پایدار در مطالعات صاحبتوجه به پراکنش فاکتور تاب اند، لیکن بادی غافل ماندهپرداختن به ابعاد اقتصا و از

عنوان د بهتوانآوری را در برگرفته و میگونه برداشت کرد که مفهوم مناظر شهری مولد یکپارچه ابعاد پایداری و تابتوان اینحوزه می
برآیند  با مرور مبانی نظری و استراتژی پایدار در توسعه شهری حال و آینده موردتوجه قرار گیرد.عنوان حلی مبتنی بر طبیعت بهراه

 و به شرح ذیل ارائه نمود. 4های مناظر شهری مولد یکپارچه را در قالب جدول توان ابعاد و مؤلفهفاکتورهای احصا شده می
 4جدول 

 CPULs های مناظر شهری مولد یکپارچهابعاد و مؤلفه 

 CPULsهای مناظر شهری مولد یکپارچه مؤلفه ابعاد

 
 
 
 
 
 
 

 محیطیزیست

 کاهش مصرف انرژی
 تداوم اکولوژیکی

 آوری اکولوژیکیتاب
 توسعه پایداربهبود 

 حلی مبتنی بر طبیعتراه
 ارتقای کیفیت محیطی

 پذیر با محیط زیستسازگار و انعطاف
 حفظ تنوع زیستی

 اصالح متابولیسم شهری
 اصالح الگوی مصرف

 مدیریت پسماند
 وهواکیفیت آب
 های صوتیفیلتر کردن آلودگی

 کاهش تغییرات آب و هوایی

 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگی - اجتماعی

 بهداشت عمومی
 مشارکت

 غذای سالم و ارگانیک
 تعامل اجتماعی
 ارتقای فرهنگ
 رفاه عمومی

 دسترسی و عدالت غذایی
 آموزش و آگاهی بخشی

 عدالت اجتماعی
 ترویج سبک زندگی سالم

 ایجاد هویت
 ایجاد مکانی برای اوقات فراغت

 کیفیت زندگی
 پایدارفرصت معیشت 
 کاهش فقر

 امنیت غذایی
 کاهش رفتارهای ضداجتماعی

 
 
 
 
 
 

 اقتصادی

 توسعه گردشگری
 خودکفایی اقتصادی

 توانمندسازی
 توسعه اقتصادی

 کاهش قیمت مواد غذایی
 ایاقتصاد دایره

 اقتصادی پویایی و تنوع
 کارآفرینی

 پایداری اقتصادی
 مالی منطقهافزوده و کاهش بار ارزش

 ایجاد درآمد
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 کالبدی -ساختاری

 ارتقای کیفیت محیطی
 تقویت دسترسی بصری

 بصری ارتقای کیفیت
 تداوم و یکپارچگی فضایی

 تأمین فضای عمومی
 ونقل غیر موتوریحمل تأکید بر حرکت پیاده و شبکه

 سازی و ارتقای حس مکان مکان
 بهبود تجربه شهری

 کاربری و چند عملکردیتنوع 
 ای از زیرساخت سبز و باز شهریشبکه

 های مختلفدارای کشاورزی شهری در مقیاس

مرور مبانی نظری مبتنی بر  و 4در قالب جدول  (CPULs) کپارچهیمولد  یمناظر شهرهای با بررسی و احصای ابعاد و مؤلفه
را بر  (CPULs)توان مدل مفهومی مناظر شهری مولد یکپارچه نظریات اندیشمندان این حوزه و دستیابی به اجماع نظری نسبی می

 استخراج نمود: 2اساس نمودار شکل 
 

 
 (CPULs). مدل مفهومی مناظر شهری مولد یکپارچه 2شکل 

 یهرسازحوزه ش یمنابع علم نیو معتبرتر نیروزتربه یمند و با بررسبر روش مرور نظام یبر آن دارد تا مبتن یپژوهش سع نیا

 یمفهوم برا نیا کیبه ارائه چهارچوب استراتژ (CPULs) کپارچهیمولد  یمناظر شهر یهاابعاد و مؤلفه یضمن واکاو ،منظر

بر اساس توسعه  کپارچهیمولد  یمفهوم مناظر شهر یراستا پس از واکاو نیدر ا (.2)شکلدحوزه بپرداز نیدر ا یو عمل یکاوش نظر

چنانچه  رد،یگیرا در بر م یابعاد گسترده ا یاستراتژ نیا دیمفهوم، مشخص گرد نیا یهاابعاد و مؤلفه ،یشهر یکشاورز یهاهینظر
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 تای( و مسکو2019(، چو و بوهن ) 2019) الگامیو ت ول(، آت2018)کلش  (،2012) لجوئنیمفهوم در مطالعات بوهن و و نیا یگستردگ

یبررس جیانظران نتتوسط صاحب کپارچهیمولد  یوجوه مختلف مناظر شهر انیقرارگرفته است. با توجه به ب دیمورد تاک زی( ن2019)

 کالبدی – یو ساختار ی، اقتصادفرهنگی – ی، اجتماع یطیمحستیبعد ز 4ها اغلب در در ابعاد و مولفه نیانجام شده نشان داد ا یها

(، 2021) و مونتزما زی(، د2019) تیو او هلی(، د2021) زیتی(، س2021) با مطالعات چن یطیمح ستیهستند،که در بعد ز ییقابل شناسا

(، 2021) و همکاران ری(، النگ م2017) یساروادایروان و (، 2021) جپ (،2021) سونیدا یهابا پژوهش فرهنگی –یدر بعد اجتماع

( و 2014) تیمپ ( و2012) (، ناروز2019) یجلنسک با مطالعات ی( در بعد اقتصاد2020) (، اسکار و همکاران2021) اسپچ و همکاران

 ی( همسو م2013) نارانجو لوی( و کاست2021) (، کوان2021) زادن یانجام شده توسط قاض یبا پژوهش ها کالبدی –یدر بعد ساختار

 ،یستیحفظ تنوع ز دار،یکمک به توسعه پا ،یآورتاب ،یبخش یآموزش و آگاه یهادر مؤلفه یو فراوان شتریب یهایدر ادامه بررس باشد.

 یرهاآن است که اغلب فاکتو نیمب یو بهداشت عموم یو گذران اوقات فراغت، تعامل اجتماع حیتفر یبرا یمکان جادیا ،ییغذا تیامن

عات صورت مطال شتریمفهوم است که ب نیا انگریموضوع ب نیاشاره دارند، ا فرهنگی – یتماعو اج یطیمحستیاحصا شده به ابعاد ز

فهوم مناظر بودن م عیپرداخته و با توجه به بد یفرهنگ -یو اجتماع یطیمحستیز یهاابعاد و مؤلفه ییحوزه به شناسا نیگرفته در ا

 قیتحق جیقرار نگرفته است. نتا یسنجو امکان یابیطور کامل مورد ارزبه یکالبد-یو ساختار یابعاد اقتصاد کپارچه،یمولد  یشهر

 یمبتن یحلعنوان راهبه تواندیم یاستراتژ نیابعاد، ا یدر تمام کپارچهیمولد  یمنظر شهر یهاحاضر نشان داد درصورت تحقق مؤلفه

 نویم (،2018) و همکاران نانچه الفورتزاچ .ردیگ رارتفاده قمورداس ندهیحال و آ یشهرها داریو توسعه پا یزیردر برنامه NBS عتیبر طب

 یفیو طا (2202) 1وخن رووسیمو  ، بوهناسپچ ،(2021)روگما  (،2021)(، چن 2021) و همکاران ینگزلی(، ک2021) و همکاران

 یوممفه کپارچهیمولد  یمناظر شهر یاند. البته ازآنجاکه استراتژدکردهیموضوع تاک نیدر مطالعات خود به ا زین( 2022) ینصرآباد

به  توانیمفهوم وجود دارد که از آن جمله م نیدر ا ندهیآ قاتیتحق یبرا یادیز یهااست فرصت یدر حوزه دانش منظر شهر عیبد

 یتیریمد یهااستیو س یقانونالزامات ،  ییو اجرا یفن یهاجنبه ،مختلف یهایشناسگونه یبرا یچون مطالعه و طراح یموضوعات

مناظر  یابیارزو کار وکسب یمدل ها ییشناسا ،یشهر یاراض یزیردر برنامه نیزم یدر قالب کاربر کپارچهی یتحقق مناظر شهر

 یطیمح یدر قالب استراتژ کپارچهیمولد  یاشاره داشت. مناظر شهر و... NBS عتیبر طب یمبتن یحلعنوان راهبه کپارچهیمولد  یشهر

وان عننقش به یفایکمک کرده و ضمن ا رتریپذو انعطاف دارتریپا ییغذا یهاستمیبه س تواندیم یشهر یبر کشاورز دیو با تأک

 یهالیو پتانس هاتی. با توجه به ظرفدیافزایب یشهر یتاب آور یدر راستا یحوزه شهر ییفضا تیفیبه ک اقتصادی–یاجتماع زوریکاتال

رشد شهر گنجانده  یهایو هم در استراتژ یشهر یهااستیهم در س یاستراتژ نیاست ا یضرور کپارچه،یمولد  یبالقوه مناظر شهر

در سه  کردیرو نیضمن تمرکز بر ا توانندیم یمحل رانیو مد یمحققان شهر گذاران،استیس ،یشهر زانیربرنامه ن،یشود؛ بنابرا

 ارک به شهرها داریو توسعه پا یشهر یآورتاب یبرا یاز توسعه شهر یدیجد یعنوان الگوخرد، متوسط و کالن آن را به اسیمق

 .رندیگ

 منابع
در  یشهر یکشاورز ینانهیکارآفر یکسب و کارها یهاچالش یی(. شناسا1400محسن. ) ی،احدنژاد روشت و جعفر ی،عقوبی ؛کلثوم ی،دیحم

 .34-19 ،(2)14 ،یو آموزش کشاورز جیترو یپژوهش ها. ییمبنا یهیشهرستان زنجان با استفاده از نظر

 .رجندیدر ب یشهر یتوسعه کشاورز یبرا یخیتار یهاباغ یسنجتی(. قابل1400. )میمر ،انیظهور و سامان ،نیفرز ؛دمحمدرضایس ،نژاد لیخل
 .66-51 ،(101)18 ،باغ نظر

مورد مطالعه:  یشهر یدر کشاورز یمشارکت جامعه دانشگاه زانیها و م حیترج ی(. بررس1400. )مانیپ ،نیگلچسیدمحمدرضا و  ،نژاد لیخل
 .216-193 ،(3)19 ،یطیفصلنامه علوم محو بلوچستان.  ستانیدانشگاه س یمنظر خوراک

                                                           
1 Specht, Bohn & Simón Rojo, 2022 
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آن.  یتوسعه و شناخت چالش ها کردیبا رو یدر منظر شهر ی(. کشاورز1395. )یی، مرضیهموال الدین و، جمالنژاد یمهدعلی؛  ی،شرق 

 .124-118(, 56-55)4 ،هفت شهر

 .23-18 ،(20)4 ،منظر. داریبه توسعه پا یابیدست یبرا یراهکار ؛ی(. شبکه مثمر شهر1391ساناز. ) ،آراچمن ی ومهد ی،بانیش

 ،منظر. یمنظر شهر یریگدر شکل یدر شهر؛ نقش کشاورز ستیز طی(. منظر مثمر، توجه به مح1391زهرا. ) ی،صادق ی ومهد ی،بانیش

4(21)، 10-15. 

استان زنجان.  یشهر داریو نقش آموزش آن در توسعه پا یشهر یکشاورز ی(. نوع شناس1399. )یتیگ ی،اصفهان یصالح و ایرو ی،کرم

 .170-153 ،(1)9 ،داریو توسعه پا ستیز طیآموزش مح یفصلنامه علم

در  ییحیزاده امام ۀ: محلیمورد ۀمحالت نمون اسیدر مق یشهر ی(. کاربست اصول کشاورز1398دالرام. ) ،این یمیابراه و میمر ی،محمد
 . 39-24 ،(46)11 ،منظرتهران. 
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