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بارسلونا و  شهرهای از با الگو برداری در خالقیت شهرییک رویکرد جدید  

 مونترآل

 2، مجید نصرالهی1رضا نورایی
 

 ٔؼئَٛ فٙی ٚ ؿٟش ػبصی دس ؿٟشداسی ؿبص٘ذ -1
 وبسؿٙبع فٕشاٖ ؿٟشداسی ؿبص٘ذ -2
 (majid.nasrolahi@yahoo.com) 

  
   

 

 چکیده 
خاللیت دس یه ؿٟش ٔؼتّضْ ایٗ اػت وٝ دا٘ؾ ٘ٛیٗ ٚ ایذٜ ٞبی ٘ٛآٚسا٘ٝ ،دائٕب اص ػٝ الیٝ ٔختّف ؿٟش فجٛس وٙٙذ: صیش صٔیٗ، 

٘یؼتٙذ ٚ ٔشوض صٔیٗ ٚ ثبالی صٔیٗ.صیش صٔیٗ اص افشاد خاللی تـىیُ ٔیـٛد وٝ ثالفبكّٝ ثٝ د٘یبی ثبصسٌب٘ی ٚ كٙقتی ٔتلُ 

فشًٞٙ ؿبٖ خبسج اص ٔٙغك یىی ؿذٜ ی  اػتب٘ذاسد ػبصی لشاس داسد.ثبالی صٔیٗ ،ػغحی اص ٟ٘بدٞب یب ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی سػٕی 

ٞؼتٙذ،وٝ ٘مؾ ٚیظٜ ؿبٖ آٚسدٖ ایذٜ ٞبی خالق ثٝ ثبصاس اػت.ٔشوض صٔیٗ ،ػغحی اػت وٝ وبس خٕقی ٚ اختٕبفبت ،ا٘تمبَ 

شاس داسد سا ٔیؼش ٔیؼبصد.حٛصٜ ٞبی خالق ٔٛفك دس ؿٟشٞب ،ٔىبٖ ٞٙذػی اػت وٝ دس آٖ دا٘ؾ ضشٚسی ، وٝ لجُ اص ٘ٛاٚسی ل

ٔشوض صٔیٗ ،٘مؾ وّیذی سا ثشای ؿٟش ثٝ فٙٛاٖ یه فٙلش ٟٔٓ خاللیت فشٍٞٙی ؿىُ دادٜ اػت.صٔب٘یىٝ ٔشوض صٔیٗ ٞٙٛص 

یىٙٙذ.ثشای ٘ـبٖ دادٖ ایٗ ٘مغٝ ٘ؾش، ؿىُ ٍ٘شفتٝ اػت یب ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ؿذٜ اػت،ٔٛا٘ـ ثضسي ،پیذایؾ خاللیت سا ٔحذٚد ٔ

ٔب دٚ ٘بحیٝ ٚیظٜ سا دس ؿٟشٞبی ثبسػّٛ٘ب ٚ ٔٛ٘تشآَ ثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ ٔیىٙیٓ، تب ثٝ دلت اؿبسٜ وٙیٓ ٚ حضٛس یب فذْ حضٛس یه 

ّٕی ٔشوض صٔیٗ غٙی سا ٔٛسد اؿبسٜ لشاس دادٜ ٚ تحّیُ وٙیٓ تب ٘مؾ حیبتی آٖ سا اسصیبثی ٕ٘بییٓ ٚ ثٝ ثشسػی ػٙدؾ ٞبی ف

 ثپشداصیٓ وٝ ٔیتٛا٘ذ ثٝ تدذیذ ٘ؾش خاللیت دس ایٗ ٔحیغٟبی ؿٟشی ثپشداصد.

 
 

 سٚیذادٞب،پشٚطٜ ٞب،فضبٞب، ؿٟشٞب، خاللیتکلیدی:  کلمات
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  همقدم -1
خاللب٘ٝ ؿٙبخت ایٙىٝ ؿٟشٞب چغٛس ٔیتٛا٘ٙذ یه ٔحیظ ٔغّٛة سا ثشای افشاد ٚ ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی اسائٝ ٕ٘بیٙذ وٝ تالؽ ٞبی 

ؿبٖ سا د٘جبَ وٙٙذ، ثٝ یه ٔؼئّٝ ی ٟٔٓ دس التلبدٞبی سٚص تجذیُ ؿذٜ اػت.اوٖٙٛ آٖ پیـتبص آسٔبٖ یٛ٘ؼىٛ ثٝ ػٛی تٙٛؿ 

فشٍٞٙی ٞٓ دس د٘یبی پیـشفتٝ ٚ ٞٓ دس حبَ تٛػقٝ ، ثب ثش٘بٔٝ ٞبیی ٞٓ چٖٛ ؿجىٝ ؿٟشٞبی خالق لشاس داسد.ایٗ اثتىبس  فُٕ 

شٞبی پیشأْٛ د٘یب اسائٝ ٔیذٞذ وٝ اخبصٜ ٔیذٞذ آٟ٘ب تدبسة خٛد سا ثٝ اؿتشان ثٍزاس٘ذ ٚ ،یه خبیٍبٜ خٟب٘ی سا ثشای ؿٟ

فشكتٟبی خذیذ سا ثشای خٛد ٚ دیٍشاٖ خّك ٕ٘بیٙذ.ؿٟشٞبیی وٝ دس ٚالـ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس تقشیف ٔؼیشٞبی خاللیت ایفب 

ی ثشای سٚؿٍٙشی ٚ ثٟجٛد دا٘ؾ ٔب اص پٛیبیی ٔیىٙٙذ ٚ ثٝ عٛس وبُٔ اص پتب٘ؼیُ خالق ؿبٖ ثٟشٜ ٔیجش٘ذ.ایٗ ٔمبِٝ ،تالؿ

فقبِیتٟبی خالق دس ؿٟشٞبػت.ػٛاالت صیش دس وُ ایٗ اثش ٔغشح ٔیـٛد: فقبِیت خالق چغٛس دس ایٗ اوِٛٛطی ٞبی ؿٟشی ٚیظٜ 

ًٞٙ ٔی ا٘دبْ ٔیـٛ٘ذ؟ افشاد، خٛأـ ٚ ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی چغٛس افٕبَ خٛد سا ثشای تِٛیذ ٚ ا٘تـبس وبالٞب ٚ خذٔبت خالق ٕٞب

 ػبص٘ذ؟ خظ ٔـی ٞبی اخشا ثشای استمبء پٛیبیی ٔذاْٚ خاللیت چیؼت؟

ایٗ ٔؼبئُ اغّت دس آثبس التلبدی ثٝ خبعش حزف ٞبی ٟٔٓ دس دػتبٚسدٞبی ػٙتی ثش سٚی فقبِیت خالق ٘بدیذٜ ٌشفتٝ ؿذٜ ا٘ذ 

یب اص عشیك ٘ضدیىی ثیٗ افشاد ٔبٞش دس )یب ثب آٟ٘ب ثذسػتی ثشخٛسد ٘ـذٜ اػت(.عجك ایٗ تئٛسی ٞب، اثشات خبسخی خالق ٔقٕٛال 

پیـٟٙبد ؿذٜ اػت( یب اص عشیك ٘ضدیىی ثیٗ ٔٛػؼبت  2002،2008صیش صٔیٗ پذیذ ٔی آیٙذ )ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، تٛػظ فّٛسیذا 

(.صیش 2005، یب ٞبستّی ،2001تشػیٓ ؿذٜ اػت، ٞٛویٙض ، 2000ثبصسٌب٘ی ٚ ٟ٘بدٞب دس ثبالی صٔیٗ )ٕٞب٘غٛس وٝ تٛػظ ویٛص 

ثبالی صٔیٗ ساٜ ٞبی ٟٕٔی ثشای تشٚیح ٟٔبستٟبی داخُ یه ٔحیظ خالق سا اسائٝ ٔیذٞذ.ثب ایٗ ٚخٛد ، ٞش دٚ ثش سٚی صٔیٗ ٚ 

 حبالت وبٔال ٔتفبٚتی فُٕ ٔیىٙٙذ ٚ فمظ ثٝ ٘ذست ثٝ ٕٞذیٍش ٔتلُ ٔیـٛ٘ذ.

ٔتىی ثبؿذ، وٝ ػغحی اػت ٚ دس وُ ایٗ تحّیُ، ٔب پیـٟٙبد ٔیىٙیٓ اسصؽ  فقبِیت خالق دس ؿٟشٞب ثیـتش ثش یه ٔشوض صٔیٗ 

اثشات خبسخی خالق ،ٚالقب دس آٖ ػغح ایدبد ٔیـٛ٘ذ.ٔشوض صٔیٗ ، دس فشایٙذ پٛیبیی یه ؿٟش خالق یه ٘مؾ حیبتی سا ثب 

تشویت ٔٛثش ٚ وبسأذ صیش صٔیٗ ثب ثبال صٔیٗ دس یه ؿجىٝ اص سٚاثظ دٚس ٚ ٘ضدیه ایفب ٔیىٙذ.دس ایٗ ػغح ٔیب٘ی، خٛأـ ٚ خٕـ 

حمیمی خاللیت سا ٘ـبٖ ٔیذٞٙذ.ایٗ خٛأـ ،ٔخبص٘ی اص ٟٔبستٟبی خاللب٘ٝ سا ؿىُ ٔیذٞٙذ وٝ ثٝ عٛس كشیحی تٛػظ  ٞب ،ٔٙبثـ

ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی وٙتشَ ٕ٘یـٛ٘ذ ٚ تحت تّٕه آٟ٘ب لشاس ٘ذاس٘ذ، أب ثٝ عٛس ٚػیقی دس ٞذایت ٚ تبثیش ٌزاسی ثش خظ ػیشٞبی 

یه ٔشوض صٔیٗ خالق ایٗ اػت وٝ ثٝ عٛس ا٘حلبسی ،التلبدی ٘یؼت أب  خاللیت دخیُ ا٘ذ.ٔغبثمب ،یىی اص ٔـخلبت اكّی

 ٔیتٛا٘ذ ٞٓ چٙبٖ سٚاثظ ٔبِی ٚ تدبسی سا خّٛ ثجشد.
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دس ٔشوض صٔیٗ،ا٘تؾبس ٔیشٚد ٕ٘بیٙذٌبٖ ثٝ عٛس داٚعّجب٘ٝ ثب ٕٞذیٍش دس دػتٝ ٞبی ثٝ ٞٓ تٙیذٜ ؿذٜ ثٝ عٛس ٘ضدیه ،ٕٞىبسی 

تٛا٘ذ تمشیجب ثٝ عٛس ٔؼتمیٓ ثب یىذیٍش اص عشیك تجبدِٟبی سٚ دس سٚ ثشای تٛػقٝ ی وبُٔ ٚ ٔیىٙٙذ.ایٗ فشایٙذ ٘ٛاٚسی آصاد ،ٔی

تّفیك ایذٜ ٞبی خالق ؿبٖ تقبُٔ داؿتٝ ثبؿٙذ.سٚاثظ ٔدبصی ٕٔىٗ اػت دس یه ثخؾ خبف ،وبفی ثبؿٙذ،أب )یب حذالُ ثٝ 

ٙٙذ.دس ٘تیدٝ، فشایٙذ خالق ٔیتٛا٘ذ فمظ تب صٔب٘ی ٘ذست( دا٘ؾ، ا٘تمبِٟبی ثیٗ صٔیٙٝ ٞب یب دأٙٝ ٞبی ٔختّف سا تؼٟیُ ٕ٘یى

ٔٛثش ثبؿذ وٝ ٕ٘بیٙذٌبٖ ٔختّف ثٝ عٛس ٔٙؾٓ دس ٔىبٟ٘بی ٔختّف ٌشد ٞٓ آیٙذ ٚ فضبٞب ثٝ آٟ٘ب اص عشیك ٔحیظ ٔحّی ؿبٖ 

یٍش، چیضی وٝ اسائٝ ٌشدد یب ٞش صٔبٖ پشٚطٜ ٞبی ٚیظٜ یب سٚیذادٞبی ٚیظٜ دس ؿٟش اخشا ٔیـٛد، ایٗ وبس كٛست ٌیشد.ثٝ ثیبٖ د

ثشای فشایٙذ خالق ضشٚست داسد تب ٔٛثش ؿٛد ایٗ اػت وٝ ؿٟش خالق ثب یه ٔدٕٛفٝ ی اسصؿٕٙذ اص ٔىبٟ٘ب، فضبٞب، پشٚطٜ ٞب ، 

 سٚیذادٞب تدٟیض ٔیـٛد وٝ تِٛیذ ٚ ا٘تـبس داسایی ٞبی دا٘ؾ سا دس وُ الیٝ ٞبی ٔختّف ٔحیظ ٔحّی ٔیؼش ٔی ػبص٘ذ.

ٔٛسد تبویذ لشاس دادٖ ٘مؾ حیبتی ایفب ؿذٜ اص عشیك ایٗ ٔىبٟ٘ب، فضبٞب، پشٚطٜ ٞب یب سٚیذادٞب دس ٔضٕٖٛ ٘ؾشی اكّی ایٗ ٔمبِٝ، 

فشایٙذ تىبّٔی خاللیت راتی ثشای ػبصٜ ٞبی ؿٟشی پیچیذٜ اػت.ایٗ ٔىبٟ٘ب، فضبٞب، پشٚطٜ ٞب ٚ سٚیذادٞب دس تقشیف ویفیت 

ی استجبط دادٖ حبٔیبٖ ٔختّف خاللیت ایٗ أش كٛست ٔشوض صٔیٗ ،اػبػی اػت، ثب غٙی ػبصی آٖ ٚ تحشیه ؽشفیتؾ ثشا

ٔیپزیشد.ؿٙبخت ٘حٜٛ ای وٝ آٟ٘ب ٔیتٛا٘ٙذ دس اتلبَ كٙبیـ خالق ،ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی دخیُ ثبؿٙذ، اص یه ػٛ ٚ افشادی وٝ دس 

ٞبی ٘ٛاٚسا٘ٝ  وبسٞبی ٔشثٛط ثش سٚی ػٕت دیٍش وبس ٔیىٙٙذ اص ػٛی دیٍش، ثٝ ٘ؾش ٔیشػذ دس دسیبفت وبُٔ پٛیبیی ایٗ اوِٛٛطی

ٔحّی دا٘ؾ، اػبػی ثٝ ٘ؾش ثشػذ.ایٗ ٔمبِٝ ثب یه ٘مذ ٚ ثشسػی آثبس ؿبخق آغبص ٔیٍشدد.چبسچٛة ٘ؾشی ایٗ ٔمبِٝ ،آٍ٘بٜ 

 ٔقشفی ٔیـٛد.ثخؾ ٟ٘بیی ایٗ ٔمبِٝ ثٝ تحّیُ تدشثی اختلبف داسد، وٝ ثٝ عٛس ٚیظٜ تشی دس ٔٛسد دٚ ٘بحیٝ ی خالق اػت.

دس ٔٛ٘تشاَ.ٞش دٚی ایٗ ٘ٛاحی ٞذفـبٖ ایٗ اػت وٝ دس ثیٗ خالق تشیٗ  ”Quartier del‟Innovation„„دس ثبسػّٛ٘ب ٚ  ”@22„„

دػتٝ ٞب دس د٘یب لشاس داؿتٝ ثبؿٙذ.تدشثٝ ی آٟ٘ب ٔیتٛا٘ذ ثٝ كٛست ٔجٙبیی ثشای پیـشفتٟبی آیٙذٜ دس ؿجىٝ ی ؿٟشٞبی خالق 

 یٛ٘ؼىٛ ٔحؼٛة ؿٛد.

 نقد و بررسی آثار شاخص -2

التلبدی، ٔىب٘یؼٓ ٞبی ا٘جبؿتٍی، فمظ ثٝ ٘ذست ثشای كٙبیـ خالق ثىبس سفتٝ ا٘ذ.تبویذ ثٝ عٛس وّی ثش سٚی دس وُ آثبس 

لّٕشٚٞبی اثتىبسی افٕبَ ؿذٜ اػت ٕٞب٘ٙذ ٘ٛاحی كٙقتی ،ػیؼتٓ ٞبی اثتىبسی ، دػتٝ ٞبی خغشافیبیی یب ٔحیغٟبی 

یت ٔجتىشا٘ٝ اػت. اثشات خبسخی اص سٚاثظ سػٕی ٚ غیش اثتىبسی.چیضی وٝ دس ایٗ دػتبٚسدٞب ٟٔٓ اػت، پیبٔذ تدبسی فقبِ

سػٕی ثیٗ ٟ٘بدٞبی فّٕی اص یه ػٛ ٚ ٔٛػؼبت كٙقتی اص ػٛی دیٍش پذیذ ٔی آیذ.دس ایٗ ٔفْٟٛ، لّٕشٚٞبی اثتىبسی ،ثش 

قشیف اتلبالت ٚیظٜ ای تىیٝ داس٘ذ وٝ تمشیجب ثش حؼت ٞضیٙٝ ٞبی تشاوٙؾ یب ثش حؼت ٚاثؼتٍی ٞب دس یه حٛصٜ ی ٔـبثٝ ت
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ٔیـٛ٘ذ.فىش وشدٖ دس ایٗ ػغح اص ایٗ ػغح ػبصٔب٘ی ٔیتٛا٘ذ دسخٝ ٚ ٔبٞیت ٘ٛاٚسی ا٘جبؿتٍی ٞبی كٙقتی سا ؿشح دٞذ.آٖ 

ثذیٗ تشتیت ٔیتٛا٘ذ ثٝ تٛكیف ٘ٛؿ دػتٝ ی دس خغش، ٞٓ چٙیٗ ٘ٛؿ ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ٚ یب ٘ٛؿ ٚاػغٝ ٞب دس ایٗ دػتٝ ،وٕه 

 حذٚدیت ٞب سا دس ثش ٔیٍیشد.وٙذ.ثب ایٗ حبَ، آٖ ٞٓ چٙیٗ ،ثشخی ٔ

دػتبٚسدٞبی ػٙتی ثشای اثشات خبسخی ٔحّی ،فٕٛٔب لذست دػتبٚسدٞبی خاللی سا وٝ اص صٔیٙٝ ی تبسیخی، فشٍٞٙی ٚ ٞٛؿی 

 خبكی پذیذ ٔی آیٙذ سا وٝ ٞش ؿٟش یب ٔٙغمٝ تٛكیف ٔیىٙذ، ٔذ ٘ؾش لشاس ٕ٘یذٞٙذ.

ٚ حبٔیبٖ(،٘ٝ اص عشیك تخلق ،خزاثیت داس٘ذ، صیشا ایٗ ٔؼئّٝ اغّت دس  لّٕشٚی خالق ،اص عشیك تٙٛفی وٝ داسد ) اص استجبط ٞب

لّٕشٚی اثتىبسی ٚخٛد داسد.اؿىبَ ٔختّف دا٘ؾ دس یه لّٕشٚی خاللب٘ٝ تٛػقٝ یبفتٝ ا٘ذ وٝ كشفب فّٕی یب كٙقتی 

ثؼتش اػت ٚ ثش  ٘یؼتٙذ.تٛػقٝ ی خاللب٘ٝ ی ؿٟشٞب ٞٓ چٙیٗ ثٝ اؿىبَ ٟٔٓ دا٘ؾ ٕ٘بدیٗ ٚاثؼتٝ اػت، وٝ ثٝ ؿذت ٚیظٜ

حؼت ٔٛلقیت ٔىب٘ی ثؼیبس فشق ٔیىٙذ.ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی دس لّٕشٚٞبی خالق، ثٝ عٛس ا٘حلبسی ثش ٞؼتی فّٕی وبٔال ػبصٔبٖ 

یبفتٝ ٔتىی ٘یؼتٙذ.ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ثش تالؿٟبی یه د٘یبی ٚالقی تىیٝ داس٘ذ،وٝ دس ػبختبس خغشافیبیی ٔحّی لشاس داسد، 

اص عشیك فقبِیت ٞبی تفشیحی،ٞٙشٞبی ثلشی، ٔٛػیمی، ٔذ یب اػتفبدٜ اص فٙبٚسی ٞبی خذیذ  اثضاس خبییىٝ افشاد خٛدؿبٖ سا 

ٔیىٙٙذ ٚ اص آٟ٘ب دٜ ٞب ٞضاس ایذٜ ی خالق پذیذ ٔی آیذ ٚ تٛػقٝ پیذا ٔیىٙذ. كٙبیـ ثؼیبسی ثٝ ایٗ حٛصٜ ٞبی ٔختّف ٔشثٛط 

 ٞؼتٙذ، اوٖٙٛ آٟ٘ب اص ایٗ آصٔبیـبت اِٟبْ ٔیٍیش٘ذ.

بد ٔٛػْٛ ثٝ خالق، اٍِٛی ٘ٛاٚسی ػٙتی ٕ٘یتٛا٘ذ ثٝ عٛس وبُٔ ؿىُ ٌیشی اثشات خبسخی التلبدی ٔحّی سا ؿشح دس التل

(.ثش خالف اثشات خبسخی ٘ٛاٚسا٘ٝ ثٝ عٛس 1دٞذ.لّٕشٚٞبی ٘ٛاٚسا٘ٝ ٚ خالق ثش ٔجٙبی اكَٛ ثؼیبس ٔتفبٚت ٘یؼتٙذ )خذَٚ 

بی ثبال صٔیٙی یب ثیٗ افشاد اص الیٝ صیش صٔیٗ ٘یؼتٙذ.دس چـٓ ا٘ذاص ٔب، ا٘حلبسی ثٝ خبعش ٘ضدیىی ثیٗ ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ٚ ٟ٘بدٞ

اثشات خبسخی ،اص ثش ؿٕبسی ثیٗ ٔىبٟ٘ب، فضبٞب، سٚیذادٞب ٚ پشٚطٜ ٞبیی پذیذ ٔی آیٙذ وٝ وال ثشای ثبسٚس ٕ٘ٛدٖ ٔشوض صٔیٗ اص 

 ی ٚ خٟب٘ی دا٘ؾ سا ٔیؼش ٔی ػبصد.عشیك تؼٟیُ اتلبَ ثیٗ ثبال صٔیٗ ٚ صیش صٔیٗ دخیُ اػت ٚ تقبُٔ ثیٗ اؿىبَ ٔحّ

 چهارچوب نظری -3

ٔىبٟ٘ب ٚ فضبٞب ،٘ٛاحی ٞؼتٙذ وٝ خٛأـ ٔیتٛا٘ٙذ ٞٓ پٛؿب٘ی داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ اخبصٜ ٔیذٞٙذ افضب ثٝ عٛس سػٕی ٚ غیش سػٕی 

 ٛص٘ذ. دٚس ٞٓ خٕـ ؿٛ٘ذ، ٕٞذیٍش سا ٔاللبت وٙٙذ، دا٘ؾ خٛد سا ثٝ اؿتشان ثٍزاس٘ذ ٚ اص ٕٞذیٍش  ٔغبِجی سا ثیبٔ
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 . قلمروهای نواوری در مقابل قلمروهای خالق1جدول 

 قلمروی خالق قلمروی نواوری 

 ٞذف

 ٚاحذٞبی فقبَ

 تِٛیذ اثشات خبسخی

 ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب

 دا٘ؾ

 یىپبسچٝ ػبصی 

 ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی

 ٟ٘بدٞب 

 

 اص عشیك تخلق 

 ٘بحیٝ كٙقتی

 ػیؼتٓ ٞبی ٘ٛاٚسی

 دػتٝ خغشافیبیی 

 ٔحیظ ٔجتىشا٘ٝ

 خّك دا٘ؾ

 

 ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی

 خٛأـ

 افشاد 

 اص عشیك تٙٛؿ

 ؿٟشٞبی خالق

 ٔحیظ خالق 

 

 

ایٗ خبیٍبٜ خاللیت داخُ یه ؿٟش، عیف ٔشصی ٞٓ چٙیٗ فقبِیتٟبی دالِی دا٘ؾ سا ٔیؼش ٔی ػبصد.دس ایٗ فضب،پشٚطٜ ٞب ٚ 

خبكی اسائٝ ٔیـٛ٘ذ ٚ ثٙبثشایٗ سٚیذادٞب ثٝ كٛست ٚػیّٝ ای ؽبٞش ٔیـٛد وٝ ثٝ خٛأـ ٔختّف ثشای فشاٞٓ ؿذٖ دس ٔىبٟ٘بی 

ایذٜ ٞبی تبصٜ ای سا ا٘تمبَ ٔیذٞٙذ ٚ یب دس یه فضبی ٔٛلتی  خزة ٔیىٙٙذ،ثٙبثشایٗ اخبصٜ ٔیذٞٙذ دا٘ؾ اص ػغح غیش سػٕی 

 افشاد ثٝ ػغح سػٕی ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی )ٚ ثبِقىغ( ا٘تمبَ یبثذ.

 ٔىبٟ٘ب ٚ فضبٞبیی ثشای خاللیت

ٞبی فیضیىی دا٘ؾ اسائٝ ٔیذٞٙذ، وٝ خٛأـ ٔیتٛا٘ٙذ یه ؿٙبخت ٔـتشن سا ایدبد وٙٙذ.یه  ٔىبٟ٘ب ٔحیظ ٔحّی سا ثب خبیٍبٜ

ٔشوض صٔیٗ غٙی ثٝ ٔىبٟ٘ب )ٔثال وبفٝ ٞب، سػتٛساٟ٘ب، تبالسٞبی اخشا، ٌبِشی ٞبی ٞٙشی ، ٔیذاٟ٘ب، ٘ٛاحی فٕٛٔی، ا٘جبسٞبی لذیٕی 

ٛا٘ٙذ دس آ٘دب ٕٞذیٍش سا ٔاللبت وٙٙذ، لذْ ثض٘ٙذ، ثب ایذٜ ٞب ٔٛاخٝ ٚ ...( ٘یبص داسد، وٝ ٕ٘بیٙذٌبٖ خالق ٚ وبسؿٙبػبٖ كٙقتی ثت

ؿٛ٘ذ، فشضیٝ ٞبی خؼٛسا٘ٝ ثؼبص٘ذ ٚ اؿىبَ خاللب٘ٝ ی خذیذ سا تبییذ وٙٙذ.ایٗ ٔىبٟ٘ب، وٝ اغّت ثشای ٔىبٟ٘بی فٕٛٔی ٚ ٘ٝ 

ػیش یب ٌشدؽ دا٘ؾ ٞؼتٙذ )ٔثال اثش كشفب  ثبصاس ٔحٛس آصاد ٞؼتٙذ، دسیبفت وٙٙذٜ ٞب، تشویت وٙٙذٜ ٞب ٚ اسػبَ وٙٙذٜ ٞبی 
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سا ثجیٙیذ(.آٟ٘ب استجبعبت ثیٗ افشاد ٔختّف سا فقبَ ٔیىٙٙذ.ثٝ فالٜٚ،آٟ٘ب خٛاٞبٖ ٘ٝ تٟٙب ا٘ٛاؿ  1995یب صاویٗ ، 2004ٕٔبص ،

ٞب ٚ  خٛأـ فقبَ ٞؼتٙذ ثّىٝ فشكتٟبی دائٕی ٚ ٕٞیـٝ تدذیذ ؿذٜ سا ثشای دس ٞٓ تٙیذٖ خٛأـ اسائٝ ٔیذٞٙذ ٚ تشخٕبٖ ایذٜ

 ؿیٜٛ ٞب سا تؼشیـ ٔیىٙٙذ.

فضبٞب، اص یه ػٛ، ٔحیظ ٔحّی سا ثب خبیٍبٜ ٞبی ادساوی دا٘ؾ اسائٝ ٔیذٞٙذ، خبییىٝ خٛأـ ٔختّف ٔیتٛا٘ٙذ دٚس ٞٓ خٕـ 

ؿٛ٘ذ ٚ ایذٜ ٞبی خذیذ سا ٞٓ ثٝ عٛس ٔحّی ٚ ٞٓ خٟب٘ی ٔجبدِٝ وٙٙذ.یه ٔشوض صٔیٗ، ایذٜ ٞبی ٔحّی سا تشخٕٝ ٔیىٙذ ٚ ثب 

ؿیٜٛ ٞبی ٔٙتـش ؿذٜ اص ثخـٟبی ٔختّف د٘یب ٔٛاخٝ ٔیؼبصد.آٖ یه ٌشٜ اص اتلبالت ٔتقذد ؿذت ٞبی ٔختّف ٚ  دا٘ؾ ٚ

ٔؼبفت خغشافیبیی اػت.ثٝ ایٗ خبعش، فضبٞبیی ثشای تغزیٝ ی ٔشوض صٔیٗ ضشٚست داسد، تب ٘مؾ  ادساوی ٔىبٟ٘بی ٔحّی سا فقبَ 

بیذ ،ِِٛٝ وـی ٞبی خٟب٘ی سا تمٛیت ٕ٘بیذ ٚ ثٝ آٚسدٖ صیشصٔیٗ ٔحّی ثٝ ػبص٘ذ ، ٕٟٕٞٝ ی ٔحّی سا ثشای ػبیش خٛأـ ٚػیـ ٕ٘

ایٗ ػغح وٕه وٙذ.ایٗ فضبٞب ،خظ ػیشٞبی ٔختّفی سا اسائٝ ٔیذٞذ وٝ اص عشیك آٟ٘ب خٛأـ ٔختّف ،تقبٔالت غیش سػٕی 

ك حٛصٜ ٞبی دیٍش دا٘ؾ ثٟشٜ دائٕی سا ثب ٕٞذیٍش ایدبد ٔیىٙٙذ تب ایذٜ ٞبیی سا ٔغشح ٕ٘بیٙذ ٚ اص ؿیٜٛ ٞبی خالق اص عشی

 ثشداسی وٙٙذ.

دس ثیـتش ٔٛاسد، ٔىبٟ٘ب ٚ فضبٞبی خالق ،ٔىُٕ ٞؼتٙذ، وٝ اِٚی ثٝ آخشی ٔٙتٟی ٔیٍشدد.اص آ٘دبییىٝ ثیبٖ ؿفبٞی دس تِٛیذ ٚ 

ٔٛثش دس ا٘تـبس ایذٜ ٞب ٚ ٔلٙٛفبت خذیذ ٘مؾ ٟٕٔی سا ایفب ٔیىٙذ،فضبٞب ٔقٕٛال ثش ٔىبٟ٘بی خبكی ثشای تؼٟیُ یه تقبُٔ 

ثیٗ افضبی خٛأـ ٔختّف ٔتىی ٞؼتٙذ ٚ ٌشدؽ دا٘ؾ سا تضٕیٗ ٔی ٕ٘بیٙذ.اص ایٙشٚ ٔىبٟ٘ب ٚ فضبٞب ٞش دٚ ثٝ ٘ؾش ٔیشػذ دس 

فشایٙذ خالق ضشٚسی ثبؿٙذ،صیشا آٟ٘ب اغّت ٔـخق ٔیىٙٙذ ایٗ ٌشایؾ ٞب ٚ ػجه ٞب ودب تقشیف ٔیـٛ٘ذ ٚ ٟ٘بیتب ثٝ یه 

 حشوت خٟب٘ی تجذیُ ٔیـٛ٘ذ.

 ها و رویدادهاپروشه -4

اٌش ٔىبٟ٘ب ثٝ كٛست ٘مبط ٔاللبت سػٕی ؽبٞش ؿٛ٘ذ ٚ فضبٞب ثش ایٗ ٘مبط ٔاللبت ثشای ٔٛثش ثٛدٖ ،تبویذ داؿتٝ ثبؿٙذ، ٞش دٚ 

فٙلش ٔیتٛا٘ذ ٞٓ چٙیٗ ثٝ عٛس ٔلٙٛفی ػبصٔب٘ذٞی ؿٛد ٚ ایٗ ٔؼئّٝ ٔٛسدی خٛاٞذ ثٛد وٝ یه پشٚطٜ یب سٚیذاد ٚیظٜ دس ایٗ 

پشٚطٜ ٞب ٚ سٚیذادٞب،یه خبیٍبٜ ایذٜ آَ سا ثشای ٕ٘بیٙذٌبٖ خالق ثٝ ٔٙؾٛس اسائٝ ی اثش خٛد ٚ تقبُٔ ثب افضبی ؿٟش اخشا ؿٛد.ایٗ 

خبٔقٝ ی خٛدؿبٖ سا اسائٝ ٔیذٞٙذ.دس ایٗ ٔفْٟٛ، پشٚطٜ ٞب ٚ سٚیذادٞب یه فضبی ٔٛلتی سا ثشای ٟ٘بدٞبی خالق اسائٝ ٔیذٞٙذ تب 

 یه ؿٙبخت ٚػیقتش سا ثش سٚی كحٙٝ ی ٔحّی ٚ خٟب٘ی دسیبفت ٕ٘بیٙذ. دس یه ٔىبٖ ٚیظٜ ٌشد ٞٓ آیٙذ ٚ ػشا٘دبْ

ٔٛػؼبت ٚ ٟ٘بدٞبی ٔجتىشا٘ٝ ی صیبدی دس ؿٟشٞبی خالق، دیٍش ثش ٔجٙبی ثخـٟبی وبسوشدی ٘یؼتٙذ، ثّىٝ ثیـتش ثٝ عٛس 

ٗ پشٚطٜ ٞب ،فشكتی سا داخّی ثش ٘ؾبست فقبِیتٟبی چٙذ پشٚطٜ ای ٔتٕشوض٘ذ وٝ ؿبُٔ خٛأـ ٔختّفی اص وبسؿٙبػبٖ ٔیـٛد.ای
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ثشای افضبی ٞش خبٔقٝ ثشای تبٔیٗ ٚ تجبدَ دا٘ؾ ثب خٛأـ دیٍش اسائٝ ٔیذٞذ.ایٗ پشٚطٜ ٞب،ٔیتٛا٘ٙذ ثذیٗ تشتیت ثٝ خٛأـ 

ٔختّف ثشای تِٛیذ ٚ استمبء وبس خٛد اص افضبی خٛد ،وٕه وٙٙذ، ٚاوٙـٟب ٚ ٘ؾشات ٔختّف سا ثپشٚسا٘ٙذ ٚ اِٟبْ تدذیذ ؿذٜ سا 

 یٙذ.تحشیه ٕ٘ب

ٕٔىٗ اػت ٞٓ چٙیٗ ثشای خٛأـ دٚستش دیٍش ٞٓ تٛػقٝ یبفتٝ ٚ اتالق ؿٛد.خٛأـ ٔحّی اغّت ثب د٘یبی خبسج  "ٕٟٕٞٝ"ٚاطٜ 

اص عشیك پبیٍبٜ ٞبی ٔدبصی خٟب٘ی ثب وبسؿٙبػبٖ ٕٞبٖ وبٖ٘ٛ دا٘ؾ استجبط ثشلشاس ٔیىٙٙذ، ٌبٞب حتی ثب افضبی ٔٛػؼبت 

تقبٔالت ٚ استجبعبت ،ثب ایٗ حبَ ثب افضبی ثیـٕبس خٛأـ دیٍش دس ؿٟش خالق اػت.ایٗ  ثبصسٌب٘ی سلیت استجبط داس٘ذ.ٟٔٓ تشیٗ

ٔمیبع ٚ دأٙٝ ی یه پشٚطٜ خبف ٕٔىٗ اػت افضایؾ یبثذ ٚ ٔٙدش ثٝ ایٗ ٔیـٛد وٝ خبٔقٝ سٚیذادٞبی ٚیظٜ ای سا ثش٘بٔٝ سیضی 

عت ٚػیقتش دػت یبثذ ٚ افشادی سا اص ا٘ٛاؿ حٛصٜ ٞب ٕ٘بیذ )خـٙٛاسٜ ٞب، سلبثتٟب یب ٕ٘بیـٍبٜ ٞب(، وٝ ٕٔىٗ اػت ثٝ یه ٔخب

خزة ٕ٘بیذ.ایٗ سٚیذادٞب ثشای احیب ٚ تمٛیت فشایٙذ خاللب٘ٝ اص عشیك ثبص وشدٖ ایٗ د٘یبٞبی وٛچه ثٝ تبثیشات خذیذ، ضشٚسی 

وٙٙذٌبٖ ٚ ٔلشف ٞؼتٙذ.دس فٛم، ایٗ پذیذٜ ،یه فشایٙذ ٟ٘بدیٙٝ ؿذٖ سا ثٝ ٔٙؾٛس آٚسدٖ یه پشٚطٜ یب سٚیذاد ثشای تِٛیذ 

 وٙٙذٌبٖ احتٕبِی تحشیه ٔیىٙذ.

 مطالعه ی موردی آزمایشی -5

تب حذ صیبدی، ؿٟشٞبی ثبسػّٛ٘ب ٚ ٔٛ٘تشاَ ،ٚیظٌی ٞبی ٔـبثٟی سا ثٝ عٛس ٔـتشن داس٘ذ.ٞش دٚ ؿٟش ،تمشیجب داسای خٕقیت 

اص فشًٞٙ ٞب ٚ ثٝ فشًٞٙ ٞبی ٔـبثٝ ٞؼتٙذ.ٞش دٚ ؿٟش ٞٓ ٔشص وـٛس ٕٞؼبیٝ ی ٟٕٔی ٞؼتٙذ، ثٙبثشایٗ ثٝ فٙٛاٖ پّی 

ٔختّف فُٕ ٔیىٙٙذ.ٞش دٚ داسای صثبٟ٘بی سػٕی ٞؼتٙذ، اص آٟ٘ب یىی الصْ اػت حفؼ ؿٛد.ٞش دٚ داسای ٘ٛاحی كٙقتی لذیٕی 

ٞؼتٙذ )دس ثٙذسٌبٜ ٞبی خبكی( وٝ ثبیذ اص ٘ٛ ػبختٝ ؿٛ٘ذ.ٞش دٚ داسای ػیؼتٓ دا٘ـٍبٞی یه پبسچٝ ٞؼتٙذ ٚ یه ػیؼتٓ 

تىبُٔ داس٘ذ وٝ ثٕشٜ ی فٙبٚسی ٔحّی فقبَ ٚ ػیبػت تٛػقٝ ی ٘ٛآٚسی ٞؼتٙذ.ٟ٘بیتب، ٞش دٚ یه تشویت  تحمیمبتی دس حبَ

غٙی اص كٙبیـ ٚ خذٔبت ػبصٔبٖ یبفتٝ دس دػتٝ ٞبی ٔختّف سا اسائٝ ٔیذٞٙذ )ٔقٕبسی، عشاحی،فّٓ تغزیٝ ثشای ثبسػّٛ٘ب: دا٘ؾ 

 َ( وٝ التلبد ٔحّی سا غٙی ٔیؼبصد ٚ ثٝ عٛس خٟب٘ی استجبط داس٘ذ.ٞٛا٘ٛسدی، ثبصی ٞبی ٚیذئٛیی، ا٘دبْ ٞٙشٞب ثشای ٔٛ٘تشا

ثبسػّٛ٘ب ٚ ٔٛ٘تشاَ، یه ص٘ذٌی فشٍٞٙی غٙی سا ثب ثؼیبسی اص خـٙٛاسٜ ٞب، ٕ٘بیؾ ٞب، وٙؼشتٟب ٚ فقبِیت ٞب اسائٝ ٔیذٞذ، ثشخی اص 

ٖٛ ٔیضثبٖ ثبصی ٞبی تبثؼتب٘ی ثٛدٜ اػت.ثٝ آٟ٘ب سٚیذادٞبی ثیٗ إِّّی ٟٕٔی ٞؼتٙذ.ٔٛ٘تشاَ ،تٟٙب ؿٟش وب٘بدایی اػت وٝ تب وٙ

عٛس ٔـبثٝ،ثبسػّٛ٘ب ثٝ فٙٛاٖ تٟٙب ؿٟش دس اػپب٘یب ثبلی ٔی ٔب٘ذ وٝ ٔیضثبٖ ثبصی ٞبی إِپیه ثٛدٜ اػت.سلبثتٟبی ٚسصؿی 

ٓ ٞبی ،ٕ٘بیـٍبٜ ٞب، ثبصاسٞب ٚ ػبیش سٚیذادٞبی ٟٔٓ ،یه ٘ـبٖ اص صیشػبختٟبی خذیذ دس ٞش دٚی ایٗ ؿٟشٞبػت )ٕٞب٘ٙذ ػیؼت

حُٕ ٚ ٘مُ، اػتبدیْٛ ٞب، ٚیالٞب، ػبصٜ ٞبی وـٛسی ٚ ٔٛصٜ ٞب(، وٝ ثٝ خزة خٕقیت ٔحّی ٚ تغٕیـ آٖ ثشای كشف ٞضیٙٝ ثش 
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سٚی فقبِیت ٞبی ٔحّی ادأٝ ٔیذٞذ، دس حبِیىٝ ٞٓ چٙیٗ ثبصدیذ وٙٙذٌبٖ ٚ افشاد صیبدی سا اص ػجه ٞبی ص٘ذٌی ٔختّف 

ال، دس ساػتبی وثشت سٚیذادٞبی ثب دأٙٝ ی وٛچىتش، ثٝ عٛس ٔٙؾٓ دس ایٗ ؿٟشٞب خزة ٔیىٙذ.سٚیذادٞبی ثب ٞضیٙٝ ٞبی ثب

ػبصٔب٘ذٞی ٔیـٛ٘ذ، وٝ ثٝ ؿذت دس پشٚسؽ خاللیت دس یه ٔمیبع ٔحّی دخیُ ثٛدٜ ا٘ذ.آٟ٘ب یه ٔحیظ خزاة سا ثشای 

یؼتٓ تِٛیذ ٔحّی سا وبُٔ وبسٌشاٖ خالق اص عیف ٚػیقی اص ثخـٟبی ٔختّف ،اسائٝ ٔیذٞٙذ، وٝ ٔیتٛا٘ذ ثٝ عٛس وبُٔ ،ػ

وٙذ.ٔٛ٘تشاَ ٚ ثبسػّٛ٘ب ٘ٝ تٟٙب تٛػظ ٔحّی ٞب تٛكیف ٔیـٛ٘ذ ثّىٝ ثٝ عٛس ثیٗ إِّّی ،ثٝ كٛست ؿٟشٞبی ص٘ذٜ، ِجٝ داس 

 تٛكیف ٔیـٛ٘ذ وٝ دس آٟ٘ب ٕٞٝ چیض ثٝ عٛس ٔتفبٚتی ا٘دبْ ٔیٍیشد.

سا ( ”QI“ دس ٔٛ٘تشاَ )یب ”Quartier de l‟Innovation„„دس ثبسػّٛ٘ب ٚ   ”@22„„ایٙدب ٔب دٚ ٘بحیٝ ی تِٛیذی ٘ٛاٚس اكّی ثٝ ٘بْ 

ٔغبِقٝ ٔیىٙیٓ وٝ پیشٚ ؿجىٝ تحّیّی اػت وٝ دس ثبال ٕ٘بیؾ دادٜ ؿذٜ اػت.ایٗ دٚ ٘بحیٝ ی ٔجتىشا٘ٝ ،ٕ٘یتٛا٘ٙذ ثشاحتی ٔٛسد 

تبصٜ وبس خٛد سا ؿشٚؿ وشدٜ اػت.ثب ایٗ حبَ،  QIدشثٝ وشدٜ اػت، دس حبِیىٝ یه دٞٝ پیـشفت سا ت  22@ٌیش٘ذ. ٔمبیؼٝ لشاس 

چیضی وٝ لبثُ تٛخٝ اػت ایٗ اػت وٝ ٞش دٚ ٘بحیٝ اص یه ٔؼیش دس تبسیخ فجٛس وشدٜ ا٘ذ، صیشا ٞش دٚ ثٙشٞبی كٙقتی فقبَ دس 

ا فقبِیت ٞبی كٙقتی خذیذی سا دس دػتٝ عَٛ لشٖ ٘ٛصدٞٓ ثٛدٜ ا٘ذ، وٝ ثٝ تذسیح دس اٚاػظ لشٖ ثیؼتٓ تشن ؿذٜ ا٘ذ ٚ اخیش

 ٞبی ٔـبثٝ تٛػقٝ دادٜ ا٘ذ.

دادٜ ٞبیی سا وٝ ٔب اػتفبدٜ وشدٜ ایٓ، ثش ٔجٙبی ٔغبِقٝ ی كٛست ٌشفتٝ تٛػظ چٙذ ؿشوت وٙٙذٜ ثشای ٔذسػٝ ی تبثؼتب٘ی  

دس صٔیٙٝ ی ٔذیشیت خاللیت ثبسػّٛ٘ب ٚ ٔٛ٘تشاَ اػت،  یه ثشسػی فٕیك اص دٚ ٘بحیٝ سا ا٘دبْ داد٘ذ ٚ ثب ثیـتش  2010

لبحجٝ وشد٘ذ.ٔدٕٛفٝ ٞبی دا٘ٝ سیض دادٜ ٞبی اكّی ثب ٔـبٞذات ٔؼتمیٓ پیـىؼٛتبٖ اكّی ٔؼئَٛ تٛػقٝ ی ایٗ ٘ٛاحی ٔ

ثیـتشی كٛست ٌشفت ٚ ٔدٕٛفٝ دادٜ ٞبی ثب٘ٛیٝ ثش سٚی ٔىبٟ٘ب، فضبٞب، پشٚطٜ ٞب ٚ سٚیذادٞبی ٔٛخٛد تٛػظ خجشػبصاٖ ٔٛسد 

دس دٚ ٔغبِقٝ ی ٔٛسدی تشویجی ٘ؾبست لشاس ٌشفت )ٔٙبثـ فٕٛٔی ٚ ػبصٔب٘ی(.دادٜ ٞب ٚ اعالفبت ،ٟ٘بیتب خٕـ اٚسی ؿذ٘ذ ٚ 

 ٌشاٚسی ؿذ٘ذ.

 بارسلونا 22 @ -6

ٞىتبس صٔیٗ كٙقتی دس ٔشوض ثبسػّٛ٘ب  200ثٝ تبییذ ؿٛسای ؿٟش ثبسػّٛ٘ب سػیذ، دس اثتذا، دس تجذیُ  2001،دس ػبَ  22@پشٚطٜ 

سا تٛػقٝ داد.ثٝ فٙٛاٖ یه تالؽ  ثٝ یه ٘بحیٝ ی تِٛیذی ٘ٛاٚس ؿبُٔ ؿذ، وٝ ثش فقبِیتٟبی ٔتٕشوض ثش دا٘ؾ تٕشوض یبفت ٚ آٟ٘ب

، عشاحی ؿذ ،ثب خّك ٔحیغی  Poblenou Quarterثشای عشاٚت ؿٟشی، ایٗ پشٚطٜ ثشای رخیشٜ ی پٛیبیی التلبدی ٚ اختٕبفی 

ٔتٙٛؿ ٚ ٔتقبدَ ثب ٔشاوض تِٛیذی ،ٔؼىٗ اختٕبفی، تؼٟیالت ٚ فضبٞبی ػجض ایٗ وبس كٛست ٌشفت.ثٝ فٙٛاٖ یه تالؽ  تدذیذ 

ثٝ یه پبیٍبٜ فّٕی،فٙی ٚ فشٍٞٙی  Poblenou Quarterبدی ،ایٗ پشٚطٜ یه فشكت ٔٙحلش ثٝ فشد سا ثشای تجذیُ حیبت التل
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ٟٔٓ اسائٝ ٕ٘ٛد.ثٝ فٙٛاٖ یه تالؽ تدذیذ حیبت اختٕبفی، ایٗ پشٚطٜ ثشای عشفذاسی اص ؿجىٝ ػبصی وبسؿٙبػبٖ ٔختّفی وٝ دس 

ٞبی اثتىبسی سا تشغیت وشدٜ ٚ ٔٛسد حٕبیت لشاس ٔیذٞٙذ وٝ ٕٞىبسی ثیٗ  ایٗ ٔٙغمٝ وبس ٔیىٙٙذ، ػبختٝ ؿذ، دس حبِیىٝ پشٚطٜ

 ؿشوتٟب، ٔٛػؼبت ٚ ػبوٙیٗ ٞٓ چٙیٗ ػبصٔبٟ٘بی اختٕبفی، تحلیّی ٚ فشٍٞٙی سا پشٚسؽ دٞٙذ.

% 70ٔٛػؼٝ ثبصسٌب٘ی ٚ ػبصٔبٖ خذیذ سا ٔیؼش ٕ٘ٛدٜ اػت ،وٝ اص ایٗ تقذاد  1441، آٖ تبػیغ 22@اص صٔبٖ ساٜ ا٘ذاصی پشٚطٜ 

آٟ٘ب سا ثٝ فٙٛاٖ ٘ٛاحی ٔٛسد اِٚٛیت لّٕذاد ٔیىٙٙذ:فٙبٚسی ٞبی  چٙذ  22@دػتٝ ای وبس ٔی وٙٙذ وٝ ٔمبٔبت  5دس یىی اص 

% اص ایٗ ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ثٝ تبصٌی 44.6سػب٘ٝ ای،اعالفبت ٚ استجبعبت، فٙبٚسی ٞبی پضؿىی ،ا٘شطی ٚ عشاحی. ثٝ عٛس وّی، 

ؿغُ خذیذ ایدبد ؿذ )ثیؾ اص ٘یٕی اص آٟ٘ب تٛػظ فبسك اِتحلیالٖ دا٘ـٍبٞی  42.000ساٜ ا٘ذاصی ؿذٜ ا٘ذ ٚ ثیؾ اص 

پشؿذ(.ٚخٛد ایٗ ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ٚ ػبصٔبٟ٘ب ،ػشٚیغ ٞبی ٚیظٜ سا )وٕه ٞضیٙٝ ٞب، ثشای دػتشػی ثٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی یب خغش 

 ٚت خزة وشد .وشدٖ ػشٔبیٝ،ؿجىٝ ػبصی ٚ غیشٜ( ثشای وبس آفشیٙب٘ی اص ٘ٛاحی ثب اِٚٛیت ٔتفب

 22@مرکس زمین  -7

ٞؼتٙذ وٝ ثٝ ٔٙؾٛس تؼٟیُ سٚاثظ حشفٝ ای دس ٘بحیٝ  "ثٝ پبییٗ–ثبال "،ػبصٔبٟ٘بی  22@ثیـتش ایٗ ػبصٜ ٞبی ٔشوض صٔیٗ دس 

اػت.ثٛدخٝ ی اوثش آٟ٘ب اص ػٛی ؿٛسای ؿٟش ثبسػّٛ٘ب تبٔیٗ ٔیٍشدد.ثبسػّٛ٘ب اوتیٛا، وبسٌضاسی تٛػقٝ ٔحّی ؿٛسای ؿٟش 

پشٚطٜ ٔٙلٛة ؿذ،  16خّك ؿذ.ایٗ ؿشوت ؿٟشداسی ،وٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔحُ پشٚسؽ تدبست صادٜ ؿذ، ثب  1986ب، دس ػبَ ثبسػّٛ٘

وٝ ثٝ ٔشخـ ٔحّی ٚ ثیٗ إِّّی دس حٕبیت اص وبسآفشیٙبٖ ،٘ٛاٚسی ٚ پیـشفت حشفٝ ای ٚ وبسآفشیٙی تجذیُ ؿذ.ٔٛػؼٝ اكّی 

فقبِی دس استمبء التلبدی ٘بحیٝ ٚ دس تٛػقٝ ی ثیٗ إِّّی فقبِیتٟبی اػت وٝ ثٝ عٛس  22@دیٍش اص ٔشوض صٔیٗ، ؿشوت ٌشٚٞی 

وبسآفشیٙی ،فّٕی ٚ آٔٛصؿی ؿشوت داس٘ذ.آٖ ثٝ پشٚطٜ ٞبی ٔختّف ٔٙتٟی ٔیـٛد ٚ ثٝ ٔٛػؼبت خٛد، ػشٚیغ ٞبی پـتیجب٘ی 

شی دس ٞش یه اص دػتٝ ثٝ پبییٗ دیٍ–ا٘دٕٗ ٔٛػؼبت ٚ تدبست .ٔٛػؼبت ثبال  22@ٔختّفی سا اسائٝ ٔیذٞذ، ٕٞب٘ٙذ ؿجىٝ 

( دا٘ـٍبٜ پبٔپیٛ فبثشا، تٕشوض ثش استجبعبت ٔشثٛط ثٝ آٔٛصؽ، تحمیمبت ٚ تِٛیذ ، 1ٞبی اِٚٛیت ٘بحیٝ تخلق داس٘ذ ٚ فجبستٙذاص 

( ٔشوض ٘ٛاٚسی سػب٘ٝ ای ثبسػّٛ٘ب 3ثبسػّٛ٘ب ٚ ٔذسػٝ ی خذیذ ٟٔٙذػی كٙبیـ ثبسػّٛ٘ب ٚ  -UPC( آٔٛصؿٍبٜ ٞبی ٟٔٙذػی 2

(CIBM ،وٝ تحمیمبت، ٘ٛاٚسی ٚ پشٚطٜ ٞبی تِٛیذی آصٔبیـی سا دس حٛصٜ ی استجبعبت ٚ تِٛیذ ػٕقی ثلشی اخشا ٔیىٙذ ،)

( 5اػت ٚ  ICTدیدیتبَ خذیذ ،وٝ ثٝ ٔٙؾٛس ٕٞىبسی دس تٛػقٝ ی خبٔقٝ ی اعالفبت ٚ سؿذ ثخؾ  ICT(ٔشوض فٙبٚسی 4

تبَ ثبسػّٛ٘ب وٝ ثخـی اص یه ؿجىٝ اص آصٔبیـٍبٜ ٞبی ٚ ٔٛػؼٝ دیدی 22@،ٞذایت ؿذٜ اص ػٛی  22@آصٔبیـٍبٜ ص٘ذٌی 

ؿٟشی ٔختّف سا ؿىُ ٔیذٞذ وٝ تٛػظ ثخـٟبی فٕٛٔی ٚ خلٛكی وبس ٔیىٙذ وٝ ثٝ ٔٙؾٛس تٛػقٝ ی ٔحلٛالت ٚ خذٔبت 

 خذیذ اػت. ICTفٙبٚسی  ٞبی ٔٛثبیّی ٔجتٙی ثش 
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 22@زیر زمین  -8

س ٘بحیٝ ای ٚالـ ؿذٜ ا٘ذ وٝ دس ٘بحیٝ پبثّٙٛ ٚالـ ٘ـذٜ ا٘ذ.ٚ ثیـتش ثیـتش اػتقذادٞبی خالق دس ؿشوتٟبیی وبس ٔیىٙٙذ وٝ د

وبس ٕ٘یىٙٙذ.دس ٘تیدٝ، صیشصٔیٗ دس ایٗ ٘بحیٝ ثیـتش ثذٖٚ تٛخٝ ثبلی ٔی  22@ػبوٙیٗ ٘بحیٝ دس ؿشوتٟبی ثب تىِٙٛٛطی ثبالی 

دٜ ا٘ذ تب ٔشدْ لبدس ثٝ ص٘ذٌی وشدٖ دس  ٔب٘ذ. ٔمبٔبت ٔحّی ثٝ عٛس وبُٔ اص ایٗ ٔٛلقیت آٌبٞٙذ ٚ الذأبت ٚػیقی سا ا٘دبْ دا

٘ضدیىی ٔحُ وبس خٛد ثبؿٙذ تب خٛاٞبٖ تٛػقٝ ی فشٚؿٍبٜ ٞب ٚ تدبست ٔحّی ثبؿٙذ ٚ ػشص٘ذٜ ثٛدٖ ٘بحیٝ سا دس وُ ٔؼیش سٚص 

تضٕیٗ وٙٙذ. خب٘ٝ ٞبی ػٙتی ثٟجٛد یبفتٙذ،ٔؼىٗ ٞبی حفبؽت ؿذٜ ی دِٚت خذیذ ػبختٝ ؿذ٘ذ، البٔتٍبٜ ٞبی وبسٌشی 

افتتبح ؿذ، ثشخی ػبختٕبٟ٘بی كٙقتی ثٝ ٚاحذٞبی ٔؼىٗ ػبصی اص ٘ٛؿ اعبق صیش ؿیشٚا٘ی تجذیُ ؿذ٘ذ ٚ ٟ٘بیتب ،یه  ٔٛلتی

ثش٘بٔٝ پٛیبیی خذیذ ساٜ ا٘ذاصی ؿذ.ثب ٚخٛد ایٗ اثتىبسات ثیـٕبس، ؿٟشٚ٘ذاٖ ٔحّی صیبدی ،ا٘تخبة ٞبی ؿٟشداسی سا ٔٛسد ا٘تمبد 

 ٚالقیت اختٕبفی ٔٙغمٝ لّٕذاد ٔیـٛد. ثٝ كٛست تبحذی خذا اص 22@لشاس داد٘ذ، 

ثشخی ٚیظٌی ٞبی لبثُ تٛخٝ یه ٔٙغمٝ ی تِٛیذی ٘ٛاٚس سا ٘ـبٖ ٔیذٞٙذ،أب ثیـتش اثشات خبسخی ٔثجت ،اص  22@ٔٙغمٝ 

ایدبد ٔیـٛ٘ذ، وٝ تٛػظ ؿٟشداسی ٞذایت ٔیـٛد، ٚ ٞٙٛص یه اوٛػیؼتٓ خالق سا تِٛیذ  "ثٝ پبییٗ-ثبال"تالؿٟبی 

پذیذ آٔذٜ ا٘ذ.یه ٔٙغمٝ ی خالق حمیمی ٔجتٙی  "ثٝ ثبال-پبییٗ"ثؼیبس ٔقذٚدی، خٕـ ٞب یب ا٘دٕٗ ٞب اص پٛیبیی ٕ٘یىٙذ.خٛأـ 

ثش ؿَٕٛ اختٕبفی ٚ تٙٛؿ فشٍٞٙی ٔؼتّضْ ایٗ اػت وٝ تقبّٟٔبی اختٕبفی دس یه حٛصٜ ی خبف ٔتٕشوض ٘جبؿٙذ )ٔٛػؼبت 

تبویذ لشاس دادٜ ؿذ، ٔمبٔبت ٔحّی ،وبٔال اص خاللیت ٔحذٚد ٔٙغمٝ آٌبٜ  ثبصسٌب٘ی ٚ ٟ٘بدٞبی ثبالی صٔیٗ(.ٕٞب٘غٛس وٝ لجال ٔٛسد

ٞؼتٙذ.ثب دس رٞٗ داؿتٗ ایٗ ٔؼئّٝ،ٔب اوٖٙٛ ػقی داسیٓ ایٗ ٔٛلقیت سا ثش ٔجٙبی ٔىبٟ٘ب، فضبٞب،پشٚطٜ ٞب ،ؿجىٝ سٚیذادٞب 

 تحّیُ ٕ٘بییٓ.
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 مونترال در ینوآور منطقه .1 شکل

 22@مکانها و فضاهای  -9

ٕٞیـٝ یىی اص اِٚٛیت ٞبی ؿٟشداسی ثٛدٜ اػت.ثب ایٗ حبَ، حذالُ دس ثذٚ پشٚطٜ، ٔىبٟ٘بی ثؼیبس  22@ثش٘بٔٝ ؿٟشػبصی 

،یه پخؾ  ICTٔقذٚدی دسن ؿذٜ ا٘ذ ٚ ثشای استمبء چٙذ ٌشایـی ٚ ٔاللبت ٞبی آصاد ػبختٝ ؿذ٘ذ.یه پشٚطٜ ٕٞب٘ٙذ خب٘ٝ 

ICT ٞذایت ٔیـٛد ثب ٔـبسوت  ٚ ٔشوض آصٔبیؾ وٝ تٛػظ ؿٛسای ؿٟش ثبسػّٛ٘بGeneralitat de Catalunya   ٝٔٛػؼ ٚ

،آٖ للذ داسد سٚاثظ ثیٗ  MediaTICدیدیتبِی ثبسػّٛ٘ب، ثٝ عٛس آؿىبس للذ داسد چٙیٗ ٔىب٘ی ثبؿذ.ثب لشاس ٌشفتٗ دس ػبختٕبٖ 

د٘یبی حشفٝ ای ٚ ٞٓ ص٘ذٌی ٞش  ٞب ٞٓ دس ICTٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ٚ فٕٛٔی سا استمب دٞذ ،ثب اسائٝ ی ٕ٘بیؾ ٞبیی اص وبسثشدٞبی 

( ثٝ كٛست یه تؼٟیالت چٙذ ٌشایـی تلٛس PBMسٚص ایٗ وبس كٛست ٔیٍیشد.دس یه ؿیٜٛ ٔـبثٝ ،پبسن سػب٘ٝ ای ثبسػّٛ٘ب )

ثلشی ،اداسات، ٔشاوض آٔٛصؿی، تحمیمبتی ٚ ا٘تمبَ فٙبٚسی،البٔتٍبٜ ٞبی وٛتبٜ -ؿذٜ اػت، وٝ لشاس اػت تؼٟیالت فٙی ػٕقی

یی ثشای ٕ٘بیـٍبٜ ٚ تقبُٔ ثب ٘بحیٝ ٔحّی  سا ٌشداٚسی ٕ٘بیذ. دس ایٗ ٔٙغمٝ، ٘مؾ ثیـتش ٔىبٟ٘ب ثٝ كٛست ٔحُ ٔذت ٚ فضبٞب

ایذٜ ٞبیی ثب تٛػقٝ ی دس ػغح خٟب٘ی ،٘ؼجتب ٔحذٚد ثبلی ٔی ٔب٘ذ.ٔفْٟٛ ٚ ٚخٛد ٟ٘بدٞبی آوبدٔیه اخیش دس ایٗ ٔٙغمٝ 
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( ٚ ٔشاوض تحمیمبتی R&Dقذادی اص الثشاتٛاسٞبی تحمیك ٚ تٛػقٝ ) ،ٔٛلقیت خب٘جی آٟ٘ب سا ؿشح ٔیذٞذ.تِٛیذ دا٘ؾ ،دس ت

ٔتٕشوض ٔیـٛد، ٕٞب٘ٙذ تقذادی اص ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ٔجتىش ٚ تخللی ،دس ٔمبیؼٝ ثب تقذادی اص ٔٛػؼبت ٔـبٚس یب اسائٝ 

ذایؾ یه فضبی خٕقی دٞٙذٌبٖ ػشٚیغ دس ػغح پبییٗ ثبلی ٔی ٔب٘ذ )آطا٘غ ٞبی ٔؼبفشتی، وشایٝ ٚیذئٛ ٚ ...(.ایٗ فُٕ پی

تِٛیذ دا٘ؾ سا ٔحذٚد ٔیىٙذ.دس ٚالـ ،ثشای استمبء ٔٙغمٝ ، ٔٛفك تشیٗ اثتىبس فُٕ كٛست ٌشفتٝ تٛػظ ؿٟشداسی ،اػتفبدٜ اص 

تلٛیشؽ ثٛدٜ اػت.فٙبكشی ٕٞب٘ٙذ ٌِٛٛٞب، ؿقبسٞب یب سً٘ ٞبی ٔٛسد افتخبس ؿٟش، ثش سٚی وُ  "فشٚؽ"ِیجُ ثبسػّٛ٘ب ٚ ثش٘ذ 

ٛٔی دیذٜ ٔیـٛد.ثبسػّٛ٘ب ،فشَٔٛ ثشد خٛد دس ٔیذاٟ٘بیی سا ٔیپزیشد وٝ دس آٖ ٔیبدیٗ تٕبیُ داسد خٛد سا استمب تىیٝ ٌبٜ ٞبی فٕ

 دٞذ )تدبست/ التلبد، فشًٞٙ ،تٛسیؼٓ، ...(.

 و رویدادها 22@پروشه های  -11

یه ٌشدٕٞبیی ثیٗ إِّّی  BARCELONA HITؿٟشداسی اص چٙذیٗ پشٚطٜ ٚ سٚیذاد ثشای استمب ٔٙغمٝ حٕبیت ٔیىٙذ.وٙفشا٘غ 

ػبال٘ٝ اػت وٝ سٞجشاٖ تدبسی، ٕ٘بیٙذٌبٖ آوبدٔی ، وبس آفشیٙبٖ، ػشٔبیٝ ٌزاساٖ ٚ پیـٍبٔبٖ دس ایٗ فشكٝ ٞب سا ٌشد ٞٓ ٔی 

ٞٓ  HIT اخبصٜ ٔیذٞذ ؿشوت وٙٙذٌبٖ تجبدَ دا٘ؾ، ایذٜ ٞب ٚ تدبسة خٛد سا دس یه ٔحُ ٔـتشن داؿتٝ ثبؿٙذ. HIT آٚسد.

یه سلبثت ثیٗ إِّّی سا  HITاسای أتیبص ٚیظٜ سا ثشای وبسآفشیٙبٖ دس خؼتدٛی ػشٔبیٝ اسائٝ ٔیذٞذ.ٟ٘بیتب، چٙیٗ یه فضبی د

وبس آفشیٗ اص یه پبیٍبٜ ثشای اسائٝ پشٚطٜ ٞبی خٛد ثٟشٜ ثجش٘ذ ٚ اص ثشخی حٕبیتٟبی ٔبِی ثٟشٜ  25اسائٝ ٔیذٞذ وٝ اخبصٜ ٔیذٞذ 

،یه اثضاس ٟٔٓ دس اػتشاتظی تلٛیش ػبصی اػت وٝ تٛػظ ؿٟش ٞذایت  BARCELONA HIT ٔٙذ ؿٛ٘ذ.ثٝ خبعش ثقذ خٟب٘ی آٖ،

ٔیـٛد. پشٚطٜ ٞب ٚ سٚیذادٞبی دیٍش ،وٝ تٛػظ ؿٟشداسی ساٜ ا٘ذاصی ؿذٜ ا٘ذ،تٕبیُ داس٘ذ ثش سٚی سٚاثظ ثیٗ افشاد ٚ ػبصٔبٟ٘ب 

ؿبیؼتٍی حشفٝ ای ٞٓ چٙیٗ تدبست تٕشوض ٕ٘بیٙذ ٚ ٞذفـبٖ ػبخت یه خبٔقٝ اػت وٝ ثشای اػتقذاد اسصؽ لبئُ اػت ٚ اص 

(،ثشای ٔثبَ، یه سٚیذاد ٔبٞب٘ٝ اػت وٝ دس ػبَ Update Breakfast@22) 22@اثتىبسی حٕبیت ٔیىٙذ.كجحب٘ٝ ثشٚص 

 ساٜ ا٘ذاصی ؿذ، دس ایٗ سٚیذاد افشاد ٔیتٛا٘ٙذ ٕٞذیٍش سا ٔاللبت وشدٜ ٚ ایذٜ ٞبی اثتىبسی خٛد سا ٔغشح ٕ٘بیٙذ. 2004

CreaTalent@22 ثش٘بٔٝ آصٔبیـی اػت ثشای پشٚسؽ اػتقذادٞب دس ٔذاسع اص عشیك پشٚطٜ ٞبی خالق، وٝ ؿبُٔ ٔشاوض  یه

تحمیك ٚ تٛػقٝ ٚ فٙبٚسی ٔختّف، تدبستٟبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ، ٞٓ چٙیٗ دا٘ـٍبٜ ٞبی وبتبالٖ اكّی ٔیـٛد.ؿشوت ؿٟشداسی 

وٙفشا٘ؼٟب ٚ فشٚؿٍبٜ ٞب(، ثؼیبسی اص آٟ٘ب للذ داس٘ذ  ،ٞٓ ا٘تخبة ػشٚیغ ٞبی ٚػیقی سا اسائٝ ٔیذٞذ )ٕٞب٘ٙذ ٔاللبتٟب، 22@

 سا ثٝ خبٔقٝ ی ٔؼتقذاٖ ثیٗ إِّّی ٔتلُ ٕ٘بیٙذ. 22@وبسؿٙبػبٖ 

ٞٓ چٙبٖ ٘یبص ثٝ پیـشفتٟبی فٕذٜ ای لجُ اص فّٕىشد ثٝ كٛست یه  22@ثب ٚخٛد ایٗ پیـشفتٟبی ثؼیبس ٔثجت، ٔٙغمٝ 

اػت، حضٛس افشاد ٚ یب ٟ٘بدٞبی لبدس ثٝ اتلبَ خٛأـ ٔختّف ٚ ثش ؿٕشدٖ ٔبسپیچ خالق ٚالقی داسد.چیضی وٝ دچبس وٕجٛد 
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اػت.وٕجٛد یب فذْ ٚخٛد فقبِیت ٞبی ٞٙشی ٚ فشٍٞٙی ،پیذایؾ ٚ تٛصیـ  22@ "دػتٝ ٞبی ٔختّف "ٟٔبستٟبی ٔٛخٛد دس 

تش ثبلی ٔی ٔب٘ذ.دس وُ  ایذٜ ٞبی خالق ضشٚسی دس ٔٙغمٝ سا ٔحذٚد ٔیؼبصد.دس ٘تیدٝ، دسخٝ تقبُٔ ثیٗ خٛأـ ٔختّف، ضقیف

،تىیٝ )ثیـتش اٚلبت؟( ثش ثبصػبصی فیضیىی ٚ التلبدی ٔٙغمٝ ثٛدٜ اػت.ایٗ فُٕ ثٝ عٛس آؿىبس، یه وبٞؾ دس  22@پشٚطٜ 

 ا٘ٛاؿ ٚ افضایؾ دس اخبسٜ ٞب ٚ اكالح ثبفت اختٕبفی سا دس پی داؿتٝ اػت.

  Quartier de l’Innovation‘‘مونترال و  -11

ساٜ ا٘ذاصی ؿذ، یه ٔذسػٝ ٟٔٙذػی ،دس Ecole supérieurede technologie (ETS)تٛػظ  2009دس ػبَ  QIپشٚطٜ 

وٙبس دا٘ـٍبٜ ٔه ٌیُ تبػیغ ؿذ.ایٗ دٚ ٟ٘بد، ٍ٘شؽ یه لغت ؿٟشی ثب ویفیت ثبال سا پیشأٖٛ چٙذیٗ ٔٛػؼٝ تٛػقٝ داد٘ذ، 

ؿذٜ اػت.ایٗ ٔٛلقیت ٔىب٘ی ثٝ خبعش ٔشوضیتؾ ثب تٛخٝ  ٚالـ ETSوٝ پیشأٖٛ ٘بحیٝ خٙٛة غشثی ٔٛ٘تشاَ ، دس ٔحیظ خٙجی 

 ثٝ ٔشوض ؿٟش ٚ ثٝ خبعش دػتشػی فضب، ا٘تخبة ؿذ.

ا٘تؾبس ٔیشٚد، یه خبٔقٝ پٛیبی، خالق ٚ ػفبسؽ ؿذٜ سا ٌشداٚسی ٕ٘بیذ وٝ اص عشیك ٕٞىبسی پیؾ  QIدس دساص ٔذت، پشٚطٜ 

ٌؼتش ثب دا٘ـٍبٜ ،احتٕبال تٛػقٝ ی ٔٛػؼبت ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی اثتىبسی دس ػغح خٟب٘ی سا خزة ٚ تـٛیك ٔیىٙذ ٚ ثش٘بٔٝ 

یبفت ؿٛ٘ذ.دػتٝ  22@ٔٙبػت ٔیـٛد وٝ ٔیتٛا٘ٙذ دس  ٞبی آوبدٔیه ٚ فّٕی ثشای ٘یبصٞبی ٔحّی دس تمشیجب ٕٞبٖ دػتٝ ٞبیی

 Cité)ثب  ICTوبسٔٙذ دا٘ؾ خٛد( ٚ دػتٝ  6000ٔٛػؼٝ ػشٔبیٝ ٌزاسی اؽ ٚ  Cité du multimedia  ،70سػب٘ٝ ای )ثب 

du commerce electronique ؿشوتٟبی ثضسٌؾ ٕٞب٘ٙذ،IBM  ٚCGI  ٚ6000 اِٚیٗ دػتٝ ٞبیی وبسٔٙذ دا٘ؾ خٛد )

بد ؿذ٘ذ، دس اكُ تٛػظ یه ػیبػت تٟبخٕی ٔجتی ثش افتجبسات ٔبِیبتی ػٛق یبفتٙذ.دس ٕٞبٖ صٔبٖ،٘یشٌٚبٜ ٞبی ثٛد وٝ اید

كٙقتی ػبثك تّٝ وبْ ؿٕبِی ،٘ٛسدِه ،دس خٙٛة ٔٙغمٝ ثٝ یه ٔحُ پشٚسؽ  ٟٔٓ ثشای تدبستٟبی دس ا٘ذاصٜ وٛچه ٚ ٔتٛػظ 

یىی اص ٟٔٓ  QIا٘ؾ ٌضاسؽ ٔیذٞذ(،دس ٘تیدٝ، ٔٙغمٝ ی وبسٔٙذ د 1500وٝ ثشای  SMB 235تجذیُ ؿذٜ اػت )دس حذٚد 

 ٚ دس ثخؾ چٙذ سػب٘ٝ ای ٘ـبٖ ٔیذٞذ. ICTتشیٗ تٕشوضٞبی اػتقذاد سا دس وب٘بدا دس 
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 .بارسلونا در @ 22. 2 شکل

  QIباالی زمین  -12

لبثُ ٔمبیؼٝ اػت )ٔبٞیت فقبِیت ٞب، ا٘ٛاؿ ؿشوتٟب ٚ غیشٜ(.ٔٛ٘تشاَ تبحذی  22@تب حذ صیبدی ثب ثبالی صٔیٗ  QIثبالی صٔیٗ 

،ثب ایٗ ٚخٛد  QIاص ٔضیتی ثشخٛسداس اػت وٝ فقبِیتٟبی اثتىبسی كٙقتی ،لجال دس ٔٙغمٝ ٔؼتمش ؿذٜ ا٘ذ.دػتٝ ٞبی ٔختّف دس 

٘ذ.آٟ٘ب دس ػیّٛٞبیی پشاوٙذٜ ٔیـٛ٘ذ وٝ یه چبِؾ آؿىبس ثشای استمبء خاللیت دس پیشأٖٛ ٔٙغمٝ ثذٖٚ اتلبَ ثٝ ٞٓ ٚالـ ؿذٜ ا

وٝ تقبٔالت ثیٗ فقبِیت ٞبی كٙقتی سا تؼٟیُ  22@ٔٙغمٝ ٔحؼٛة ٔیـٛد.دس آٖ ساثغٝ، ػبصٜ ٞبی صٔیٗ ٔیب٘ی 

 ٔیىٙذ،ٔیتٛا٘ذ یه ٔذَ ٔفیذ ٔٛسد اسخبؿ ثبؿذ.

  QIمرکس زمین  -13

یٗ ،وٓ ٚ ثیؾ تٛػظ ٔٛػؼبت آوبدٔیه ٘ـبٖ دادٜ ؿذٜ اػت وٝ اثتذا پشٚطٜ سا استمب داد ،ٔشوض صٔ QIدس ٔٙغمٝ ٔٛ٘تشاَ 

(ETS   ٚMcGill دس حبِیىٝ دس.)@ثیـتشیٗ اٍ٘یضٜ اص ؿٟشداسی آٔذ، دس ٔٛسد ٔٛ٘تشاَ ،ایٗ پشٚطٜ تٛػظ ایٗ ٟ٘بدٞبی  22،

ٓ خالق ثٝ ؿذت لبدس ثٝ خزة اػتقذاد ٚ دا٘ـٍبٞی ٞذایت ٔیـٛد.ٞذفـبٖ تٛػقٝ، اص عشیك پشٚطٜ ٞبی فٙی ،یه اوٛػیؼت

ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبػت.چبِؾ ،تحشیه خٕـ ٞب ٚ اختٕبفبتی اص یه ٔشوض صٔیٗ غٙی اػت وٝ ثتٛا٘ذ ٔحیظ ص٘ذٌی ، ٟ٘بدٞبی 

دا٘ـٍبٞی ٚ وبِح ٞٓ چٙیٗ وبسٔٙذاٖ التلبد خذیذ سا تّفیك وٙذ.ثشای ا٘دبْ چٙیٗ وبسی، ٔمبٔبت ری كالح ثشای تٛػقٝ پشٚطٜ 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 کىفراوس ملی شهرسازی ،معماری،عمران يمحیط زیست پىجمیه

 

15 

 

INGO  ٖثش٘بٔٝ سیضی وشدٜ ا٘ذ،یه لغت ٘ٛاٚسی وٝ دس ػبختٕب،LEED  ٚالـ دس لّت پشدیغETS  ٔؼتمش اػت، وٝ دس

احتٕبال ثٝ تالؽ ٞبی  QIآ٘دب ٔمذٔبت وبس ،ثٝ كٛست اتبق ٞبی صیش ؿیشٚا٘ی كٙقتی اخبسٜ ٔیـٛ٘ذ،تٛػقٝ ی ٔشوض صٔیٗ 

كبدس ؿذٜ ا٘ذ.یه ػبصٜ ٕٞب٘ٙذ ثبسػّٛ٘ب  "ثٝ ثبال–پبییٗ "ثتىبسات خٕقی ثؼیبس دیٍشی ٘یبص خٛاٞٙذ داؿت، ثٛیظٜ آٟ٘بیی وٝ اص ا

 ثبؿذ. QIایفب ٔیىٙذ، ٔیتٛا٘ذ ٔشخـ ٔفیذی ثشای  22@اوتیٛا وٝ ٘مؾ ٟٕٔی سا دس 

  QIزیر زمین  -14

اػت.ثیـتش اػتقذادٞبی خاللی وٝ دس ؿشوتٟبی ٚالـ دس ٔٙغمٝ  22@،ٞٓ چٙیٗ ٔیضاٖ ثضسي لبثُ ٔمبیؼٝ ثب  QIصیشصٔیٗ 

 Plateau "یب  " Mile End "ص٘ذٌی ٕ٘یىٙٙذ.دػتٝ خالق تشخیح ٔیذٞٙذ دس ٘ٛاحی ٔٛسد ٌشایؾ  QIوبس ٔیىٙٙذ، دس ٘بحیٝ 

وبس ٕ٘یىٙٙذ.تالؽ ثیـتش ثشای ثشاٍ٘یختٗ یه صیش  QIػبوٗ ؿٛ٘ذ.دس ٔمبثُ، ثیـتش ػبوٙیٗ ٔٙغمٝ دس ؿشوتٟبی ٔذسٖ  "

 صٔیٗ حمیمتب خالق ٔتلُ ثٝ الیٝ ٞبی دیٍش ؿٟش ،دس فیٗ حبَ كٛست ٌشفتٝ اػت.

شای ٘ٛاٚسی ٔؼبفذ اػت )ٔؼىٛ٘ی، للذ داس٘ذ یه اوٛػیؼتٓ ثؼبص٘ذ وٝ ث QIثب ٔٛاخٟٝ ثب چبِؾ ٞبی ٔتقذد، تشٚیح دٞٙذٌبٖ 

تدبسی، اختٕبفی، تفشیحی، فشٍٞٙی، فضبٞبی ػجض، تٛػقٝ ٍٟ٘ذاؿت پزیش، اص خّٕٝ یه ػیؼتٓ خبثدبیی دػتٝ خٕقی ٔذسٖ ٚ 

سا ثشای ثٟشٜ ثشدٖ ٚ اػتٙتبج دسع ٞبی آٔٛختٝ ؿذٜ اص ٘مبط لٛت ٚ  QI...(.چٙیٗ ٔٛلقیتی ،تٕبیُ اكّی تشٚیح دٞٙذٌبٖ 

شح ٔیذٞذ.دس آیٙذٜ ٘ضدیه، آٟ٘ب ٕٔىٗ اػت ثشاحتی ػٙخ ؿٙبػی ٔىبٟ٘ب/ فضبٞب/ پشٚطٜ ٞب/ سٚیذادٞب سا ثىبس سا ؿ 22@ضقف 

پٛؿؾ دادٜ ؿذٜ اػت تب الذأبت ػیبػت سا اػتٙتبج ٕ٘بیذ وٝ ثٝ ٔٙؾٛس ػبخت یه ٔشوض صٔیٗ غٙی  22@ثجش٘ذ وٝ دس ٔٛسد 

 ذٜ اػت، یه وّیذ دس تٛػقٝ یه اوٛػیؼتٓ خالق.ٞؼتٙذ، وٝ عجك چیضی اػت وٝ دس ایٗ ٕٞىبسی ٘ـبٖ دادٜ ؿ

 بحث -15

ثبالی صٔیٗ ٚ صیش صٔیٗ ٞش دٚ ثش پبیٍبٜ ٞبی دسٞٓ دا٘ؾ ٟ٘فتٝ دس خبن حبكّخیش ؿٟش ،تىیٝ داس٘ذ تب ثٝ ٕٞذیٍش ٔتلُ 

یش اؿىبَ خٕقی ؿٛ٘ذ.ایٗ پبیٍبٜ ٞب، اغّت تٛػظ ا٘دٕٟٙبی دِٚتی، وبسؿٙبػی یب غیش حشفٝ ای ،ػبصٔبٟ٘بی غیش ا٘تفبئی یب ػب

تحت ٘ؾبست لشاس داس٘ذ، وٝ ٔىبٟ٘ب ٚ فضبٞبیی سا ثشای ٞٓ ثبالی صٔیٗ ٚ ٞٓ صیش صٔیٗ اسائٝ ٔیذٞٙذ ٚ ثٝ عٛس ٔٙؾٓ ،پشٚطٜ ٞب ٚ 

سٚیذادٞبی خذیذی سا ثشای حبٔیبٖ ٔختّف خاللیت اسائٝ ٔیذٞٙذ تب ثٟٓ ثشػٙذ ٚ دس ٞٓ تٙیذٜ ؿٛ٘ذ.ایٗ خٛأـ ٔشوض صٔیٗ، 

ایدبد پٛیبیی خاللیت ایفب ٔیىٙٙذ.اص یه ػٛ، آٟ٘ب ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی سا اص ثبالی صٔیٗ لبدس ثٝ حفش دس صیش ٘مؾ ٟٕٔی سا دس 

ثٝ پبییٗ كٛست ٔیٍیشد.اص ػٛی دیٍش، آٟ٘ب اػتقذادٞبی فشدی صیش صٔیٗ سا ثشای -صٔیٗ ٔیؼبص٘ذ، ایٗ وبس اص عشیك فشایٙذ ثبال

ثٝ ثبال لبدس ٔیؼبصد.ثذیٗ تشتیت، ایٗ خٛأـ ٔشوض صٔیٗ، تٟٙب ٔٙبثـ اِٟبْ -یٗخٛا٘ٝ صدٖ دس صیش صٔیٗ اص عشیك یه فشایٙذ پبی
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ثشای ٞٓ ثبالی صٔیٗ ٚ ٞٓ صیش صٔیٗ ٞؼتٙذ، آٟ٘ب ٞٓ چٙیٗ ٔخبص٘ی اص ٔٙبثـ ؿٙبختی ٞؼتٙذ وٝ اص عشیك  آٖ دا٘ؾ ٔٛخٛد 

 ٔیتٛا٘ذ دسٚ٘ی ٚ یب ثیشٚ٘ی ؿٛد.

وٙٙذٌبٖ وبالٞبی ٔختّف ٔٛخٛد دس ٔحیظ ٔحّی ؿبٖ ٞؼتٙذ.آٟ٘ب اغّت افضبی ایٗ خٛأـ، ٞٓ تِٛیذ وٙٙذٌبٖ ٚ ٞٓ ٔلشف 

ثشای ٔٛػؼبت ثبصسٌب٘ی ٔختّف )ٚ ٌبٞب سلیت( وبس ٔیىٙٙذ ٚ ثٙبثشایٗ،دس تِٛیذ ٔحلٛالت خالق تدبسی ٔحٛس دخیُ ٞؼتٙذ.ثٝ 

ٚطٜ ٞبی خالق ٔحّی دس فٙٛاٖ ؿٟشٚ٘ذ، آٟ٘ب ٔقٕٛال دس وٙؼشتٟب ٚ سٚیذادٞبی كحٙٝ ٔحّی حضٛس ٔی یبثٙذ ٚ ٌبٞب دس پش

ٔٛػیمی ،ٞٙشٞبی ٌشافیىی ،ٞٙشٞبی ثبصیٍشی ٚ اخشا ٚ فیّٓ ٞبی وٛتبٜ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔـبسوت داس٘ذ.ثٝ عشق صیبدی، افضبی ایٗ 

خٛأـ اص ػٍٙش ثٙذی خٛد دس ایٗ ؿٟش ثشای پشٚسؽ فٛسیت ایذٜ ٞبی خالق ؿبٖ ،ثٟشٜ ٔیجش٘ذ )چٝ ٔٛسد آخش ثشای اٞذاف 

ٝ ثشای اٞذاف غیش تدبسی(.دس ٔمبثُ، ایٗ ؿٟش خٛدؽ سا اص فقبِیت ایٗ افشاد ثشای تٛػقٝ ٚ ٌؼتشؽ اسائٝ تدبسی ثىبس سٚد ٚ چ

خالق خٛد، تغزیٝ ٔیىٙذ.ایٗ تقبُٔ دائٕی ثیٗ فشضٝ ٚ تمبضبی وبالٞبی خالق ٚ خذٔبت، وٝ تٛػظ خٛأـ ٔشوض صٔیٗ ٔیؼش 

 ؿذٜ اػت،دس ٔجٙبی پٛیبیی خالق ؿٟش لشاس داسد.

ؿٟش خالق ٕٔىٗ اػت ٔٙدش ثٝ یه افضایؾ ثٟبی ثٟتش ػیبػتٟبی ٔشتجظ ؿٛد وٝ ٔیتٛا٘ذ دس ؿجىٝ ؿٟشٞبی خالق ایٗ ٕ٘بیؾ 

یٛ٘ؼىٛ ثشای تحشیه ٚ عشفذاسی اص ویفیت ٘یشٚٞبی خالق ٞٓ ثٝ عٛس ٔحّی ٚ ٞٓ خٟب٘ی اخشا ؿٛد.یه ؿٟش خالق ثبیذ ثٝ 

ب٘یىی تٛػقٝ پیذا ٕ٘یىٙذ، ٕٞب٘غٛس وٝ دس ٔٛسد ٔٙبعك  كٛست اوِٛٛطی دلیك،صیشوب٘ٝ ٚ ضقیف دیذٜ ؿٛد وٝ ثٝ ِحبػ ٔى

@22  ٚQI  ٘ـبٖ دادٜ ؿذ.اِجتٝ، الذأبت ػیبػت والػیه ،ٕٞب٘ٙذ خزة ؿشوتٟبی پیـٍبْ ثشای ایفبی ٘مؾ ٔٛػؼبت

ٔیٗ( ،ساٜ ثبصسٌب٘ی تىیٝ ٌبٜ )ثٙبثشایٗ تمٛیت ثبالی صٔیٗ( یب خزة اػتقذاد اص دػتٝ ی ٔٛػْٛ ثٝ خالق )ثٙبثشایٗ تمٛیت صیش ص

ٞبی ٔثجت ٞؼتٙذ )ٚ احتٕبال ٔىُٕ(  وٝ پتب٘ؼیُ خالق ؿٟش سا افضایؾ ٔیذٞذ ٚ سؿذ ٚ ثشٚت التلبدی سا ثٝ ٕٞشاٜ ٔی آٚسد.ثب 

ایٗ ٚخٛد، ایٗ تحّیُ ،إٞیت اكّی پشٚسؽ ،تمٛیت ٚ تؼٟیُ تٛػقٝ ی ٔیضاٖ ٔتٛػظ ،ٔشوض صٔیٗ سا آؿىبس ٔیىٙذ، افشاد صیش 

 ٔٛػؼبت یب ٟ٘بدٞبی خالق صیش صٔیٗ ٔتلُ ٔیؼبصد.صٔیٗ سا ثش ٔیـٕشد ٚ ثٝ 

دؿٛاسی اكّی ایٗ دػتبٚسد ،ایٗ اػت وٝ تٛػقٝ یه ٔشوض صٔیٗ ثشای ثشخی ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبی ٟٔٓ دس ػبصٌبسی ٞبی ٔحّی 

وبفی ٕٞب٘ٙذ ٔذاسع ،ٔٛصٜ ٞب یب تبالسٞبی اخشا ػبدٜ ؿذ٘ی ٘یؼت.اٌش چٙیٗ ػشٔبیٝ ٌزاسی ٞبیی ضشٚسی ثبؿٙذ، آٟ٘ب ٕٞیـٝ 

٘یؼتٙذ.ثٝ فٙٛاٖ یه الیٝ ثحشا٘ی اص ؿٟش خالق وٝ وتت لبٖ٘ٛ، اػتب٘ذاسدٞب، ٞٙدبسٞب، لٛا٘یٗ خذیذ ثبصی ٞب ،پتب٘ؼیُ ایدبد 

اتلبالت غیش ٔٙتؾشٜ ٚ ػبیش پبیٍبٜ ٞبی ؿجٝ فٕٛٔی دا٘ؾ ؿشح دادٜ ٔی ؿٛ٘ذ، ٔشوض صٔیٗ تٛخٝ ٚیظٜ اص ػیبػت ٌزاساٖ سا فشا 

بُٔ ایدبد ؿٛد تب اتلبالت ٘ضدیه ثیٗ ٚاحذٞبی ٔختّف لشاس ٌشفتٝ دس ایٗ دػتٝ سا، ٔیؼش ٔی خٛا٘ذ ٚ ثبیذ ثٝ عٛس و

ٕ٘بیذ.چیضی وٝ الصْ اػت، ٔىبٟ٘ب ٚ فضبٞبیی اػت وٝ ؿٟش سا ثٝ یه دػتٍبٜ ٚیظٜ ٔدٟض ٔیؼبصد وٝ ایذٜ ٞبی خذیذ ٕٔىٗ 
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سٚیذادٞبی ٔختّف وؼت ؿٛد ،وٝ ثشای خاللیت اػت اص آٖ پذیذ آیٙذ.ایٗ ٞذف ٔیتٛا٘ذ تب حذی اص عشیك اخشای پشٚطٜ ٞب ٚ 

ٔحّی ثٝ كحٙٝ ی خٟب٘ی آصاد اػت.دس حبِیىٝ ایٗ فُٕ ٕٞیـٝ ٔٛفمیت سا تضٕیٗ ٕ٘یىٙذ ،أب آٖ ٔغٕئٙب دس ایدبد فشایٙذ 

 خالق داخُ ؿٟش دخیُ اػت.
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