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  ﴾ هاي خالي  زمينبرابرراهكار جامعه در  ﴿
  

  مقدمه

هاي خالي به حال خود رها شوند به مكـان انباشـت زبالـه                اگر زمين 

فرصت بازسازي اين مناطق كـاهش خواهـد        و در نتيجه     شده لتبدي

مؤثر براي مقابلـه بـا ايـن         و ابتكارات    اه  راهكارارائه  بنابراين،   .يافت

ها در عين حال كه   اين قبيل نوآوري   .سدر  يمشكل ضروري به نظر م    

شوند تا فـضاهاي       باعث مي   سازند،  اي وارد مي    بندرت به شهر صدمه   

نيز افـزوده   آنها   ارزش   برانباشت زباله   محل   احياء شده و بجاي      ،باز

و توسعه   در نهايت فضاي پاكيزه و سبز در جامعه باعث رونق          .شود

خاصـي را در ميـان      اط  نـش شـده و    هـا     و شكوفايي محلـه   اقتصادي  

  .آورد ساكنين منطقه به وجود مي

  ابتكار فيالدلفيا

 ناند كه در اي     هاي صنعتي پراكنده    هاي خالي در بسياري از شهر       زمين

ها در محـالت      اكثر اين زمين  . ميان سهم فيالدلفيا از همه بيشتر است      

  .اند واقع شده دهند قديمي كه هسته اصلي شهر را تشكيل مي

از ) 1PHS(باغباني و گلگاري پنسيلوانيا      انجمن   ۲۰۰۰ال  در پاييز س  

هـاي خـالي را آغـاز         فعاليت بر روي زمين   طريق طرح سبز فيالدلفيا     

ــرد ــهرداري  .ك ــي آن ش ــار  در پ ــديلابتك ــين تب ــ زم ــالِيه  اي خ

ارائـه    و پويـاتر   تر  پاكيزه مناطق   بههر را   سرتاسر ش ) 2NTI(يها محله

يـك قـرارداد چهـار ميليـون       PHSبا انجمـن ، ۲۰۰۳در سال   وداد

 دومـين  .به مرحله اجرا بگـذارد  اين طرح راساله بست تا   دالري يك 

بـا  .  بسته شـد   ۲۰۰۴دو و نيم ميليون دالر در سال        به ارزش   قرارداد  

و همچنـين در    هـاي خـالي      ينـازي زم ـ در پاكس  NTIوجود اين كه    

 اول  تنهادر سال (داشته  اي    دهـهم عم ـستروكه  ـخرابي هزاران خانه م   

 ايـن   حفـظ پـاكيزگي    ، امـا موضـوعِ    ) زمين خالي احياء شـد     ۳۱۰۰۰

  . مهم استپرسش يكمناطق 

  يك راه حل محلي

   رحـط اين در جامعه مشاركت ضرورت به فيالدلفيا شهري مقامات

                                                 
1. Pennsylvania Horticultural Society.   
2. Neighborhood Transformation Initiative 

  

تنها بديهي است كه مشكالتي با اين گستره و وسعت           .نمودنداذعان  

 PHSاز   ت شـهري  مقامـا . شـود   داوطلبانه برطـرف نمـي     اقداماتبا  

 يـك طـرح     مردم نهاد  از مؤسسات    گيري بهرهدرخواست كردند تا با     

 ۹ي خـالي شـامل      ها  حفاظت از زمين  برنامه  . اجرا نمايد  آزمايشي را 

نـدگان بـه دنبـال      كن  در انتخـاب شـركت     PHS. شود   محلي مي  گروه

 و گلكاري در    سازيپاكسابقه  داراي  بود كه   محلي معتبري    هاي  گروه

 افـرادي كـه توانـايي سـازماني بـراي مـديريت و              ؛دنـد بوان  ش  محله

.  داده بودند  به اين امر نشان   شان را    و عالقه شته  هاي گروهي را دا     كار

 هكـ  لعاده ايـن طـرح بـود      ا  ايجاد اشتغال در برخي مناطق مزيت فوق      

در حال حاضر، در     .ا واقعاً به آن نياز داشتند     ه   محله ساكنين برخي از  

 .شـده اسـت  نفر از ساكنين ايجـاد اشـتغال        ۷۰اين طرح براي    نتيجه  

PHS    هـر   .معتبـر قـرارداد بـست     گروه  اين طرح با دو     براي اجراي 

شـان بـه طـور         قطعه زمين را در محله     ۲۰۰ حداقل   بودگروه موظف   

دوره يكـساله هـشت بـار       يك  آنها طي    .نمايدمنظم و اساسي پاكيزه     

 هــاي مــستعمل را هــا و الســتيك بــه محــل سركــشي كــرده، زبالــه

 يهـاي   آموزش PHS.نددچي هاي هرز را مي آوري كرده و علف جمع

اي هـ    تجهيزات، چگونگي تسهيل كارها و فعاليت      زرا براي استفاده ا   

زنـي و كنـدن       هـاي درسـت چمـن       مقدماتي باغباني از جمله تكنيك    

  .دهد ميارائه به اين افراد ي هرز ها علف

 مشكالت جدي   و با  هاي مختلفي شروع كرد    گروه منتخب با توانايي   

مربـوط بـه مـواد مخـدر در         ي  ها  گودالين آنها   ررو شد كه كمت    روبه

تـروك  هاي م   زميناز  برخي  در  گروه   كارگران. بودا  ه  ز زمين ابعضي  

پنهـان  .  بـود  ر قلمرو فروشـندگان مـواد مخـد       دند كه كر  شهر كار مي  

و يـا انبـوهي از      هاي هـرز    اي بلند علف  ه  اجناس در ميان بوته   كردن  

 عليرغم تمام اين موانـع،    . آسان بود  ها   موجود در اين زمين    يها  زباله

هر دو گروه در ظرف چند ماه عملكرد خـوبي از خـود بـه نمـايش                   

كـارگران  . اين كار آنها تأثير شگرفي بر روي جامعه داشت        . گذاشتند

دهنـد احـساس          از اينكه كار مثبتي را براي جامعه انجام مي        گروه نيز   

بـا جـديت بيـشتري      د تا   رك امر به آنها كمك مي     و اين    شتندخوبي دا 

  . كار خود را دنبال كنند

  آشنايي با مديريت شهري

 )رب جهانيتجا (
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به مـساحت    قطعه زمين    ۱۹۷۱ سال اول اجراي اين طرح بيش از         در

 متـر   ۲۵۰۰۰۰در حـدود    بعـد    سـال     و احياء شد دوميليون متر مربع    

 دو مزيت بزرگ بـراي  يايه انجام چنين طرح  .مربع به آن افزوده شد    

. بخـشد  ميالعاده بهبود      فوق ها را  اهري خيابان ظ ي نما الً او :ر دارد هش

 يكه اين مـوفقيت   شود   ميباعث ايجاد اشتغال براي ساكنين محل       ثانياً  

   .جانبه براي كساني است كه در اين طرح مشاركت دارند همه 

  هاي گل  هاي خالي به باغ تبديل زمين

 بـيش از ده  ابتكـاري چندين گروه محلي در بالتيمور در يـك اقـدام         

 و فـضاي      باغ  هاي كوچك،   به پارك را   و پر از زباله   هزار زمين خالي    

 مؤســسات موجــود در بــالتيمور ۱۹۸۹از ســال . بــاز تبــديل كردنــد

سـه  . انـد   را به فضاهاي باز تبديل كـرده  شهرهاي خالي سراسر      زمين

 بـراي   ها  مؤسسة مردم و پارك   سال پيش يك گروه محلي با عنـوان         

 زمين خالي كه بخش اعظمـي       ۲۴هايش و احياي    برنامهبيشتر  اجراي  

  .از منطقه را فرا گرفته بود قراردادي را با شهرداري امضاء كرد

هاي خالي را به فضايي پر از گـل و گيـاه              اجراي اين پروژه كه زمين    

 نه تنها ساكنين جديدي را جـذب منطقـه كـرد و بـر               مبدل ساخت، 

نيـز در جامعـه بهبـود       ارزش ملك افـزود بلكـه مفهـوم مالكيـت را            

در واقع بسياري از مردم تمام وقت و انرژي خود را صـرف            . بخشيد

هـا     اوقات فراغـت خـود را بـه ايـن فعاليـت            ،اين كار كرده و اغلب    

بيننـد   ساكنين توسط مؤسسة مذكور آموزش مـي      . دهند  اختصاص مي 

احيـاي زمـين    . هاي مربوطه شركت كننـد      تا در درازمدت در فعاليت    

در نتيجـه   .  منطقه بوده و بسيار ارزشمند اسـت       تثبيتي  گامي به سو  

هـاي پـر از خاكروبـه و           نماهاي بدمنظره و مكـان     ، پروژه تكميل اين 

 به مناظر زيبا تبديل شده كه اين امر حاكي          ها زبالة موجود در خيابان   

  .در منطقه است العاده فوقاز پيشرفت 

 ين خـاليِ  زمـ ،هايي كه در نتيجه اين طـرح احيـاء شـد            محلاز  يكي  

در امتـداد  كه  متري   ۱۰۰زمين   اين   .بودآهن     ايستگاه راه  ةنزديك موز 

به پارك كوچكي با گياهان     واقع شده   مسير خط آهن در پشت موزه       

الـذكر اظهـار      مدير اجرائـي مـوزه فـوق      . مخصوص مبدل شده است   

كنندگان بيشتري به موزه شده       اين پروژه باعث جذب بازديد    : "داشت

سوار قطـار  محل را ترك كنند و  كنندگان    ن كه بازديد  قبل از اي  . است

كنم توجه آنها را به اين تجربه شهري معطـوف كـنم              شوند سعي مي  

هاي متروك به فضاهاي زيبـا تبـديل شـده            ها و خانه    كه چطور زمين  

  ."اي را براي جامعه به ارمغان آورده است العاده  فوق وهديه

 خـالي شـهر     هـاي   ين كـار احيـاء زمـ      رمؤسسه ديگري كه دست اند    

   ۱۹۹۳سـال  از .دـباش يـم هاي شـهري فعاليـت مـؤسـسـه ،اسـت

هـاي    هاي جوان است تـا زمـين        مأموريت اين گروه آموزش به گروه     

اين پروژه  .  پاك كنند    و خاكروبه   خالي سراسر شهر را از وجود زباله      

و هـاي بـازي    كـردن زمـين   ها گرفتـه تـا بنـا     از كاشت گياهان و گل    

گروه مذكور بـراي تكميـل      . پلكان مارپيچي را بر عهده دارد     ساخت  

هـا بعـد از       پروژه و آموزش افراد داوطلب براي مراقبت از اين مكان         

هايي را     وابسته قرارداد   با شهرداري و ساير مؤسسات اجتماعيِ      ،اتمام

  .امضاء كرده است

  با توجه بـه مـشاركت سـاكنين   اين پروژه" :مدير پروژه اظهار داشت   

 ايجاد فـضاهاي بـاز      .تأثير شگرفي بر روي مناطق دارد     اجراي آن   در  

ها بر ارزش زمين در آن منطقـه   بزرگ در محلهخواه و  كوچك   خواه

اما اگر همين زمين خالي به حال خـود رهـا شـود باعـث                .افزايد  مي

   ".شود بروز مشكالتي در محل مي

ايجـاد  همگان بر اين امر اتفاق نظر دارند كه پاكسازي يك محـل و               

موضوع ايـن   . اي نيست   يك باغ يا پارك و حفظ آن كار چندان ساده         

ها كار   ها را احياء كرد اما حفظ و نگهداري آن          توان زمين   است كه مي  

كننـد تـا مفهـوم        شـان را مـي       نهايت سعي  ها  اين گروه . مشكلي است 

امــا مــشكل . آل خــدمات داوطلبانــه را بــه جامعــه القــاء كننــد ايــده

ني كه مردم نگران ضـروريات زنـدگي، غـذا و كـار             اينجاست تا زما  

ها همچنان به صورت يك چالش بزرگ بـاقي           باشند حفظ اين مكان   

 .خواهد ماند

  : بعامن

www.pennsylvaniahorticulturalsociety.org/phlgreen/m
aintenance.html 
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