
کشاورزی عمودی 
راهکاری برای افزایش تولیدات شهری

در زندگــی شهرنشــینی امــروزی یکــی از نیازهــای اساســی بشــر دســتیابی بــه منابــع کشــاورزی 
ــروری  ــاس و ض ــیار حس ــری بس ــاورزی ام ــدات کش ــه تولی ــاز ب ــت. نی ــالم اس ــوالت س و محص
اســت کــه بــا وجــود فضــای کــم زمیــن در داخــل شــهرها و ســبک زندگــی آپارتمان نشــینی، 
عمــاًل ایــن کار را نمی تــوان در درون شــهر انجــام داد و ایــن تولیــدات خــارج از شــهرها صــورت 
گرفتــه و بعــد بــه داخــل شــهر انتقــال داده می شــود. اکنــون در زمینــه شهرســازی مفهــوم 
ــام مــزارع عمــودی مطــرح شــده اســت. ایــن مــزارع پیشــنهادی  ــا ن جدیــدی از مزرعــه داری ب
بــرای شــهرهای پرجمعیــت و شــهرهای بــزرگ کــه فضــای کــم بــرای کاشــت و برداشــت دارنــد، 
گزینــه مناســبی می باشــد. فضــای اصلــی ایــن مزرعــه تشــکیل شــده از کانتینرهایــی کــه پــر 
از مــواد غذایــی در حــال رشــد می باشــد. محصــوالت زراعــی، باغــی به خصــوص ســبزیجات 
ــد بخشــی از تولیــدات مزرعه هــای عمــودی باشــد. زمانــی هــم کــه  و حتــی عســل، می توان
محصــوالت قابــل برداشــت می شــود، جرثقیــل مخصوصــی آن کانتینــر را جــدا کــرده و روی 
کامیــون قــرار داده و بــه مرکــز خریــد ارســال می کنــد. بــه ایــن صــورت محصــوالت کشــاورزی 
بــا قیمتــی ارزان تــر و بــا ســرعت بیشــتری در اختیــار کاربــران قــرار می گیــرد و حمــل و نقــل 
آســان تر و ســریع تری دارد. اســتفاده از انــرژی خورشــیدی در پــرورش مــواد غذایــی باعــث 
ــای  ــابه فناوری ه ــی مش ــن روش از فناوری های ــود. در ای ــد می ش ــه تولی ــدن هزین ــن آم پایی
مــورد اســتفاده در خانه هــای شیشــه ای اســتفاده می شــود و گیاهــان عــالوه بــر نــور طبیعی 
بــا سیســتم های روشــنایی بــا مصــرف کــم، نیــز تقویــت می شــوند. ایــن روش مزایــای زیــادی 
دارد کــه شــامل برداشــت محصــول در تمــام فصــول ســال، محافظــت محصــوالت از شــرایط 
ــود و  ــاز خ ــورد نی ــاورزی م ــوالت کش ــد محص ــهرها در تولی ــی ش ــی، خودکفای ــد آب و هوای ب

کاهــش هزینه هــای حمــل و نقــل محصــوالت می شــود.
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بازگشت به فهرست اصلی بازگشت به سرفصل



کشاورزی عمودی
بــه کاشــت و پــرورش گیاهــان )اعــم از گل هــا، 
گیاهــان دارویــی، خوراکــی و ســبزیجات( در طبقه هــای 
کشــاورزی  یــا  عمــودی  زراعــت  هــم،  روی  عمــودی 
عمــودی  کشــاورزی  اصطــالح  می گوینــد.  عمــودی 
اولیــن بــار توســط گیلبــرت الیــس و در ســال ۱۹۱۵ در 
ــوع اســتفاده او  ــان شــد. ن ــاب کشــاورزی عمــودی بی کت
از ایــن عبــارت بــا کاربــرد کنونــی آن تفــاوت داشــت. او 
ــه  ــاره کشــاورزی نوشــت و عالقــه ویــژه ای ب مطالبــی درب
منشــأ خــاک و محتــوای مغــذی داشــت و گیاهــان 
به خصــوص  می دانســت،  عمــودی  زندگی هایــی  را 
کاربــرد  بودنــد.  زمیــن  زیــر  آن هــا  ریشــه های  این کــه 
آســمان  بــه  و  متفاوت تــر  قــدری  واژه  ایــن  جدیــد 
خراش هایــی اشــاره می کنــد کــه از نــور طبیعــی خورشــید 
در  عمدتــًا  عمــودی  کشــاورزی  از  می کننــد.  اســتفاده 
گلخانه هــای صنعتــی بــرای تولیــد بهینــه محصــوالت بــا 
اســتفاده از حداقــل فضــا، نیــروی انســانی، انــرژی و غیــره 
اســتفاده می گــردد و اخیــرًا نیــز ســاکنین ســاختمان ها 
بــا اســتفاده از ایــن روش در روف گاردن، تــراس گاردن 
و دیــوار ســبز، اقــدام بــه تولیــد محصــوالت مصرفــی 

نموده انــد. در منــزل  خانــواده 

سیستم مزارع عمودی
ــا  ــکان ب ــا حدام ــدرن ت ــتم م ــن سیس ــازه های ای س
متریال هــای ارزان و یــا آلومینیــوم ســاخته می شــود 
 LED ــور ــت ن ــر هس ــن روش مدنظ ــرای ای ــه ب ــوری ک و ن
ــای  ــتفاده از انرژی ه ــش اس ــا کاه ــود ب ــه خ ــد ک می باش
می توانــد  فســیلی  ســوخت های  و  تجدیدناپذیــر 
ــاورد.  ــه حــد کافــی پاییــن بی آلودگــی محیط زیســت را ب
در کل اســتفاده از هــر نــوری به صــورت عمــود در ایــن 
ــک  ــه ی ــان ب ــی گیاه ــور کاف ــن ن ــت تأمی ــه عل ــد، ب فرآین
انــدازه، اثرگــذار خواهــد بــود. یکــی دیگــر از راه هایــی 
و  عمــودی  مــزارع  هزینــه  آوردن  پاییــن  بــرای  کــه 
در  اخیــرًا  و  می گــردد  پیشــنهاد  آن  توجیه پذیــری 
قــرار  اســتفاده  و  توجــه  مــورد  پیشــرفته  کشــورهای 
گرفتــه، اســتفاده از آب هــای بازیافــت شــده بــرای آبیــاری 

می باشــد.

طراحی سیستم مزارع عمودی
یــا  و  شــهری  ســطح  در  سیســتم  ایــن  اجــرای 
خانگــی در صــورت قــرار گرفتــن در دیــد، می توانــد بــا 
تلفیــق عناصــر دیگــر بــه گونــه ای طراحــی شــود کــه 
ــز  ــب را نی ــری مخاط ــاز بص ــودن، نی ــردی ب ــر کارب ــالوه ب ع
ایــن عناصــر می توانــد ایجــاد یــک آب نمــا  رفــع کنــد. 
باشــد یــا تلفیــق گل هــای فصلــی زیبــا بــا گیاهــان قابــل 

برداشــت. همچنیــن می تــوان بــا کاور کــردن ســازه ها 
بــا اســتفاده از چــوب پالســت یــا ترمــوود، نمــای زیبایــی 
بــه وجــود آورد. در صــورت اســتقرار ایــن سیســتم در 
تــراس، پشــت بــام و یــا محوطه هــا در ســطح خانگــی، 
از  یکــی  بــه  متصــل  تاشــو  میــز  یــک  نظرگرفتــن  در 
عناصــر ایــن سیســتم، فضــا را قابــل اســتفاده تر و لــذت 
برداشــت  و  کاشــت  صــورت  در  می نمایــد.  بخش تــر 
محصوالتــی بــا نگهــداری کــم ماننــد ســبزی خــوردن، 
می تــوان سیســتم هایی بــا ضخامــت کــم طراحــی کــرد 
تــا بتــوان به عنــوان دیــوار ســبز در تمامــی فضاهــای 
غیــره  و  اداری  ســاختمان های  راهروهــا،  خانــه، 

اســتفاده نمــود و ســبزینگی فضــا را تأمیــن کــرد.

اهداف مزارع عمودی
بــه  بیشــتر  کشــاورزی  محصــول  تولیــد  الــف( 
ازای هــر متــر مربــع از زمیــن کشــت شــده در مزرعــه، 
ــق  ــرای تحق ــت. ب ــودی اس ــزارع عم ــدف م ــن ه مهم تری
ــی  ــورت طبقات ــاورزی به ص ــوالت کش ــدف، محص ــن ه ای
کشــت  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد  برج هــای  روی 
می شــوند. در واقــع ســطح مزرعــه بــه انــدازه تعــداد 
در  زیــادی  تأثیــر  و  می کنــد  پیــدا  افزایــش  طبقــات 

دارد. تولیــد  حجــم  افزایــش 

ــور مصنوعــی و  ب( اســتفاده بهینــه از ترکیبــی از ن
طبیعــی بــرای ارتقــای کیفــی نــور دریافتــی در مزرعــه حائــز 
اهمیــت اســت. اســتفاده از تکنولوژی هایــی از قبیــل 
بســترهای چرخنــده بــرای ارتقــای کیفــی نــور رســانی نیــز 

ــود. ــام می ش انج

   ج( در مــزارع عمــودی بــه جــای خــاک از روش های 
هیدروپونیــک  یــا  اکواپونیــک  ایروپونیــک،  کشــت 
اســتفاده می شــود کــه بــه معنــای اســتفاده از آب یــا 
برگ هــای تجزیــه شــونده و مــواد دیگــر بــه جــای خــاک 

بــرای ریشــه دوانی گیــاه اســت.

روش هــای  از  عمــودی  کشــاورزی  روش  در  د( 
صنعــت  در  انــرژی  هزینــه  جبــران  بــرای  مختلفــی 
کشــاورزی اســتفاده می شــود. مطالعــات نشــان داده 
ــرف  ــا مص ــود ت ــث می ش ــودی باع ــاورزی عم ــت، کش اس
آب تــا ۹۰ درصــد کاهــش یابــد کــه در دنیــای امــروزی 
مســاله مهمــی اســت. ولــی مصــرف بــرق بــه دلیــل 
مصنوعــی بــودن نــور مصرفــی در مزرعــه افزایــش پیــدا 
می کنــد کــه البتــه بــرای جبــران ایــن هزینــه راهکارهایــی 

در نظــر گرفتــه شــده اســت.
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مزایای سیستم عمودی
- افزایش حجم تولید )در واحد سطح و زمان( و تأمین 

بخشی از نیاز غذایی جمعیت روبه افزایش.
- کاهش مصرف آب و عناصر غذایی

- عدم استفاده یا استفاده حداقلی از سم و آفت کش 
و تولید محصوالت ارگانیک و سالم

- عدم تاثیرپذیری از شرایط بد آب و هوایی
- امکان استفاده از متریال های ارزان در ساختار استقرار 

سازه های مزارع عمودی
- رفع مشکل حمل و نقل محصوالت غذایی به مناطق 

مستعد خشکسالی و مناطق پرجمعیت دیگر
- کاهش استفاده از انرژی های تجدیدناپذیر

- کاهش هدر رفت زمان انتقال محصوالت به مناطق 
دیگر

- کاشت هرگونه گیاهان خوراکی ریشه دار
محصوالت  و  سبزیجات  از  استفاده  قابلیت  افزایش   -

تازه
- افزایش فضای قابل استفاده برای کشاورزی
- قابلیت کشاورزی عمودی در سطح خانگی

انبارها،  ساختمان ها،  در  سیستم  اجرای  قابلیت   -
فضاهای بی استفاده و غیره

- کاهش دمای محیط و ذخیره سازی نزوالت جوی.

محد ود یت های تولید  د ر مزارع عمود ی
الــف( هزینــه بــاالی تولیــد : هزینــه بــاالی تولیــد  
مســأله ای  عمــود ی  مــزارع  د ر  کشــاورزی  محصــوالت 
اســت کــه بارهــا د ر مــورد  آن صحبــت شــد ه اســت و 
برخــی بــه د لیــل همیــن هزینــه بــاال د ر مــورد  امــکان 
هزینــه  د ارنــد .  ترد یــد   روش  ایــن  از  وســیع  اســتفاد ه 
بــاالی ســاخت آســمان خراش ها بــرای کشــاورزی د ر کنــار 
ــور مصنوعــی، گرمــا د ر فضــای مزرعــه  ــه تأمیــن ن هزین
ــر عهــد ه  ــر کار را ب ــروی کاری کــه نظــارت ب ــت نی و د ر نهای
ــزارع  ــول د ر م ــد  محص ــه تولی ــر از هزین ــیار باالت د ارد ، بس
معمولــی اســت. از طــرف د یگــر ایــن مــزارع اغلــب د ر 
ــزرگ ســاخته می شــوند   ــا نزد یکــی شــهرهای ب شــهرها ی
و قیمــت زمیــن هــم د ر ایــن مناطــق بســیار بــاال اســت. 
 ۶۰ ســاخت  هزینــه  اســت  د اد ه  نشــان  مطالعــات 
هکتــار مزرعــه عمــود ی بالــغ بــر ۱۰۰ میلیــون د الر اســت . 
افزایــش مطالعــات  و  تکنولــوژی  پیشــرفت  بــا  البتــه 
د انشــگاهی د ر زمینــه کشــاورزی عمــود ی برخــی از ایــن 
محد ود یت هــا از میــان رفتــه اســت . مثــاًل اســتفاد ه از 
تکنولوژی هایــی خــود کار باعــث از بیــن رفتــن نیــاز بــه 
اســتفاد ه از نیــروی کار د ر مــزارع شــد ه اســت. یــا اســتفاد ه 
ــه  ــا هزین ــت ت ــد ه اس ــث ش ــید ی باع ــای خورش از پنل ه

ــر شــود . ــرق کمت ــد  ب خری

ب( هزینــه بــاالی نیــروی انســانی: بــا وجــود  این کــه 
ــر از  ــود ی کمت ــزارع عم ــاز د ر م ــورد  نی ــروی کار م ــمار نی ش
هزینــه  این کــه  به د لیــل  ولــی  اســت،  ســنتی  مــزارع 
نیــروی کار بــا مهــارت د ر شــهرها چند یــن برابــر نیــروی 
شــد ه  تمــام  هزینــه  اغلــب  اســت،  روســتاها  د ر  کار 
مــزارع عمــود ی بــرای پرد اخــت بــه نیــروی کار بســیار زیــاد  
اســت. اتوماســیون باعــث کاهــش تقاضــا بــرای نیــروی 

ــت. ــد ه اس کار ش

کشــاورزی  تکنولــوژی:  بــه  زیــاد   وابســتگی  ج( 
عمــود ی وابســتگی زیــاد ی بــه تکنولــوژی د ارد  و توســعه 
تکنولوژیکــی کــه باعــث کاهــش هزینه تولیــد  و افزایش 
بهــره وری مــزارع عمــود ی می شــود ، نیــاز بــه خریــد  آن هــا 
ــد . قطــع  ــه روز کــرد ن تکنولوژی هــا را فراهــم می کن و ب
ــرای مــزارع  ــه زیــاد ی ب ــد  هزین ــرای یــک روز می توان ــرق ب ب
د اشــته باشــد،  زیــرا تأمیــن تمامــی انــرژی مــورد  نیــاز 

ــرق اســت. ــه ب مزرعــه، وابســته ب

د( محد ود یــت د ر تولیــد  محصــوالت کشــاورزی: 
محصــوالت  تمامــی  کــه  اســت  ایــن  د یگــر  مســأله 
کشــاورزی را نمی تــوان د ر مــزارع عمــود ی تولیــد  کــرد . 
به عنــوان مثــال: کشــت د رختــان یــا گیاهــان ســاقه 
بلنــد  د ر مــزارع عمــود ی امکان پذیــر نیســت و کشــت 
گیاهانــی کــه ریشــه عمیــق د ارنــد  هــم د ر ایــن د ســته از 

ــت. ــن اس ــر ممک ــزارع غی م

منابع
Padmavathy, A., Poyyamoli, G. 2016. 

Enumeration of arthropods in context to 
plant diversity and agricultural )organic 
and conventional) management systems. 
International Journal of Agricultural Re-
search. 6: 805–818.

Rameshkumar, D., Jagathjothi, N., Eas-
wari, S., Rajesh, R., Muthuselvi, R., Naveen 
Kumar, P. 2020. Vertical farming, agricul-
ture of the future. Indian Farmer. 7)11(: 1013-
1017.

Sparks, R.E., Stwalley, R.M. 2018. De-
sign and testing of a modified hydroponic 
shipping container system for urban food 
production. International Journal of Ap-
plied Agricultural Sciences. 4)4(: 93 -102.

VERTICAL 
AGRICULTURE

1314


	_GoBack

