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 مقدمه

ست که  بزرگترین برنامه )Horizon 12020( 2020انداز ي چشم برنامه سال  ي تحقیقات و نوآوري در اتحادیه اروپا ا با 	 2014از 

تحقیقاتی و بزرگترین برنامه  ین برنامه بعنواناناب از آزمایشـــگاه به بازار ارایه شـــده اســـت.  تکنولوژیکی هايایده کارگیريهدف ب

  .پوشش داردتحت کشور جهان  152پروژه پژوهشی را از  7000بیش از در حال حاضر  ،چندملیتی در جهاننوآوري 

اتحادیه اروپا، پروژه بازآفرینی شــهري مبتنی بر راه حل هاي  2020یکی از پروژه هاي تعریف شــده در راســتاي برنامه چشــم انداز 

اتصــال به  با(اربینَت) اســت. این پروژه بر بازآفرینی مناطق و محله هاي محروم در شــهرها  2URBiNATطبیعت بنیان، با عنوان 

  متمرکز می باشد. با شهروندان مشارکت در ) NBS( 3محله هاي توسعه یافته تر، از طریق راه حل هاي طبیعت بنیان

شــهر اروپایی تعریف شــده و کشــور و  7وپا براي اجراي پروژه بازآفرینی شــهري در توســط اتحادیه ار 2018در ســال  اربینتپروژه 

شگاه کوئیمبرا " به مدیریت آن شور پرتغال  4مرکز مطالعات اجتماعی دان شد    "در ک شور اروپایی دیگر نیز   4ضمن آنکه  . سپرده  ک

  کشور اروپایی) 11عا بعنوان اعضاي افقی (بدون مسئولیت اجراي پروژه) در اربینت مشارکت دارند. (جم

، امکان مشـــارکت تعداد محدودي از کشـــورهاي غیر اروپایی نیز دیده در اتحادیه اروپا در پروپوزال اولیه این پروژهبا توجه به اینکه 

ور کش  16(جمعا  المللی مشارکت داشته باشند.   موفق شدند در این تجربه بین  از جمله ایران غیراروپایی کشور  5در نهایت ، شده بود 

  در دنیا)

  

  

                                                           
1 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/ 
2 Urban Inclusive & Innovative Nature; https://urbinat.eu/ 
3 Nature-Based Solutions 
4 https://www.ces.uc.pt/en 
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ضویت در این پروژه    ستاورد و ع شاورزي ایران   ، اتاق بازرگانبراي نیل به این د صنایع، معادن و ک سال  ی،  اقداماتی را براي  1396، از 

ــاي غیر اروپایی پروژه آغاز نمود      ــارکت ایران بعنوان یکی از اعضـ ــنهاد مشـ که در ادامه با کمک وزارت راه و      در این فرآیند . پیشـ

هاي طبیعی و نهادي در بکارگیري ، شـــهر خرم آباد با توجه به ظرفیتزي در ارائه اطالعات شـــهرهاي مدنظر همراه بودشـــهرســـا

شهر پایلوت (نمونه از ایران)  هاي طبیعتحلراه شهرداري خرم   . سپس شد  معرفیبنیان به عنوان  به نیز آباد اتاق بازرگانی لرستان و 

  ن طرح پیشنهاد شدند. در ایاصلی کنندگان عنوان مشارکت

ژاپن،  اتحادیه اروپا موافقت شد و ایران در کنار کشورهاي چین،   در، با پروپوزال ارسالی اتاق ایران  1396خوشبختانه در اواخر سال   

 قرار گرفت. سپس طی جلسات مشترك و دریافت نظرات از    اربینَتکشور غیر اروپایی عضو پروژه    5، در زمره یکی از عمان و برزیل

شهرداري خرم    شمند  قدیم خرم آبادآباد، محله سوي  سطح بین    با، با توجه به بافت تاریخی ارز شدن در  المللی و نیز قابلیت مطرح 

  آباد انتخاب شد. بعنوان محله منتخب اجراي پروژه در خرم ، بنیانطبیعت راه حل هايبا  آناهمیت حفظ 

ــیلی ایران و خرم آباد براي )، اقدامات اولیه جهت 1397(خرداد  2018در این ارتباط با توجه به آغاز پروژه از ژوئن  ارائه برنامه تفص

صورت پذیرفت تا اینکه   شهر خرم آباد و  1397(مهر  2018در اکتبر اجراي پروژه  سط مدیر   محدوده خرم آباد قدیم)، بازدید از  تو

صورت پذیرفت و تایید آغاز عملیاتی پروژه انجام شد. 5مونیز ت از دانشگاه کوئیمبرا، آقاي پروفسور گونزالو کانتوربینَپروژه ا 

  

 www.urbinat.euشهر خرم آباد بعنوان عضو پروژه ي اربینت، تصویر از وب سایت پروژه در اتحادیه اروپا 

ون بدواهد داشت،  سال نیز ادامه خ  5و آغاز عملیات مطالعاتی، تحقیقاتی و اجرایی این پروژه که به مدت  با توجه به توضیحات فوق 

مستلزم همکاري و هماهنگی تمامی دستگاه هاي اجرایی   ، بین المللیشک پیشبرد این پروژه و بهره برداري از این فرصت ارزشمند     

سطوح  مرتبط  شهري    در  ستانی و  ست ملی، ا شارکت . ا المللی براي گیري از تجارب بیناین پروژه منجر به بهره در هرچه قوي تر م

سعه پایدار،   هاياجراي طرح شهري  شهر خرم آباد  ایران و اعتبار بین المللی براي  افزایش شهري در چارچوب تو در حوزه بازآفرینی 

   خواهد شد. و پروژه هاي مشابه در کشوراز نهادهاي بین المللی براي اجراي این پروژه گذاري و نیز جذب سرمایه

 

                                                           
5 Gonçalo Canto Moniz 
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 (URBiNAT)اربینت معرفی 

هاي حلراه9از طریق خلق مشارکتی 8هاي سکونت اجتماعیمحله7هاي بازآفرینیمحرك به عنوان 6کریدورهاي سالمت

 محیطی و قابل عرضه در بازار در حوزه هاي اجتماعی، زیست بنیانطبیعت

ن بنیاهاي طبیعتحلراه در انتخابنوآورانه و جامع روش هاي از طریق  10هاي محروم مسکونیاربینت بر بازآفرینی و ادغام محله

  . باشند اجتماعی همبستگی عوامل موثر در و انسجام متضمن پایداري ، به ترتیبی که این راه حل ها بتوانندمتمرکز است

شهروندان ا کمک ب بنیانروابط جدید شهري، اجتماعی و طبیعت خلق و انتخاب مشارکتی ي عمومی برايهابر فضااربینت مداخالت 

سالمت فیزیکی، روانی و اجتماعی شهروندان  اولویت قرار دادنبا اربینت . صورت می پذیرد هاي مختلفمحلهبین  یا و یک محلهدر 

دنبال پذیر را وآورانه و انعطافبنیانِ نطبیعت  حلراه یکبعنوان  سالمت کریدورهاي مشارکتی ، ایجادپروژهاصلی اولویت به عنوان 

محیطی، اقتصادي و همبستگی زیستتقویت پایداري و  منجر بهخرد، بنیانِ طبیعت حلراهو ترکیب  با تلفیقمی نماید، به نحوي که 

 .گردد اجتماعی

 

 

هاي به عنوان آزمایشگاه نیز شهر اروپایی 7بین المللی است که در  اقتصاديشامل یک کنسرسیوم جهانی از شرکاي علمی و اربینت 

مسکونی  هايمحله بین سالمت کریدورطبیعت محور را در مسیر ي راهکارها در شهر، پروژه را اجرا می کنند، به نحوي که 11زنده

 محیطی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي کریدورهمچنین تاثیرات زیست ي شهريهااین آزمایشگاه .سازي نمایند پیادهانتخاب شده 

، بر صوفیه بلغارستان و فرانسه ، نانتي پرتقالشهرهاي پورتواروپا، شرق  تااز غرب در این پروژه،  را ارزیابی خواهند کرد. سالمت

                                                           
6Healthy Corridors (HC) 
7Regeneration  
8Social Housing Neighborhoods  
9Co-creation  

 10ها واقع شده است. هاي اجتماعی در آنهایی است که مسکنمنظور محله 

11 Living Labs 
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خواهند عمل  13»شهرهاي پیشرو«به عنوان بنیان هاي طبیعتحلراه با 12عمومی هايخود در استفاده نوآورانه از فضاي اساس تجربه

، در دانمارك روپتاستايو هبلژیک کسل و، بروریتسا در اسلوونی، نواگدر ایتالیا ناشهرهاي سیهاروپا،  از جنوب تا شمالسپس  کرد.

به اشتراك کرده و  بازتولید راشهر پیشروي قبلی در پرژه اربینت  3تجربه شده در  هايمفاهیم و روش، 14»شهرهاي پیرو«به عنوان 

  گذارند.می

 

، و چین از جمله ایران 15عضو در پروژه (عضو افقی) غیر اروپایی کشورهايدرهمکاري با و یکدیگر مشارکت با  شهر اروپایی پروژه 7

 .دهنددر این پروژه را شکل می 17مجموعه تجربیات یکو عمان،  برزیل، ژاپنکشورهاي  از 16کشورهاي مشاهده گرو همچنین با 

همچنین اعضایی از کشورهاي آلمان، سوئد، هلند و اسپانیا نیز بعنوان اعضاي افقی پروژه تعیین شده اند تا در فرآیند به اشتراك 

عضو بین المللی پروژه را  16کشور غیر اروپایی،  5کشور اروپایی و  11در اربینت سهیم باشند. (در مجموع گذاري تجربیات کشورها 

  شکل می دهند)

 

 www.urbinat.euمنبع: وب سایت پروژه در اتحادیه اروپا  –اعضاي بین المللی پروژه ي اربینت 

                                                           
12 Public Space 
13 Front Runner Cities 
14 Follower Cities 
15 Horizontal Partners 
16 Observers 
17 Community of Practice (CoP) 
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ی مرتبط هایها و شرکتها و مراکز تحقیقاتی، دانشگاه، انجمندياجتماعی و اقتصاشرکاي کنش گران و هر شهر توسط در این پروژه، 

کنند، یک استراتژي با هم یک آزمایشگاه زنده ایجاد  میگران کنش، پشتیبانی خواهد شد. این در بخش هاي دولتی و خصوصی

بنیان را انتخاب و هاي طبیعتحلو فهرستی از راهکریدورسالمت ، یک کنندمی طراحی18نه شهروندانفعاال مشارکتبراي  وجهیچند

 دهندترویج میرا  برگرفته از این تجربیات ، دانش19کننداثرات اقدامات و فعالیت هاي انجام شده را پایش می کنند،سازي میپیاده
  .را به کار می گیرند 21ي اقتصادي و قابل عرضه در بازارو راهکارها20

و آن را از طریق طیف وسیعی از  بنیان را به اشتراك می گذارندهاي طبیعتحلز راهخود ا تجربه نوآورانهاربینت،  بین المللی شرکاي

ابتکارات  ،دان، ابزارهاي دیجیتالی هوشمند، مشارکت شهرونعت محورراهکارهاي طبیهمچون هاو ابزارها، ، روشايي فرارشتههادانش

سازي ظرفیتو  ها،براي توسعه کسب و کاراکز رشد یا انکوباتور مرارزش، تولید ، نوآوري اجتماعی براي اقتصاد مشارکتی و اجتماعی

اقدامات در فازهاي  اثرات اجتماعی، اقتصادي و شهريضمن آنکه  دهند.گسترش می 22هاي فناوري اطالعات و ارتباطاتفرمپلتو 

  خواهند شد. شده و بازطراحی و بازنشر سنجیده نظارتی پروژه اربینت،

  پروژه اربینتد بازسازي شهري در رون

کان       خب این پروژه م هاي منت له  هاي  مح

محرومی هســتند که الزم اســت براي ایجاد 

ــا راه   ــالمــت ب هــاي حــلکریــدورهــاي سـ

ضایی و  طبیعت بنیان در ابعاد تکنولوژیکی، ف

ــارکتی  اجتماعی، مردم را در فرآیندهاي مش

ــند.   ــرزنده باشـ ــالم و سـ دخیل کنند تا سـ

هند شد و  شده پایش خوا شهرهاي بازآفریده 

شـــده به صـــورت عمومی راهکارهاي تجربه

ــپس براي    ند شـــد و سـ ترویج داده خواه

  بازتولید اقتصادي به بازار راه پیدا می کنند.

  

  

  کند:می تعیین سطح از اقدامات 3 هدف اصلی را مطابق با 3اربینت ، در این راستا

  مشارکت شهروندان و  در شهرها زندههاي  آزمایشگاهسازي اجتماعی از طریق فعالهمبستگی ترویج  محلی، براي رسطح) د1

و  سالمتمفهوم کریدور  نوآورانه،شهري از طریق فضاي عمومی آفرینی هاي جدید بازسطح مقطعی، براي دستیابی به مدل ) در2

  بنیانحل هاي طبیعتفهرست راه

 شده تجربهشده و دانش ایجاد ترویج و بازتولید تجاري، نتایج، پایش انتشار گسترده)3

                                                           
18 Citizen Engagement 
19 Observatory  
20 Dissemination  
21Market Assessment  
22ICT 
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  تجمیع تجربیات فراگیر  هاي زنده وآزمایشگاهسازي همبستگی اجتماعی از طریق فعال) ترویج 1

راهکارهاي در ذینفعان و شهروندان  (تعلق خاطر) مالکیتمیزان تا  گیرداربینت شکل میدر هر شهر هاي زنده آزمایشگاه) الف

ها، مراکز تحقیقاتی، ها، جوامع محلی، دانشگاهشهرداري از یی شامل نمایندگانپیشنهادي را افزایش دهند. این ساختارهاي عملیات

  . و شهروندان هستند ، کسب و کارهاصنایع

و کارآمد اجراي سپس ریزي و در تمام مراحل پروژه، با برنامه اربینت،، 23هاي فعلی اروپا براي توسعه پایداربا توجه به سیاست

گیرند را گیري در حوزه مدیریت شهري قرار میند تمام شهروندان که معموال خارج از فرآیند تصمیممندي پیش می رود تا بتوانظام

اجتماعی -یت اقتصاديوضعمستمندان با ، سالخوردگاناز قبیل زنان،  لحاظ سنتیطرد شده به  هايدر بر بگیرد؛ نظیر ساکنانی از گروه

 کودکان.همچنین هاي قومی، مهاجران و ضعیف، اقلیت

  
  
دانش جدید و  توسعهدر هفت شهر اروپایی براي آزمایشگاه زنده در سطح مقطعی با هفت  در اربینت، مجموعه تجربیات فراگیر) ب

  شهري ایجاد خواهد شد.  آفرینیبراي باز بنیانحل طبیعتراهتبادل نظر در مورد 

 زمینهپساي از اند، نمونهتوزیع شده، غرب و مرکز اروپا به طور مساوي در شمال، جنوب، شرق همکاربا توجه به اینکه این شهرهاي 

بنیان با طبیعت هايحلراه هاينمونه اجراي طریق آنها با استفاده از تجارب فراگرفته از و منظر شهري در اروپا هستند. فرهنگی

 . همچنینکنندارزیابی اع، و اقتصاد شهري بنیان را براي ارتقاء محیط، اجتمهاي طبیعتحلراه هايکنند تا پتانسیلیکدیگر کار می

اي ایجاد بر نمود. ضمن آنکهریزي شهري تمرکز خواهند در برنامه بنیانطبیعت هايحلگنجاندن راه بر تکرارپذیري و امکان هاآن

هاي نمونهه از اجراي هایی کریزي شهري با توجه به درسبنیان در برنامهطبیعت هايحلراهدر سراسر اروپا براي یک چارچوب مرجع 

  فراگرفته شده است، همکاري خواهند کرد. بنیان طبیعتهاي حلراه

در برزیل، عمان،  پروژه اعضاي مشاهده گرایران و چین و با جمله اروپایی از پروژه ي اربینت با شرکاي غیر  مجموعه تجربیات فراگیر

  .به اشتراك گذاشته خواهد شدژاپن 

  

                                                           
23 Sustainable Development 
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  نده و ارتباط درونی آن با شهرهاي پیشرو و پیرونمودار آزمایشگاه ز

ن و شهروندا ذینفعاندر میان  بنیانطبیعت هايحلراهمشارکت و تحریک پذیرش  دهیشکلفرآیندهاي مشارکتی در در اربینت، 

ضاهایی براي بحث و و ف یهاي دیجیتال، نظیر ساختارهاي فیزیکی، شبکههافرمپلتبا تجهیز انواع  اربینت. نقش مهمی ایفا می کند

  کند. تقویت میمشارکت شهروندي را  ،گفت وگوي عمومی

با توجه . این پروژه دهدمدنظر قرار می این پروژهرا در هاي مختلف در شهرهاي پیشرو و پیرو شرایط و زمینه همچنین انواعاربینت 

بنیان طبیعت هايحلراه بکارگیريدیجیتالی مناسب، از  راهکارهاي مشارکتی و ابزارهاي مشارکتی هر شهر و با ارائه انواعبه فرهنگ 

 هايحل در راهرم مشارکتیِفکند. مفهوم پلتاقدامات جامع و نوآورانه حمایت می از طریقشهر و با توجه به شرایط منحصربفرد هر 

 ،و هدف اصلی آناست  در اربینت و نوآورانه  دربرگرفتن انواع اقدامات فراگیر به عنوان یک اصطالح عمومی براي 24بنیانطبیعت

  .بنیان می باشدطبیعت هاي حلراهمشارکت شهروندان در حمایت از 

 
 اربینت نقشه ي جهانی شرکاي  –) CoP(مجموعه تجربیات

                                                           
24 NBS Participatory Platform 
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بنیان براي بازآفرینی شهري فراگیر از طبیعت هايحلراهبه  هاي جدید توسعه شهري با پرداختندستیابی به مدل )2

  سالمت)کریدورهاي ( عمومی نوآورانه طریق فضاي

در پروژه،  شهرهاي پیشرو و پیرو با همکاري، بنیانبومی سازي شده و طبیعت هايحل، با فهرستی از راهHC)( سالمتکریدورهاي 

با وم، مناطق محر آفرینیبراي باز فراگیرو یک مدل شهري نوآورانه و  قرار می گیرند 26مشترك ریزيبرنامه و 25مورد خلق مشترك

رویکرد  یک 28. طراحی مشارکتیمی دهندمورد محک قرار را  27مسکونی مختلف هاياستفاده از برقراري ارتباط و اتصال بین محله

 سالمتایجاد کریدورهاي ي آن، مبناي هاو روش 29فرآیند تفکر طراحی، و استهاي جدید توسعه شهري کلیدي در دستیابی به مدل

  .می باشد بنیانطبیعت هايحلراهبا 

  

  
 مفهوم کریدور سالمت

  

بر در فضاي عمومی براي هستند که به عنوان یک مسیر پیاده یا پل راه "30سبز مفصل" سالمت در این پروژه به معنايهاي ریدورک

ران کنش گکه توسط  را متفاوتی بنیانطبیعت هايحلکریدورهاي سبز، راه. شوندساختارهاي شهري طراحی می ها درادغام محله

ها و روش وبنیان طبیعت هايحلکارگیري فهرست راهدهد. این مهم با بهشهر انتخاب می شوند، ادغام کرده و به هم پیوند می

سهولت با انرژي، آب، غذا، طبیعت،  ارتباطتمرکز بر رفاه شهروندان در  ضورت می پذیرد و باابزارهاي مناسب نظارتی و ارزشیابی 

  آید.به دست می 32ماعی و اقتصاد همبستگیاجت همبستگیییر رفتار، دموکراسی دیجیتال، ، مشارکت، تغ31جابجایی

(محله ي شهرهاي پیشرو  34ايحاشیهکه در مناطق  خواهد کردفراهم  سالمت راکریدورهاي ، چارچوبِ 33ايرشتهاین مفصل بین

هاي اجتماعی وجود . در این مناطق مسکنرا می شوداج به صورت مشتركنادژدا در صوفیه) محله نانت و محله شمالی شرقی پورتو ، 

هاي ها، امکانات جابجایی و حمل و نقل، خطوط انتقال آب و پاركزیرساخت، ایعصن داردکه در هماهنگی با سایر بخش ها نظیر

                                                           
25 Co-Creation 
26 Co-Planning 
27 Linking Social Housing Neighborhoods 
28 Participative Design 
29Design thinking  
30 Green Articulation 
31Mobility  
32 Solidarity Economy 
33 Transdisciplinary Articulation  
34 Peripheral Areas 
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طقه نوآور و فراگیر من" یک سالمت توزیع خواهند شد تاکریدورهاي  هماهنگی بادر  بنیانطبیعت هايحلاند. راهواقع شده شهري

  کند. ایجاد می هاتاثیر آنسازي یشینهو ب هاحلراهافزایش قابلیت مشاهده براي را  "35سبز

  

  
 اجراي کریدور سالمت بین محله هاي مختلف

و اجتماعی یر آن در بهبود سالمت جسمی، روحی و به منظور ارزیابی تاث شودطبق شرایط خاص هر محله تعدیل می حلهر راه

 پایشمورد  کمی قابل اندازه گیري،روش  یک، با هاي امنیتیها و کاهش جرایم و هزینهعی محلهاجتما و نیز همبستگی هروندان،ش

که از تجربیات  می دهندانجام  مشتركطراحی و توسعه  فازهايشهرهاي پیرو فرآیندهاي مشابهی را براي در ادامه قرار خواهد گرفت. 

 مراجعه کنید). کریدورهاي سالمتگیرند (به توضیحات شهرها و پیشنهادات رك نتایج بهره میمشتشهرهاي پیشرو و اجراي 

 

 
 
 

                                                           
35 Green Innovative and Inclusive District 



  

 64 از 10 صفحه

 

 

، همراه با پایش، پروژه گذاري و بازتولید دانشاشتراك، از طریق بهفراگیر شهري) ایجاد ارزش در طبیعت نوآورانه و ٣

  و قابل ارائه به بازار به روش اقتصاديدر پروژه تجربیات استخراج شده  نشرو باز ترویج

هاي حلراه و سالمتتوسعه، اجرا و اثرات کریدورهاي  بررسیبراي را  36گراو شمول انهرصدگاه طبیعت شهري نوآوریک اربینت شرکاي 

  فعال خواهند کرد. بنیانطبیعت

و مشارکتی خواهد  رویکرد پاسخگویی ، بر اساسکندرا فراهم می ها که امکان پایش، ارزیابی و تحقیقي و مدیریت جامع دادهآورجمع

را دربر خواهد گرفت که در توسعه  سایر ذینفعان و متخصصانهاي زنده به انضمام در آزمایشگاهشهرها و شهروندان  رونداین  بود.

  می نمایند. پایدار مشارکت بلندمدت و  ايداده هايفرمپلت

هاي مکمل ر نشان دادن ناهمگونی بیشتر جنبهمعیارهاي مختلف به منظوشهرهایی به عنوان پیشرو با توجه به اربینت، پروژه در 

تنوع در  بیانگرو اند تشکیل شده  یهاي جغرافیایی متمایز و مکملاز ویژگی همزمان منتخب. بنابراین، شهرهاي شده استانتخاب 

 سازد.می قتصادي و فرهنگی را ممکنهاي مختلف اجتماعی و اسالمت در زمینهکه بررسی کریدور  هستندکشورهاي مختلف اروپا 

براي انتخاب این ، معیار دیگري بود که به اجراي پروژه و همچنین تمایل مقامات محلی، محلیهاي با دولت  انهروابط کافی و متعهد

از  هاي زندهشگاهو آزمایبنیان هاي طبیعتحلپیشبرد راهشهرها در این عالوه بر این، شواهدي از توانایی  .شهرها در نظر گرفته شد

فضاهاي  منتخببه این ترتیب، شهرهاي ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. اي و نقشه برداري دادهطریق شناخت اولیه، جلسات دوره

  بنیان رادارند. هاي طبیعتحلراهمی دهند که مرجع هستند و ظرفیت  ءرا ارتقا ايعمومی

این  از و همچنین نتایج ارزیابی مربوطه را دنبال خواهند کرد. هدف پروژه پیشرفت ديدر طول این پروژه، به طور جاربینت  شرکاي

ها و ، ابزارمطالبگیري از نتایج آن از طریق اربینت و بهره ایجاد تعامل و تبلیغ در مورد اهداف ،و ارتباطی ترویجی هايتفعالی

و مشارکت در  سازيشبکه و مقاالت) است. هایادداشتاجتماعی، هاي تبلیغات، رسانهسایت، خبرنامه، هاي مختلف (نظیر وبکانال

 37بخش بندي شده. مخاطبان انجام خواهد شد به صورت گسترده و تاثیرگذاري بر مخاطبان اطالعها نیز براي رویدادها و کنفرانس

وامع گذاران، ج، مقامات محلی، سیاستدر اروپا و سایر مناطق، از جمله شهروندان و جوامع محلی از ذینفعان هاي مختلفیشامل گروه

  .گیرددربرمیرا  38گرهاي اخاللکسب و کارها و حتی گروه ،تبطالمللی مرهاي بینعلمی، و همچنین شبکه

هاي حلهاي راهنمونهبهترین گذاري در خصوص   و همچنین سیاست تجاري را براساس پتانسیل بازار هاينمونه اربینتدر نهایت، 

این موضوع شامل اثرات . بنیان استهاي طبیعتحلراه هايطالعاتی درباره مزایا و هزینها حاوي کهدهد توسعه می بنیانطبیعت

راهکارهاي جایگزین   مختلفوبنیان هاي طبیعتحلراهمحیطی و اقتصادي، و همچنین مقایسه پیشنهادات تجاري اجتماعی، زیست

 مدتیبلنداند، پایداري ایجاد شده که با مشارکت جوامع محلی موفق تجاري (کسب و کاري) هايتوسعه نمونه از طریقاربینت،. باشدمی

، راهکارهاي رایگان و مشارکتیهمچنین شامل تولیدات تجاري براي اقتصاد اجتماعی و  هاي تجارينمونه را تضمین خواهد کرد.

  د.جدید خواهد بوبنیان هاي طبیعتحلراه فرصت هاي رشد اقتصادي براي

  

  

  

  

                                                           
36 Observatory for Urban, Inclusive and Innovative Nature  
37 Segmented Audience 
38 Disrupter Groups 
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  طبیعت شهري فراگیر و نوآور در شهرهاي اروپایی -اربینت 

، است که چگونه اعضاي آن آندهنده فراگیري ، نوآوري، طبیعت) نشان ي (شهر،کلمه 4اربینت به عنوان ترکیبی از نام کامل 

   یابند. دست نوآورانه بنیانهاي طبیعتلحراهاز طریق گرایی کنند تا به فراگیري و شمولآوري و تلفیق میهاي متنوع را جمعتخصص

 بزرگکالن شهر یک از  است، متفاوت مختلف کشورها و شهرهاي عضو پروژه با همهاي فرهنگی ها در سطوح مختلف و زمینهالشچ

شهري کپنهاگ)، نکالدر منطقه  تاستروپايه)؛ از شمال اروپا (در اسلوونی اتسنووا گورینظیر  )، تا شهرهاي کوچک (فرانسه نانتمثل (

  (صوفیه).  ي شرقینا)؛ از اروپاي غربی (پورتو)، تا اروپاهتا جنوب اروپا (سی

کسل، وبد هوا (نانت، بر کیفیت )1: شامل، با چالش هاي خاصی مواجه هستند که اربینتاکثر شهرها و جوامع شهري، از جمله اعضاي 

سیل، خشکسالی،  نظیرطبیعی، سوانح شدت فراوانی و ) افزایش 3کسل)؛ وبر نا،ه(نانت، پورتو، سی جزایر گرماییاثرات  )2صوفیه)؛ 

مناطق ) ناکارآمدي 5کسل)؛ و، بر اتسنووا گورینا، ه(صوفیه، سی هاي صنعتی متروكمکان) 4گوریکا)؛ ایی (نوواطوفان و امواج گرم

، راندگیحاشیهبهمحرومیت اجتماعی، نابرابري، جرم، و) افزایش )؛ تاستروپايه، اتسنووا گورینا، ت، صوفیه، سیهشهري (پورتو، نان

،  اتسنووا گورینا، برکسل، هدرآمد، و همچنین فقر (پورتو، نانت، صوفیه، سیهاي کمي سالم براي گروهدسترسی کم به غذاها

بخش در شهرها  توصیف ) (بهتاستروپايه،  اتسنووا گورینا، ) افزایش مشکالت بهداشتی (پورتو، نانت، سیه6)؛ و تاستروپايه

  مراجعه کنید).1,5

با تغییر شــکل محیط  دنتوانبنیان میهاي طبیعتحلراه چگونه اینکهخصــوص در کنند آوري میرا جمعشــواهدي اربینت اعضــاي 

سیع  يدامنه. به این ترتیب، سالمت را هدف گیري کنند اجتماعی و پیچیده مشکالت  ، 39هاي مصنوع  هاي حلراهتوسعه   اربینت، و

ــهري فراگیر می  طبیعت  ــد که  بنیان براي بازآفرینی شـ ــازيبا توجه به     باشـ ــاي عمومی نوسـ ــترك  هاي ارتقاي راهکار  با   فضـ مشـ

سالمت انسان و انسجام    باشد (شامل   و شرایط زندگی   محیطیزیست براي بهبود کیفیت  یمحرک ،محیطی و اجتماعی محلیزیست 

  .)اجتماعی

  
یتخت فرهنگی ، پورتو، به عنوان پا)40پل 5هاي اروپایی (و به عنوان یک همکار از پروژه 1320در سال  نانت، به عنوان شهر سبز اروپا

سال   صو  2001اروپا در  صت مرتبط اروپایی، بهره هايفیه به عنوان همکار پروژهو  ضاي عمومی   گیري از این فر سازي ف را ها براي باز

ند آغاز کرده  نه  وایبنیان با حکمر  هاي طبیعت  حل راه از طریق تلفیقها این کار را   آن .ا ؛ جایگزین  42هاي امکان جابجایی   ؛ 41ی همکارا

                                                           
39 Built Environment 
40 5 Bridges  
41 Co-governance  
42Mobilities  
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سازي میراث   صنوع نو شمند     بازآفرینی رودها ؛م سیل آب؛ و انرژي هو شگیري از زباله؛ پتان سجام   ؛ پی انجام می دهند. این اقدامات ان

  اند.دهگ، طبیعت و شهروندي تقویت کربه فرهنبخشی از طریق اولویت اجتماعی را

ستفاده از   بنیانهاي طبیعتحللفیق راهنوآوري در تاربینت، در  ساخت    زمیناز طریق ا شده و زیر ستفاده ن ستري در  هاي ا هاي خاک

ین امر همچنین براي یافتن راهکارهایی فراگیري و شمول گرا  مهم است تا   انقش کلیدي ایفا می کند. اي، متروك و حاشیه مناطق 

شتی از  شک  به انبا شود که منجر به محرومیت در محله  پیچیدهو الت اجتماعی م شکالتی همچون    هاي فقیراي پرداخته   شده اند. م

  آموزان.شکست تحصیلی دانشبیکاري، فقر، تبعیض نژادي و 

سی فیزیک و محیط هاي خود را در طراربینت نوآوريشرکاي   ست، فن احی معماري، مهند -آوري، و همچنین اقدامات اجتماعیزی

محور -بازآفرینی انسانیندهاي گران فرآافقی اربینت، تسهیل اعضاي برخی . به این ترتیببه کار خواهند گرفت اکمیتیقتصادي و حا

ستند  سعه، پیاده    که ه صلی پروژه در طراحی، تو سنجش   ذینفعان ا شند حلراه سازي و  سهیل  این .ها می با از یک رویکرد  گرانت

شارکتی حمایت می نوهاي و پایدار در روشفراگیر  ساس،  آورانه م سازي کنند. بر این ا ضاي عمومی   نو بنیان هاي طبیعتحلبا راهف

 نمایند.هاي مردم با یکدیگر ادغام می، نیازها و خواستههاآرمانمختلف را با استفاده از
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  محیطی و توسعه پایدار در اروپاارتباط اربینت با چارچوب زیست

چ     با  باط  چارچوب   تر نوآوري،جامع  هاي ارچوبدر ارت نت  مدنظر قرار می     هاي اربی یداري مرتبط را  چارچوب    پا هاي  دهد؛ ازجمله 

ست  ساخت محیطی اتحزی سبز،  ادیه اروپا (ارتباطات در زیر ستورالعمل چارچوب هاي  عملی  آب اتحادیه اروپا، هفتمین برنامه  هايد

ستی اتحادیه اروپ     ستراتژي تنوع زی سال  محیط زیست، ا ستراتژي انطباق تغییرات اقلیمی 2020ا تا  اتحادیه اروپا، طرح حفاظت از  ، ا

) SDGsمحلی در اهداف توسعه پایدار (  ذینفعان مشارکت  محیطی سازمان ملل متحد نظیر هاي زیست ، و چارچوب43هاي اروپا)آب

  .IIIهبیتات  و برنامه کاري جدید شهري

  کند. ) مشارکت میSDGsاهداف توسعه پایدار (به بی دستیا فعاالنه در به طرق مختلفاربینت 

سعه پایدار  در اهداف  صاد محلی و    منافعی از طریق افزایش قدرت خرید/ درآمد خانواده، (فقر) 1تو شتغال، تقویت اقت ها، افزایش ا

  . آیدمیوجود ه همچنین توسعه کسب و کار ب

ــعه پایدار    در اهداف   ــنگی) 2توس ــنهادات  پغذا،   ، کیفیت بهتر (گرس ــهري یشـ  به عنوان مثال   ذکر کرد؛را می توان  زراعت شـ

مواد غذایی و افزایش  مقاومتکه به منظور افزایش  44جلبک اسپورولینا راکتورهاي بیوکشت و کار، و هاي هیدروپونیک براي سیستم

  باشد.میغذاهاي مغذي براي همه  دسترسی به

سعه پایدار  در اهداف همچنین  اربینت شت و درمان) (آب و به 6تو ــت؛ به طور مثال دا ــارکت خواهد داش از طریق احیاي  مش

   .از آب اشباعهاي هاي زهکشی و حفاظت و ارتقاء زمین و سیستم هاي جاريآب براي بازسازي کانال مسیل

ها و مواد سرامیکی  نلهاي تولید انرژي با پااربینت از راهکارهاي نوآورانه براي سیستم   ،(انرژي)7توسعه پایدار  اهداف ارتباط با در 

  کند. میزبان گیاهان باشند پشتیبانی میتوانند که می

(اقتصاد  8اهداف توسعه پایدار محلی، به تبادالت تجاري  هايتولید مشارکتی و سیستمهاي این پروژه همچنین از طریق زنجیره

  کمک خواهد کرد.  پایدار)

ــعه پایدار      براي ــرف و تولید پاید    12اهداف توس ــگاه  ار)(مص ــارکتیها و بازارهاي    ، نمایشـ هاي  و بازارچه  بازیافت،     مبادله  ، مشـ

ــیوهمشــارکتی و اجتماعی میاقتصــاد د که نشــان می دهد چگونه هایی هســتننمونه45تعمیر . را تقویت کند هاي پایدارهايتواند ش

سازي، کاشت  هاي بومیریدورهاي سبز، روشا، کهبه عنوان مثال از طریق باغزیستی شهري را بنیان اربینت، تنوعهاي طبیعتحلراه

  درخت و کندوهاي زنبور تقویت خواهد کرد. 

سی   همه ستفاده پایدار از اکو ضی، مدیریت پایدار جنگل ستم ي اینها ا سایش زمین و توقف  ها، مبارزه با بیابانهاي ار از زایی، توقف فر

سعه پایدار  مرتبط با  زیســتیدســت دادن تنوع د داد. این خواه ارتقاء و احیارا محافظت،  غییرات آب و هوایی)(ت 13اهداف تو

ــت راه       لیســ بخشـــی از  هکــارهــا  یعــت    حــلرا ب ط نیــان    هــاي  تنــد  ب ــت         هســـ ترس اســ ینــک قــابــل دســـ ل (کــه در 

http://ces.uc.pt/temp/NBS_long_table.pdf .(  

شتر  ،هاي آنهمه سعه پایدار      یا کمتر، بی سایر اهداف تو ستیابی به این اهدف و  سعه پایدار  ، به ویژه  در د ساخت  ( 11اهداف تو

  کنند.کمک می )، امن، مقاوم و پایدارفراگیرهاي انسانی گاهشهرها و سکونت

 هاي جدید کسب و کار ، مدل47لیمی، اق46تکنولوژیکی هايحلراه پیشرفته و کاربردي شامل   هاي نوآورانهحلراهانواع  اربینتاعضاي  

؛ 48مشــارکتی و اجتماعیهاي جدید کســب و کار در اقتصــاد ها و جامعه قابل دســترس هســتند؛ مدلراحتی دربازارها، دولتکه به

  گیرد. در بر می را و رویکردهاي پایدار شهري؛ مشارکت و مشارکت فرهنگی حکمرواییهاي جدید مدل

                                                           
43Communication on Green Infrastructures, EU Water Framework Strategy, 7th Environment Action Programme, EU 
Biodiversity Strategy to 2020, EU Climate Change Adaptation Strategy, Blueprint to safeguard Europe's waters.  
44Spirulina algae bioreactors  
45Repair café  
46Technological  
47Territorial  
48Social and solidarity economy  
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  بنیانهاي طبیعتحلارکت شهروندان در راهرویکرد اربینت براي بهبود مش

هاي ذینفعان در طراحی راهکارها از طریق همفکريافزایش مشارکت شهروندان و  اربینت، هدف اصلی

بنیان هاي طبیعتحلهاي شهري و راهبا مشارکت ذینفعان مختلف است تا طرحاي و مند، فرارشتهنظام

اجراي مشترك انجام گیرد. بدین منظور، اربینت قصد از طریق طراحی مشترك، توسعه مشترك، و 

در  هاآن زندگی ملموستجربیات  و دانش شهروندانو تخصصی -علمیدانش شکاف بین بر دارد تا 

اي رشتهمند و فرانظامهاي اربینت با اتخاذ روش ، پروژهدلیلبه همین استفاده کند. فضاي عمومی 

ي وهله درها طراحی شده است. آن نهان و آشکار دانش تنشناخبه رسمیتجهت مشارکت شهروندان و 

ي مشارکتی هستیم تا به شهروندان و فضاي شهري در یک شیوهارتباط بین  ایجاد ، ما به دنبالاول

داراي  که  دانشمنداند، و دانشِنکه در آن محل زندگی می کن انبین دانش شهروند ی کههایتفاوت

فرآیند این در  يجدید ودانش ترکیبی  رسد کهریم. به نظر میهستند، احترام بگذادانش تخصصی 

خواهد شد که متضمن طراحی مشترك، توسعه مشترك، و اجراي مشترك  ایجاد پیشنهاديمداخله 

  بنیان است. هاي طبیعتحلات راهپیشنهاد

ات کرده است. ها را اثبو تنوع تجربیات موجود در جهان، علوم اجتماعی به نحوي آنتعدد با توجه به 

-ِمتنوع و کار انتقال بین کند، بر اساس این واقعیتاربینت پیشنهاد می فرهنگی کهچشم انداز میان

فرهنگی در پردازد. انتقال بینآگاهی، انسجام و ارتباط می است که در نهایت به ایجاد متقابل فرهنگی

گذاري. هنگامی که شهروندان در عقالیی است و هم سیاست از جنس یابد که هم قالب کاري نمود می

محدود به متخصصان  به حالتا کنند که ري مشارکت گفتگو در مورد فضاي شهي هاي پیچیده عرصه

ي این عمومی محلی به عنوان ترویج کنندهقدرت همکارانه، این مشارکت  عینی، با ترویج بوده است

  . فرهنگی را افزایش می دهندانتقال بین

هاي طردشده، از جمله گروه ذینفعان،متنوعی از شهروندان و هاي  خواهد شد تا گروهفضاهاي عمومی گفتگو طراحی براي این منظور، 

  را دربرگیرد؛ اجتماعی اقتصادي  جایگاه ضعیفزنان، کودکان، سالمندان و شهروندان با 

هاي خود مستمر فعالیتبه طور ربینت، بعنوان اعضاي ا Innokintics-GUDA و)49CES(مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه کویمبرا 

ی در مشارکت با بخشحس جدید رهاییهدف ما تقویت یک هستند. المللی که داراي شهرت بین اندرا در این زمینه توسعه داده

به پایین  هاي باال کمک گیرندهفقط تحویل، نه بینندمشکالت خود ب حل برايبخشی از راه ها خود راتا آناست هاي طردشده گروه

متدلوژي این تعهد، ما معتقدیم که انتخاب  حصولبه منظور ترویج این نوع مداخله و شود. که غالبا در مداخالت شهري انجام می

  .داریم فرآینداي به این مرحله از فقیت است، بنابراین ما توجه ویژهکلید مو شناسی)(روش

 جازهها اکه به آن هستندی کنند بخشی از فرآیند ساخت فضاهاي شهري شهروندان توانمند خواهند شد و احساس م بدین ترتیب

شرکت کنند. بنیان هاي طبیعتحلبه طرز موثري در فرایندهاي همکاري مشترك، توسعه مشترك و اجراي مشترك راهمی دهد تا 

کریدورهاي سالمت، و هم در گسترش در  نبنیاحل طبیعتراههاي مشارکتی، انتخاب و اجراي فرمهم در پلت ها رااین امر مشارکت آن

د اقدامات مثبت می توانناین  ، تقویت خواهد کرد.عرضه در بازاربنیان قابلهاي طبیعتحلراهو  کسب و کارهاي نوپاها به عنوان آن

   ایجاد نماید.مدیران را در شهروندان و  تريتر و موفقدهند و مشارکت فعال بهبودها را فرهنگ

  

 

                                                           
49Centre for Social Studies University of Coimbra 
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  پیوستگی طبیعی در اربینت

و شهري هاي روستایی است که در تنوع زیستی محیط 50»طبیعیپیوستگی «اکولوژیکی  ل بنیادینِاص يبر پایه اربینت مفهوم اصلی

 مناظر یدادن به پیوستگی طبیعالزم براي شکلیندهاي اکولوژیکی آو تشدید، فر 51، پیچانیپذیريضروري است. تداوم، انعطاف

فضاهاي بین  همچنین در فضاهاي شهري ورا و آب و هوا  کیفیت خاكو  کنندایجاد می براي توسعه تنوع زیستیرا  که شرایط هستند

- گسیختگی و ارتقاء هممقابله با ازهمبراي  52هاي فضاییي راهکاراربینت توسعه د. هدفبخشبهبود میو فضاهاي روستایی  شهري

 کند. فرآیندها را فعال میاست که این  المتیدورهاي طبیعی سربا استفاده از ک گی طبیعیاز طریق پیوست افزایی

 در روتردام Luchtsingelیا  New York City High Lineمانند  ايشدههاي شناختهبخش پروژهالهام پیوستگی طبیعی

بهبود سهولت  باعثسبز که  کارستري به یک راهخاک کاربه دلیل امکان تبدیل یک راهدر نیویورك  High Lineيپروژه .باشدمی

در مقایسه با   High Line پروژه در طور مثالبه. ه استي موفقی بودم در وسط یک شهر آلوده شد، پروژهسال یدر محیط جابجایی

ارتقاء یافتن به یک  با همچنیناین پروژه  .دسیبل شده است4,6) به میزان نویزسرو صدا ( کاهش، منجر به روهاي زیرینپروژه پیاده

هرچند کند، نیز همان استراتژي را دنبال می Luchtsingelتبدیل شده است. در روتردام،  به یک راهکار فرهنگی جاذبه توریستی

ز چندین . این پل که اجمعی انجام شده استهاي سرمایه گذاريجدید است که از طریق روش مشارکتی  يزهیک سابر راهپل که این 

ایجاد  مشترك) رافضاهاي (شهري  مکان توسعه فضاهاي عمومی در فضاهاي خالیکند، همچنین اخاکستري عبور می زیرساخت

  کنند.استقبال میاین فرصت که از طراحی و اجرا می شود  یشهروندان به صورت مشترك با همکاريکرده است، که 

گیري از مشابه به منظور بهره یزي شهري را بر اساس همان اصولریک روش استراتژیک برنامهاربینت پیوستگی طبیعی، راستا با هم

 المتهاي س فضاهاي عمومی با یکدیگر کریدورهاي طبیعی، اجتماعی و فرهنگیِکند. ویژگیاتخاذ می تنوع اجتماعی و فرهنگی

)HC(  و یا  با مناطق بد، متروكهایی که ن محلهارتباطات فیزیکی بیو ساختارهاي فرهنگی و اکولوژیکی را تشکیل می دهند و

تواند منجر به ایجاد مناطق تفریحی و ی میطراحی مجدد این مناطق بینابین. کندایجاد و یا تقویت می رابالاستفاده جدا افتاده است 

 چک طبیعی، مهیج وهاي کوشود. محیطاجتماعی می تعامالت هايامکانات و تسهیالتی شود که موجب ایجاد و یا تقویت پویایی

دارند.  بر افرادشناختی و رفتار شوند و اثرات مفید روانمیهاي اجتماعی ند که شرایط مناسب موجب کاهش تنشاسالم نشان داده

دولتی  گرانکنش ي متنوعی از اقدامات شاملچنین طراحی مجددي از طریق مجموعهعالوه بر این، تقویت انسجام شهري از طریق 

  ي دستیابی به تحوالت ضروري است.او خصوصی صورت می گیرد که بر

ریزي و اجراي ، برنامهسازيبه عنوان نهادهاي مسئول هماهنگشهر  سوي شوراهاياز  مستلزم موضعی فعاالنه و موثر این اقدامات

و فراگیر مشارکتی اداري و مالی براي حمایت از فرآیندهاي  حکمروایی ابزارهاي هاي موجود قانونی،که از کل دستگاه ،است اقدامات

 هاي نوآورانه و خالقي همکارانه، نیازمند فرآیندشدهنوآوري اجتماعی، از جمله راهکارهاي ایجاد بسیاري از ابزارهايکند. استفاده می

یندهاي فرآ آمیزنجام موفقیتهاي اقتصادي براي ا) مدل1به  هستند مربوط راهکارها ایني مشترك هستند. اجرا وهمکاري  در

را تحریک گذاري اجتماعی تواند سرمایهمالی که می-است؛ به عبارت دیگر استفاده از ابزارهاي غیر شدهبینیکه پیش طراحی مجددي

با ارزش اجتماعی باال و تأثیرگذاري بر کارآفرینی  ی) توسعه محصوالت و خدمات2شوند، ومحلی سازي جوامع کنند و منجر به توانمند

 گرايهاي شمولراه از طریق. اهداف نوآوري اجتماعی شامل تامین نیازهاي اجتماعی و جمعی تیمشارک ابتکارات اقتصاداجتماعی و 

 گیري مستقیم افرادي است که آن نیازها را دارند. در نتیجه،در همکاري با سایر ذینفعان با مشارکت و تصمیم اجتماعی است که

  کند.کمک میها و افراد محروم گروه نمایندگینوآوري اجتماعی به افزایش 

  

  

                                                           
50Continuum naturale 
51 Meandering 
52 Spatial Solutions 
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  بنیان در فضاي عمومیحل طبیعتپیوند چندین راه -بنیان هاي طبیعتحلکریدور سالمت و فهرست راه

شود. به طور به صورت مشترك طراحی می است که بنیان اربینتحل طبیعتترین نمونه از راهمهم خود (HC) المتریدور سمفهوم ک

هاي حلبه یکدیگر متصل کرده و با راهکه چندین فضاي عمومی شهري را نام برد  یده چوبشیا پل ساخته یک مسیرتوان ازمثال، می

گردشی کریدورهاي  زندگی طبیعی و شوند ومیسازماندهی  ااین قلمرو مجدد یاجزاي بیوفیزیکبنیان دیگر فعال شده است. طبیعت

اجتماعی  اقتصادمشارکتی وهاي هاي ارضی و پروژهزیرساخت ریدورها از وجود تجهیزات تکنولوژیکی،این کبخشند. سبز را بهبود می

دهند کند و به عنوان راهکارهایی هستند که در فضاي عمومی، کریدورهاي سبز را به کریدورهاي سالمت ارتقاء میحمایت پایدار می

محیطی جامع ما از مسائل زیستن رویکرد ایگیرد. اي از زندگی طبیعی، شهري، و اجتماعی را در بر میتنیدههاي متعدد درهمکه الیه

که توسط سازمان بهداشت  تر از سالمت استدهد که بخشی از یک تعریف جامعمیرا پوشش  ابعاد  مختلفیو  کندرا معرفی می

بیماري یا  فقدانجسمی، روحی و اجتماعی کامل است و نه فقط  و رفاه سالمت شامل وضعیت سالمتی« :جهانی تعریف شده است

هاي حلي راهاز طریق مزایاي گستردهکه 53است شامل یک مدل شهري فراگیر اربینتمورد انتظار  ، اثراتراستا در این». عفض

  دهد.ي شهرهاي اروپایی را توسعه میواقع شدهبنیان، بازآفرینی مناطق محروم، متروك و مورد غفلت طبیعت

 هر شهرقابل مشاهده است.  http://ces.uc.pt/temp/NBS_long_table.pdf بنیان در این لینکهاي طبیعتحلراه فهرست

متشکل از ، تکنولوژیکیو  54کالبديهاي فهرست راهکار. این ها را انتخاب کندآنخود  اهداف نیازها و ها،براساس واقعیتتواند می

هاي مشارکتی و اجتماعی و اقتصادي، متشکل از فرآیندها و خدمات را ادغام می کند، و راهکار همچنین، و هامحصوالت و زیرساخت

است که این دو  آنقرار می دهد. هدف  در تعامل و گفتگو با یکدیگرفضاي عمومی را  و مشارکتیِ اجتماعی ابعادو  کالبديساختار 

نیز از  ورا افزایش دهد  ماديزمینه اشتراکات مادي و غیرو آگاهی جمعی در  ددر یک تعامل پویا قرار گیرفضاي عمومی  يبرنامه

د، توسعه، اجرا و ارزیابی راهکارهاي در ایجا رویکردهاي همکارانهترویج  ،ابعاد انسانی و غیر انسانی از شناخت جمعی طریق افزایش

  طبیعت و ذات انسانی صورت گیرد.گرفته از الهام

  

                                                           
53Healthy Urban Lab + Healthy Corridor 
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 شده بنديبنیان، سازماندهی و دستهاي طبیعتهحلفهرست راه

افزایش تاثیر بر  اجتماعی براي هايحلراهو  هاي طبیعیحلراه بین، پیوند 55بنیان هاي طبیعتحلویژگی نوآورانه فهرست راه

شرایط  نیز با ایجاد در زندگی روزمره باشد و همچنینسالمتی پیشگیرانه میبه عنوان یک استراتژي  و رفاه شهروندانزیست محیط

گرفته الهام  که از طبیعت ،اثرگذار است. راهکارهاي کالبدي و تکنولوژیکی سیستم اقتصادي حمایتی یک براي سازماندهی مجدد

را در بر و بهبود شرایط زندگی در محله ها  اجتماعات محلیرفاه محصوالت و مداخالت کالبدي خواهد انجامید که ، به شده است

از فرآیندهاي همکارانه ایجاد، تنها الهام گرفته شده است، نه طبیعت انسان راهکارهاي مشارکتی و اجتماعی نیز که ازخواهد داشت. 

  :هستندزیر اساسی  هايداراي نقشکنند، بلکه بنیان کالبدي و تکنولوژیکی حمایت میهاي طبیعت حلتوسعه، اجرا، و ارزیابی راه

فرضی، هاي جمعی و تجهیز و ایجاد انگیزه -2، می توانند با منابع موجود براي خود انجام دهند اجتماعات محلی تمرکز بر آنچه -1

رسیدگی به پیچیدگی و ابعاد نمادین توسعه پایدار شهري،  -4،  پیوند ابعاد فردي و اجتماعی وپرورش حس هویت و انسجام -3

افزایش  ، و56مدنی گسترش شهرنشینی -5و پایدار؛ و  گزینجایاقدامات  تسهیل عمومی در مورد مسائل جمعی و تشویق گفتگوي

  .ها و تضادها در شهرهاروش اساسی براي از بین بردن تنش افتخار مدنی و ایجاد خاطرات جمعی به عنوان یک

مکار هها در چند سال گذشته توسط موسسات است. این راهکار راهکارهااین از تاثیر هر یک از  تفصیلیشامل شرح فهرست اربینت 

   اند.رسمیت شناخته شدهی و ملی و بین المللی بهمحل عمومی،اند و از سوي مردم و موسسات اد شده و مورد آزمایش قرار گرفتهایج
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ی هایحلراه. است 9تا  4 57ت شامل سطح آمادگی تکنولوژیکیبنیان که در کریدورهاي سالمت به انجام رسیده اسهاي طبیعتحلراه

اي به صورت المت با یک رویکرد چند رشتهدر آزمایشگاه هاي شهري ستر در مراحل بعدي با سطح آمادگی تکنولوژیکی پایین

 .خواهند شدنشان داده  کریدور سالمتدر محیط  و مشترك (همکارانه) توسعه خواهند یافت

شد. ارزیابی پتانسیل بازار خواهد  هاارزش براي کسب و کارمنجر به ایجاد اربینت  از طریق محصوالتبنیان هاي طبیعتحلراه توسعه

 از سوي دیگر هاي نوآوري وها و هزینه هاي تولید، جنبهدر بازار، مشتریان بالقوه، قیمت نیاز بازار، تفاوت رقابت برآوردن ،از یک طرف

هاي تجاري را مدنظر قرار راي دستیابی به فرصتآن بو توانایی  محلیاجتماع از دیدگاه نوآوري اجتماعی، نیازهاي مادي و غیرمادي 

بخشی از  ،پتانسیل و توسعه واقعی نوآوري بیشتر، ایجاد کسب و کار و تجاري سازي ارتقاء، با نقش هاي سیاستی نیزدهد. توصیهمی

  . یند ارزیابی بازار استفرآ

اند. عضو پروژه تدوین کرده در شهرهاي بکارگیري براي ودهاي موجاي از راهکاراولیه يمطابق با تخصص خود، مجموعهاربینت اعضاي 

یک  مکداکه جامعه است با گفتگو ) 1اساسی براي ( يکه ابزاردهد بنیان اربینت را شکل میهاي طبیعتحلفهرست راه هااین راهکار

اجراي پروژه بکار خالل هاي جدید در کارراهتوسعه  به اي براي الهام بخشیدن) به عنوان پایه2در پروژه موجود است، ( هاراهکاراز 

  .کندگذاري دانش کمک میاشتراكبه پایش فرآیند به ) 3گرفته شوند، و (

  

  اي در اربینترویکرد بین رشته

- اربینت تقویت میهاي را در محله که استراتژي مداخله یمفاهیم مکملاست که اي یک اساس بین رشته بر المتمفهوم کریدور س

  آورد:می کنند،گردهم

سرمایه طبیعی به عنوان یک سیستم  بهبخشی و توجه با آگاهی: این مفهوم هبه عنوان یک البراتوار زند 58سرمایه طبیعی شهري. 1

 المتریدورهاي سمناطق شهري براي ایجاد ک شهرها، و همچنین سبز کردن 60هاي سبزو ریه 59هاي گردش آبیسیستمزنده، مانند 

  شود.بنیان به کار گرفته میهاي طبیعتحلفهرست راهدر  براي زندگی پایدار

مشترك با  کیو تکنولوژی ابزارهاي هوشمند اربینت: به عنوان یک پروژه کریدور سالمت 61شهرهاي سبز هوشمند. 2

در  راشود اتحادیه اروپا هماهنگ می 2020انداز که توسط مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه کوئیمبرا و چشم 62EMPATIAپروژه

، و مشارکت در طراحی، اجرا، ذینفعانجهت بهبود تعامل بین امر خواهد کرد. در هر یک از شهرها، این  جراگسترش و ا چندین سطح

 فناوري اطالعات و ارتباطات اربینت،شود. اعمال می شدهکارگرفتهبنیانِ بههاي طبیعتحلراهو  کریدور سالمتهر بازتولید نگهداري و 

ها در برابر و پذیرش آن گیردمینیازها و رفاه ساکنان را در نظر  وارهآورد، هممیفراهم  اکمیتی رامند سازمانی و حابزارهاي هوش

از ابزار هوشمند ایجاد شده است مطابق اصول پایداري  IAACتوسط  بنیان کههاي طبیعتحلراهن، آکند. عالوه بر میبیشتر  نتایج را

  ند. کمیبراي خودکفایی استفاده 

حقوق شهروندي، تخصیص حقوق بنیادین شهروندان و حقوق بشر گوناگون : براساس ابعاد 63یمشارکت کمرانیشهروندي فعال و ح. 3

دهی شهر خود را با مشارکت شهروندان براي مشارکت موثر در سازمان پذیريزیست، برابري و گراییشمولاربینت موضوع و جنسیت، 

 ایجاد و ادغام کاملبسیج هدف این  دهد.گیري را ترویج میشده در فرآیند تصمیمراندههاي به حاشیهو لحاظ کردن صداها و دیدگاه

                                                           
57Technology readiness levels 
58 Urban Natural Capital 
59 Blue Circulatory Systems 
60 Green Lungs from the Cities 
61 Smart Green Cities 
62 EMPATIA: Enabling Multi Participation Through ICT Adaptations 
63 Active Citizenship and Partnership Governance 



  

 64 از 21 صفحه

 

اقتصادي -از اقشار اجتماعیپذیر (به عنوان مثال زنان، کودکان، افراد مسن و شهروندان هاي آسیب(حقوق) شهروندي براي گروه

، سیاسی، اقتصادي، (حقوق شهروندي ايپایه، در یک دولت ملی) و حقوق سیاسی اجتماعحقوق رسمی (عضویت در یک پایین)، شامل 

  شد.باطی و فرهنگی موجود براي مردم) میمحیاجتماعی، زیست

پایداري شامل چهار بعد  : رویکرد اربینت دراجتماعی، اقتصادي و فرهنگیِ فراگیر محیطی،به عنوان یک رویکرد زیست 64پایداري. 4

) و فرهنگی (آگاهی). با 68)، اقتصادي (ارزش جمعی67، انسجام66فراگیري، سازگاري)، اجتماعی (65آوريتاباست: زیست محیطی (

 کالبديهاي تکنولوژیکی و محیطی با استفاده از راهکارعنوان یک سیستم زنده، ابعاد زیستسرمایه طبیعی به  بخشی نسبت بهآگاهی

بنیان همچنین هاي طبیعتحلراه مشارکتی ایجادبراي . رویکرد این پروژه شودشود و به آن ارج نهاده میتلفیق میدر فضاي شهري 

. ابعاد اقتصادي باشدمیهاي مسکونی بازآفرینی محلهیک استراتژي براي  جمعیهاي اجتماعی براي توسعه و اجراي بر مبناي چالش

هاي اجتماعی مشارکتی که به ادغام گروهویکرد اقتصاد همچنین ر بنیان وهاي طبیعتحلمحور راه شامل موارد زیر است: پتانسیل بازار

که یک مدل جدید براي 69خیر عمومیاصول اقتصاد براي نیز ؛ و کندکمک می اقتصادي ابعاددر شده راندهکم درآمد و به حاشیه

اد فرهنگی هر شهر بع. ادر کسب و کارها استمحیطی رزش کرامت انسانی و مسئولیت زیستاحفظ مدیریت منابع طبیعی همراه با 

هاي مختلف است و براي زمینهپسمختلف از  ذینفعانرسانی، مشارکت، ترویج گفتگو و افزایش آگاهی ي براي اطالعکانال و ابزار

  .شودحس هویت و انسجام، تجهیز می هاي جمعی و رشدایجاد انگیزه

کند که در آن اد مییک رویکرد فراگیر براي اقتصاد را پیشنه اربینت :اي براي همبستگی و همکاريبه عنوان پایه 70فراگیراقتصاد .5

دربرگیرنده  اجتماعی در مناطق آفرینیدر باز دوسویه هايمتقابل و کمک ی براي ارتباطهایراهکاري اقتصادي مختلف به عنوان فرصت

جمعی براي تولید، مصرف، هیدات مهاي مرتبط، بر اساس تحقیق و تجربه، شامل تکنند. راهکارمیهمزیستی  هاي اجتماعیمسکن

این ابتکارات توسط خود شهروندان و براساس همبستگی، همکاري و توزیع ایی است. بازاریابی و اعتبار در مناطق شهري و روست

  د.شومدیریت می انباشتاصل رقابت و  و در مقابلِ هاعادالنه کاالها و فرصت
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  اربینت سازيپیاده

  72ها، قابل تحویلهدر پروژ 71هاي کاريبسته

  

  
  هاي کاري اربینتبسته ساختار

است که روابط هاي متمرکز اي از حلقهنشان داده شده است که به صورت مجموعهفوق ساختار کلی برنامه کاري اربینت در شکل 

 کند. ) را سازماندهی میWPهاي کاري (متقابل بین بسته

WP1 حلقه بعدي محرك اصــلی پروژه اســت که توســط  کندهماهنگی کلی کار را فراهم می :مدیریت .WP  به  4و  3و  2هاي

 آید:د بیشتر یا کمتر مداوم به دست میعنوان سه فعالیت تکراري و مرتبط با تشکیل فرآین

WP2  ریزي و سایر   دهد که اکوسیستم محلی ذینفعان، از جمله برنامه  هاي همکاري را توسعه می : آزمایشگاه هاي زندهآزمایشگاه

ساخت   بخش شهرداري، منابع محلی، زیر سازماندهی می هاي  شرایط محلی و نیازهاي  ها و دانش را  کند. وظیفه آن تجزیه و تحلیل 

شتراك    شبکه، رهبري و به ا سعه برنامه   CoPگذاري بین ذینفعان به عنوان جزئی از مجموعه تجربات (آن، ایجاد  سپس تو ها و ) و 

ا دسترسی آزاد و  دیجیتالب فرماست و از طریق پلت ٧٣جریبات دربردارنده تمام مداخالن پروژههاي راه محلی است. مجموعه تنقشه

 شود.هاي اربینت ) ترویج میو جلسات ساالنه (کنفرانس

                                                           
لیل تعدد کاربرد تحویل هستند. به دباشد که در واقع اقالمی قابلآخرین سطح در ساختار شکست کار در پروژه می )Work Packages(هاي کاري بسته ٧١

  اختصاص دارد.  Living Labبه آزمایشگاه زنده یا   WP2است. در اینجا  WPیاد خواهد شد. کل پروژه اربیتا داراي هفت  WPدر این متن از آن به 

72 Deliverable 
73 Project’s Intervenients 



  

 64 از 24 صفحه

 

WP3 :آوري فرم مشارکتی شامل جمعپلتدهد و محلی، به ویژه شهروندان را مشارکت می ذینفعان مشارکت و شهروندي فعال

ها را اعمال آورد و سپس آنو سنتی، طراحی محتوا براي راهکارها را فراهم میدیجیتال ارکتی موجود در هر دو بعد هاي مشحلراه

 هاي مشارکتی تقویت شود.هاي مشارکتی به منظور راهکارشود کارگاهبخشد که باعث میو بهبود می

WP4 :سازي و اجراي راهکارهاي انتخاب شده بنیان، پیادهبیعتحل طراهبر تحقیق و توسعه براي این بسته کاري،  کریدور سالمت

هاي وجود، راهکارم بنیانحل هاي طبیعتراه فهرستو حصول اطمینان از انتشار و توزیع آنها تمرکز دارد. وظایف آن شامل بازبینی 

  هاي اولیه است.ها به عنوان نمونهو آزمایش آن تولیدبراي هر شهر و سپس  مشترك طراحی

شود.  مشترك و سپس اجراسازي مشترك ، مدلریزي مشتركسازد که برنامههکارهاي کریدور سالمت را قادر میمر مفاهیم و رااین ا

شده است،  تشکیل 4و  3و  2هاي  WPداخلی که از  شود. فراتر از حلقهبخشیده میو توسعه  شده تحلیل ،سرانجام پتانسیل بازار

 .گیرناتر از این پروژه قرار میکنند و فرر دو از این حلقه درونی حمایت میدارند که ه متمرکزدیگر هرکدام یک حلقه  WPسه 

WP5 :این  است. جامعشهري  بارآفرینیو  بنیانحل طبیعتراهها در ي، تجزیه و تحلیل و ارزیابی دادهگیرآوري، اندازهجمع نظارت

، اثرات سالمتیهایی است که امکان تحقیق در مورد ها و تجزیه و تحلیلسازي ها و اجراي شبیهبسته شامل مدیریت و نظارت بر داده

را  بنیانحل طبیعتراههاي حکومتی مختلف در اجراي دهد. همچنین نقش سیستمو اقتصادي را مورد بررسی قرار میاجتماعی 

اجرا شده از طریق  بنیانحل طبیعتزتولید راهباتوانایی این مشاهده و نظارت به بررسی نتایج فوري پروژه،  عالوه برکند. ارزیابی می

 مرجع در سراسر اتحادیه کمک خواهد کرد. یچارچوبپردازد که به ایجاد می عملیات تحقیقاتی و سیستماتیک

WP6 :هاي پیشگیرانه و از طریق ابزار، فعالیت ها و استراتژيپروژه انتشار کند که این بسته کاري تضمین می انتشار و ارتباط

براي عموم و . وظایف آن توسعه یک طرح انتشاري و ارتباطی براي ایجاد تعامالت، خواهد بود کارآمد و مشارکتیبه صورت  فمندهد

 دهند.زار را پوشش میسازي، و نیز ارزیابی باهاي خاص هدف، تهیه مواد و ابزار مناسب، انتشار و شبکهبراي گروه

WP7 :ظایف آن متمرکز است. واربینت ها براي به حداکثر رساندن ارزش ایجاد وي فرصتبر جستج ارزیابی بازار و کسب و کار

موارد کسب وکاري و تهیه  محلی، تهیه و انتخاب ذینفعانپروژه، انجام مصاحبه با  سازيپیاده هايشامل انتخاب بهترین شیوه

 است. گذاري هاي مناسب سیاستتوصیه
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  روش مارپیچی اجراي اربینت

 74مدنی تتخیال بر اثرگذاري از طریق اهداف سیاستی به نیلجدید براي  فراگیر نوآورانه است زیرا از رویکردهايک پروژه ي اربینت ی

رهنگی، حساس این رویکردها به لحاظ ف کند.کننده استفاده میدر شهرهاي شرکت راتوار هاي زندهخالقیت مبتنی بر مکان در الب و

سازي از اربینت همچنین بر روند تحقیق و پیاده کنند.عی و انسجام اجتماعی را تقویت میاي اجتماهو پاسخگو خواهند بود و شبکه

دسته د و همه چهار شوء به اشتراك گذاشته میکه توسط همۀ شرکاتمرکز دارد اي رشتهالمللی و بیني تجربی بینریق یک جامعهط

 با همراهی مستمر 75گیرد که در واقع مارپیچ چهاروجهیدربرمی را عمومی، خصوصی، مدنی یا تحقیقاتی شاملاصلی  گرکنش

 به عنوان یک ناظر تاثرپذیرپنجم است که نه تنها  76گرکنشهمچنین شامل طبیعت به عنوان اربینت  طبق تعریف، شهروندان است.

ر، جنبش رو به رشدي توسعه پایدا رویکرد سازمان ملل متحد در باشد.خودي خود به عنوان یک منبع نوآوري مدنظر می، بلکه بهاست

 به عنوان چارچوبی براي جوامع پایدار 77اکولوژیکی-اجتماعی گذار یکامر بر این کند. مارپیچ پنجگانه مطرح میمدل را به صورت 

ري از لی بوده است و بسیامنبع اصلی نوآوري تکام زیستی و اکولوژیکی،سیستم  یک به عنوان ،طبیعتاین فرض که ، با داللت دارد

در حال حاضر، صدها سال از طبیعت تقلید کرده است.  و ناخودآگاه، براي آگاههاي اجتماعی، اقتصادي و تکنولوژیکی، به طور نوآوري

  .مورد توجه قرار گیرد اربینت پنجگانه صورت گرفته است، اما این یکی از مسائلی است که باید توسط مارپیچتحقیقات کمی بر روي 

 

را  شودهاي محلی توسعه، تصدیق، و انتخاب میاجتماع توسط هایی کهکنندگان مالی براي پروژهتامین ن همکاري باهمچنیاربینت 

کوباتور کسب و کار و ایجاد ، انمشارکتی و اجتماعیهاي مشارکتی (مانند بودجه مشارکتی)، اقتصاد دهد که از طریق شیوهارتقاء می

ها و ابزارهایی را اربینت مدلشرکاي بنیان خواهد بود. هاي طبیعتحلراه ارائه دهندگان هاي تجاري در سراسر جهان برايفرصت

سازي راهکارها، و نیز ایجاد مستمر بازتولید رویکردها و سفارشی، گراو شمول انهرصدگاه طبیعت شهري نوآورایجاد خواهند کرد و 

  .سازدممکن میرا  پورتفوي دانشی

  

                                                           
74 Civic Imagination 
75 Quadruple Helix 
76 Actor 
77 Socio – Ecological Transition 
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 ري در اربینتالبراتوار هاي سالمت شه

iاجرا و توسعه، بنیان را به صورت مشترك و همکارانه طراحی، هاي طبیعتحل، راههاي سالمت شهري) در شهرهاي پیشرو، البراتوار

مانند  همکارانههاي که با روش هستند 78يشهروند-خصوصی-دهند. این البراتوارها مشارکت عمومیکنند و مورد آزمایش قرار میمی

 اییهها همچنین روشآن کنند.هاي مشارکتی فرهنگی و هنري کار می، رویکرد80، ناهمگنی دانشاکولوژیکی، دانش 79تفکر طراحی

هاي شواهد و دستورالعملهاي مختلف مانند چارچوب مبتنی بر زمینهبنیان در پسهاي طبیعتحلراه ارتقاءو  بازتولید براي را

ها را حلی و تحقیق در مورد بهترین شیوهم مرانیو حک بنیانهاي طبیعتحلراه زا ی، مکتبیگیري مشترك و توسعه سیاستتصمیم

  . توسعه خواهند داد

ii( بنیان با محیط هاي طبیعتحلراه و تطبیق بازتولیدایجاد، توسعه،  مشابه ، البراتوارهاي سالمت شهري، اقداماتدر شهرهاي پیرو

  .کنندید در یک برنامه شهري را دنبال مهاي شهري خو

iii( به عنوان مثال زنان، کودکان، سالمندان و شهروندان  81پذیرهاي آسیباز گروهشهروندان  ی کههایها و فعالیتسازي روشپیاده)

نقشه برداري  ،با رویکردهاي فرهنگی، تفکر طراحی، سازددهد و توانمند میاقتصادي پایین) را مشارکت می -با وضعیت اجتماعی

پتانسیل و همچنین رویکردهاي مبتنی بر نقاط قوت و  ،82وویس فتو) و forum theatreبراي تغییر اجتماعی (مثل  تئاتر فرهنگی،

 .اجتماعات محلی

iv( ي استانداردهاي حقوق بشر را به چالش بکشد وگیرد تا تبعیض مداقه قرار میحقوق بشر و جنسیت مورد  منظرها از فعالیت تمام

پذیر و زنان و همچنین هاي آسیبدهد. این اقدامات عبارت است از توانمندسازي گروهو ارتقاء  را اجرا کند و اقدامات برابري جنسیتی

شر و حقوق ب سنجیدههمچنین شامل بررسی  اقدامات این صادي، اجتماعی و فرهنگی.، اقتها در زندگیِ سیاسیمشارکت فعال آن

بشر و جنسیت در تمامی حقوق  ها و نتایج مربوطه با دید تلفیق اثراتفعالیت ریزي، اجرا و ارزیابیجنسیت در تمام مراحل برنامه

سازمان ملل متحد 2030ق بشر در دستور کار توسعه پایداراین رویکرد مطابق با رویکرد مبتنی بر حقو .باشدمی گیريسطوح تصمیم

 بازآفرینیبراي  بنیانهاي طبیعتحلراه اده ازدر دستیابی به انسجام اجتماعی با استف اربینت است که یک چارچوب مرجع براي

  .شهري است

v( 83مشارکتی بنديبودجه ، مانندخواهد شد کار گرفتهههاي دموکراتیک و مشارکتی ب) نوآوريPB پروژه ) با استفاده از
84EMPATIA یک پلت فرم  )2020اندازچشم (پروژه ،ICT مشارکت کنند فهاي مختلدهد از کانالجازه میکه به شهروندان ا ،

 را پوشش دهند.گیري و نظارت بر اجراي آن هاي پیشنهادي، طراحی، رايآوري طرحجمع شاملبندي مشارکتی بودجهو کل دوره 

viدر خصوص  اقتصاد مشارکتی و اجتماعیو  هاآپاستارتاي به ایجاد یک انکوباتور براي البراتوار سالمت شهري توجه ویژه ) در هر

را مورد هدف قرار ) مشارکتی، که در ابتکارات کارآفرینی فردي (کارآفرینی اجتماعی) و جمعی (اقتصاد بنیان استطبیعتهاي حلراه

 می گیرد.

vii براي فرهنگ،  21 کار، دستور3هبیتات جدید شهري  دستورکار، اهداف توسعه پایدارمحلی در نظارت و اجراي  ذینفعان) مشارکت

ها  SDGمخصوصا در معماري جدید  به طور ویژه در معماري اهداف توسعه پایدار حقوق بشر، در برابرپذیري انضمام مسئولیتبه

  گرفته است. مورد توجه قرار 

                                                           
78 Public-Private-Citizen Partnerships 
79Design thinking  
80 Knowledge Heterogenity 
81 Vulnerable Groups 
82Photovoice  
83Participatory Budgeting  
84 Enabling Multichannel Participation Through ICT Adaptations 
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  مجموعه تجربیات فراگیردر اربینت

iشهر  هفتبا هر یک از  85) یک مجموعه تجربیات

اربینت از و ناظران در اروپا و دیگر اعضاء  اربینت

خواهد شد. از طریق  ایجادجمله شهر خرم آباد 

، مجموعه تجربیات فراگیر اربینت کنفرانس ساالنه

اربینت و حمایت شهرهاي مختلف  به میزبانی

، اربینتسایت دائمیِ یک پلتفرم باز در وب

شده از البراتورهاي مجموعه تجارب و دانش کسب

گذارد. مجموعه زنده محلی را به اشتراك می

 یک از ان از هرکنندگتجربیات فراگیر شرکت

 شود که شاملهاي زنده جمع آوري میالبراتوار

ها، مراکز همکاران محلی، انجمنشهروندان، 

 باشد.تی و کسب و کارها میتحقیقا

 
ii ی هاي متقابلشناسایی اصول و روشایده براي گذاري اشتراكبهایجاد یک پروتکل ارتباطی و مجموعه تجربیات فراگیر ) هدف اصلی

ي ر خالل فرآیند ایجاد مشترك، توسعه مشترك، اجراي مشترك و ارزیابی مشترك استفاده شده است؛ و همچنین مطالعهاست که د

هاي حلراههاي اجراي بنیان و روشهاي طبیعتحلهاي بازتولید و ارتقاء راهبنیان بر مناطق محروم، روشهاي طبیعتحلتاثیرات راه

اي پویا از بازخوردها، هر دانش اقدامات منتجِ از تعامالت مجموعه تجربیات فراگیر در حلقه. باشدهاي شهري میطرحدربنیان طبیعت

هاي حلراهبراي  86چارچوب مرجع اتحادیه اروپا مرتبط باهمچنین منابع مهم شهر را به صورت جداگانه منتفع خواهد کرد و 

رود دهد. عالوه بر این، انتظار مییت رهبري اتحادیه اروپا تشکیل میی تقوبا هدف اصل هاي فراگرفته وآموختهرا براساس  بنیانطبیعت

  و منتشر شود؛ د و تاثیرات آن از طریق اقدامات پایشی، بازتولیدفراتر از عمر پروژه ادامه یابمجموعه تجربیات فراگیر که تعامالت 

iiiوزشی، هاي آممراه با بازدید/تعامل محلی، جلسات/کارگاهکند که هاي را دنبال میشدهکار توافقند مشارکتی یک دستورآی) فر

) مشترك(مانند رویدادهاي مشارکت عمومی براي ایجاد اربینت شهرهاي  داده در رويیندهاي محلیِجلسات پروژه، مشارکت در فرآ

پروژه  فوت و فن و نتایج  رسی به دانش و. جریان ارتباطات و اطالعات بین شهرهاي پیشرو و پیرو همچنین شامل دستشودانجام می

گرا را گسترش ي تجربی شمولکنندگان جامعههاي جدیدي بین شرکتها و مشارکترت منظم خواهد بود و همچنین شبکهبه صو

  را تضمین می کنند. اربینتفراتر از پنج سال پروژه  اقدامات راو بهترین  هاي فراگرفتهآموختهکه انتشار خواهد داد 

ivریزي و مدیریت شهري در سطح محلی. اقدامات جمعیِ گفتگو براي برنامه، از طریق تثبیت حکمروایی سنتیدر مدل  ) ترویج تغییر

فرآیندهاي مشارکتی از اهمیت تقویت دموکراسی از طریق  شهروندان درك، دانشمندان و گیرانتصمیم گرفته از نشات تثبیتاین 

  شود. میتضمین اقدامات پایشی و کنترلی از طریق  نیز گسترده توزیعو بازتولید . شودایجاد می

  

  

  

  

  

                                                           
85 Community of Practice (CoP) 
86EU-wide Reference Framework  
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  صورت مشارکتی طراحی شده اندبنیان در کریدورهاي سالمت که بهحل طبیعتبکارگیري راه

iدر آن اجرا شده و  سالمت شهري در البراتوارهايبنیانِ ایجادشده هاي طبیعتحلراهریدورهاي سالمت، مناطقی خواهندشد که ) ک

 نیز شکلهاي شهري پایدار شهرهاي پیرو ا خواهند شد، اما همچنین در طرحدر هر شهر پیشرو اجر هاد. آنگیریش قرار میمورد آزما

ریدورهاي سالمت در مناطق محروم کنند. کشرو را بازتولید و اتخاذ میو رویکردهاي شهرهاي پی بنیانهاي طبیعتحلو راه، گیرندمی

کنند که در آن سنجش و ی با فضاي باز نوآورانه و سبز ایجاد میدهند و مناطقن مناطق دیده شدن میو به ایتوسعه خواهند یافت، 

  شود.پذیر میهاي پیشنهادي امکانحلبهبود راه

iiهاي حلراهمفاهیم نوین بر وارد کردن پردازد، به طور خاص محیطی/اجتماعی/ اقتصادي میمشکالت زیستهایی که به حل) راه

هاي پاسخگو، نصب سنسورها و سیستم، "87اشیاءاینترنت " کنند؛ مفاهیمی نظیربنیان به کریدورهاي سالمت تمرکز میطبیعت

آن، اَشکال عالوه بر . ها و عملکرد،  و تجزیه و تحلیل داده88البراتوارهاي ساخت دیجیتال، ي هوشمندهاها و ساختماناتیک، شبکهروب

-گیرد؛ مانند اجراي اپلیکیشنبنیان مورد آزمایش قرار میهاي طبیعتحلو دانش در خصوص راهها گذاري ایدهجدید به اشتراك

هایی که مورد بررسی قرار می حلهاي پیشنهادي. راهحلي راهاجتماعات محلی در زمینهافزوده براي ساختن هاي واقعیتها/سیستم

؛ سیستم هیدروپونیک 91؛ باغ زمستانی دیجیتال هیدروپونیک90مواد مغذي ؛ بیوراکتورهاي89گیرند عبارتند از: سیستم هاي فتوولتائیک

  ؛93؛ مدیریت فیتو92براي کشت

  

                                                           
87 IOT (Internet Of Things) 
88 Production in Fab Labs (Fabrication laboratory) 
89Bio-photovoltaic systems 
90Supernutrients bioreactor  
91Hydroponic digital winter garden  
92Hydroponic system for cultivation  
93Phytomanagement  
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iii طور ) خلق کاالهاي مشترك یا عمومی (به1گیردموارد زیر مورد بررسی قرار می شده در رابطه بابنیانِ ایجادحل طبیعتراه) هر

ي خصوصی زمینه در یک حلراه بازتولید) 2)، ي سبزیجاتراي تولید بهینهمشترك و محلی ب هاي زمستانی هیدروپونیکمثال باغ

کسب و ها و ایجاد حل) پتانسیل تجاري راه3ها) و ها یا سقفاسهاي زمستانی هیدروپونیک در ترباغمستقل  تولیدطور مثال (به

به حداکثر رساندن  ،هدف  تانی هیدروپونیک صنعتی).هاي زمسهاي مربوط به آن (به عنوان مثال تولید باغآپکارهاي جدید و استارت

 هاحلنسبت به راهذینفعان و شهروندان  احساس تعلقدر سراسر شهر، افزایش  هاي مختلفزمینهپسآن در  بازتولیدبا  حلراهتاثیر 

  است. بنیانهاي طبیعتحلراهو تقویت رهبري اتحادیه اروپا در بازار 

iv( ي ذینفعان مختلف و چندسطحی، ي، دربرگیرندهبر اتخاذ رویکرد چندجانبهتوسعه کسب و کار مبتنی بازاریابی و  بکارگیري

هاي دستیابی به فرصت. هدف آن باشدجوامع محلی میو مزایاي آن براي توسعه  بنیانهاي طبیعتحلراههاي شامل نقشه هزینه

قصد دارد  اربینتحاصل شده است.  منتخبهاي طریق بهترین شیوه کسب و کار است که از طریق مصاحبه با مشتریان بالقوه و از

، شناختیروش(پشتیبانی دوره رشد یا انکوباسیون فرایند  اتخاذاز طریق  بنیانهاي طبیعتحلهایی را با محوریت راهکسب و کار

 رند.هاي محلی ارائه دهد که پتانسیل قوي بازاري داآپسازي، آموزش و نظارت) و استارتظرفیت

 

  به اشتراك گذاري دانش و ارتقاء راهکارها در میان شرکاء پروژه و حتی فراتر از پروژه

i (واهد کرد که ارتباط قوي با مجموعه تجربیات فراگیر دارد و ایجاد خ 94فراگیرو  انهطبیعت شهري نوآور براي رصدگاهیک  اربینت

ن، عمان، چیاروپایی با شرکاي دیگر در پروژه از جمله در کشورهاي غیر نیانبهاي طبیعتحلبازتولیدراهالمللی براي هاي بینهمکاري

  دهد.ایران، ژاپن و برزیل را ارتقاء می

ii (بازآفرینی شهري هاي تحقیقاتی سطح باال براي با فعالیت را بنیانهاي طبیعتحلراهدهی  و گزارش پایشمشاهدات،  این رصدگاه

هاي حلراهارزیابی  امکانسازي متغیرهاي محیطی ربه نانت که در آن مشاهدات و مدلتج طبقمثال، (به عنوان  کندفراگیر ترکیب می

  کند).می بنیان را فراهمطبیعت

iii حلاي در خصوص راهایجاد شبکه و ،، همیاري، آموزش مشتركهابین شهر دانش تبادل گرا، ارتقاءي تجربی شمولجامعه) هدف -

اتاق بازرگانی  ،هوشمند چین : البراتوار مشترك ملی شهرکنونی عبارتند ازشهري است. اعضاي  ازآفرینیببراي  بنیانهاي طبیعت

شهري و (ژاپن)، موسسه مطالعات  Setsunanعمومی صنایع صنعتی (عمان)، دانشگاه  سازمان ،به عنوان همکارو خرم آباد ایران 

همچنین  اربینتدفتراروپا در کپنهاگ  C40 . بر اساس بیانیهانن ناظریانگ (چین) به عنوا) و شهر شن URBEM( شهر برزیلکالن

  وپا را در جهان نشر دهد.و شهرهاي ار C40هاي خواهد بود تا تخصص و تجربه شبکه قادر

iv (ن نهایی ارزیابی با کاربرا سازمان کمیتهمحصوالت و فرآیندها و  لحاظبه پروژه  سنجش و ارزیابی مستمرو ارزیابی از طریق  پایش

 دسترسی به داده ها باز است ها پس از پایان پروژه حفظ خواهد شد وشود. پلت فرم دادهسطح باالي خارجی انجام می و کارشناسان

  بنیان ممکن سازد.هاي طبیعتحلي راهزمینه در پورتفوي علمیهمکاري و پیوستگی را با ایجاد یک تا امکان 

vبنیانهاي طبیعتحلي راهترویج و تعامل با کاربران بالقوهها و ابزارهاي نیز از طریق کانال ربینتااز نتایج گیري ) انتشار و بهره ،

  شود.) تضمین میDMPنشریات علمی و یک طرح مدیریت اطالعات (

vi (ی خواهد تسیاس تاها در میان همکاران و همچنین فراتر از پروژه از طریق پیشنهادبازتولید و ارتقاء راهکارشامل  ترویج تجاري

کسب  خلق، بیشتر نوآوري براي واقعی و بالقوه توسعهیند ارزیابی بازار است که نقش مهمی در ارتقاء رآبود. این همچنین بخشی از ف

زیست محیطی و اجتماعی (کسب و کار اجتماعی) نیز تعریف  منافعسازي دارد. نوعی از مدل کسب و کار مبتنی بر ها و تجاريو کار

اربینت ترویج گسترده  بنیان با استفاده از شواهدهاي طبیعتحلي راهزمینه اتحادیه اروپا در رویکردهايد. عالوه بر این، خواهد ش

  .تجمیع می کندآوري هاي جدید را براي هدف نوآوري مورد حمایت قرار می گیرند که فن هاي کسب و کار نیزخواهد شد و فرصت
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  آرمان پروژه ي اربینت

هاي عین حال با نقاط ضعف خود در چارچوبدر و گذاري و رشد اقتصادي رقابت کنند، شتر از همیشه باید براي سرمایهبیشهرها 

ابتکار جامعه «نیست که در برنامه هایی مانند  ي جدیدي براي اتحادیه اروپا، اقتصادي و محیطی مقابله کنند، و این مسئلهاجتماعی

  بپردازد.  2006-2000و  1999-1994اي در دوره هاي رچوب سیاست منطقهآفرینی شهري در چا، به باز95»شهري

بدیل شدن به یک ت اربینت، طرحآرمان ، ي نوآورانهرویکرد آفرینی شهري بابه دنبال تالش هاي اتحادیه اروپا و هدف پیشبرد باز

اجتماع محلی و توانمندسازي با توسعه مناطق محروم و نادیده گرفته شده، ترکیب مشارکت  مرجع براي بازآفرینی شهري و شمول

  ست.ا بنیانهاي طبیعتحلراه ينوآورانه

اما اربینت  ،پردازندمیهاي اجتماعی، اقتصادي و زیست محیطی به نقاط ضعف در چارچوبشهري به طور سنتی  هاي بازآفرینیپروژه

 نوآورانهبراي اطمینان از یکپارچگی  بنیان در اربینتاي طبیعتهحلراه طرح را به طور نسبی با یکدیگر تلفیق کرده است.ها این زمینه

را در یک روش جدید، نه  ي تغییرپذیر باید بسیاري از عواملهااربینت بر این فرض است که نوآوريها است. پروژه و کامل بین آن

، به ي (غیرتجاري)هاي غیر بازارا ارزشعه نوآوري براي اهداف تکنولوژیکی، بلکه همچنین مرتبط بتنها مرتبط با مفهوم سنتی توس

برآوردن هاي جمعیت، ها، محصوالت و /یا خدمات، تقویت ظرفیتایجاد مشترك متدولوژيعنوان تغییر در روابط اجتماعی و قدرت، 

  دهد.یسیستماتیک ترویج متغییر را از طریق یک نوآوري  اربینت، ترکیب کند. بنابراین شهروندان نیازها و دسترسی به حقوق

و ادغام انواع  رفاهدهد که بر نوآورانه و انعطاف پذیر ارائه می بنیانحل طبیعتراه یک را به عنوان اربینت با این هدف، کریدور سالمت

 انسانی با تاثیر در بسیاري ذاتبرخی الهام گرفته از طبیعت و برخی الهام گرفته از بنیان متمرکز است، هاي طبیعتحلراهمتنوعی از 

مشارکتی و اقتصاد  پایش و ارزیابی و ، مشارکت، تغییرات رفتاري، نظیر انرژي، آب، غذا، طبیعت، سهولت جابجاییاز اجزاي شهري 

هاي سالمت قادر به پیشبرد شوند، کریدوری میهاي تکنولوژیکريعالوه بر عواملی که باعث انسجام اجتماعی و نوآواجتماعی هستند. 

فضاهایی هستند که قادر به سازگاري  اجتماعی خواهند بود. بنابراین کریدورهاي سالمتهاي تکنولوژیکی و آوريهاي تجاري، نوحلراه

اشتراك گذاري دانش، بر اساس گفت و گو بین شهروندان، به ) aهاي دیگر بر اساس ایده هاي زیر هستند: بازتولید در زمینهو 

از طریق  آفرینیفرآیند باز دهی جمعیشکلها و سایی مشکالت و ضعف محلهبراي شنا / کارشناسان، متخصصینسیاستمداران و 

که با آن مواجه  حل براي مشکالتیرداختن به مشکالت اجتماعی پیچیده، زیرا شهروندان در یافتن راه)پb؛ بنیانهاي طبیعتحلراه

، از ) فراگیريc؛ ق شهروندي به آن می پردازندمینان از دسترسی به حقوهدف برآوردن نیازها و اط و باکنند، میمشارکت  هستند

هاي شهري و فضاي مجازي هاي جدید شهري، برنامه) مدلdها، دسترسی به اطالعات؛ ارتباط بین فرهنگی، شناخت تفاوت طریق

بر اساس  ، به عنوان یک روش جدید مدیریت منابع عمومی،) مدیریت نوین کاالهاي عمومیeمختلف رفاه اجتماعی و؛ شامل ابعاد 

رتقاء، این طرح تکرارپذیري بی و ا 97) تکرار پذیريfو توزیع مسئولیت ها بین شهروندان و سیاستمداران؛  96مدیریت جمعی اتخاذ

که می تواند براي را دارد با شرایط مختلف شهري و اجتماعی و نیز محصوالت بازار قابلیت سازگاري را ممکن می سازد، زیرا نظیري 

در  نظام مند) یک تغییر g؛ و مورد استفاده قرار گیرد و هم در ارتقاء فضاهاي عمومی جدید 99آفرینیم در بازه 98مداخالت شهري

ان، سنتی ارتباط بین شهروند هايشکلکنندگان نشان خواهیم داد که تغییر ه و در یک محیط زنده، ما به شرکتطول توسعه پروژ

  پذیر است. سیاستمداران و متخصصان امکان

مختلف زمینه هاي پس و سازگاري در است که بر تکرارپذیري و جهانی  پذیری انعطافریدورهاي سالمت یک رویکرد با هدفاین، کبنابر

  است.متمرکز فراتر از کشورهاي اروپایی 
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 تأثیرات مورد انتظار در اربینت

، از جمله: اقتصادي و سیاسی را درهم آمیزد ابعاد اجتماعی، زیست محیطی، ،در سطوح مختلفتواند میثیرات مورد انتظار پروژه تأ

رات یث) تأ3هاي سالمت شهري؛ کریدورهاي سالمت و آزمایشگاه ت) تأثیرا2شهري؛ بازآفرینی شهروندان در ) تأثیرات مشارکت 1

   .بنیانحل طبیعتراه ثیر بر انتشار جهانیأ) ت4؛ و بنیانحل طبیعتفهرست راه

گردند و اجرایی می سیستماتیکعملی و  خواهند بود که از طریق تحقیق تريزیه و تحلیل عمیقهاي تجاین تأثیرات کلیدي ستون

شود. این یکی از اثرات میبنیان حل طبیعتراه اي از مراجع براي چارچوب مرجع در اتحادیه اروپا برايمنجر به مجموعه این امر

به منظور کمک به ایجاد چارچوب . اربینت باشدیج فوري حاصل شده میفراتر از نتانهایی در نظر گرفته شده در پروژه است، زیرا 

هاي دیگر تواند در زمینهشود که میهاي متقابل متمرکز میبنیان بر روي ظهور اصول و روشحل طبیعتاتحادیه اروپا براي راه مرجع

  .پروژه، تنها یک مقدمه براي چارچوب مرجع استهاي موجود و توسعه آن در طول . نسخه اولیه کاتالوگ، شامل راهکارشود بازتولید

 

  تأثیرات مشارکت شهروندان در بازآفرینی شهري -1

اربینت انتظار چهار نوع تأثیر را دارد الف) افزایش مالکیت ذینفعان شهري،  بازآفرینیدر روند  "جذب شهروندان"با توجه به هدف اصلی

سالمت شهري ایجاد هاي که در آزمایشگاهمتعدد مشارکتی  هاياز طریق فرایند بنیان کهحل طبیعتو شهروندان با استفاده ازراه

)کمک ج؛ "2020استراتژي تنوع زیستی اتحادیه اروپا تا سال "محیطی اتحادیه اروپا، مانند هاي زیستثر سیاستاجراي مؤ)باند؛ شده

هاي انسانی جامع، امن، مقاوم و اد شهرها و شهركایج "  SDG 11، به ویژه، (SDGs) توسعه پایداراجرا شده به تقویت اهداف 

، مدیریت خاك و زمین و کاهش خطر هاي تنوع زیستیهاي سازمان ملل متحد در زمینهد) افزایش اجراي کنوانسیون ؛ و"پایدار

  فجایع.

اي مشارکتی و ه. جامعیت با روش102پذیريو زیست 101، برابري100جامعیت: خواهند شداین تأثیرات به سه شاخص اصلی تبدیل 

و در گروهی از شهروندان که مشکالت را شناسایی  103نشینهاي دموکراتیک و همچنین توانایی ادغام صداهاي مردم حاشیهنوآوري

، روش تفکر GUDA-Innokinetics بر طبق تجربه ي. گیردقرار می ارزیابی، مورد خواهندکردها را طراحی و سنجش راه حل

) کیفیت فنی و 1): 5ر مقیاس (حداکث خواهد دادتعامل با ذینفعان را افزایش شود، گیري میاندازه"104قیف پویا"توسط که طراحی، 

به دست  توافق)سطح 3؛ 4,35 -هاي احساسی پس از تجربه )رضایت عمومی، توصیه و حالت2؛ 4,25 - 105بیانگر هاي خودجنبه

هاي جنسیتی، پذیر و دیدگاههاي آسیبسازي گروهتوسط یکپارچهرابري ب. ارزیابی 4,5 -بالقوه  هايحل)راهکارها / راه4؛ 4 -آمده 

با  پذیريخواهند گرفت، صورت خواهد گرفت. زیستها مورد هدف قرار هاي توسعه جامعه مبتنی بر داراییابتکارات و مدلکه با 

محیطی مربوط به رفاه دي جدید، مسائل زیستهاي اقتصاگیرند: فرصترا دربرمیکه تمام ابعاد پایداري  شودارزیابی می هاییشاخص

 .گذاري تنوع فرهنگی و کاهش نرخ بیکاريهاي اجتماعی و ارزشتو تنوع زیستی، کاهش تفاو
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  و کریدورهاي سالمت هاي زندهتاثیرات آزمایشگاه -2

تر از و سالمنوع فرهنگی بیشتر داراي تو  سبزتر بازآفرینیهاي زنده و کریدورهاي سالمت) یک (آزمایشگاهاین مدل شهري جامع 

 اتصال و ارتباط مناطق جدا افتادهاز شهرهاي اروپایی را توسعه خواهد داد. این استراتژي  شدهگرفتهمناطق محروم و مناطق نادیده 

ه مزایاي تواند با اطالعات مربوط باست، میها نشان داده شدههمانطور که در نمودارهاي شهر در شهر از طریق کریدور سالمت، 

که شهر پورتو در حال حاضر مسئول آن ، همانطور "جنگل درختان"شامل: الف) موارد ، نشان داده شود. این بنیانحل طبیعتراه

به ازاي هر درخت، یورو  0,30در  CO2یورو در محله، کاهش  6,00هر درختبه ازاي در انرژي  جویید که درارزش صرفهشبامی

درصد)، کاهش تقاضاي  40-25حفظ آب باران ( "بام هاي سبز"؛ ب) نتیجه خواهد دادبراي هر درخت  رویو 5،00رسوب آالینده هوا 

-46درصد و کاهش سرو صدا با  99,4درصد)، کاهش نفوذ تابش الکترومغناطیسی به  75انرژي روزانه براي تهویه هوا در تابستان (

؛ 106سطحی درصد) و رواناب 90تا  40آلودگی آب (عملکرد از  شهري) کاهش زهکشی هاي پایدار(سیستم SUDSدسی بل؛ ج)  50

 شود.هاي اختصاص داده شده منتشر میدر باغ رنامه جدید در سال براي طرحب 240د) در نانت، 

وري و مزایاي دیه اروپا در مورد اثربخشی، بهرهبه یک پایگاه گسترده در اتحا آزمایشگاه سالمت شهري و کریدور سالمت همچنین

شده، مستند شده، قابل مقیاس  آزمایش بنیانحل طبیعتراهاي از ها مجموعهکمک خواهد کرد، زیرا آن بنیانحل طبیعتراهبی نس

حل راه و تحت عنوان لیست هاي اخیر توسعه یافته استبنیان که توسط شرکاي ما در سالهاي طبیعتحلراههستند.  و قابل عرضه

. در نتیجه، باشدمهم براي فعال کردن مشارکت، طراحی و اجراي مشترك می یک ابزار است،آوري شدهبنیان اربینت جمعهاي طبیعت

هاي گذاري؛ شغل؛ قدرت سرمایهي جدیدها و استانداردها، خدمات، پروتکلهاي جدید اقتصادي؛ محصوالتها قادر به ایجاد فرصتآن

 ریزي شهري خواهند بود.در برنامهادغام کریدورهاي سالمت براي  سبز محلی جدید؛ و فرصت
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دهند و در را توسعه می 107سهامدارانههاي چند جانبه و چند دهد که شهرهاي پیشرو مشارکتآزمایشگاه سالمت شهري نشان می

و ارزیابی  بنیانحل طبیعتجاگذاري راه؛ بنیانحل طبیعتراهو آزمایش مشترك شود: طراحی هاي زیر انجام میاین شهرها فعالیت

تواند به صورت یکپارچه ارزیابی شود ) که میSUP( راهبردي شهريریزي و اسناد برنامهکاربري زمین ریزي شهري ون در برنامهآ

استفاده از مدل آب و هوا، که  باکاربري زمین  اي از سناریوهايریزي راهبردي شهري به مجموعهبرنامه(براي مثال انتقال اسناد 

در  بنیانحل طبیعتراهو افزایش  بازتولیدمقایسه کرد)؛ ترویج متدولوژي هایی براي  بنیانحل طبیعتراهدف اولیه توان با همی

؛ ترویج ارزیابی فرم ارزیابیمداوم و پلت در شهرهاي پیرو؛ ترویج نظارت اجراي کریدورهاي سالمت به طور مثالهاي مختلف، زمینه

 گذاريشبکه و اشتراك توسعه ؛ وشهرهاي پیروبا هدایتگري ابتکارات توسعه سسات خارجی؛ بنیان با مؤحل طبیعتراهمحصوالت 

  .بنیانحل طبیعتراهدانش با ناظران 

 بازتولید مؤثر هاي شهري خود و، براي نشان دادن کیفیت طرحاربینت عالوه بر این، آزمایشگاه سالمت شهر با حمایت از نظارت 

، مشارکت در 108گريمربیکند ، از جمله از طریق: ابتکارات پیرو کار میاي شهرهاي پیشرو با شهرهاي ها و راهکارهروشمفاهیم، 

و انتقال راهکارها. هر شهر یک  بازتولیدبراي بحث در مورد نتایج؛ تعریف نیازهاي کاربر؛ و طراحی روش براي  اربینت رویدادهاي 

  دهد اما تمرکز ویژه خود را دارد.توسعه میچندین چالش شناسایی شده آزمایشگاه سالمت شهري با 

، اما راهکارهاي مشابهی نیز در شهرهاي دیگر شد ندهامشترك خو ي، و اجرااربینت توسعه، طراحیاگرچه کریدور سالمت در طول 

شهروندان  هر دو تاثیرات شدیدي بر روي رفاهکه در روتردام،  Luchtsingelدر نیویورك و  High Lineاجرا شده است، مثال خط 

 اند.خود داشته

  

  بنیان در اربینت طبیعت هاي حلتأثیرات اجراي راه -3

ــاثیرات   ــو  در جــدول زیر بنیــان حــل طبیعــت  راهت ــه می شـ ــرح دقیق راه خالصــ ــه ترتیــب از شـ   بنیــانحــل طبیعــت د، ب

http://ces.uc.pt/temp/NBS_long_table.pdf شودخالصه می.  

  

  اربینتدر  بنیانطبیعت هاي حلراه تأثیرات اجرايجدول 

  تأثیرات  هاي تاثیر اصلیمؤلفه

  انرژي

) 3) بهبود کیفیت هوا، (2ها، (هاي کشت شده در پانلشهر، افزایش تنوع زیستی با گونه بازسازي) 1(

، گرمایی ) کاهش اثرات جزایر4به عنوان بستر، (کنندگی باال با جذبجلوگیري از سیل، از طریق مواد 

  .) عایق6تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی، () 6(ي، ) تولید انرژ5(

  آب/ غذا

) افزایش 3) افزایش تولید مواد غذایی، (2زیرزمینی، ( آّب هايکردن جریانپربهبود کیفیت آب و ) 1(

تقویت همبســـتگی و ) 4( تولید انرژي،) CO2) ،(4کنندهمصـــرف ، جلبکCO2 کیفیت هوا (کاهش

ــجام اجتماعی،  ــیل، جلوگیري) 5(انس ــتم متنوع 6آوري آب در مخازن، (جمع از س ــیس ) ارتقاء اکوس

  زیستی

  آب

ــیل، (  2هاي آب زیرزمینی، ( کردن جریان ) بهبود کیفیت آب و پر 1( ــکالت سـ )ارتقاء  3) کاهش مشـ

کمک به افزایش در ) 5هاي ســهمگین، () کاهش اثرات منفی طوفان4اکوســیســتم متنوع زیســتی، (

ــتی، ( ــالمت،  ء) ارتقا7زیرزمینی، ( هاي آبانپرکردن جری) 6تنوع زیس ــتیس ــت تندرس هاي و فرص

  تفریحی

                                                           
107 Multi – Stakeholder Partnership 
108 Mentoring 
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  تأثیرات  هاي تاثیر اصلیمؤلفه

  طبیعت سبز/

 و ) تقویت همبســتگی2بخشــد؛ (ارتباط با طبیعت،که ســالمت و تندرســتی انســان را ارتقاء می) 1(

ها براي استفاده از جنگل و کشاورزي ) ترویج اقتصاد محلی، از طریق ارائه فرصت3اجتماعی، ( انسجام

صت جاد و ای سانی، (  فر ستفاده ان ست 4هایی براي ا ) 5محیطی و اکولوژیکی، () فراهم آوردن مزایاي زی

پذیرتر از شــهرهاي انعطاف ء) ارتقا7) جذب حیات وحش، (6ایجاد مخزن تنوع زیســتی شــهري ، ( 

ــهري، که به کاهش هزینه     ) فیلتر کردن آالینده 8و هوایی، (طریق اقتباس تغییرات آب   هاي  هاي شـ

کمک  يها و بازسازي زیستگاه، و کاهش سر و صدا و تابش خورشیدسازي ساختمانو خنکمایش گر

کند فراهم می آسایش ایجاد فضاي سبز در دسترس در مناطق شهري متراکم، که سایه و      ) 9کند(می

دهد تا آب در ســیســتم طبیعی خود جریان  که اجازه می یک ابزار مدیریتی طوفان آب ) تهیه10، (

  .) مقابله با مشکالت سیل11، (جریان آب زیرزمینی را پر کندو یابد 

  طبیعت / غذا

صاد محلی و فردي، (  ء) ارتقا1( ) مزایاي 4، (حس تعلق) پرورش 3) مواد غذایی با کیفیت بهتر، (2اقت

هاي ) کاهش هزینه5پذیر، (هاي آسیب) ارتباطات میان فرهنگی و ادغام گروه5از کار فعال، ( یسالمت

ساختمان   مایش و خنکگر ستگاه، ( سازي   ء) ارتقا7، ( طوفان آبابزار مدیریت  ) تهیه6ها و ترمیم زی

 قابل دسترس  ) ایجاد فضاي سبز  9، (ي) کاهش سر و صدا و تابش خورشید   8تنوع زیستی شهري، (  

  () بهبود کیفیت هوا و آب.10شهري،  پرتراکم در مناطق

  جاییجابه

ایجاد فرصــت براي حرکت در یک محیط  -انســان  یو ســالمتیطی محزیســتمهمترین مزایاي ) 1(

) 3) ایجاد ارتباطات ســبز در دســترس در مناطق شــهري، (2ســبز، افزایش درك طبیعت درشــهر، (

ست محیطی و اکولوژیکی با ترکیب   ستم  مزایاي زی صدا،   4، (جایی متنوعي جابههاسی سر و  ) کاهش 

) 8) بهبود تولید انرژي، (7، (حس تعلق)پرورش 6آب، ()و کیفیت CO2 ) بهبود هوا (کاهش میزان5(

  یزیستافزایش آگاهی محیط

  هاي مشارکتینوآوري

) ترویج 2( بردن آگاهی جمعی در مورد موضـوعات محیطی، اقتصـادي، سـیاسـی و اجتماعی،    ) باال1(

ــازي فردي و جمعی، (توانمند ــعه دانش جمعی و 3س ــتراتژي برانگیختن) تقویت توس ي هاتعریف اس

) ایجاد دانش جمعی 5هاي فرهنگی، (فرهنگی در داخل و در ســراســر گروه ) افزایش آگاهی4عمل، (

  .در مورد مسائل مهم براي گروه از طریق تعامل گفت و گو

  تغییرات رفتاري
در اثرات مورد انتظار  یابیو برون براساس آزمایشات   سالمتی اثرات اجتماعی، محیطی و مزایاي بالقوه 

  شود.هایی دارد که پیشگیري میو مزایاي دقیق آن بستگی به آسیب نشان داده شده ،مل مقیاس کا

نوآوري هاي دیجیتال 

  دموکراتیک

ــاهاي عمومی جدید براي     راتیک و تقویت جوامع محلی با باز    هاي دموک ) تقویت ارزش 1( کردن فضـ

هاي مشترك در  و تصمیم یانبنحل طبیعتراهاییج دانش جمعی در مورد طراحی رویه) ترو2بازخورد، (

نه  یان حل طبیعت  موردراه ) افزایش آگاهی در 3ها براي جوامع محلی، ( مورد بهترین گزی موجود در بن

ــار ) برانگیختن4اربینت، (چارچوب آزمایش در ها و تنطیمات بنیاناربینت در زمینهحل طبیعتراهانتش

پتانسیل دانش  برداري از ) بهره6ومی؛ (هاي عم) افزایش کیفیت تصمیمات مربوط به هزینه 5، (جدید

  ساکنان براي اهداف عمومی و مشترك. مشترك تولید شده توسط

  نظارت و ارزیابی

سیرهاي کمتر ارزش  1 سهیل در پروژه و بهبود برنامه با تمرکز کار از م سمت  ) ت هاي دیدگاه نهاده به 

شته شده و مسیرهاي        شتراك گذا ي غنی و گسترده از آنچه  تصویر ) تحویل 2، ( ارزشمند بیشتر به ا

ست  سایی تغییرات غیر منتظره و   3، (در حال اتفاق افتادن ا شنا ) افزایش 4خطرات بحرانی؛ ( ) امکان 

ــازي در تجزیه و تحلیل داده  ظرفیت  ــازي اثها و مفهوم سـ ) 6تر ؛ () ارائه ارزیابی دموکراتیک   5ر ؛ (سـ



  

 64 از 35 صفحه

 

  تأثیرات  هاي تاثیر اصلیمؤلفه

ــفافیت عمومی ؛ (  ــتیا7تســهیل پاســخگویی و ش هاي وقتی که دیدگاه بی به نتایج معتبر) امکان دس

  .متضاد وجود دارد

اقتصاد اجتماعی و 

  یکپارچه سازي

صاد مجاو 1( سترش نیافته     2رت؛ ) اقت شده و گ صادي جامعه حفظ  صاد  3اند؛ ) منابع اقت ) تقویت اقت

ــط جامعه، در جامعه می ثروت ای -محلی  ــده توس ــاد محلی یک چماند و جاد ش رخه مجازي در اقتص

مانند محلی و ابتکارات مربوطه  تعامالت و معامالت ســیســتم –LETSگســترش ) 4کند، (اد میایج

قدرتمند کردن  )، 6) افزایش اعتبار متقابل محلی بر اســـاس اقدامات همبســـتگی (5، (ارزهاي محلی

ــهروندان   ــط بازیافت    هاي م زباله  کاهش  ) 7، (به ویژه زنان  شـ ارتباطات    تقویت  )8، (نابع طبیعی توسـ

از طریق اقتصاد کاالهاي مشترك،    هاي جدید مدیریت منابع طبیعیراه ایجاد )9اعی در جامعه (اجتم

شدن    ایجاد )10( شکال جدیدي از اجتماعی  سجام اجتماعی ا شرایط زندگی  بهبود ) 11، (و تقویت ان

قدرت خرید / درآمد خانواده     12ها، ( خانواده  قابل    13ها، ( ) افزایش  نان و  ــتغال جوا یت  ) افزایش اشـ

ــتغال در مناطق محروم، (    به امنیت غذایی، (     14اشـ یابی  ــت بادل بین   15) دسـ باط و ت ) افزایش ارت

اي : فضــاهبنیان ایجاد شــده عمومیحل طبیعتراه) مدیریت 16هاي مختلف اجتماعی و قومی (گروه

 افزایش )17و خدمات (باغبانی، صــنایع دســتی)، ( جاییجابههاي ســبز عمومی / بام / نما، ســیســتم

ــالم  حفاظت از محیط   ــت و زندگی سـ ــتی ) 18؛ (زیسـ براي همه (از جمله کودکان و     ترویج تندرسـ

ها در بازارهاي همبستگی،  ) ترویج شهروندي فعال در کودکان با تشویق مشارکت آن   19سالمندان) ( 

 صالحیت بخشیدن به آنان براي بازار کار محلی،  و  سازي با آموزش، آمادهبیکاري جوانان  کاهش )20(

ــتگی در جامعه، (    19المللی (ملی و بین عالیت     ) 21)، ترویج فرهنگ همبسـ نه   حمایت از ف هاي روزا

یده   ) 22ها، ( خانواده  ، ها افزایش توانمندي ) 23، ("همه ما چیزي براي دادن و گرفتنداریم   "تقویت ا

  براي عمل در جامعه.هاي فردي و گروهی تقویت نمایندگیقدرت بیشتري و آغاز ) 24(

 

مشتق شده ا ربینت در پروژهبنیان حل طبیعتراه دهنده نتایج محصوالت و خدماتی است که از اجرايثیرات ذکر شده در باال نشانتا

این اثرات اجتماعی شود. رود با مخاطبان هدف تجربه دهنده یک سري تغییراتی است که انتظار میاین تأثیرات همچنین نشان. است

براي اطمینان  شوند. افتد، سنجش میکه در هر صورت در جامعه اتفاق میو با تغییراتی  دیگر وسایلده با در برابر اثرات به دست آم

. به شوندشوند که به عنوان اثرات کاهشی شناخته میاز تداوم کافی، این تأثیرات با احتمال کاهش در طول زمان سبک سنگین می

گذاري اروپایی، کمیسیون اروپایی و گروه ارزشیابی اجتماعی را براي ارزیابی رمایههاي انجمن اروپایی ساین ترتیب، ما دستورالعمل

هاي هاي تجربی؛ استفاده از روشمناسب یعنی ایجاد اهداف؛ شناسایی ذینفعان؛ ساخت ارجاع متشکل از معیارها، متغیرها و شاخص

  .کنیمر نتایج به دست آمده را اتخاذ میابراي انتش WP6 گیري، مقایسه و ارزش نتایج؛ و ارتباط از طریقاندازه

  بنیانحل طبیعتراهتأثیرات انتشار جهانی  -4

شار جهان یثکردن تأ حداکثر ست که توسط   بنیان حل طبیعتراه ي رات انت سه   توسعه خواهد یافت. اربینت هدفی ا چنین اثراتی به 

ــیم  ــطح تقس ــاخص  س ــده و با ش ــوندگیري میهاي خاص اندازهش ــطح. ش ــوالت، خدمات، پروتکل  اول، س ــادي، با محص ها و اقتص

ه طور مستقیم باعث  ب اربینت که نظارت، و سالمت شهري   ، مانندکریدورسالمت، آزمایشگاه  بنیانحل طبیعتراهاستانداردهاي جدید 

سرمایه  شد    افزایش  سبز خواهد  شاغل  شورهاي غیر  ا درویکردها و راهکاره بازتولیداین امر همچنین از طریق  .گذاري و ایجاد م ر ک

ستر پلت  صت فاتحادیه اروپا مانند ب شت بنیان حل طبیعتراههاي بازار جهانی رم اتحادیه اروپا و چین، بر فر . اربینت، تاثیر خواهد گذا
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شورهاي غیر اروپایی را مورد نظارت، اندازه تأ شبکه گیري و ارزیابیثیر در ک صت بنیان را ترویج خواهد داد حل طبیعتراه ،  ي هاو فر

دوم، در ســـطح ســـیاســـی، ایجاد  .را ترغیب خواهد کردبنیان حل طبیعتراه و پایگاه داده آنالین از ارائه دهندگان را ایجاد تجاري

ترویج خواهد  جامعشهري   بازآفرینیبراي بنیان حل طبیعتراه ، تعامل میان سهامداران دولتی و خصوصی را در   جوامع هدف اربینت

گذارد و باعث افزایش آگاهی از منافع شــهرهاي به طبیعت موثرتر و بهتر در ســراســر اروپا تاثیر میگیري مورد در تصــمیم این .داد

شد    شته خواهد  سطح     .بازگ ستی و اجتماعی، با یک پلت سوم،  سی    که مدارك طوالنی مدتفرم پایدار محیط زی سا اتحادیه اروپا  ا

ــار و بهره ؛ اقدامات  بنیان حل طبیعت  راه جامع و مدیریت   هاي  داده یعنی با: مجموعه  بنیان  حل طبیعت  راه درباره  برداري از براي انتشـ

ستفاده از رویکردهاي مبتنی بر طبیعت و راهکار کاملنتایج انجام شده در طول و بعد از پایان پروژه: طیف   هاي ی از کاربران بالقوه و ا

اي از ارتباطات و  دسترسی آزاد)؛ و طیف گسترده   ترجیحاً؛ انتشارات علمی ( (DMP) ؛ برنامه مدیریت اطالعات جامعشناسایی شده   

  کند.بنیان اربینت را فراهم میحل طبیعتجهانی فهرستا راهمواد تبلیغاتی با هدف انتشار 

  برداري از نتایج پروژهطرح انتشار و بهره

مشترك فضاهاي عمومی با  ایجاد سمت  در مناطق مسکونی اجتماعی محروم به   بنیانحل طبیعتراهاز ضرورت تقویت   اربینتپروژه 

کند. به حرکت می ســالمت ریزي و اجراي کریدورهاينان جهت دســتیابی واقعی به برنامههاي محلی و کارآفریشــهروندان، دولت

شتراك  سترش دانش در         هدفگذاري تجربیات در جامعه ا سب و کار و محلی و گ شگاهی، ک شرکاي دان ساس  شرفت پروژه را بر ا ، پی

  مشتق خواهد کرد.بازیگران تر از ک شبکه بزرگمیان ی

سیوم حرفه    سر صی چند   کن ص شته اي  اي و تخ سیل عالی اربینت با ر صت  پتان شترك راه  و نوآورانه، فر بنیان را حل طبیعتطراحی م

سیوم براي            افزایش خواهد داد. همه سر ستند. این کن صص ه صص خود متخ به ینت اربهاي آگاهی از فعالیتبردن باالشرکا در تخ

شهري   بازآفرینیهاي جدید توسعه شهري براي   براي دستیابی به مدل  بنیانحل طبیعتو قدرت نفوذ راه خوبی منصوب شده است   

  آورد. به ارمغان میرا 

ارتباطی با جلسات ماهانه به عنوان بخشی  پانلرا در یک  WPو رهبران مختلف  است کننده کنسرسیومهماهنگ تیم ارتباطی یک

ها و دسترسی دهد، نتایج پروژه. در این پانل آگاهی از این پروژه را افزایش میکندآوري میسات هماهنگی کمیته اجرایی جمعاز جل

و به حداکثر  کرده سازيبهینهرا  شهروندان، دولت و صنایع اروپاییهاي مناسب مربوط به ارزش افزوده شهري و نوآوري براي به شیوه

راهکارهاي مبتنی بر طبیعت، ابزارهاي از المللی اروپایی و بین توسعه جامعه هدف هایی نیز در راستاي. چنین فعالیترساندمی

هاي یادگیري توانایی بهبوددیجیتال هوشمند، مشارکت شهروندان، همبستگی و ابتکارات اقتصادي اجتماعی و نوآوري اجتماعی است. 

حل راهلفه کلیدي براي نوآوري و پذیرش یک مؤ جتماعی، اقتصادي و شهري آنا اتثیربنیان و تأحل طبیعتراهدر شرایط توسعه 

همراه با حیات اقتصادي آن و پایداري  بنیانحل طبیعتراهگفت و گوي باز با ذینفعان در عملکرد  اربینتاست. رویکرد  بنیانطبیعت

  شود.ها و فرآیندهاي جدید میحلپیشرفت در راه به منجر هایی نیز. چنین قابلیتکندرا امکان پذیر می )WP7طوالنی مدت (

) را در مراحل مختلف CDP( 109انتشارارتباطات و  عملیاتی المللی، یک طرحهمکاري بین گذاريبه منظور تأثیر اربینتکنسرسیوم 

صل  س   شود که این فرآیند بر تمام جنبه  ایجاد خواهد کرد تا اطمینان حا سعه پروژه متمرکز ا شار اولیه  هاي مربوط به تو ت. یک انت

شان دادن یافته   براي معرفی این پروژه وجود دارد و به دنبال آن ان شار دائمی براي ن ستی ت شد.  ها در طول پروژه میها و کا  CDPبا

ــارکت                ــر ابتکاري؛ دیدگاه جهانی پروژه از ابتدا تا انتها، نه تنها نتایج ، بلکه مشـ د هاي مور همه بازیگران ، فرآیندها و روش     عناصـ

ستفاده؛ تجربه  ست آمده  هايا شرکاي درگیر، براي انتقال بهتر و کاربرد نتایج را ارائه  ؛  (منفی و مثبت) به د و گفت و گو بین همه 

، اهداف، مخاطبان هدف و ذینفعان مورد نظر با ارائه جزئیات بیشتر، اطالعات مربوط به محتواي اصلی   در جدول زیر CDPدهد. می

  دهد.یمرا در اختیار قرار 
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  CDP– پروژه طرح ارتباط و انتشارجدول 

  اهداف

  هاي نقشه راه و سیاست توسعه:هاي پروژه، دستورالعملهدف اصلی: ترویج و انتشار بهترین شیوه

 ست   براي انواع ذینفعان، از جمله مقامات محلی / منطقه سیا سعه اي،  ضیان خدمات،  دهندگگذاران، تو ان خدمات، متقا

 ،ها، شهرها و مقامات شهرهاحلاهدهندگان رارائه

     ــت مایل به اجراي راه ــهروندان،   بنیان حل طبیعت  ذینفعان ممکن اسـ ــنایع نوآورانه و     براي بهبود زندگی شـ جذب صـ

ــت عالقه راه ــند. همچنین ممکن اس ــب و کار باش  نیز مند به افزایش کیفیت زندگی و جذب بهترین کارمنداندازي کس

 باشند.

 اهداف خاص:

 ستراتژي ارتباطی   ارائه یک سانه    با جزئیاتا شار از طریق ر هاي مختلف به مخاطبان هدف و ذینفعان پروژه، و براي انت

مند شوند، که منجر به مشارکت فعاالن پروژه، افزایش مشارکتعامالن     د از نتایج پروژه بهرهتواننهمچنین کسانی که می 

 ؛شودثیرات مورد انتظار براي عموم میأغیرپروژه و تقویت ت

  ــلی (اروپایی و بین ــهامداران اص ــترك و المللی) با هدف مقابله با چالشترویج یک گفتگوي دائمی در میان س هاي مش

 هاي موجود؛گیري از همکاريبهره فوري هدفمند و

 سعه و پیاده  به ها به منظور تبدیلآن بازتولیدپروژه و هاي ترقی یافته بنیان حل طبیعتسازي راه یک نمونه موفق از تو

  ها.بازتولید آن در سایر زمینهو در نتیجه تسهیل و گسترش 

سطوح محلی،  مخاطبان هدف در  محتویات اصلی

  المللیاتحادیه اروپا و بین

  مواد پشتیبانی

  چگونه؟➨

ــت، فرایندها و اهداف ارتباطی        1 ــیاسـ . سـ

ــعه یافته در     ، در کمیته رهبري  WP6توسـ

هایی مورد بحث قرار گرفت و بر این اسـاس ن 

  شد.

ــیوم در فعالیت2 ــرسـ هاي . حمایت از کنسـ

ارتباطی خود و اطمینان از همبســـتگی بین 

پروژه؛         تمــام اقــدامــات  طی و  تبــا   مواد ار

شکل دادن به جریان اطالعات و تبلیغ بر  3  .

ــمین پایداري  اهداف و نتایج پروژه، براي تض

  و بازتولید آن.

  ؟چه چیزي➨

  :مدنی جامعه هايوانجمن شهروندان➨

صی براي       .الف ص شار به مخاطبان غیرتخ انت

  ها و اهداف؛افزایش آگاهی از فعالیت

یه  ب.  باال  انتشـــار اول گاهی از  براي  بردن آ

ــائل مربوط به محیط ــت و پایداري، مس زیس

سائل عملی و   حلاهموانع و ر شترك، م هاي م

به اجراي راه    یاز فوري  حل  فنی مرتبط و ن

  بنیان براي پایداري و رفاه شهروندان.طبیعت

نه  ➨ ــا قه  رس یه   هاي منط حاد اي، ات

  :اروپا و جهانی

نت، هم  الف. عمومی  تلویزیون، رادیو و اینتر

  و هم تخصصی؛

ــایــت➨   www.urbinat.eu: وبسـ

که  IPv6. وبســایت فعال شــده توســط   1

سیوم      سر شرکاي کن سط  شود تا  حفظ می تو

  دیدگاه جامع پروژه را ارائه دهد؛

شده     .2 ستفاده  شار و  ا به عنوان یک ابزار انت

ــده به عنوان       از طریق یک الیه محافظت شـ

یک نقطه ورود براي ارتباط داخلی در داخل     

مداران.       ها ــ با ســـایر سـ ــیوم و  ــرسـ   کنسـ

نه    3 ــا باطبا رسـ هاي اجتماعی مربوطه؛    . ارت

ه شده  ترسی به نظارت، و بازخورد استفاد  دس 

  براي بهبود طراحی و محتوا؛
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و ، که اهمیت "هاي کلیديپیام"شــناســایی 

محیطی، توانایی پروژه را از نظر نوآوري زیست

شهروندان و      شارکت  صادي، م اجتماعی و اقت

  کند.بازتولید مشخص می

  چه کسی؟➨

سطح اروپا (برنامه مالی  1 . هدف جغرافیایی: 

) و در معرض جهانی Horizon 2020پروژه

قرارگرفتن،زیرا رویکرد اربینت  فراتر از اروپا   

ب              فرم  ین یــک  ن چ م ه ــت (و  راي اســ

  المللی).کردن شرکاي بینبرجسته

ــلی: مقامات محلی /       2 . مخاطبان هدف اصـ

ست   منطقه سیا سعه اي،  دهندگان گذاران، تو

ــیان خدمات، ارائه        دهندگان   خدمات، متقاضـ

ها، ها و شهرداريها، مقامات شهرستانحلراه

 ریزي شهري.متخصصان در حوزه برنامه

  کانال ها➨

ــایــت پــروژه (کــه قــبــال       وب ســـ

www.urbinat.eu  ،(ثبت شـــده اســـت

که   ــب ماعی، وب   شـ یت هاي اجت هاي  ســــا

ــبکه ها المللی و ذینفعان، خبرنامههاي بینش

  .هاي سنتیو رسانه

  ابزارها➨

نت  1 که در این طرح    . اربی یک لوگو ( قبال 

استفاده شده است) را طراحی کرده و برنامه    

  .توسعه داده است کاربردي آن را

  توسعه نام تجاري و هویت ارتباطی برند؛. 2

ــعــه راه. 3 هــاي ارتبــاطــات (جزوات، توسـ

هاي پستال ها، کارتها، پوسترها، پوشه  آگهی

ــناخت     وب، آگهی ــترش و شـ ها) براي گسـ

  بیشتر از طریق تصاویر کمپین؛

مه    نا قه   ب. روز اي و ملی و هاي محلی، منط

سانه    صلی  سایر ر هاي چاپی، ارائه تحوالت ا

  .پروژه به مخاطبان مختلف

ین     ➨ ب مع  می و           جوا ل ع لی  ل م ل ا

  :نوآوران

الف. محققان فعال در زمینه رفاه شــهروندان 

  بنیان؛حل طبیعتو راه

له     ــی از جم ــوصـ عامالن دولتی و خصـ ب. 

گاه   ــ هاي       دانشـ حد قاتی، وا ها، مراکز تحقی

شرکت    سعه در  صی،    تحقیق و تو صو هاي خ

ــئولیت  ــعه  کارآمد و پایدارراه      مسـ حل توسـ

  بنیان؛طبیعت

ته      یاف فت و  ــر هاي  ج. اطالع در مورد پیشـ

  تواند بازتولید شود.مربوطه که می

هاي دیگر از جمله   با پروژه ارتباط  ➨

  :هاي اتحادیه اروپاپروژه

با پروژه    کاري  به    الف. هم هاي دیگر براي 

  اشتراك گذاشتن دانش، منابع و ارتقاء؛

ن ارتباطات براي شناسایی شدن ب. نمایندگا

مان    12پس از  کاري   ماه در ســـاز هاي هم

  موجود.

  

  :هاها و شبکهانجمن➨

که      عان  به عنوان ذینف الف. تعریف شــــده 

  مند شوند؛توانند از نتایج اربینت بهرهمی

هاي اي، سازمانهاي محلی / منطقهب. دولت

هاي هاي شهروندان، انجمنغیردولتی، انجمن

ــتمحیط ــات مالی مربوطه که زیس ــس ، موس

  .کنندگذاري در بازسازي شهري میسرمایه

 

شده حداقل براي  4 از سال پس   2. مدیریت 

به تالش      یان پروژه براي کمک  مه   پا هاي ادا

  انتشار؛

. بروز رســانی به صــورت منظم ده (یعنی  5

ساس ارائه، نتایج،   حداقل یک بار در ماه) بر ا

  ار و غیره، مقاالت و نشریات، اخبرویدادها

ع آوري شده با مشارکت همه . محتواي جم6

  شرکا؛

تالوگ راه   7 کا عت   .  تایج    حل طبی یان، ن بن

WP5   (نظارت) وWP7    مطالعات موردي)

 کسب و کار) به ویژه از وب سایت تغذیه.

  :اجتماعی هايرسانه➨

هاي ها و حضــور در رســانه. ایجاد حســاب1

 هاي اجتماعی مانندجمله شبکه  اجتماعی، از

هاي ر و فیس بوك، کانال یوتیوب، گروهتوییت

LinkedIn؛  

ــانی منظم 2 . ایجاد فرایندها براي به روز رس

  .در مورد اطالعات پروژه

  :هاي انتشاروشر

. ایجاد روش انتشار منظم (بر اساس اسناد    1

ها، هاي فنی، ســخنرانیالگو، مقاالت، گزارش

  هاي حقوقی و کلیپ ویدئویی؛برگه

اي از مواد و ابزار گســترده . توســعه طیف2

براي ایجاد آگاهی و همدلی در مورد پروژه و    

  مواد تبلیغاتی؛

کان؛     - ــورت ام خه الکترونیکی در صـ ــ   نسـ

ــارات      - ــترها؛ انتشـ مل جزوات، پوسـ ــا شـ

مایش        تال؛ آز بانی دیجی ــتی عاتی؛ پشـ مطبو

در زمان "هاي هاي ویدئویی، انیمیشـــنفیلم

  ؛ شبیه سازي، انیمیشن / صوت."واقعی

  :المللیهاي بینمجالت و کنفرانس➨
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 Horizonها با لوگوي برنامه     . تمام روش 4

  .لی آنو اشاره به حمایت ما 2020

  خروجی➨

ــوالت ارتــبــاطــی: گــزارش1 هــا، . مــحصــ

ها ها، انتشارات مطبوعاتی، سخنرانییادداشت

  اي کوتاه؛و پیام 

تالوگ     . 2 کا ند  مان ــوالت پروژه،  حل  راهمحصـ

، مطالعات، در قالب دیجیتال و      بنیان طبیعت 

  .موجود استاربینت سایتوبدر 

  ؟کجا➨

ی رویدادهاي مربوط به انتخاب و ســـازمانده

لش  ار قیــت       ائــه چــا ف مو پروژه،  هــا، هــاي 

  .هاي اصلی و نتایج به دست آمدهخروجی

ــت➨ ــیاس و نهادهاي دولتی،  گذاران س

  :ریزي شهريمتخصصان برنامه

اتحادیه اروپا و مقامات دولتی در ســطح الف. 

  اي و محلی؛ملی، منطقه

ــهري و   ب.  ــائل شـ ادارات دولتی براي مسـ

  بازسازي

صان محلی در برنامه   ج.  ص شهري  ریزي متخ

ــان،         (معمــار   ــین، جغرافیــدان ان، مهنــدسـ

  سازي)؛محوطه

محیطی در  هاي سیاست  هدف اصلی سازمان  

ــامــه           برن ین و  ی ع ت حی،  جرا و   طرا یزي، ا ر

ی   ب ــا یعــت    راهارزی طب ن    حــل  نیــا ــه و  ب نوآوران

  .عملکردي

هاي انتشــار در نشــریات   . شــرکا فعالیت 1

المللی(علمی، فنی، معمــاري،              مرجع بین    

مجالت محیطی) (براي انتخــاب) را انجــام 

  خواهند داد.

هاي هاي انتشار در کنفرانس . شرکا فعالیت 2

ــده (براي انتخاب) را    بین المللی و ارجاع شـ

  .انجام خواهند داد

  ها:ت و وبالگمجال➨

له مجالت تر در مجالت (از جمنشریات عملی

ها هاي کوتاه / سخنرانیآنالین) همراه با مقاله

  ها؛در وبالگ

سات کنفرانس  - سمینارها /  از جمله جل ها / 

  .سمپوزیوم ها

ید      ــف قاالت س عات موردي / م طال   :م

ــار مطالعات موردي و نتایج     1 . ایجاد و انتشـ

  کلیدي؛

تمرکز، هدفگذاري شــده و هایم. ســخنرانی2

 تحویل جامع و محدود شده.
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  پورتو در پرتغال شهر

  وضع موجود

  نقشه وضع موجود پورتو -1نقشه

  شرح منطقه شهري

  

نفر در  30،000 تقریباًنفر جمعیت دارد و  237,600پورتو حدود 

ه مسکونی کنند. ما بر سه محلعمومی زندگی می هاي مسکونیمحله

بوده است یک منطقه صنعتی  ومی، در بخش شرقی شهر که قبالًعم

 متمرکز می شویم:

  

  واحد؛ 892ساختمان، 110:34سرکو دو پورتو

  واحد؛ 231ساختمان،  9: 111فالکائو

 واحد. 446ساختمان،  13: 112لگاریترو

  

زیست با کیفیت شامل مساکن و محیطمناطق محروم  محالت، این

  قل عمومی هستند.نوارتباطات ضعیف حملو پایین 

 

  

 هااستفاده از دادهشناسایی مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با 

 .یورو 373،30غیر فعال؛ متوسط درآمد مستاجرین  418بیکار،  649 ساکن؛ 2007 سرکو دو پورتو:

 .یورو 515،36غیر فعال؛ متوسط درآمد مستاجرین  133بیکار، 228ساکن؛ 877 :فالکائو

 .یورو 342،76غیر فعال؛متوسط درآمد مستاجرین  340بیکار، 420 ساکن؛1188 :لگاریترو

 

 بنیان اجتماعی موجودحل طبیعتراه

 .شهرداري قصد دارد تفکیک فضایی را براساس رشد فراگیر و الگوي توسعه پایدار کاهش دهد

 .بازي و امکانات ورزشی است هايفضاي عمومی، بهبود ساختمان ها و ارتقاء فضاهاي جمعی و مشترك، مانند زمین بازآفرینی

 

 

  بنیان مشارکتی موجودحل طبیعتراه

  هاي مسکونی عمومی.مسکن مناطق مشترك در محله: مدیریت 113پروژه کان دوموس

ریزي ی و ادغام آن در ابزارهاي برنامهبراي انطباق تغییرات اقلیمراهبردهاي مرتبط به شهرداري، : شرح 114محلی کالیم اداپت پروژه

  داري.شهره مرتبط ب

                                                           
110Cerco do Porto 
111 Falcao 
112 Lagarteiro 
113ConDomus Project 
114ClimAdaPT.Local Project 



  

 64 از 41 صفحه

 

در  باعث ایجاد همکاريگیرد و ): رویداد ساالنه که پایداري و محیط زیست را جشن میPlusCity(جشنواره  115+ شهر جشنواره

  شود.میان مردم، شهرداري و موسسات می

  

  تکنولوژیکی موجود  بنیانطبیعت هايحلراه

  زي ارگانیک.و کشاور 116کمپوست خانگیزیستی و پویا و مفید، ترویج تنوع مزارع زیست محیطی: ایجاد فضاي سبز 

  طوط آب و حذف منابع اصلی آلودگی.بازسازي خطوط آبی: تمیز کردن، بازسازي خ

  ریزي شهري.هاي سبز در برنامهمهاي سبز، با): دربرگیري زیرساخت117نما (بام هاي سبزپنجمین پروژه ي 

  درخت بومی. 000،100بومی از طریق کاشت  ريشههاي : براي بهبود و گسترش جنگل118شهري بومیهاي جنگل

 

 

 بودجه موجود

 .یورو 25,000,000،00خانه هاي عمومی:  نوسازي

 .یورو 100،442،80کشاورزي شهري: 

 .یورو 29,100،00پروژه پنجم نما: 

 ورو.ی Pluscity :20,000,00جشنواره 

 .یورو 835,00,72: 119کنندهابتکار پورتو سرگرم

 .یورو 260,000,00 :120جااسپرال و گرن نهرهاي

  
  

  مشارکت در شبکه هاي محلی، ملی و بین المللی

شهري براي  دستور کار، پورتو به گروه کاري 2017است. در سال  121از جامعه شهرهاي اروپایک عضو کامل  1990پورتو از سال 

را هماهنگ  "124صنعتی همزیستی"که در آن ما موضوع جایی پیوسته است،  123در اقتصاد دایره وار 122همکاري اتحادیه اروپا

و  2006را در سال  125. پورتو منشور آلبورگه استپیوست شهرهاي اروپااقتصاد دایره وار کنیم. پورتو همچنین به کارگروه می

درصدي کربن  45امضا کرده است که اهداف بلندپروازانه اي براي کاهش  2009براي انرژي پایدار را در سال  126ي شهردارهاعهدنامه

  دارد. 2020در سال  اکسیددي

 

  راهکارها

  

                                                           
115Cidade + Festival 
116 Homemade Composting 
117 Green Roofs 
118 Native Urban Forests 
119Fun Porto  
120 Asprela and Granja 
121 Eurocities 
122Urban Agenda for the EU partnership 
123 Circular Economy 
124Industrial Symbiosis 
125 Aalborg Charter 
126 Convenant of Mayors 
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  با کریدور سالمت نقشه -1نقشه 

  براي اتصال مناطق شهري طرح کریدور سالمت

هاي مورد مطالعه هستند که با محله لگاریتروو  ئو، فالکاسرکو دو پورتو

ارتباط شوند. این اتصال، کریدورهاي سالمت پیشنهاد شده، متصل می

و شرایط محروم فعلی کند تضمین میو بقیه شهر پورتو را  هاآنن بی

حلی در ممشارکت جوامع  و بنیانحل طبیعتراهبا توسعه  را خود

درجهت بهبود استانداردهاي زندگی مشارکتی  و طراحیفرایند ایجاد 

هاي سالمت جنبه در مورد مسائل زیست محیطی، شهري، مسکن و

  برد.بین میزندگی روزمره ساکنان، از 

  

  

  

  

 سناریوي آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

هاي زیست محیطی و سیستم گردهم آوري) ب؛ 127حمل و نقل غیر ماشینی) ارتقاء الفاتصال سه محله و محیط اطراف، کمک به؛ 

کار وها و کسبلیتهاي شهري و پویایی فعایکپارچه جریان سه محله به شبکهوارد کردن ) جهاي سالم؛ عناصر طبیعی در محیط

هاي شهري که بخشی از مشترك پاسخبراي ایجاد  مشارکت دادن جوامع در فرایندهاي مبتنی بر همکاري) دو در نهایت،  محلی

 هستند. بنیانحل طبیعتکاربرد راهو  مشترك طراحی

 

 اجتماعی بنیان حل طبیعتراه

]Domus BI [A: است. نمایش داده شدهاز پورتو  128هاي کارتوگرافینقشه دراطالعات مربوط به مسکن اجتماعی  مشخصات  

ها و منابع کنند، این پروژه تالشر زندگی اجتماعی تشویق میاي که مردم را به مشارکت دبه منظور دستیابی به راهکارهاي چندرشته

-ردیابی داده ها، نقشه رد طق مشارکت اجتماعی و توانمندسازيو مستاجرین در منا ذینفعان ، Domus Social EMشرکت بین 

  د.آورهاي دیجیتال آنالین را گردهم میسازي در دسترسی آزاد به سیستم عاملبرداري و تجسم

 

 فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

  ، کشاورزي، و غیره)تحول، همکاري(فرهنگی، جنسیتی، 

شهرداري پورتو و  سه ایالت مح    Domus Social EM شرکت  تاالر  س ها و کار خواهند کرد. انجمن کمپانگهولی دره در نزدیکی مو

  :کنند عبارتند ازهایی که از این مشارکت حمایت میسازمان

 129انجمن پرتغالی افراد معلول

 ؛130رامالدانجمن همبستگی و اعمال اجتماعی 

  ؛131فالکائو انجمن فرهنگی و ورزشی محله

                                                           
127Soft mobility 
128 Cartography 
129Portuguese Association of Disabled People 
130 Solidarity and Social Action Association of Ramlde 
131 Cultural and Sports Association of Falco Neighbourhood 
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  .132کامپانا مزرعه رقص و موسیقی

  

 جدید یکی و مشارکتیبنیان تکنولوژحل طبیعتراه

  موارد زیر افزایش خواهد داد:در راستاي  ی رااقدامات ،جدید بنیانحل طبیعتراه

هاي منفعل براي کاهش مصرف انرژي، کاهش آلودگی ، اتخاذ استراتژي سکونتها و شرایط در ساختمان 133آسایش حرارتیافزایش 

، 136هاي سبز، کشاورزي اجتماعی، بام135حیطی شهري (دیوارهاي سبزم هاي زیست، تقویت سازه134ش امواج گرمایشی شهرهوا، کاه

  .در فضاي عمومی سالم هاي مشترك و تعاملبه هم پیوسته، اقتصاد سبز) و فعالیتفضاهاي سبز 

 
  

  المللیهاي ملی و بینمشارکت آتی در شبکه

در آینده مورد توجه  المللیي ملی یا بینهابراي وارد شدن به شبکه   را هاي زیرسازمان  موسسات و     Domus Social MEشرکت 

  :هدقرار می

  ؛137شوراي هماهنگی مسکن اجتماعی پرتغال

  ؛138هبیتت سازمان ملل متحد

  ؛139مسکن اروپا: فدراسیون عمومی ، تعاونی و مسکن اجتماعی اروپا

  ؛140انجمن بین المللی علوم مربوط به مسکن

    .141ايمنطقهشهري و ریزان امهانجمن بین المللی برن

                                                           
132 Ranch of Dances and Songs Of Campanha 
133 Thermal Comfort 
134 Urban Heat Waves 
135 Green Walls 
136 Social Agriculture 
137Comitê Português de Coordenação da Habitação Social 
138 UN-Habitat 
139 Housing Europe: European Federation of Public, Cooperative and Social Housing 
140 International Association for Housing Science 
141 International Society of City and Regional Planners. 



  

 64 از 44 صفحه

 

 142محله نانت نورد –شهر نانت فرانسه 

 موجودوضع 

  وضع موجود  -2نقشه

 شرح منطقه شهري

  

-منطقه 4یکی از ي شهر نانت و  محله 11نانت نورد یکی از 

 144کنز و 143اردريکه بین رودخانه هاي  ي محروم است

سکنه  25000 هکتاري، 756محدوده واقع شده است. این 

وجود  مترمربع فضاي سبز 65 به ازاي هر ساکن داشته که

ال محلی و فع این منطقه داراي یک بخش داوطلب. دارد

مسکن را از سکونت  %70زیرساخت هاي عمومی است و 

 1993در سال  2 ي. خط تراموادهدتشکیل میاجتماعی 

این  کند.د که این محله را به مرکز شهر متصل میایجاد ش

) با نرخ باالي 145نانتشهر کالنبراي  %10جمعیت زیر خط فقر زندگی می کنند ( %40. شودتوصیف می محله با جمعیت جوان آن

  بیکاري.

 

 هااستفاده از داده شناسایی مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با

مواجه هستند. گی ر آن ساکنان با تجارت مواد مخدر و تنزل زندي کوچک قرار دارند که ددر چهار محله هاي اجتماعی عمدتاًچالش

هاي بزرگتر محدوده را تقسیم آن کمتر قابل دسترسی است. بلوك هاي شهر است اما جغرافیايسرسبزترین محلهیکی از محله این 

  شود.که منجر به ازدحام میسازند دهند و عبور از محله را دشوار میها را کاهش میکنند، شبکه خیابانمی

درصد خانوارها یک نفره (با یا بدون  60درصد بیکاري،  23سال)،  60نفر باالي 100 سال به ازاي 20جوان زیر  170جمعیت جوان (

 درصد از جمعیت زیر خط فقر قرار دارند. 40فرزند) هستند، 

  

 بنیان اجتماعی موجودحل طبیعتراه

 "Vives-Eaux"ت که توسط انجمن استوسط اتحادیه اروپا  فقر شهري يگذاري شده درباره، یک پروژه بودجه146پروژه ي پنج پل

  به عنوان محدودهدر  جمعینانت به حمایت از سهامداران اقتصاد شهر در کالن بخش اشتغال و نوآوري اجتماعی شود.اداره می

Bio-T-Full ،نانت همچنین از شهر کالنکه یک انجمن براي ارتقاء و توسعه کشاورزي شهري است.  اختصاص داده شده است

sEcosolie جمعی در اقتصاد  147همکاري اقتصادي است، که کارآفرینی قلمرو به منظوراي به عنوان مرکز کند که شبکهحمایت می

  دهد.را ترویج و توسعه می و فردي

                                                           
142Nanets Nord 
143Erdre 
144 Cens 
145Nantes Metropole 
146 Five Bridges 
147 Entreprenuership 
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  ، یک انجمن غیر انتفاعی148اکورد -

  زیست و توسعه پایدار.محلی در زمینه محیط فعال اي از سهامداران، شبکه149اکوپول -

  

 

  بنیان مشارکتی موجودیعتطب حلراه

یک به منظوراجرایی کردن . مبتنی بر همکاريهاي عمومی، گفتگوي شهروندي در هر منطقه و شهر مشارکت در ایجاد سیاست

مشارکت هاي عمومی با هاي عمده در کل قلمرو؛ توجه به سیاستاز اقدامات: بحث نوع 5و بر اساس  آزادمشارکتی و  حکمروایی

راي توسعه پایدار و ضوعات مختلف مانند شوراي فضاي عمومی، برابري جنسیتی، تنوع زیستی و طبیعت شهري، شوشهروندان در مو

  هاهاي شهروندي؛ فراخوان براي پروژهغیره؛ کارگاه

  

 موجودبنیان تکنولوژیکی حل طبیعت راه

درصدي مصرف  85محیطی کاهش زیست. مدیریت در نظر گرفته شده است هاي محلی شهريهحفاظت از تنوع زیستی در برنام

؛ حفظ حفاظت از مناطق سبز؛ سبز کردن فضاهاي عمومی هاي مصنوعی و غیر قابل نفوذ؛سازد. کاهش خاكها را ممکن میکشآفت

کمتر  هاي محلی،؛ کاشت گونهاندازدر چشم 150هاگودال سازي نفوذ آب و کاهش فرسایش خاك؛ ایجادسطوح نفوذ پذیر براي بهینه

 میراث چوب و درخت. تجدیددر برابر خشکسالی؛ مدیریت و  تو یا مقاوم رف کردن آبمص

  

  بودجه موجود

 .گذاري شده استدر فضاهاي سبز سرمایه 2016ر سال میلیون یورو د 16

  مشارکت در شبکه هاي محلی، ملی و بین المللی

، 2016و  2015در سال 151است: رئیس شهرهاي اروپاییالمللی مشغول به فعالیت هاي اروپایی و بینشهر نانت در شبکهکالن

هاي بین المللی از نوامبر را در مذاکره 152هاي محلی در تغییرات آب و هواییالمللی دولتشهر نانت همچنین گروه مذاکرات بینکالن

  رهبري می کند . 2009

  

  

  

  

  

                                                           
148Accoord 
149Ecopôle 
150Swale 
151Eurocities 
152UCLG – United Cities and Local Governments 
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 راهکارها

  نقشه با کریدور سالمت -3نقشه

 

ــالمت ک طرح ــهريریدور س ــال مناطق ش  براي اتص

سکن کوچک مختلف و بلوكهاي محله اجتماعی، از  هاي م

ــبز    که طریق کریدورهاي سـ ناطق طبیعی    ي  اطراف به م

سترش می  صل می گ . این کریدور شوند یابد، به یکدیگر مت

سبز را   سبز یکی از بال  ستاره  سر نانت     که هاي  سرتا در 

  مســیرســبز  ارچوبیک چدهد.یافته، ادامه میگســترش 

  شبکه سبز را تکمیل خواهد کرد.

  

  

 سناریوي آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

ریزي شده و مسیرهاي توسط مسیرهاي برنامهچشم انداز سیماي عالی ها، فضاهاي سبز با : بهسازي خانه153بهبود کیفیت زندگی

: 154بهبود همبستگی اجتماعیم را خواهد داد. اجازه دسترسی به غذاي سال؛ کشاورزي شهري متصل خواهد شدسواري دوچرخه

-هاي بزرگتر شهري براي همه کاربران (دوچرخهها تکمیل خواهد شد، جادهبستبنهاي ثانویه براي جلوگیري از اي از جادهشبکه

خواهد شد، اشتغال  ها بازسازي: مغازه155حمایت از توسعه اقتصاديتر خواهند بود. تر و ایمنراحتها) ا، اتومبیلهاران، پیادهسو

  .با دانشگاه ارتباط پیدا خواهند کرد توسعه خواهد یافت و

  بنیان اجتماعیحل طبیعتراه

بر بنیان حل طبیعتراه تاثیراتازگاري طرح شهري) بررسی سناریوهاي مختلف از ما براي طرح شهري نانت (یا ارزیابی/س پیشنهاد

مدیریت یکپارچه آب در مقیاس  تاثیرات بر و همچنیناست، ) 157هاي حرارتیزیرهسازي (کاهش جا و اثر خنکه 156اقلیم روي میکرو

  .ايمنطقه 

  

  

                                                           
153 Quality of Life 
154 Social Cohesion 
155 Economic Development 
156 MicroClimate 
157 Heat Islands 
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  فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

و بازتاب کلی بر روي آینده منطقه یابی شروع به مشکلها و شهر ها، انجمن، ساکنان، شرکت2017تا ژوئن سال  2016از ژوئن 

این حضور داشتند. کننده در مراسم عمومی شرکت 745 مستقیم در فضاي عمومی مشارکت کردند.نفر به طور  900. دها کردنمحله

این پایگاه اطالعاتی از ذینفعان بالقوه کند. درگیر میرا  هاها یا شرکتبه نمایندگاندگی از انجمنشرکت کننده  155شهر همچنین 

  مفید خواهد بود.ي اربینت  در ناحیه نانت نورد براي روند مشارکت در پروژه

  جدیدبنیان تکنولوژیکی حل طبیعتراه

  یک رودخانه) بازسازي مجدداحیاي آب شیرین (-

  ایستگاه هاي خطوط دوچرخه  -

  هاي سبزیجات شهري و کشاورزي شهريباغ -

  ها خطی در خیابان قرارگیري درختان -

  هاي دموکراتیک چند کانالهنوآوري -

، یک کارگاه موجود در منطقه و سیستم گرمایش منطقه هاي مهمدر منطقه: پیوند بین چوب بخش چوب توسعهمطالعه امکان  -

 158تولید حرارت از چوب

  

  المللیشارکت آتی در شبکه هاي ملی و بینم

ر شهکالن، 2016و  2015در سال مللی مشغول به فعالیت است: رئیس شهرهاي اروپایی الهاي اروپایی و بیننانت در شبکهشهر کالن

رهبري  2009 لمللی از نوامبرارات آب و هوایی را در مذاکره بینهاي محلی در تغییالمللی دولتهمچنین گروه مذاکرات بیننانت 

 :انداز و باغبانی شهريمرکز چشم ، "Plante et cité"فرانسوي با عنوانمختلف هاي در شبکهواحد فضاهاي سبز کند. می

/http://www.plante.et.cite.frانجمن تخصصی گیاهان دارویی فرانسه ؛/pf.org-http://jbf: هاي بینشناسی باغگیاه -

  :المللیالمللی حفاظت بین

  .159المللی کاملیاانجمن بین- 

   

                                                           
158Wood-fired plant 
159Camellia 
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  صوفیه در بلغارستان شهر

 

  موجودوضع 

 وضع موجود شهر صوفیه -4نقشه  

  شرح منطقه شهري

 

(به معناي امید) در شمال غرب با  160نداژدا. میلیون نفر جمعیت دارد 1,3شهرداري صوفیه   

ست.  سکنه   67905با هکتار  1930مساحت   شده ا شامل   ا واقع  ست و  ین ناحیه ناهمگن ا

  .شودهاي شهري و کشاورزي میزمین

ــهري ــت  دا نداژ محیط ش ــکالت اس ــیعی از مش ــعیت بد فیز -داراي طیف وس یکی از وض

  .تا فقر و مشکالت اجتماعی گرفته هاي فنی منسوخ شدهها و زیرساختساختمان

  

  

 

  هااستفاده از دادهشناسایی مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با 

دومین رتبه در  - است1000/13دار بیکار اي داراي خانههز میانگین شهرداري بوده و سهم خانوادهبیشتر انداژدا سهم افراد بیکار در 

  . صوفیه

  تر از میانگین شهر است.مد پایینسطح درآ

ساالن وجود دارد.    ضافه وزن در میان کودکان و بزرگ ست رفته    فعالیت بدنی ناکافی و ا شاورزي از د ست ارتباط با طبیعت و ک  %30. ا

  . شوندچاق محسوب می%12,7 ستند وساله داراي اضافه وزن ه 19تا  6دانش آموزان 

  

  بنیان اجتماعیحل طبیعتراه

  صوفیه 2050ابتکارانداز چشم

  . so.bg/en-http://www.evropa/تعامل میان شهروندان و دولت محلی اساسی براي –برنامه اروپایی شهرداري صوفیه 

  

  ارکتی موجودمش بنیانحل طبیعتراه

  ابتکار اروپاپایتخت سبز از برنامه  -صوفیه 

روي ها و بستگان براي ترکیب در پیادهو مادربزرگ ها، شامل والدین داوطلب، پدربزرگیافتن مسیرهاي ایمن -تا مدرسه روي پیاده

  آموزان کالس اولهاي دانشبا گروه

                                                           
160Nadezhda 
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  ابتکار عمل براي کشاورزي شهري -161زیست باغ

  هاي معدنیحل براي استفاده آگاهانه از چشمهارائه راه -گ آب پروژه فرهن

  و شمارش پرندگان162برعهده گرفتن مسئولیت درختان–هوشمند برنامه گوشی

  

  

  موجودبنیان تکنولوژیکی حل طبیعتراه

  .کندتهیه می 163خانگی کودسازهايشهرداري صوفیه به صورت رایگان 

  کودك صوفیه؛و بام هاي سبز در  مهدهاي  خورشیدي تاسیساتدر مورد کاربرد  مطالعه

  ي؛داردر ساختمان شهر 164زیست توده حرارتنصب جدید 

  .165باغ هاي صوفیه از کارخانه فاضالب شهري کوددهی

 

  بودجه موجود

 لف 24،650،059زده شده وري انرژي با قیمت کلی تخمینبا استفاده از اقدامات بهرهمهدکودك  6مدرسه و  5 بازسازي / نوسازي

  ؛دولتی، بودجه شهرداري و 167اي اروپابودجه توسعه منطقهبندي مشترك بودجه–166بلغارستان

  هاي چند طبقه ؛ساختمانهاي بتنی و بازسازیآپارتمانبودجه بندي مشترك اتحادیه اروپا و ملی براي 

  هاي معدنی؛بودجه مورد نیاز براي اجراي سالیانه برنامه صوفیه براي استفاده از آب

  

  المللیهاي محلی، ملی و بینکت در شبکهرمشا

  شهرداري صوفیه عضو موارد زیر است:

  براي آب و هوا و انرژي شهردارانتعهدنامه 

  هاي منتخب محلی و شهرداري شهرهاي بزرگ اروپاییاي از دولتشبکه –شهرهاي اروپایی

  eu.org-snhttp://www.eشبکه اجتماعی اروپا 

METREXبراي توسعه پایدار یو مناطقشهري اروپایی کالناي از مناطق ، شبکه  

ACR+ - المللی شهرها و مناطق براي مدیریت منابع پایدارشبکه بین  

INNOVAge– محیطی مستقل براي سالمندان براي زندگی زیستاي هاي توسعه منطقهسیاست-http://www.innovage

project.eu/  

  TURAS)؛ پروژه خانوادگیR4Rمناطق براي بازیافت (

  شهر سینمایی -شبکه ي شهرهاي خالق یونسکو 

  رویدادهاي ساالنه -ابتکارات شهرهاي هوشمند 

   

                                                           
161BioGarden 
162Tree adoption 
163 Home Composter 
164 Biomath Heating 
165 City Wastewater Plants 
166BGN 
167ERDF 



  

 64 از 50 صفحه

 

 راهکارها

  نقشه با کریدور سالمت -5نقشه

  صال مناطق شهريبراي اتکریدور سالمت  طرح

 

ند     9 ــهر قرار دار هاي شـ له در مرز مت  4و  3، 2، 1" نادژدا  "مح ــ ؛ قسـ

 و" 171آیلیانتســـی"؛ "170ترایآجالینکا"؛ "169اســـوبودا"؛ "168تولســـتوي"

به 173شوسهلومسکو  بلوار نادژدا را در امتداد یک خط دوچرخه". 172تربیچ"

  تولســتوي کند. محلهزي راه آهن و مرکز صــوفیه متصــل میایســتگاه مرک

همین دلیل به  است، به جانبه شناخته شده  تر همه حتی با مشکالت عمیق 

  .ه استمقرر شد ي ویژه در ارتباط بانادژداعنوان منطقه میانه

  

  سناریوي آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

  ورنده موارد زیر است:گیرد، فراهم آمیهاي نادژدا را دربرکند و محلهکریدورسالمت که پارك شمالی را به مرکز صوفیه متصل می

انداز خیابانی بهبود بخشیده چشمو  سواري همراه با فضاي سبز   روي و دوچرخهبخش؛ محل پیادهتر شهري، طبیعت الهام محیط سالم 

ست  شده  ساس     حلفاده از راهبا ا طبیعی محلی؛ بهبود طبیعت و  هايسرمایه هاي نوآورانه و هوشمند فنی؛ امکانات ورزشی جدید بر ا

س  درك صی بهتر براي دانش   زندگی  شخ صوص در  -آموزان محلی الم و عادات  شد مواد غذایی و آماده  خ سازي در کنار افزایش  ر

  براي جوانان جامعه. "مد سبز" و فعالیت بدنی؛ رویکرد هوشمند براي ایجاد زندگی سالم

  

  اجتماعی بنیانحل طبیعتراه

مرکز سازند و به عنوان ، خالقیت و کارآفرینی اجتماعی ایجاد و متحد میتماعساخت اجبراي را مراکزي  ،174هاي ناني خانهشبکه

  آورد.به همراه می "ایمان، امید و عشق" ،بحران نادژدا براي کودکان در معرض خطر

  

  هاي اجتماعی شهرداري صوفیه؛هاي جدید به رهبري اداره فعالیتدیگر پروژه

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=section&id=5&Itemid=31  
معاون  -محیط شهري در شهرداري صوفیه  طراحی مشترك به منظور بهبود دسترسی بهبراي برنامه راهبردي و برنامه اقدام جدید 

  2017هاي اجتماعی بتکار فعالیتر براي اشهردا

http://dsd.sofia.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=576&Itemid=51  
  http://keeogreen.bg/ ;آوري اطالعات سبز دمات جمعبراي خ GISبا اساس –بلغارستان  سبز نوآوري صنعتبرنامه پروژه 

  
                                                           
168Tolstoy 
169Svonoda 
170Triagalnika 
171Iliyantsi 
172Trebich 
173Lomsko shoes boulvared 
174 Bread House 
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  فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

دولتی محلی؛ خانه فرهنگ نادژدا؛ دفتر خدمات اجتماعی نادژدا ؛ باشگاه هاي غیرهاي محلی، مادران؛ سازمانکودكمدارس و مهد

 St.Kliment Ohridski، دانشگاه فنی صوفیه؛ دانشگاه 175بردارياه معماري و مهندسی عمران و نقشهدانشگورزشی لوکوموتیو؛ 

ي راهکارهاي ، کسب و کار ارائه دهنده2000وري انرژي، صوفیه اسپورت آکادمی علوم بلغارستان، آژانس صوفیه براي بهره صوفیه،

  فنی نوآورانه؛ پارك فناوري صوفیه. 

  

  جدیدن تکنولوژیکی بنیاحل طبیعتراه

کشی، عایق ها، تنظیم حرارتی لوله –هاي عمومی هاي گرمایشی براي ساختمانه براي استفاده از آب گرم: سیستمهاي نوآورانفناوري

انطباق با شناسی به منظور روش ،177؛ استفاده ثانویه از آب سرد176آب درمانیهاي هوشمند شنا؛ روش و غیره. تصفیه آب استخر

 آلودگیکاهش  به منظورانداز نه براي ارزیابی کارایی چشمنوآورا شناسیهاي سبز؛ روشي نوآورانه آب و هواي محلی براي باماهکارهار

  .179و آلودگی هوا 178صوتی ترافیکی

 

  مشارکت آتی در شبکه هاي ملی و بین المللی

ICLEI – ي و منطقه متعهد به ایجاد یک آیندههرك شهر، ش 1500هاي محلی براي پایداري، شبکه جهانی پیشرو بیش از دولت

 .پایدار

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
175UACG 
176SPA 
177 Secondary Usage of Cooled Water 
178 Traffic Noise 
179 Air Pollution 
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  در دانمارك "هاي تآاستروپ"شهر 

 

 موجودوضع 

 وضع موجود محدوده -6نقشه 

  شرح منطقه شهري

ستروپ  هاي" شهرداري   50،000در حدود  "تآا

 .ســکنه دارد و در حومه غربی کپنهاگ قرار دارد

ــهرداري  ــامل تر شـ ــهري و   کیب شـ مناطق شـ

ــتایی با  ــیار متنوعی از  ترکیب جمعیتیروس بس

ــهروندان محلی و همچنین مهاجر     ــتشـ  .اسـ

ــئولیت و ا   ــهرداري داراي مسـ قتدار محلی و  شـ

مه     نا یت براي بر ــالح ــکن  صـ ــهر، مسـ ریزي شـ

غت، و         قات فرا نگ و او عه فره ــ ماعی، توسـ اجت

  .سسات استؤهمچنین براي مدارس و م

 و زیست محیطی با داده ها شناسایی مشکالت اجتماعی

  اقتصادي-عوامل اجتماعی

  Gadehavegårdمنطقه مسکونی   شهرداري  

  %57  %21  مهاجرت

  %42  %18  نرخ اشتغال

  %60  %31  (تنها کالس نهم) سطح تحصیالت

  40,325  64,252  (یورو) میانگین درآمد خانوار

 

و عملکرد کمتر از حد متوسط  شهرهاي اطراف، جدایی از 180گرایانهدرونعوامل دیگر: استفاده گسترده از بتن و آسفالت، معماري 

  شهر.

  بنیان اجتماعیحل طبیعتراه

  :هاي محرومهاي جامع براي محلهطرح

Taastrupgaard  یخته دیگر در هم آم گرایانهدرونمسکونی به منظور ایجاد یک مسیر سبزتر از طریق یک معماري     بلوك، هشت

  .فرهنگی براي کودکان ایجاد می کنندتماعی و اند و یک مرکز اجشده

                                                           
180 Introvert Architecture 
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Charlottekvarteret:    ضاي عم صالح ف ست،    براي ا سکونی ا ضاهاي    ومی که متعلق به انجمن م شهروندان ف همکاري نزدیک با 

ست       سبز تبدیل کرده ا شهرهاي  سفالت به  شرکت در پروژه    .عمومی را از آ براي  المللی و اتحادیه اروپا،هاي مالی بینشهرداري در 

ــهر خالق و افتتاحیه ــت. هر دو پروژه تحت برنامه Upمثال چالش ش ــمال  Interreg IVB داراي تجربه قبلی اس منطقه دریاي ش

  .بودند

  مشارکتی موجود بنیانحل طبیعتراه

Områdefornyelsen Gadehavegård - هاي محرومهاي مرتبط با محلهساله که با چالش 7-5هاي نوسازي محله، برنامه 

- که در بودجهاست محلی و نمایندگان اصلی شهرداري تشکیل شده شهروندان محلی، سیاستمدارانهیئت مدیره از شوند، مواجه می

  کنند.گیري میبندي تصمیم

- Gadehavegårds boligsociale helhedsplan   هرداري و انجمن مسکن به طور مشترك توسط ش که پروژه اجتماعی

  شود.حمایت می

  موجودتکنولوژیکی  بنیانل طبیعتحراه

  بنیانحل طبیعتراه زمینه براي اجراي -

، یک استراتژي مدیریت آب باران در سراسر  تآاستروپ هايبه منظور جلوگیري از سیالب شدید همراه با افزایش بارندگی، شهرداري 

این . افتادگی فیزیکی آنها جلوگیري شود ند تا از جداعالوه بر این مناطق محروم شهر تحت تحوالت قرار داراست. را توسعه داده شهر

  .به عنوان یک فرصت منحصر به فرد براي ترکیب مدیریت آب باران با استفاده از راهکارهاي فضایی شهري است

  بنیانحل طبیعت راهپروژه هاي مرتبط با -

- Selsmosen جنگل  

- Taastrupgaard    محلهافتتاحیه  

Gadehavegård - خط سبز ایجاد  

  

  المللیهاي محلی، ملی و بینمشارکت در شبکه

Danske -  پارکینگ  

Realdania -  با تعادلI  

ERFA  ملیBoligsocial  

 براي آب و هوا و انرژي شهردارهاتعهد 
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  راهکارها

  : نقشه با کریدور سالمت7نقشه 

 براي اتصال مناطق شهريکریدور سالمت  رحط

Gadehavegård  ــت. این 2153داراي ــاکن اس یکی از  منطقه س

ستروپ  هاي" سه محله محروم در شهر   در یک  این محله است.  "تآا

سنت      سبک  ستی معمولی از  سیک و مدرنی شمالی   هايکال اروپاي 

ــده  ــاخته ش هاي بزرگ و ك هاي بتنی بلند در کنار پارکینگ. بلوس

ست اند که برافضاهاي سبز قرار گرفته   فاده منظم مناسب نیستند.   ي ا

  کنند.، محله را از چهار طرف شهر جدا میاصلی ترافیکهاي شریان

 سناریوي آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

آینده دلخواه جایی است که در آن تعادل اجتماعی با اطراف شهر 

ها بلکه براي شرایط فیزیکی نه تنها براي خودروبرابر است و جایی که 

تنظیم سازمانی با تغییر در ساختار شهري همراه خواهد بود. طرح هایی براي ایجاد یک پارك  شود.ی نیز ساخته میمقیاس انسان

  می توانند یکپارچه شوند.  بنیانحل طبیعتراههاي راه حلدهد. در این پروژه مرکزي وجود دارد که فضاي مورد نیاز را به محله می 

 عی بنیان اجتماحل طبیعتراه

با توجه به این واقعیت که شهرداري سابقه طوالنی در محله هاي محروم دارد، شوراي شهر الزم است که راه حل هاي پایدار و دائمی 

. 3از منطقه مسکونی به محله،  182بازطراحی. 2، 181. بازسازي شهري1را پیدا کند. این برنامه بر پنج موضوع اصلی تمرکز دارد: 

  براي مدارس و موسسات. دار . برنامه هاي اولویت5و  184خانوادهکل گرایانه براي برنامه ریزي . 4، 183سیاست مسکن فعال

  فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

انجمن مسکن  - Domeaنفر در بلوك هاي اطراف)؛  2500نفر سکنه بعالوه  Gadehavegård )2152شهروندان 

Gadehavegård تآاستروپ ؛ مدرسه  هیه؛ گروه هاي ورزشی و تفریحی شهرداريGadehave  ؛Familiens Hus–  خانه ي

  ؛ باشگاه جوانانGadehavegårds boligsociale helhedsplanبرنامه ریزي براي خانواده؛ 

  جدید بنیان تکنولوژیکیحل طبیعتراه

و بازسازي فیزیکی   185آب باران که از استراتژي هاي موجود در مدیریت تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد   "تآاستروپ  هاي"شهرداري  

ساختمان شهري در مناطق محروم حمایت کند. همچنین بر انتخاب راه حل مشارکتی تأکید خواهد کرد که به درك بهتر مشارکت     

  شهروندان و در نتیجه گسترش دانش موجود در شهرداري کمک می کند.

  مشارکت آینده در شبکه هاي ملی و بین المللی

  Danskeپارکینگ 

Realdania -  با تعادلI  

ERFA  ملیBoligsocial  

 براي آب و هوا و انرژي شهردارهاتعهد 

                                                           
181 Urban Restructuring 
182 Reformation 
183 Proactive Housing Policy 
184 Holistic Family Planning 
185 Rain Water Management 
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 شهر بروکسل در بلژیک

  موجودوضع 

  وضع موجود محدوده -8نقشه 

  شرح منطقه شهري

سل،    شمالی بروک شد       منطقه  شینی و ر شهرن در حال تجربه 

یت       یک جمع حال عبور از  ــریع و در ماعی و  همگن سـ اجت

باشــد. این محدوده، فرهنگی به یک جمعیت بســیار متنوع می

 تعدادياي از مناطق مســکونی با فضــاهاي ســبز و    مجموعه

ســت و به دور از خدمات عمومی ابوده که ســاختمان صــنعتی 

 186NOH. داراي ارتباط بســیار محدودي با مرکز شــهر اســت

وستا در شهر   راغلب به عنوان قسمتی از این محدوده است که   

یده می     نام ــود. یا برعکس  حاظ     این شـ به ل له  تا   فیزیکیمح

  (توسط بندر ، جاده کمربندي و حوزه سلطنتی). باشدمیحدودي محصور شده و جدا از بقیه شهر 

  

  شناسایی مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با داده ها

  تحرك / قابلیت دسترسی

  ٪2؛ ایستگاه تراموا 0؛ ایستگاه مترو ٪62؛ ایستگاه اتوبوس 63٪ 188و نقل عمومیحمل  -: سهم جمعیت نزدیک به: 187احساس انزوا

  عدم انسجام اجتماعی

  ساکنان قدیمی تر.  Mutsaard/ ساکنان جدید و درآمد پایین؛  Heembeek Wمتشکل از دو منطقه اصلی: 

  

  Mutsaard  HeembeekW  

 100(واحد به ازاي هر  189سهم مسکن اجتماعی

  ار)خانو
2,66  17,76  

  17,91  15,80  )(درصد 190نرخ بیکاري

  37,31  32,08  نرخ بیکاري جوانان (درصد)

 

  بنیان اجتماعی موجودحل طبیعتراه

  هاپروژه چشم انداز

                                                           
186Nader-over-Heembeek  
187 Sense of Isolation 
188 Public Transportation 
189 Share of Social Housing 
190 Unemployment Rate 



  

 64 از 56 صفحه

 

. اهداف: استقالل، تکرار جنایتساله) براي جلوگیري از  26تا  12گري شخصی براي جوانان (برنامه نظارت و حمایت از هدایت

  پذیريتمسئولی، رستگاري

  رویاي پروژه

  هاي کمک غذایی در بروکسل.به اتحادیه هاو بازتوزیع آنتن در روز) از تجار و  1تازه ( فروش نرفته و سبزیجات هامیوه بازگرداندن

  مقدرات پروژه

  هاي محلی.بین همسایگان از طریق ایجاد شبکههاي متقابل تقویت کمک

 

  مشارکتی موجود بنیانحل طبیعتراه

را به ارمغان خواهد آورد.  محله شــما (بودجه مشــارکتی) از طریق فرآیند مشــارکتی، مشــاوره و جلســات، نیازهاي محلهزخوانی با+ 

  .2017در سال  )NOH(یورو براي  35000 يشهروندبودجه 

  ي ابتکارات براي توسعه پایدارها+ فراخوان براي پروژه

تواند است کمک مالی دریافت کنند که می کنند، ممکنر قلمرو شهر فعالیت میهاي محلی و مدارس که دهاي اقامتی، سازمانگروه

  یورو باشد. 2500تا 

  فرم دیجیتال براي تبادل و همکاري+ پلت 

  ها. + پلت فرم دیجیتال براي تبادل و همکاري براي مشورت با شهروندان در مورد پروژه

  

  

  موجود بنیان تکنولوژیکیحل طبیعتراه

  192کاشت گیاه باالرونده در نماجهت  191شویقیاقدامات ت+ 

  وهواي محدودهآببهتر؛ بهبود  193کمک به: حفاظت از نما؛ عایق

  در فضاي عمومی 194سبزیجات+ پشتیبانی از ساکنان براي ایجاد یک باغ 

  بوته درختان در قلمرو شهر. 500 195کاري+ گل

  کردن محله+ سبز

  + جنگل شهري

  توسعه است.  در حال بروکسلجنگل شهري در شمال 

  196+ منطقه عابر پیاده

 

 بودجه موجود

  .داده شده استمیلیون) به فضاهاي سبز اختصاص  120گذاري (از بودجه سرمایه 3,3%

  

                                                           
191 Incentives 
192 Plant a Climber on the Facade 
193 Insulation 
194 Vegetable Garden 
195 Flowering 
196 Pedestrain Zone 
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 مشارکت در شبکه هاي محلی، ملی و بین المللی

 : عضو

EUROCITIES 

 شهرهاي انرژي

 سازمان شهرهاي میراث جهانی

 هاي اتحادیه اروپااتحادیه پایتخت

  داران براي صلحشهر

  راهکارها

  

  نقشه با کریدور سالمت -9نقشه 

  براي اتصال مناطق شهريکریدور سالمت  طرح

له            هادي، مح ــن مت پیشـ ــال یدور سـ -Neder-overبا کر

Heembeek بهLaeken  وHaren ارتباط داده خواهد شد.  

  

  

  

  

  سناریوي آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

 .باشــدخارج کردن آن از انزوا حتی بصــورت نمادین میاز طریق کریدورها، به منظور  Harenو Laekenبه مناطق  NOH اتصــال

تر از محدوده براي خروج آسان  )... رويسواري، پیاده ونقل فعال (دوچرخهاستفاده از وسیله حمل  تقاضاي مردم براي  کریدورها باید 

  .له به وجود آورندونقل عمومی به محاده از حملبه جاي استف

  بنیان اجتماعیحل طبیعتراه

  هاپروژه چشم انداز

صی   برنامه نظارت و حمایت از هدایت شخ ستقالل،  تکرار جنایتساله) براي جلوگیري از   26تا  12براي جوانان ( 197گري  . اهداف: ا

  پذیريمسئولیت، رستگاري

                                                           
197 Personalized Coaching 
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  رویاي پروژه +

 .هاي کمک غذایی در بروکسلبه اتحادیه هاو بازتوزیع آنتن در روز) از تجار و  1زه (تا فروش نرفته و سبزیجات هامیوه بازگرداندن+

  مقدرات پروژه +

خارج کردن  )2محله؛  پویایی) ایجاد 1به منظور:  هاي محلیبین همســایگان از طریق ایجاد شــبکه  198هاي متقابلتقویت کمک+

  200تقاء رفاهار )4تقویت پیوندهاي همبستگی؛  )3از انزوا؛  199سالمندان

 فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

 آورد.گردهم میانجمن فعال در محله را  37این پلت فرم، Neder-Over-Heembeek :پلت فرم انجمنی

 .پلت فرم دیجیتال براي تبادل و همکاري

 ، خدمات اختصاص داده شده به مشارکت شهروندان "لمشارکت بوروکس"

  جدیدبنیان حل طبیعتراه

صال     کریدو شهري) براي ات سالمت (طرح  صیف می       مناطق  Haerenو Laekenبا  NOH ر  سایی و تو شنا  کند تاسبز موجود را 

ست   شکالت اجتماعی و زی سایی  م شنا شد   محیطی  سی و ان  : تحرك، که عمدتاً ،شده را بهبود بخ ستر سجام اجتماعی در ترکیب با  د

  د.باشنهاي تجاري میسبز، بهبود اشتغال و فعالیتاقتصاد 

 مشارکت آتی در شبکه هاي ملی و بین المللی

ICLEI هاي محلی براي پایداريدولت 

  منشور دیجیتال سبز

  

  

  

  

   

                                                           
198 Mutual Assistance 
199 Elderly 
200 Well-Being 
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  شهر نووا گوریتسا در اسلوونی

  

  موجودوضع 

  

  وضع موجود محدوده -10نقشه 

  شرح منطقه شهري

  

 نفر جمعیت در اسلوونی واقع 33000با  ]NG [201اتسنوا گوری

گوریکا را تشکیل  "دوقلو"با ایتالیا، یک شهر  یدر مرز ایالت

بعد از جنگ جهانی دوم به عنوان مرکز شهري  NGدهد. می

  جدید در یک زمین خالی ساخته شد.

بستر منطقه پروژه محیطی است که در لبه جنوبی در کنار 

این واقع شده است.  ییرودخانه کورن در مرز با شهر ایتالیا

 .جدا افتاده بودندین دهه به دلیل آلودگی رودخانه کورن براي چشهر 

  

  شناسایی مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با داده ها

  سیل در رودخانه کورن وجود دارد. منطقه به لحاظ اجتماعی و فیزیکی تضعیف شده است. خطر

داري سیل؛ تغییر جریان طبیعی به فنی. هیچکدام هاي مورد استفاده ناپایدار بودند: پوشش بستر رودخانه؛ ساخت ساختارهاي نگهروش

  ردند.راهکار کاملی براي مشکل آب به ارمغان نیاو

تاثیرات تمرکز بر رودخانه کورن تنها آبریز باز در منطقه شهري نووا گوریکا است و از این رو براي ادغام بهتر آن در زندگی شهري، 

  است. بوده مرزي، 

  وجودبنیان اجتماعی محل طبیعتراه

  اجتماعی مرکز ساختمان

شده با خدمات اجتماعی مختلف: پناهگاه؛ آمبوالنس؛     مراقبت روزانه  ،"تحویل غذا براي افراد محروم اجتماعی"ساختمان قبال ترك 

  براي سالمت روان.

  Cankarjevoپروژه 

  . بهسازيساخته شده است. تحلیل و بررسی. طراحی مسکن و  1970ي پر جمعیت که در دهه محله

  باغبانی شهري

 به عنوان پایلوت طراحی شده است که به منظور  شهري در بخش شرقی شهر    آزمایشی  هايباغهاي شهري. اولین  ایجاد انجمن/ باغ

  باشد.میهاي دیگر به بخشگسترش 

  

  

                                                           
201Nova Gorica 
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  بنیان مشارکتی موجودحل طبیعتراه

  بودجه مشارکتی

خود اختصاص داده به » آزمایشی«در مرحله  هدفودجه ساالنه را براي این ب از ٪1ریزي صورت گرفته به این صورت است که برنامه

م توسط ساکنین محلی گرفته   به طور مستقی  کهگردد تصمیماتی  صرف  دهد که بخشی از پول بودجه  است. چنین روشی اجازه می  

  .  شوندمی

  

  موجود بنیانحل طبیعتراه

  براي راهکارهاي عملی دارد: هاییارد، اما برنامهدن در این ارتباط هیچ تجربه مستقیمی تسانووا گوری

چنین به بنیان، همطبیعتهاي حلساحلی شهر، با استفاده از راهارتقاء آن به منطقه تفریحی  منظوررودخانه کورن به  آفرینیباز -

  حل مشکل سیل ؛ منظور

  راث فرهنگیمنطقه میبه ارمغان آوردن  در اطراف شهر، وروي سواري وپیادهبه مسیرهاي جدید دوچرخهاتصال منطقه  -

 در نظر گرفته شده ریزي شده در منطقههاي جدید برنامههاي آینده براي ساختمانچنین در طرحبنیان، همهاي طبیعتحلراه -

  است.

  

  مشارکت در شبکه هاي محلی، ملی و بین المللی

وونی با مرکزیت شهر نووا گریتسا است. این شهرداري با اجتماعات     نووا گریتسا بزرگترین شهرداري در منطقه و به طور کلی در اسل   

سال         -202اي گوریزیاکند. محدوده منطقهمحلی و ایاالت دیگر همکاري می سمی در  ست که مرز ر سا یک منطقه مرزي ا نووا گریت

شته شده است. این منطقه زندگی شهري و کاري شامل        2007  203، نووا گریتسا و سمپیتر  ) IT( باشد. گوریزیا شهرداري می  3بردا

)SI.(  

  راهکارها

 
 نقشه با کریدور سالمت -11نقشه 

  

 طرح کریدور سالمت براي اتصال مناطق شهري

سا و گوریز  ضر  نووا گوریت ستند،   2یا در حال حا مقام محلی مختلف ه

دو حل پیشنهادي در پی اتصال ه از لحاظ تاریخی یکی بودند. راهاگر چ

سالمت براي  به عنوان شهر از طریق رودخانه تاریخی، کورن،   کریدور 

سلوونی و ایتالیایی    شد. می ساکنان ا صال  با  هايسایت . این راه براي ات

فرهنگی از هر دو طرف مرز جهت آگاه کردن مردم از یک محیط سالم 

صتی براي پیاده       شترك، فر ست. گفتگو بین دو فرهنگ متفاوت اما م ا

  نوآورانه است. بنیانطبیعتحل راهسازي 

  

                                                           
202Gorizia 
203Sempeter 
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 سناریوي آینده و وضعیت اجتماعی مطلوب

 
 :ممکن است وضعیت محلی را در دو روش متفاوت بهبود بخشدبنیان حل طبیعتراه

 .آنانداز چشمافزایش امنیت سیل منطقه و کیفیت  .1

 .رمرز اخیعلیرغم ، ادغام اجتماعی بهتر، محله ي گوریزیاي قدیم بهبود تحرك به / از .2

تواند زندگی فرهنگی نیز می بنیانطبیعت هايحلراهاري منابع فرهنگی از طریق گذهمچنین باید اظهار داشت که ارزش .3

 دو شهر را افزایش دهد.

  

 بنیان اجتماعیحل طبیعتراه

ــهرداري قبال طرح غاز    شـ که می هاي مهمی را آ به    کرده اســــت  ند  یت     توان عال با ف ــ   آســــانی  غام شـ ند. هاي این پروژه اد  و

  .فرایندهاي مشارکتی و جلسات مشترك با ذینفعان براي ایجاد تعهد جدید در منطقه ضروري خواهد بود

ست        GECTوگوریزیا  ریزيبرنامه سی شدن  سالمت در امتداد مرز، به ویژه در مورد متحد  سیار بر بهبود  ضر ب شتی  ، در حال حا م بهدا

  .باشدمتمرکز می

 فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

، و غیره) Gotawrama ،SUSTCULTهاي مختلف (سط دانشگاه نووا گوریتسا در پروژهتجارب مشارکتی در منطقه، همچنین تو

  مورد آزمایش قرار گرفته است.

  هاي اجتماعی در اسلوونی، به ویژه اگر مربوط به سالمت، امنیت و محیط زیست باشند، بسیار قوي هستند.جنبش

  

  جدیدولوژیکی تکن بنیانحل طبیعتراه

 بازآفرینیباید تاثیر قوي از آب داشته باشد. رودخانه نیاز به  بنیانحل طبیعتراهدر منطقه رودخانه کورن،  ا در نظر گرفتن مکانب

  دارد تا به طور کامل از آلودگی پاك شود.

  تواند بصورت زیر باشد:مبتنی بر اکوسیستم می اصلی رویکرد

 )GI. زیرساخت سبز (1

 ) EbAاري مبتنی بر اکوسیستم (. سازگ2

هاي هاي سبز در بلوكت شامل طیف وسیعی از راهکارها، از جمله باماین ممکن اس -) NWRMحفظ آب طبیعی ( . اقدامات3

 کشی پایدار هاي زههاي نفوذپذیر، سیستمکاشیهاي سبز، برداشت آب باران، بام ها از جملهحلباشد. تمام راهمی اجتماعی ساختمانی

  .مورد استقبال قرار خواهند گرفت

  

 مشارکت در شبکه هاي ملی و بین المللی

هاي اتحادیه اروپا بسیار فعال است، بنابراین در این زمینه هیچ محدودیتی وجود ها و شبکهنووا گوریکا در مشارکت در پروژه شهر

سمپیتر وگوریزیا با GECT ن المللی در منطقه، از جملها و سایر مراکز مهم بیتسندارد و این امر حتی با حضور دانشگاه نووا گوری

  شده است.واقع تایید  بیشتر مورد
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  نا در کشور ایتالیاشهر سیه

  وضع موجود

  ناسیهنقشه وضع موجود  -12نقشه 

  شرح منطقه شهري

  

نا نفر دارد. سیه 53946نا جمعیتی در حدود شهر سیه

ات قوي توریستی که سومین بخش شهري است با تأثیر

  گردد.محسوب می 75,9اقتصادي با درصد 

نا، یک منطقه سبز است که محدوده پروژه در شهر سیه

، محله راواسیانو / 204عمدتاً از اطراف پورت او ویله

که به نام واله دي  206تا ویاله توسیلی 205ویوالدي

شود، رها شده است. این قسمت، شناخته می 207فولونیکا

اي است که قسمتی از آن درون شهر واقع شده دهمحدو

  است و عمدتاً بر حومه شهر تمرکز دارد.

  

 

  

  هااستفاده از دادهشناسایی مشکالت اجتماعی و زیست محیطی با 

نا در حال تجربه یک بحران ساختاري است که شاهد کاهش چشمگیر تعداد کسب و کارهاي اقتصادي است که بیشتر به استان سیه

شرکت  %70شوند.  معرفی می 208هاي خردشرکت  عنوان ست. جمعیت       2تا  1هاي داراي بخش تولیدي از  شده ا شکیل  کارمند ت

ــالمند داراي  ــبت به دیگر بخش    سـ ــکانی  نرخ باالتري نسـ ــت، در حالی %25در مقابل    26%( 209هاي توسـ که جمعیت مهاجر    ) اسـ

ــان ــتان %9,4تري (دهنده نرخ پاییننش ــبت به دیگر اس ــکانی می ها در) نس ــد؛ که نرخ مهاجرین حدود توس ــت. تعداد  %12باش اس

سیه  دانش ساکن در  شگاه نا (در این قسمت یکی از قدیمی آموزان  شگاه براي خارجی تري دان وجود دارد)  210هاهاي ایتالیا در کنار دان

 تقریباً زیاد است.

  موجود اجتماعی بنیانحل طبیعتراه

براي  "ســبز پروژه بازیگاه "که شــامل 2019ن پایتخت فرهنگی شــهرهاي اروپایی در ســال نا به عنواپیشــنهاد نامزدي شــهر ســیه

  باشد.دربرگرفتن مناطق سبز می

  ). 2015شود (آل شامل تمامی عالیق و سلیقه شهروندان میپروژه آموزش جامعه و دگرگونی اجتماعی که به طور ایده

  براي جلوگیري، مقابله و خروج از پدیده قاچاق انسان. 211"توکنتار"اي نا در پروژه منطقهمشارکت شهرداري سیه

                                                           
204Porta Ovile 
205 Ravacciano / Vivaldi 
206 Viale Toselli 
207 Valle di Follonica 
208 Micro Enterprise 
209Tuscany 
210University for Foreginers 
211ConTartTo 
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  مشارکتی موجود بنیانحل طبیعتراه

  نا.گذاري، معرفت و حفاظت از دیوارهاي سیهبراي ارزش "212لمورا"اتحادیه 

  هاي مجاور.راواسیانو و باغانجمنی براي نگهداري از زمین بسکتبال 

Conferenza Città Universitaria،ها و خدمات که توسط  ائمی جلسات براي بحث، هماهنگی و بررسی جزئیات سیاست     مکان د

صیالت عالیه به منظور پرورش دادن یکپارچگی جمعیت دانش           شهروندان داراي تح شهرداري و  سته به  سه واب س آموزي و بهبود مؤ

  کنند، ترویج داده شده است.اب مینا را به عنوان مکانی براي تحصیل انتخکیفیت زندگی بسیاري از جوانان که هرسال سیه

  بنیان موجودحل طبیعتراه

سکانی نزدیک   سال   3منطقه تو سیه      " Centomila orti in Toscana"به پروژه  2018میلیون تا  شهر  ست.  صاص داده ا نا در اخت

سن مینیاتو     سایی مناطق عمومی محله  شنا ست.   213پروژه  سعه    شرکت کرده ا شهر ترقی   این پروژه توسط معاون دفتر تو صادي  اقت

شهروندان بوده و پروژه در حال            ست. همه ذینفعان این پروژه  شده ا سط دپارتمان قلمرو آماده  صورت فنی تو ست و به  شده ا داده 

  پیشرفت است.

 نا.اي توسط دانشگاه سیهپروژه بدون کربن براي پایش و بهبود انتشار گازهاي گلخانه

 

  

  ن المللیمشارکت در شبکه هاي محلی، ملی و بی

هاي هاي ایالتی و اشخاص خصوصی که در زمینه سیاستهاي جنسیتی سرزمینی بین استان، شهردارينامهدر سطح محلی: توافق

با هدف افزایش آگاهی جمعیت  RE.A.DYکنند؛ شبکه اي جنسیتی فعالیت میسازي اقدامات کلیشهجنسیتی به منظور پیاده

LGBTQIالمللی (برلین، برمن، بوداپست، هلسینکی، پراگ، سویل امل چارچوب گسترده ارتباطات بیننا ش؛ شبکه همکاري شهر سیه

  و...)

 
  راهکارها

  

  با کریدور سالمت نقشه -13نقشه 

  براي اتصال مناطق شهري طرح کریدور سالمت

  

منطقه شناسایی شده با رویارویی با محالت موجود در دره فولونیکا 

شود. راواسیانو، ویوالدي و قسمتی از مرکز تاریخی معرفی میشامل 

جمعیت بازخوانی شده محله تحت تأثیر منطقه سبز در حدود 

  نفر است.  2900

-انداز جمعیتی به منظور فعالیتنا و چشمبازگردانی منطقه به سیه

 باشد.هاي اجتماعی و بهبود کیفیت زندگی می

  

  

                                                           
212Le Mura 
213San Miniato 
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 عی مطلوبسناریوي آینده و وضعیت اجتما

تواند به جمعیت جوان هدف ها که میهاي آنایجاد شمول اجتماعی: کاهش انزوا درمیان جمعیت سالخورده با استفاده از مهارت

تواند براي شمول اجتماعی و مرتبط ساختن منابع شهر از طریق پروژه منتقل شود. ایجاد شبکه فعل و انفعاالت اجتماعی که می

  روي مفید باشد.پیاده –سواري هاي دوچرخهراه

 

 اجتماعی بنیانحل طبیعتراه

هایی که موجب ارائه گردید که به فعالیت 2016هاي شهري در سال هاي ایتالیا) در حوزه( اتحادیه ملی شهرداري ANCIپروژه 

هاي و فعالیت 214ایی پایدارجهاي رفاه شهري جدید، جابههاي ساختمانی، مدلبهبود کیفیت مناطق شهري دوباره استفاده شده، سازه

  فرهنگی و تحصیلی شده است، اختصاص یافته است.

براي ترویج استفاده موضوعات خدماتی، ساکنان حقیقی مرکز شهر که در شرایط اجتماعی خاص بهایی "Operatori di strada"پروژه 

  فراتر از آن.نمایند و اجتناب از شرایط تنزل زندگی یا کمپ موقت براي شهروندان و پرداخت می

  

 فرآیند مشارکت و ذینفعان بالقوه

هایی که در آن شمول اجتماعی شناسی، مناطق، دپارتمان اجتماعی شهر، طراحی مشترك براي فعالیتباغ گیاه –نا دانشگاه سیه

  ریزي شده است.برنامه

 

 جدیدبنیان حل طبیعتراه

شی در       سیرهاي پیاده و دوچرخه، مدارهاي ورز شامل م سبز می پروژه  شد. این محدوده می مناطق  سیرهاي دوچرخه  با تواند به م

  تر کند.ونقل عمومی متصل شود تا استفاده از آن را همچنین براي محالت دیگر آسانسواري دیگر در طراحی و سیستم حمل

  
  
  
  

                                                           
214 Sustainable Mobility 
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