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  چکیده:

، و ناتوانی دولت براي حضور و مداخله در مسائل مردماجتماعی گسترده  آفرینی نقش ضرورت

صفر  نجاماتوقع از دولت براي تبدیل نشده است.  بدنه جامعه باور حقیقیمختلف اجتماعی، هنوز به 

و حتی مسئولین اور عمومی افراد جامعه برد، جزء الیتجزي امور مختلف در سطوح خُ کامل تا صدي

گر امور تغییر یابد. رسوخ این  امر است. نگاه به دولت (حکومت) باید از کارگزار همه امور به تسهیل

است. این پژوهش تالشی و بخش سوم امعه جحاد آر بین نگاه، مستلزم خودآگاهی و اندیشه تغییر د

، قکوشد با الهام از جوامع موف می و ؛در عرصه زندگی شهري و مدارس براي انعکاس این نگاهاست 

آموزان در امور اجتماعی خود را (به جاي واگذاري همه  الگوهایی از مشارکت فعال مردم و دانش

 هاي یاطحکه نوعاً با  یالگوهاي سبز در عرصه مدارس زپروريابامور به دولت) به تصویر کشد. 

یاري این پژوهش  سهمهاي بتنی،  در اذهان جامعه ایرانی نقش بسته است،  و ساختمان شده آسفالت

سرزندگی  ،نشاط  هاي کیفی چون روح، فاقد مؤلفه  کشور،مدارس فعلی عمده است. فضاي شهري و 

زا  غیردرسی، کالبد شهر و مدارس بیش از آن که رغبتو پویایی است و در ساعات غیر کاري یا 

زداست. این پژوهش، هر چند به اختصار، دریچه نگاه دیگري را به محیط زندگی  باشد رغبت

  گشاید.  متفاوت می
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  مقدمه

هاي جامعه حضور فعال داشته و  باور عموم مردم آن است که دولت(حکومت) باید در همه بخش

عموم مردم و بدنه جامعه آن صور تهمه امور مردم را از صدر تا ذیل و از باال تا پایین کنترل کند. 

است که دولت به همان میزان که مسئول ساخت سد و بیمارستان و بزرگراه است، به همان میزان 

ها و  ها از در منزل، و تمیز کردن کوچه هاي آن کردن زباله ها، جمع هاي آن ه دارد تا نظافت خیابانوظیف

محور نیز معموالً به دلیل غلبه نگاه  هاي ابتکاري و مردم معابر را انجام دهد. طرح

نی که شود. تا زما ، سقط میاد نشدهز ،ها در اذهان دولت(حکومت)محور، عقیم مانده و حتی ایده آن

هاي خودجوش براي  هاي دولتی و حکومتی است، مشارکت انتظار از دولت (حکومت) و کمک

که باور به کمک دولتی ولو در  گیرند ر و بال میپهایی  معنی و پوچ است. تنها طرح عموم مردم بی

  هاي خودجوش چندان پررنگ نیست.  گیري حرکت براي شکل ها  انگیزهو  آینده پشتیبان آن باشد

پر واضح است که نگاه نگارنده این مطلب، حذف کامل و صددرصدي نقش دولت نیست؛ بلکه 

شود. به  هاي مردمی و اجتماعی می ها و حرکت گیري ایده پرهیز از چشمداشتی است که مانع از شکل

اي نو درانداخته شود.  تا نگاه و اندیشه ستااین نگاه و باور نیازمند همتی مضاعف  هر حال، رسوخ

داند و  اي می آفرین اجتماع و هر جامعه هاي نقش اي که دولت را تنها یکی از بخش نگاه و اندیشه

باید بایست به نگاه محوري تبدیل شود. باور به آن که دولت  بیند، می توان و امکانش را محدود می

  اکام است.نباز باشد،  جا سخاوتمند و دست و دل همیشه و همه

در کشور ما عمده افراد انتظار تغییرات کالن و بزرگ و یکباره را دارند که با مداخله مستقیم دولت 

د بتوان این انجام شود. انتظار براي تغییرات کوچک، تدریجی معموالً از حوصله خارج است (شای

نگاه را در سطوح عالی اجرایی و قانونگذاري کشور نیز مالحظه کرد. به عنوان مثال ادغام 

ترین نوع تغییر و اصالح  هاي تغییر شدیدترین وانقالبی که در مقایسه با دیگر مدل–ها  وزارتخانه

  آوردهاي این نگاه است). از ره -است
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-تغییرات خُرد فرهنگی  ی متفاوت است. تغییرات، خصوصاًاما نگاه حاکم بر برخی جوامع دنیا، نگاه

المللی ترویج و حمایت  هاي بین شود. این نگاه به خصوص توسط سازمان اجتماعی ارزش دانسته می

ها اعطا  پروري در این حیطه پردازي و ایده هاي متعددي براي ایده شود. سالیانه جوایز و حمایت  می

ر گوشه و کنار دنیا براي تغییرات کوچک و در سطح خرد به وسیله هاي متعددي د شود و همایش می

کنندگان  شرکت هبهاي مالی  ها) و با اعطاي حمایت هاي خودجوش(و نه لزوماً دولت افراد و گروه

  ها را دارد).  این همایش شود (که نگارنده این مطلب، سابقه حضور در برخی از برگزار می

کالن قابل قبول است؛ ولی تغییرات سطوح خُرد از سطح فرد گرفته تا آري؛ انتظار تغییرات یکباره و 

تواند چندین برابر اثرگذاري داشته باشد. ایجاد جنبش و  هاي غیردولتی می خانواده، گروه و سازمان

رنگ » 1کارآفرینی اجتماعی«حرکت در سطح خرد، در تمام دنیا فراگیر شده است و در قالب مفهوم 

خود گرفته است و ماهیت آن بیشتر غیرانتفاعی و داوطلبانه است. این جنبش که  و صبغه متفاوتی به

المللی را نیز به خود اختصاص داده است، در جستجوي  هاي بین عنوان و موضوع بسیاري از همایش

پژوهان در گوشه و کنار دنیاست و با مشارکت دادن  هاي ناب جوانان، فعاالن اجتماعی و دانش ایده

کند. شعار این  ها عرضه می سطح خرد به آندر در زمینه تغییرات اجتماعی هایی ویژه  وزشها، آم آن

است. یعنی از همگان » 4عامل تغییر باشید» «3تغییري براي تغییر«، »2تغییري از میان تغییرها«ها  حرکت

داقلی را شود تا ولو در سطح بسیار خرد و کوچک، عامل تغییر بوده و تغییري ولو ح خواسته می

ها و کسب و کارهایی ایجاد  شود تا حرکت ایجاد نمایند. در خالل این فرآیند به افراد آموزش داده می

کنند بقاي  ها بتوانند با حداقل درآمدي که ایجاد می باشند، یعنی خود آن 5کنند که پایا و پایدار

بسیاري از اهداف   خرد،خودشان را در طول زمان تضمین کنند. با تجمیع این تغییرهاي در سطح 

شوند؛ اشتغال فراوانی (ولو به شکل حداقلی) در سطح  تر می اجتماعی کالن به هدف خود نزدیک

                                         
1 Social entrepreneurship  
2 A change of change  
3 A change for change  
4 Be the change 
5 Sustainable  
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ها به تناسب بزرگی یا  شود. این جنبش ها به نحو احسن استفاده می ملی ایجاد شده و از همه ظرفیت

توجهی را  و محصوالت قابل تواند موتور توسعه اقتصاد ملی بوده می  کوچکی و سطح فعالیتشان،

انجمنی است که در پی ایجاد نشاط و » 1انجمن کشاورزي شهري ونکوور«عرضه کند. به عنوان مثال 

گیري از  مشارکت از طریق ایجاد واحدهاي کشاورزي در سطح خُرد است. این انجمن با بهره

ها را درگیر  یرامونی آنهاي عمومی، جوامع پ ها، مکان مثل حیاط مدارس، سازمان  فضاهاي عمومی،

در فعالیت کرده و با آموزش و تدارك امکانات اولیه و بسیار ساده، و با رعایت اصول علمی و تولید 

توجهی از محصوالت باغی و گیاهی را ایجاد کرده و در  ور در سطح خرد، میزان قابل بهره

  رساند.  هایی که به همین منظور تدارك دیده به فروش می بازارچه

بایست از خالل توانمندسازي و ایجاد حس  می  لید ملی و نهادینه شدن فرهنگ آن در کشور،تو

تواند عامل تغییر  اعتماد به نفس درون افراد صورت پذیرد. هر فرد، خانواده، سازمان و انجمنی می

عنوان و از اعتماد و تکیه بیش از حد به دولت به   باشد، مشروط به این که فرهنگ آن نهادینه شود،

  کننده تغییر باشد ولی نه همه کاره آن. دولت باید محور و تسهیل  محور تغییر کاسته شود. آري؛

هاي شهري یا کشاورزي شهري است  بحث مزرعه  یکی از کارهایی که در این زمینه انجام شده است،

  شود. ، توضیح داده میو به عنوان یک موردکه در ادامه 

  

   

                                         
1 Vancouver Urban Farming Society: http://www.urbanfarmers.ca  
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  هاي شهري یا کشاورزي شهري مزرعه

اي  اي است و چندان مطلب پیچیده یري از فضاهاي شهري براي امور کشاورزي ایده سادهگ ایده بهره

برد؛  نیست. انتقال و جابجایی بسیاري از محصوالت کشاورزي، قیمت تمام شده محصول را باال می

هاي متمادي در مسیر رسیدن به مقصد باشد. این امر مسئولین امور  ضمن آن که محصول باید ساعت

توان با رعایت  به تکاپو واداشته است تا محصوالتی را در محل تولید کنند. بدین طریق، می شهري را

داشت. صرف دقایقی در روز یا ساعاتی در مواردي چند، کنترل بهتري بر فرآیند تولید محصوالت 

ز محصوالت را تواند در مقیاس انبوه، حجم معتنابهی ا اي در مجاورت خانه، می هفته در باغ یا باغچه

توان از اثرات مثبت روحی آن براي مردم شهرنشین که معموالً مونس  نتیجه دهد. ضمن آن که نمی

  پوشی کرد (باغ درمانی).  هاي دیجیتال و دود و ترافیک و سر و صدا هستند چشم رسانه

وضعیت مهاجرت از روستاها به شهرها وضعیت مطلوب و   از سوي دیگر در کشور ما،

هاي کشاورزي و دامپروري (و تا  خشی نیست. با توجه به این که عمده بار تولید در بخشب رضایت

رویه از روستاها به شهرها نویدبخش آینده  اي صنایع) بر عهده روستاهاست، مهاجرت بی اندازه

ها و امکانات شهري نیز اجازه توسعه سریع و  مناسبی نیست. از آن جایی که ظرفیت، زیرساخت

بایست  شوند، می دهد و از سویی عمده شهرنشینان به بخش مصرفی جامعه اضافه می نمی یکباره را

جویی درمصرف آب و  از ظرفیت و امکانات حداقلی که در شهرها وجود دارد (با لحاظ صرفه

  کنیم: انرژي) نهایت بهره را برد. در شکل زیر، رشد جمعیت شهرنشین در کشور را مالحظه می

  

  % برسد. 80، جمعیت شهرنشین کشور به 2050ت که تا سال بینی شده اس پیش
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درصد از تولید محصوالت غذایی را در مناطق شهري به  15کشاورزي شهري بنا به برخی ادعاها تا 

گیري  . در برخی از شهرهاي جهان، با بهره1دهد که البته روند رو به رشدي دارد خود اختصاص می

هاي کوچک، و  هاي بسیار نوین کشاورزي در مقیاس در روش گذاري هاي نوین و سرمایه از تکنیک

اصل حوري بیشتري در محصول تولیدي نسبت به روستاها  برداري از کودهاي غنی شده، بهره بهره

  .شود می

هاي امنیت غذایی  کننده تغذیه شهري است و تنها یکی از گزینه کشاورزي شهري یکی از منابع تأمین

گیري از کشاورزي شهري یا مزرعه شهري  هاي بهره ز جمله مزیتشود. ا براي خانوارها محسوب می

  باشد: موارد زیر می

 هاي شهري مدیریت بارش 

 کاهش اثرات جزیره گرمایی شهري 

 بهبود کیفیت هوا 

 سازي صوتی عایق 

 افزایش فعالیت فیزیکی افراد 

 2زیبایی شهري 

 ... 

شهرهاي کشور، مردم به دلیل ضیق وقت و یا در دسترس  باید پذیرفت که امروزه در برخی کالن

تواند  کننده، تغذیه مناسبی از سبزیجات و محصوالت سبز ندارند. این طرح می نبودن منابع تأمین

ها به کشت چمن و  هاي محلی و شهرداري تمایل سازمان  انگیزه آنان را افزایش دهد. همچنین،

هاي مربوطه در چنین مسیري  چنینی بسیار زیاد است و عمده بودجه گذاري در فضاهاي این رمایهس

چمن گیاهی است که مصرف آب باالیی دارد و با توجه به شود. بنا به اذعان کارشناسان،  صرف می

                                         
1https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C_%D8%B

4%D9%87%D8%B1%DB%8C  
2 http://www.zeuzera.com/index.php/2011-12-27-09-32-30/83-urban-and-pre-urban-agriculture.html  
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اراك مناسب شهرهاي دیگري همچون کمبود آب استفاده از چمن براي فضاي سبز شهري تهران و 

مردم از کشاورزي شهري باید با توجه به اقلیم مطالعات موردي   براي استفادهرسد  به نظر می .نیست

حاصل شده از مطالعات به طور   از انجام اقدامات پژوهشی، نتیجهها صورت گیرد و بعد  در شهر

  1د.سازي در جامعه فراهم شو عملی مورد استفاده قرار گرفته و بستر مناسب براي فرهنگ

  

استفاده  هاي کشاورزي در سطوح خُرد و یتهم اکنون فنون و راهبردهاي مختلفی براي توسعه ظرف 

  کنیم: ها را بیان می هاي شهري وجود دارد که برخی از آن از حداقل فضا و ظرفیت در محیط

 با مردم تعامل  مینهزاندازي شده در مناطق شهري  هاي راه عموالً پروژهم هاي شهري: مزرعه

 هاي و ارائه آگاهی روابط اجتماعی هدف آنها بهبود .ستتر داردا در خود مریکدیگر 

از ها  آناندازه کنند.  اطق ساخته شده زندگی میکشاورزي به افرادي است که در آن من

که چندین هکتار را تصرف  زرگبهاي  هاي مسکونی به مزرعه قطعات کوچک در شهرك

  .2متغیر است کنند می

 هاي سبز ( پشت بامgreen roof:( رود.  سبز در شهرها بکار می  با هدف ایجاد فضاي

عمق دارند و رشد  با استفاده از گیاهانی که ریشه کمساخت ندارد و  پشت بام سبز نیاز به زیر

توان نسبت به تولید گیاهان مورد نیاز زندگی  کند می آنها بار کمی را به ساختمان تحمیل می

هاي بخصوصی تنها بر این  توجه آن که وبسایت د. نکته قابلروزانه در فضاي شهري اقدام کر

  دهد: اي از این کار را نشان می  نه. تصویر زیر نمو3ایده در دنیا تمرکز دارند

                                         
1http://www.isna.ir/fa/news/93051305396/%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8
C-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA    
2 
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D9%87_%D8%B4%D9%87%D8%B1%
DB%8C  

  هاي زیر دیدن کنید:  به عنوان مثال از سایت 3

http://www.greenroofs.org/ 
http://www.greenrooftechnology.com/ 
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 ممکن است با توجه به محدودیت فضا تنها در شهرهاي غیرمتراکم  اي: کشاورزي گلخانه

 پذیر باشد.  امکان

 ) دیوار عمودي یا دیوار سبزGreen Wall:(  شهر تهران در زمینه تراکم و ارتفاع شهري

 فضاهاي. است بوده افقی جهان هاي  کوتاه قامت است و توسعه آن بر خالف دیگر پایتخت

ها  ه در بسیاري از موارد این بوستاناند ک یز به صورت افقی توسعه پیدا کردهن شهري سبز

ن. همانگونه که در تصویر زیر دیده پرندگان شهر دارند تا شهروندان آمنظر خوبی براي 

 . 1وجود نداردهاي بلند، هیچ دورنمایی از فضاي سبز  شود، به غیر از دود و ساختمان می

                                         
1 http://landscaper.ir/vertical-garden-and-green-fasade.html  
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یا دیوار زنده دیواري است که بخشی از آن و یا تمام آن داراي پوشش گیاهی است.  دیوار سبز

ممکن است در محیط داخل یا خارج از ساختمان نصب گردد. هم ، بسته به شرایط دیوارهاي سبز

متفاوت به  ابعادتوان دیوارهاي سبز را در  هاي مختلفی وجود دارد که می شها و رو چنین تکنیک

دیوارهاي زنده، ترکیبی از د. منظور فضاسازي محوطه داخلی و یا نماي بیرونی ساختمان ایجاد کر

اند، که به صورت عمودي و توسط سیستم سبکی، با  قطعات با پوشش گیاهی از پیش کاشته شده

از دیوارهاي زنده  باشند. فاصله به نماي ساختمان نصب شده، و یا به صورت مستقل خود ایستا می

توان در فضاهاي داخلی ساختمان استفاده کرد. دیوارهاي زنده، بسته به کارخانه تولید  همچنین می

داخلی آن، جزئیات اجرایی متفاوتی دارند. در این روش  کننده آن، جنس صفحات و نوع بیرونی و یا

توان این عمل را انجام  روش می شود که به دو گیاه کاشته می ،در تمام ارتفاع و در تمام سطح دیوار

 د:دا

  الف) با نصب عناصر پیش ساخته
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  1ب) با کاشتن گیاهان بین دو الیه الیاف

  آید: در ادامه می لگواتصاویري از این 

  

  

                                         
1 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D8%B1_%D8%B3%D8%A8%D8%

B2  
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توان بیان کرد، که در این جا از ذکر آن صرفنظر  عالوه بر موارد فوق، رویکردهاي دیگري را نیز می

  شود: جستارهاي وابسته به آن در زیر ذکر میشده و تنها 

 Permaculture 

 Sheet mulching 

 Container garden 

 Mean wood Valley Urban Farm 

 Allotment gardens 

 Collingwood Children's Farm 

 Community gardens 

  (باغ مدرسه) باغبانی در مدارس

ها در حیاط، پشت بام و در راهروهاي خود دارند، و از  ناسبی که مدرسهم  با توجه به فضاي نسبتاً

اي  آموزان مدرسه سوي دیگر، انگیزه و جذابیتی که کشاورزي شهري یا مزرعه شهري براي دانش

هاي الزم  توان این ایده را به بدنه مدارس نیز تعمیم داد. عالوه بر این، با جذب حمایت دارد، می

هزینه دیوار عمودي یا دیوار  توان، دیوار مدارس را نیز با الگوهاي کم ارس) می(حداقل در برخی مد

کننده سیمانی و آسفالت مدارس را بگیرد  سبز پوشش داد تا نشاط و سرزندگی جاي دیوارهاي خسته

شود. حداقل اگر وضعیت فعلی ساختار  از طراوت و سرسبزي و بوي سبزه تا محیط مدرسه سرشار

سازد، در طراحی و ساخت مدارس  س به طور کامل امکان چنین چیزي را میسر نمیو محیط مدار

. فراموش نکنیم که ایده مبذول داشته شودباید قت الزم دهاي الزم،  پشتیبانی نجاماو همچنین   جدید،
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کشاورزي شهري در بسیاري از کشورهاي جهان شدیداً رو به گسترش است و نباید از ایده آن حتی 

  مایشی غفلت شود.به شکل آز

هاي  نقش دارد. پیاژه در تمام نوشته» دهاي شناختیرپختگی کارک«در » تجربه«پیاژه،   براساس نظریه

باشد، احتمال آنکه کودك به » تر متنوع«و » تر پیچیده«، »تر غنی«کرد که هر چه محیط  خود تأکید می

کودکان نسبت  .شود بیشتر می  یابد،دست » هاي روانی سطح باالتري از کارکردهاي ذهنی و توانایی«

کند؛ کودکان  ها آسان می به آن را هاي خاصی دارند که آموزش رسمی به بزرگساالن ویژگی

ها بیشتر  آن  گراتر، سازگارتر و داراي انگیزه بیشتري براي یادگیري هستند و از آنجا که انگیزه واقع

تري براي یادگیري ها فرصت بیش آن وردارند.زیستی دارد، از پتانسیل بیشتري براي یادگیري برخ  جنبه

دهند. قدرت و ظرفیت  زیادي به کار با خاك، گل و گیاه و حیوانات از خود نشان می  دارند و عالقه

کمتري دارند   ن را ندارند، از آنجا که تجربهبیشتري براي فراگیري داشته و فشار و استرس بزرگساال

پذیرند و  اند، به سادگی نظرات معلمان خود را می نشدههاي بزرگسالی  اعتمادي هنوز دچار بی

. آنها مندند  کنند. کودکان به انجام کارهاي عینی و عملی عالقه هاي جدید را تجربه می موفقیت

ثیري به مراتب أتواند ت ند و گروهی کار کردن، میآی الب گروه گرد هم میقتر از بزرگساالن در  راحت

شد. در نهایت، آموزش به کودکان مشکالت آموزش به بزرگساالن، نظیر بیش از تالش فردي داشته با

نظر به این که دسترسی روستاییان  تجربه مانع یادگیري، ترس از عدم آگاهی و ... را نخواهد داشت.

به امکانات کشاورزي بیشتر است؛ بسیاري از آنان به کشاورزي اشتغال دارند، با توجه به نیازها و 

هاي آبیاري  اصالح شده، روش بذرهايآالت کشاورزي، ارقام جدید گیاه،  نواع ماشینمشکالتشان با ا

آموزش در شهرها بیشتر به کشت  شوند. هاي مناسب با محیط خودشان آشنا می نوین و انواع نوآوري

و ...،  عها و گیاهان زینتی و آپارتمانی، گیاهان دارویی نظیر رزماري، نعنا در سطوح کوچک، گل

ي از آنها، شیوه و روش آبیاري، مباحث مربوط به کشاورزي شهري مانند کشاورزي عمودي نگهدار
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اي پیدا کرده است و  شود. امروزه ایجاد فضاهاي سبز شهري اهمیت قابل مالحظه و ... معطوف می

  .1تواند به کمک کودکان ایجاد و مورد مراقبت قرار گیرند می

، محیطی پویا را شود لبته با اسامی مختلف از آن یاد میایجاد مزارع و محیط سبز در مدارس که ا

ها،  آورد تا به مشاهده، کشف، پرورش گیاهان و یادگیري بپردازند. باغ آموزان فراهم می براي دانش

آموزان  البراتورهایی هستند که در آن دانش  هاي مدارس، هاي سبز در محیط ها و محیط باغچه

شوند تا به عنوان  آموزند و تشویق می را از محیط واقعی زندگی می اي هاي و تجارب میان رشته درس

  جویی فعال در فرآیند یادگیري قرار گیرند. مشارکت

ها و یا  درس  اند و طرحِ ها در سرتاسر جهان، اهداف متنوعی را پیش روي خود گشوده این جنبش

در آمریکا در  یهای د. تالشان ها تعریف کرده هاي درسی مشخصی را براي این قبیل فعالیت برنامه

. شعار 2جریان است تا این فعالیت را در برنامه درسی رسمی مدارس ایالتی و ملی آمریکا بگنجاند

ها نیز این مهم را به جزئی از  . برخی انجمن3ها، یک باغ در هر مدرسه است برخی از این جنبش

هاي مالی) مشخصی را  ي (کمک4اه نتاند و گر ها و مؤسسات تبدیل کرده مسئولیت شرکتی سازمان

اند. به عنوان مثال، انجمن باغبانی ملی  اندازي کرده ها در مدارس مختلف راه اندازي این طرح براي راه

که سازمانی غیرانتفاعی است به تنهایی ده هزار طرح را در مدارس در سرتاسر کشور آمریکا 

جوان را به طور مستقیم درگیر این طرح  آموز و اندازي کرده است و بیش از دو میلیون دانش راه

کند. نقشه زیر مراکز و مدارس تحت پوشش را در  میلیون دالر در سال هزینه می 4نموده و معادل 

  دهد: آمریکا نشان می

                                         
1 http://www.iranagrimagazine.com  
2 http://growing-minds.org/school-gardens/  
3 A garden in every school  
4 Grant  
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با فراگیر شدن این طرح در برخی نقاط دنیا، طراحی و ساخت مدارس جدید نیز به سمت همین 

ی و ساخت مدارس، از حالت خشک مدارس آسفالت محور با ایده پیش رفته است و نقشه طراح

محور پیش رفته است. در شکل زیر  مستطیل شکل، به سمت مدارس باغ هاي مکعب ساختمان

  : 2و 1شود هایی از این طراحی دیده می نمونه

  

                                         
1 http://www.kidsgardening.org/school-gardening  
2 https://www.mastergardeners.org/school-gardens-garden-design-and-construction  
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هاي مشابه  هاي مالی براي حمایت از طرح گیري و جذب انواع کمک نهادهاي مختلفی در حال شکل

آموزان و  شود. دانش هاي موبایلی متعددي نیز در این زمینه طراحی و عرضه می هستند. اپلیکشین

شوند تا خود گیاهانی را پرورش دهند، در مورد  جوانان درگیر در این طرح با شعارهایی تشویق می

و  ها . همچنین براي اعطاي گرنت1آن مطالعه و بررسی کنند و خود میوه و ثمره آن را بخورند

هاي جوان خواسته  شود و از گروه هاي تشویقی برگزار می ها و طرح هاي مالی، مسابقه حمایت

هاي مالی بهره گیرند. در ادامه  ها و حمایت شود با معرفی طرح خود، براي دریافت گرنت می

  گیرد.  تصاویري از مطالب گفته شده مورد اشاره قرار می

                                         
1 Grow it, Study it, Eat it! 
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آموزان، محصوالت برداشت شده خود را  د، در این طرح، دانشهمانطور که پیش از این تأکید ش

کنند، محصولی که ماحصل تالش خودشان است. در موارد اندکی، چنانچه محصوالت  مصرف می

شود و  در بازارهاي محلی فروخته می کنندگان خاص باشد، توسط حمایت ها برداشتی فراتر از نیاز آن

گردد. نکته دیگر آن که در این طرح، هدف لزوماً تولید انبوه  یآموزان برم عایدي آن به خود دانش

اندازي نوعی کسب و کار کارآفرینانه و توسعه  نیست، بلکه مشارکت در نوعی فرآیند اجتماعی، راه
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آن، تقویت کار تیمی و افزایش نشاط اجتماعی ایشان است. شکل زیر چرخه مفهومی این فرآیند را 

  :1دهد بهتر نشان می

  

هاي حمایتی  زمان خوار و بار کشاورزي وابسته به سازمان ملل متحد نیز این طرح را در زمره طرحسا

اوقات  اهیگ. 3کند هایی را منتشر می و در این زمینه کتابچه 2کند خود آورده است و آن را ترویج می

مه تصاویر کند. در ادا اي را بین مدارس در سطوح محلی برگزار می نیز مسابقات باغبانی مدرسه

  آید: هاي مربوطه) می متعددي از این جنبش در مدارس (به همراه برخی تبلیغات و آگهی

                                         
1 http://www.fao.org/docrep/009/a0218e/A0218E02.htm  
2 http://www.fao.org/schoolgarden/  

  به عنوان نمونه ببینید: 3

 http://www.fao.org/docrep/013/i1689e/i1689e00.pdf   
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