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Abstract 
The emergence of knowledge-based city-regions as the paradigm of the knowledge-based 

economy is one of the effective paradigms for the sustainable development of future cities. 

These regions aim to synthesis the functional, physical, and institutional components of 

knowledge clusters with urban activities to maximize beneficiary of the unique characteristics 

of each region. In regional development, the prerequisite for achieving goals in these regions 

is spatial-physical planning and how they spatially organized their activities and functions in 

the territorial area. The main question of this study is "to achieve sustainable development, 

what are the spatial-physical considerations in Iran special regions in general and Yazd in 

particular?" It identifies the most important actions (physical spatial, transport, housing and 

environment) of science and technology regions plans on global scale by the method of 

secondary analysis and based on the content analysis. comparison the results in Yazd Special 

region with others in Iran indicates the high emphasis on economic aspects, relative attention 

to environmental issues, and minimal attention to quality of spatial organization and the 

relationship between main functional focuses and the cities/regions, transport and housing. 

Considering the unique characteristics of each region, reviewing their function and defining 

their legal position in the hierarchy of planning system in Iran, explaining the goals and 

priorities of development in a comprehensive plan to stabilize these regions in the urban 

sustainable development is indispensable. 

Keywords 

Knowledge-based city-regions, Science and technology special regions, Spatial-Physical 

Planning, Yazd Special region. 

                                                                                                                                                       
 Corresponding Author, Email: sa_khosravani@ut.ac.ir 

Town & Country Planning https://jtcp.ut.ac.ir/ 

Vol. 12, No. 1, Spring & Summer 2020   Print ISSN: 2008-7047 

Manuscript Type: Research Paper Online ISSN: 2423-6268 

 DOI: 10.22059/jtcp.2020.296848.670066 

 

https://ijms.ut.ac.ir/author
https://ijms.ut.ac.ir/author
https://ijms.ut.ac.ir/author
https://ijms.ut.ac.ir/author


  

 

  پایدارتوسعة  در نوین رهیافتی ؛علم و فناوریویژة مناطق 

 (علم و فناوری یزدمنطقة ویژة  :مطالعاتی)نمونة 

 4، رضا اکبری3، محمدرضا نقصان محمدی2آزاده علیزاده ،1نژادسمانه خسروانی

 تهران، تهران، ایران دانشگاه  . دانشجوی دکتری، پردیس هنرهای زیبا،1

 هنر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایراندانشکدة . دانشجوی دکتری، 2
 هنر و معماری، دانشگاه یزد، یزد، ایراندانشکدة . دانشیار، 3
 هنر و معماری، دانشگاه یزد ،یزد ، ایراندانشکدة . استادیار، 4

 (22/12/1398: پذیرش تاریخ ؛09/10/1398: دریافت تاریخ)

 یدهچک
ای پایـاار  شـهره توسعة برای  مؤثرهای از پارادایم محورگیری پارادایم اقتصاد دانشوازات شکلمحور به مهای دانشظهور شهرـ منطقه

فادة اسـت های شـهری در پـ    تهای دانش با فعالیعملکردی، کالبای و نهادی خوشههای مؤلفه. این مناطق با هاف ترکیب استآیناه 
ریـیی  امـه ای، برنمنطقـه عة توسدستیاب  به اهااف این مناطق در  ةزمینشپیباشنا. فرد هر منطقه م ههای منحصربحااکثری از ویژگ 

   پاسخ بهدر پ حاضر سرزمین است. پژوهشپهنة ها در ی آنها و عملکردهاها و چگونگ  سازماناه  فضای  فعالیتکالبای آن-فضای 
ت پایـاار چـه مظح ـا    بـه توسـعه   دسـتیاب  برای  ،یید به طور خاصمنطقة ویژة و  ،ایران به طور عامویژة که مناطق پرسش است این 

ـ   تحلیـل محتـوای طـر    وتجییه بر مبنای تحلیل ثانویروش  کارگیریبهدر ن ر گیرنا؟ با بایا  را کالبای-فضای  ژه در هـای منـاطق وی
 زیاب و ار ( را شناسای محیط زیست کالبای، حمل و نقل، مسکن و ـها )فضای آن اقااماتترین مهمکشور ویژة و مناطق مقیاس جهان  

ادی بـودن وجـوه اقتصـ   پررنـ   دهنـاة ایـران نشـان  ویـژة  یید در تطابق با دیگر منـاطق  ویژة در مناطق  نتایج مطالعاتکنا. تاقیق م 
ارتبـا    یـاب  فضـای  و  نهـای  ن یـر چگـونگ  سـازما    به زمینه حااقل  و توجه زیست  محیطها، توجه نسب  به مسائل رییی آنبرنامه

ـ ارتبا  سـه های اصل  در ارتبا  با شهر و منطقه، حمل و نقل و مسکن است. انونک ای هـ عرصـه »، «ولیـا سیسـتم نـوآوری و ت  » ةجانب
ـ فـرد هـر منطقـه،    ههای منحصربتوجه به ویژگ همراه با « محوردانشمنطقة »و « گیری و سیاستگذاریتصمیم ازنگری در عملکـرد و  ب

به من ور  ،جامع ایتوسعه در قالب برنامههای اولویتتبیین اهااف و  رییی کشور،مراتب ن ام برنامهلسلهسها در تعریف جایگاه قانون  آن
  .استپایاار شهرها ضروری توسعة تثبیت این مناطق در 

 واژگان کلیدی
 .ییدژة منطقة ویکالبای،  -رییی فضای علم و فناوری، برنامهویژة محور، مناطق دانشمنطقة  شهرـ 
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 مه مقد

ه ، بد اندد شدهمحور بازبینی با ایجاد پارادایم اقتصاد دانششهری، توسعة سناریوهای در عصر حاضر 

کننددة  هددای  علم و فنداوری  ویژة رود اقتصاد مبتنی بر دانش و ایجاد مناطق ای که انتظار میگونه

برانگید  قدر    چداشش پایدار و مبتنی بر دانش در شهرها باشد. تغییرات و شدرای   توسعة روند کلی 

هدای مداشی جهدانی،    و بحرا  اقلیمیمحور، تغییرات شد ، تحوالت اقتصاد دانشجهانیام مانند 21

طدور  بده اس . توشید دانش  های طبیعی و مصنوع داشتهتوجهی بر اقتصاد، جامعه، محی آثار شایا  

ن تغییدرات و مددیری    دارویی برای انطباق با ایبه عنوا  نوشدر قاشب علم، فناوری و هنر عمده، 

بسدیاری از شدهرها بده دنبدا       ،بر این اسدا   (.Dur, 2013: 36) شده اس  ها در نظر گرفتهچاشش

هدای توسدعه در   بسیاری از سیاسد   ا  توشید دانش و نوآوری هستند که بر مبنای آ رقاب  بر اس

مانندد   ،دهندد قرار می هررا در مرک  )توسعه( ش هایی که علماند. سیاس های اخیر توسعه یافتهدهه

، شدهر داندش   های دانش، منداطق ندوآوری  (، شهرهای علمی، محله1994 ،1ها )کستل  و ها تکنوپل

 محددورشددهری دانددشتوسددعة و ( 2015، 4پنکددو ؛2006، 3کدداریلو ؛2006، و همکددارا  2)گلدددبر 

بدین فراینددهای   از آنجدا کده همبسدتگی    (. Benneworth et al., 2014 :784) (2008 ،5کانالرییگی )

هدانری  مانندد  شناسانی جامعهکه همواره مورد توجه -های فضاییاجتماعی و فرم-اقتصادیتوسعة 

اثبات شده اسد ،   -پترها  و دیویدهاروی بودهمانند دانانی و جغرافی ،شوفر، وبر و امانوئل کاستل 

 اس . تأثیرگذار های فضایی نی  تغییر فرایندها مبتنی بر دانش بر فرم

، اهمید   ]و ارتبداط از راه دور [شد  دیجیتاشیهای گسترده مربوط به پتانسیلها و فرص ا وجود ب

با (. Ponto & Inkinen,2019: 159) محور از بین نرفته اس و مفهوم محی  فی یکی برای اقتصاد دانش

و شرای  و  اندای بخش دانش اهمی  فراوانی یافتههفعاشی محور، های دانشمنطقه -گیری شهرشکل

هدای  شرای  و محیطی اس  که بخدش فعاشید   بسیار متفاوت از  ،ها نیاز دارندفعاشی محیطی که این 

( با ید  رویکدرد   2010) مارتینیوز (.O’Connor, 2008: 64)اند داشتهنیاز  مبتنی بر توشید بر اسا  کاال

                                                                                                                                                       
1. Castells & Hall, 1994 

2. Goldberg  

3. Carrillo 

4. Penco 

5. Yigitcanlar &Velibeyoglu  
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توسدعة  می  فدرم شدهری بدرای    ها و اهزیرساخ انواع  دربارةهای ارزشمندی را بینشای، رشتهمیا 

ها و امکانات بهتر و بداالتر باشدد، پیفدرف     کند هرچه سطح زیرساخ دهد و بیا  میمیدانش ارائه 

 ،از سدوی دیگدر   (.Nespolo et al., 2018: 10) ای نید  بهتدر خواهدد بدود    های منطقده دانش و نوآوری

اجتمداعی و   -یر خصوصیات اقتصادی ها تح  تأثشوند. آ نمیپدیدار خأل محور در های دانشمکا 

 Carvalho & van)باشدند مدی  ،اندد شدده رید ی  برنامده )شهرها، مناطقی( کده در آ    ییهانهادی مکا 

Winden, 2017: 49.)  شناختی و مفهومی مفخص، مفهوم شهر دانش درچارچوب روش نبودعلیرغم 

ترکیبدی از مبدانی و مفداهیم     سرع  در حا  پیفدرف  اسد  و معمدوال    بهشهری توسعة  متو  نظری

انسانی، کیفی  زندگی، اطالعات سرمایة اقتصاد دانش، سیستم نوآوری، خالقی ، آموزش و پژوهش، 

، به منظدور تبیدین   اندپذیر و مفارک  شهروندا  که برای ایجاد آ  ضروریتحملجامعة و ارتباطات، 

تبیدین مفهدومی و    خدأل، بدا توجده بده ایدن      .(Tuli et al., 2019: 29) شوندگرفته می کاراین مفهوم به

هدا در  ری ی آ پیفینة برنامه نبودسو، و از سوی دیگر نوظهور بود  این مناطق و ی شناختی از روش

محدور  هدای داندش  منطقده  ددکاشبدی  شهردد  -شود که مالحظات فضدایی مطرح میپرسش این  ،کفور

ری ی مناطق ویدژه در  تحلیل محتوای برنامه، دهیادشدستیابی به پاسخ پرسش برای بهترین راه کدامند؟ 

هدد  پدژوهش حاضدر     ،بدر ایدن اسدا    . اس  هاآ به همراه وجوه اشتراک و افتراق  مقیا  جهانی

ر و د ،ایدرا  ویدژة  در مناطق ها آ و ارزیابی محور کاشبدی مناطق دانش -های فضاییویژگیشناسایی 

 ،طدور خدا   بهی د منطقة ویژة  و ،طور عامایرا  بهویژة اس  که مناطق پرسش پاسخ به این  ،نهای 

بده عبدارت دیگدر     در نظدر گیرندد؟  ری ی باید در برنامهرا اقداماتی چه  پایدارتوسعة دستیابی به برای 

 شود؟کاشبدی این مناطق چگونه با زمینه و بستر خود )ی د( مرتب  می –مالحظات فضایی 

در قاشدب  یدری منداطق ویدژه    گهای شکلزمینهی پس از بررس حاضر، پژوهشدر به این منظور 

هدای  طدرح  هدای اسدتراتژی  و  برنامده  محتدوای  ها، آ توسعة و اهدا  محور شهری دانشتوسعة 

هدا شناسدایی و ارزیدابی    فضایی آ  –های کاشبدی و سیاس  وتحلیل شده،تج یهجها  ویژة مناطق 

هدای  سیاسد   بده منظدور ارزیدابی   ش شوند. این اقدام با هد  تدوین چارچوب مفهومی پژوهمی

بدر اسدا  نتدای     در نهای ،  .گیردمیانجام ی د منطقة ویژة بر تأکید با ایرا  ویژة مناطق  هایبرنامه

 .شودمیاقدامات آتی مناطق ویژه در ایرا  تبیین  محور ،این ارزیابی
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 علم و فناوریویژة محور و ظهور مناطق دانششهری توسعة 

اساسی  یبه عنوا  عامل فق نه، کلیدی رشدبرندة پیشی  نیروی تبدیل به « دانش»در عصر حاضر 

های اجتماعی و افد ایش رقابد  میدا     ای برای رشد اقتصادی، توسعهدر توشید، بلکه نیروی محرکه

هدا و بده دنبدا  آ  ایجداد     منطقده  - شهرتوسعة اهمی  دانش در  ،طور کلیبه. اس مناطق شهری 

 و جمعیتدی دانسد .   زیسدتی  محی اقتصادی،  چاشش توا  ناشی از سهرا می مناطق علم و فناوری

بده اقتصداد دانفدی مبتندی بدر      تغییر پارادایم اقتصاد سنتی )قدرت ماهیچه( مبتنی بر سرمایه و زمین 

)قدرت مغد ( و بداشتبح حرکد  از اقتصداد صدنعتی بده اقتصداد         نوآوری و توشید انت اعیخالقی ، 

ویژه هدررف  و کمبود مندابح آب و  به زیستی بحرا  محی ، (Sarimin et al., 2011: 342) خدماتی

 ،و در نهاید   ،(137: 1393)مهکدویی،   خواه در این زمینده معضل بخش کفاورزی و صنایح پرآب

 دیش،)خیران محورهای دانشترین عامل در دستیابی به فرایندنخبگا  علمی به عنوا  مهم مهاجرت

مبتنی بدر داندش و ایجداد    توسعة های که ضرورت اندعواملی ،(154: 1393ه،دزاجانعلی ؛51: 1391

 .کنندمیمناطق علم و فناوری را تبیین 

 
 (1398، نگارندگان) اطق علم و فناوریایجاد من هایتضرور. 1شکل 
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شدهری  توسدعة   هایشد، سیاس بیا  که هایی و چاشش محوردانشه با اش امات عصر هدر مواج

توسدعة  . اندد ظهور یافتده  1محورشهری دانشتوسعة مله رویکردهای جدیدی از ج و شد نی  بازبینی

اطالعدات و اقتصداد   زمیندة  تنها در نهمحور محور تمرک ی مجدد بر عالیق شهر دانششهری دانش

هدای طبیعدی غندی    فرهنگی همراه با محی  د های متنوع اجتماعیبلکه بر فعاشی اس ، محور دانش

ایدی  دموکراسدی، حکمرو ، وجود تحمل و پذیرش چندفرهنگی، کیفی  محی  مصنوعشده، حفاظ 

  (.O’Connor, 2008: 63)کند تأکید میانسانی غنی سرمایة شفا  و 

 
 (Amidon, 2004) تکامل مفهوم شهر دانش. 2شکل 

در رابطده بدا    4داندش  اجتمداع  ةیدا حدوز   3داندش حدوزة  ، 2«شدهر داندش  »مفاهیم مختلفدی از جملده   

 ،کنندد امعه تمرکد  مدی  گیری جبه منظور حمای  از اقتصاد و شکل هایی که بر روی توشید دانشمکا 

(، شهر دانش را جایی که توشید و مصر  دانش و کدارگرا  داندش متمرکد     2015) پنکواند. بیا  شده

ا پرورش . شهر دانش، دانش رنامدمیداند و آمستردام، تورنتو و ملبور  را شهرهای دانش می ،اندشده

 کندد مدی محور اس  و محیطی را برای ایجاد، پرورش و نفر داندش فدراهم   دهد، اقتصاد آ  دانشمی

                                                                                                                                                       
1. KBUD: Knowledge –Based Urban Development 

2. KC: Knowledge City 

3. Knowledge precinct(Yigitcanlar and Bulu, 2016) or knowledge location(Carvalho and van 

Winden,2017) 

4. knowledge community precinct 
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(Tuli et al., 2019: 27) . این مفاهیم حداکی از ابتکداراتی مبتندی بدر ناحیده یدا منطقده بدا هدد           همة

های ایدن  . نمونهشهری هستندمنطقة معین یا  ایمحور در ناحیهدانشففردة های آوری فعاشی گردهم

هدای خدالق و   های علمی، کارخانههای نوآوری، دانفگاههای علم و فناوری، قطبمناطق شامل پارک

نید    علدم و فنداوری  ویدژة  مناطق یا کریدورهای (. Carvalho & van Winden, 2017: 48) باشند... می

مجموعدة  فنداوری را  هسدتند. کریددورهای علدم و     )منطقه( دانش گیری شهریکی از نمودهای شکل

هدای بدا فنداوری برتدر،     های علم و فناوری، مراکد  تحقیقداتی، شدرک    ها، پارکمنسجمی از دانفگاه

دانند که در ید   های انسانی میهای فی یکی و سرمایهپذیر، امکانات و زیرساخ مخاطرههای سرمایه

صا  بده ید  بدازار مصدر ،     جغرافیایی با مدیریتی متمرک  و ساختار حقوقی خا  که با ات ةمحدود

انسدجام در عملکدرد، پویدایی و اقتصداد      ،از ایدن رو . کندمحور توشید میدانشمحصوالت و خدمات 

این ندوع از توسدعه شدکل    پایة  های این نوع از توسعه اس . اقتصادی که برمبتنی بر دانش از ویژگی

عی و مددیریتی را نید    بلکده داندش فرهنگدی، اجتمدا     ،از نوع فنداوری محدن نیسد    فق   ،گیردمی

کسب »گانه این مناطق تجسم و ظهور مارپیچ سه(. 3: 1393 ،همکارا اشدین و زین )شیخ گیرددربرمی

ساختار فضایی ایدن منداطق    تنوع (.Janssen, 2014: 9( )3شکل ) هستند« دوش »و « پژوهش»، «و کار

هدای جدیدد اسد  کده بده      محدرک ایدده   ای را نی  در خدود دارندد،  منطقهشد  تخصصیکه ظرفی  

، پورو داداش )ساسانی شودای منجر میاز آ  رشد اقتصادی منطقه سهای اقتصادی جدید و پفعاشی 

1398 :7.) 

 
 (1398، نگارندگان)محور و عناصر اصلی کریدورهای علم و فناوری دانشهای اقتصاد ویژگی .3شکل 
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 محوردانش هایمنطقه -شهرتوسعة  اهداف

اقتصادی اس  که دانش مرتب  توسعة ی  استراتژی  (KBUD) محوردانش شهری توسعة و اوهلة در 

توسدعة  خددمات بدرای   عرضة قصد دارد با دوم، کند. بندی میبا نوآوری، توشیدات و خدمات را فرموشه

را دنبا  محی  زیستی توسعه و رشد شهری پایدار از نظر ؛ سوم، کیفی  زندگی را ارتقا بخفداجتماعی، 

شهری، در پدی  توسعة چندبعدی  یبه عنوا  رویکرد KBUD(. Ponto & Inkinen, 2019: 159) کندمی

هدای مطلدوب شدهری بدرای     شهری اس  و هد  از آ  ایجاد محدی  توسعة تعاد  میا  ابعاد مختلف 

رید ی فضدایی   برنامده  اگر(. Makkonen & Weidenfeld, 2016: 392) زندگی، کار، اوقات فراغ  اس 

محی  زیسدتی در  حکوم  در ارتباط با وضعی  اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بدنة اقدامات عة مجمو

توا  ری ی فضایی ایجاد کریدورهای علم و فناوری را میبرنامهدر ، (31: 1396 )اکبری،نظر گرفته شود 

هداد. مفهدوم   ندام ن نید     1دانشخوشة   تواای متصور شد که معاد  آ  را میهای خوشهدر قاشب توسعه

هدای  ( مطرح شده اس ، ی  مکا  جغرافیایی پیوسته از شدرک  1998)  2خوشه که توس  مایکل پورتر

. اندد خود به یکددیگر مدرتب   های اشتراکخا  اس  که با  ایآ  در حوزهمؤسسات وابستة مرتب  و 

ها مبتندی  آ  توشیدهایی هستند که ورودی و خروجی های توشیدگرایسازما مجموعة های دانش خوشه

مؤسسدات  هدا،  ندد از دانفدگاه  اهدای داندش عبدارت   ها در خوشده برخی از این سازما  بر دانش اس .

ییگی  .(Nordin, 2012: 9) بنیا مؤسسات دانشهای تحقیقاتی دوشتی و های فکر، آژانستحقیقاتی، اتاق

بندی فضدایی  اشیا، سهم خوشهشهرهای دانش در استر بارةخود درمطاشعة (، در 2008) کانالر و همکارا 

شدهری  توسدعة  فضدایی   هسدتة گیری انواع جدیدد داندش بده عندوا      بنیا  متمرک  و شکلصنایح دانش

ارتباطدات و   آنجدا کده  از  (.Nespolo et al., 2018: 9) کنندد توجه ارزیابی میشایا  بنیا  را مهم و دانش

گیرندد،  ژه علدم و فنداوری شدکل مدی    ها در مناطق شهری تح  عندوا  منداطق وید   فعاشی  این خوشه

اسد . بده   ای ضدروری  ها با عملکردهای شدهری و منطقده  یکپارچگی کاشبدی و غیرکاشبدی)نهادی( آ 

 -درو  شدهر ویدژة  های فعداشیتی منداطق   ها و خوشهیابی فضایی کانو چگونگی سازما  ،عبارت دیگر

 )ذکداوت،  و اشگدوی تدراکم کاشبددی   در قاشب توزیح فضایی جمعی  و فعاشی ، اشگدوی سدفر،    هامنطقه

این مناطق ساختار فضایی ناکارآمد . اس ای و ملی منطقهتوسعة ها در ضامن کارآمدی آ ( 106: 1394

                                                                                                                                                       
1. Knowledge cluster 

2. Michael Porter 
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سدازی بدازار کدار و    یکپارچده میا  مردم، شغل، امکانات، تسهیالت و به تبح آ  عمل فاصلة به اف ایش 

 (.Hepp, 2011: 1) شدود مدی منجر زندگی  کیفی  ،مصر ، کاهش کیفی  محی  زیس  و به طور کلی

محور برای ایجاد تحو  اقتصادی و دانش هایمنطقه -شهرتوسعة  تمرک  های کلیدیحوزه ،طور کلیبه

محدی   توسعة فرهنگی،  - اجتماعیتوسعة اقتصادی، توسعة  ند ازاعبارتعلم و فناوری  تفکیل مناطق

حوزة با تمرک  بر این چهار  علم و فناوریویژة ق مناطتوسعة هد  (. 4شکل ) نهادیتوسعة شهری و 

 Ergazakis) خود منطقة نیازهای و ظرفی  فکری محلی، تاریخ، شخصی  حفظ و با درنظرداشتن کلیدی

et al., 2004: 7)زیستی محی رفاه اقتصادی همراه با جذب استعدادها و سرمایه، پایداری  کرد ، فراهم ،

رفداه و  ایجاد  ،د فضایی و به طور کلیمحلی همراه با نظم اجتماعی های صالحی  و شایستگی سازما

 ,Fernandez -Maldonado & Romein) اسد  کیفی  باالی زندگی برای ساکنا  برای شهرها و منداطق  

2010; Yigitcanlar et al., 2013: 37; Lonnqvist et al., 2012: 358; Soubbotina, 2004: 68.) 

ند از کیفی  زندگی )شامل خدمات، ابنیا  عبارتشهری و شهرهای دانش پایدارتوسعة های محرک

تنوع شهری )جو جها  وطنی های فرهنگی(، و سازما  ،کیفی  محی  زیس ، سطح جرم، حمل و نقل

هدای انسدانی و   محدی   مطلدوب بنیا  به صورت دانشهای محی . و تحمل تفاوت(؛ و حقوق اجتماعی

 (.Ponto & Inkinen, 2019: 159) سته، متنوع و کاربرپسند هستندمحور، در دستر  و پیوطبیع 

هدای داندش   یعندی تخصدص   -هدای داندش   این نکته نی  اهمی  دارد کده نحدوة ظهدور مکدا     

شدت تح  تأثیر بستر مکدانی  به –ها ، مفخصات فی یکی و پویایی توسعه شده برای آ بینی پیش

تدوا   (. در مجموع، مدی Carvalho & van Winden, 2017: 49هاس  )و اقتصادی خا  فضایی آ 

کاشبدی مناطق ویژة علم و فناوری سازوکاری برای سدازماندهی )یدا   -ری ی فضاییاذعا  کرد برنامه

شدهر د     محور در هر دو بخدش محسدو  و نامحسدو    های مهم دانشسازماندهی مجدد( دارایی

ایدن  (. Velibeyoglu, 2008: 2)محور اس  نشای برای توسعة داسازی پایهها، به منظور آمادهمنطقه

های محیطی، اقتصادی و اجتماعی ضروری ها به منظور حفاظ  از زندگی شهری و پایداریدارایی

ها منابح دستیابی به رقاب  اقتصادی محلی و پایداری شهری باشند. به عبارت دیگر، آ و حیاتی می

 گذارند. باشند و بر موفقی  راهبردهای توسعه تأثیرمی
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 (Yigitcanlar et al., 2013: 37) محورمنطقة دانش -. عوامل مؤثر در توسعة شهر4شکل 

 در مقیاس جهانی علم و فناوریویژة مناطق  فضایی ریزیتجارب برنامه

چگونگی  ،علم و فناوریویژة کاشبدی مناطق -ری ی فضاییتجارب برنامه محتوای مطاشعه و تحلیل

هدا در  کاشبددی آ  -ترین راهبردهدای فضدایی  های خود و شناسایی مهماز دارایی این مناطقاستفادة 

های مطاشعاتی مناطق ویژه با این هد ، انتخاب نمونه .کندممکن می راپایدار مناطق توسعة راستای 

هدای هرید    مطاشعاتی، مقیا  و نوع فعاشی زمینة محدودة ها با بر اسا  سه ویژگی تناسب نمونه

و  وشدی سدیلیکو  گمدری،  موند  ویدژة  ویژه در مقیا  جهانی شامل مناطق منطقة طرح  7 ها،از آ 

آری ونا در آمریکا، آتالنتی  در ایرشند، ژانگوانسا  در چین، سوپرکریدور ماش ی، کارناتاکدا در هندد   

 (. 5شکل ) انتخاب شدند

لیدل محتدوای   رید ی فضدایی کاشبددی تح   های اساسی مدورد توجده در برنامده   با توجه به زمینه

های مناطق یادشده چهار دسته راهبردهای فضدایی کاشبددی، حمدل و نقدل، مسدکن و محدی        طرح

هایی فعاشیتی هر ی  از ایدن منداطق و چگدونگی سدازماندهی     ها و خوشهزیستی با تأکید بر کانو 

 شوند.ها را شامل میآ 
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 هانهای مطالعاتی و تحلیل محتوای آفرایند انتخاب نمونه .5شکل 

 هاهای آنو آموزه علم و فناوریویژة های مناطق تحلیل محتوای طرح
ترین مهم. اندشده مداقهری ی فضایی تحلیل و برنامهچهارگانة راهبردهای های منتخب بر اسا  طرح

هدا جداری   هدا در آ  هایی که این فعاشی های فعاشیتی و کانو تعریف خوشه ،مناطق همة وجه اشتراک

مراک  فنداوری و  های مرتب  با های فعاشیتی در این مناطق فعاشی . بیفترین تکرار خوشهاس شود، می

منطقة ویدژة  بنیا  و دانفگاهی اس . در مراک  آموزشی دانش ،اطالعات و تجارت اشکترونی  و سپس

شیتی های فعاهای دوشتی فدرا  و محل استقرار دوشتمردا  نی  ج ء خوشهگمری و ماش ی سازما مون 

تی از جدنس  یهدای فعداش  در مناطقی مانند ژانگوانسا  و آری وندا خوشده   ،مناطق ویژه هستند. همچنین

 ،. همچندین اسد  هدای تجدیدپدذیر   سازی انرژی و اندرژی زیس  و ذخیره صنع  حفاظ  از محی 

ا  از تدو های دیگر نی  می. از فعاشی اس نی  توریسم و سالم  های خوشهآری ونا دارای منطقة ویژة 

)کارناتاکدا(، صدنع  رسدانه و سدرگرمی )مداش ی و       )ژانگوانسدا  و کارناتاکدا(، نسداجی   هوا و فضدا  

 و کارناتاکا( نام برد. وشیسیلیکو و صنع  بیوتکنوشوژی ) ،(وشیسیلیکو 

این منطقه را به عنوا  مکانی که فرم  ،ساشه 30تا  25انداز با چفم گمریمون منطقة ویژة طرح 

هایی اس  بخش اکتفافات و نوآوریاشهامها، فضاهای باز و امکانات رفاهی، ساختما  فی یکی آ ،

را  های علمی جها ها برای پژوهشفرص ارائة این طرح د. کندهد، معرفی میمیکه درو  آ  رخ 

حفاظ   ر نظر دارد.د برد  آنا شذتحفاظ  از مناطق مسکونی، کیفی  زندگی ساکنا  و با توأما  

بدا ندام   شدود. ایدن منطقده    نی  دیده می علم و فناوری ماش یمنطقة ویژة فی  زندگی در طرح از کی
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گدذارده اسد  و هدد     محدور  دانششهری توسعة خود را مبتنی بر توسعة  ،ایکریدور چندرسانه

طبقات اجتماعی د اقتصدادی    همة رسید  به باالترین کیفی  زندگی و ایجاد فرص  برای  خود را

ای مانند ایجاد شهر هوشمند مبتنی بر انسدا   بر اصو  توسعهاین کریدور  ری ی. برنامهکندمیاعالم 

هماهنگ بین انسا  و خداشق او، انسدا  و انسدا ، انسدا  و فنداوری و      رابطة و هماهنگ با طبیع ، 

اندداز سرسدب    چفدم ری ی اکوشوژیکی بدا  انسا  و محی  زیس ، تراکم پایین محی  زندگی، برنامه

های شهری راح ، کارآمد و پیفدرفته بدرای صدنایح و فنداوری اطالعدات      و زیرساخ  گرمسیری

هدا و  ترین راهبرد تنظدیم فعاشید   بندی به عنوا  مهممنطقهدر این مسیر . اس ای متمرک  چندرسانه

 منطقةبه عنوا  ، ژانگوانسا منطقة ویژة ویژگی خا   .اس ماش ی منطقة ویژة های اقتصادی برنامه

علدم و  هدای  پدارک  ،اس . در واقحبین پارک و شهر رابطة به  ، توجه ویژهپکن وفناوری لمع ب ر 

بده   باشدند. توسعه و مقررات شهر بستر خود میسازوکارهای مطابق با فناوری واقح در این منطقه، 

دوجانبدة  شدهری باعدا انتفداع    مسئوال  ویژه و منطقة برقراری تعامالت مناسب بین  ،عبارت دیگر

استراتژی فضدایی  در چارچوب  آتالنتی منطقة ویژة  ،در مقابل از م ایای یکدیگر شده اس . هاآ 

در اسد .   یافتهتوسعه تصادی ایجاد و های اقملی ایرشند با هد  حمای  از رشد صنع  و فعاشی 

ه را بد ها آ  ةدربرگیرندمنطقة و  شده، شناسایی شهرچند ترکیبی توسعة های پتانسیلاین چارچوب 

های شهرهای واقح در ایدن  هماهنگی برنامه ،در این راستا .اس شده معرفی  عنوا  دروازه آتالنتی 

ری ی مناطق ویژه هدم در  های روشنی از قابلی  برنامهنمونه اخیرمنطقة ویژة . اس ی رمنطقه ضرو

دیگدر از  نموندة  باشند. شهری( میناحیة )شهر و  خردای( و هم سطوح )ملی و منطقه سطوح کال 

هدا و  های مسکن، اشتغا ، زیرسداخ  اس  که سیاس  آری ونامنطقة ویژة ری ی چندسطحی برنامه

را در سطح محلی ها گذاریسرمایههای کاربری زمین و را در سطح منطقه و سیاس  زیستی محی 

 مراک  چندسطحی از سطح کالنفهر تا سطح مراکد  روسدتایی را بدا هدد      ،کند. همچنیندنبا  می

ارتباط میا  سدطوح   .کندمیای در منطقه تعریف و مفخص های ج یرهجلوگیری از تفکیل توسعه

کیدد  أتکده   طدوری بده  ،اس  شدنینی  مفاهده وشیسیلیکو منطقة ویژة محلی در طرح  ای ومنطقه

با را  های محلیگیریتصمیمای در منطقهای و واردشد  مفاهیم های منطقهبر همکاری ییبسیار باال

  دارد. هاتصمیم سازیهماهنگهمگن و هد  
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 کالبدی حاصل از تحلیل محتوای تجارب جهانی مناطق ویژة علم و فناوری-های فضایی. آموزه6شکل 

مرکد ی و  منطقة  11با  انداز خود با عنوا  قطب دانش آسیاچفمکارناتاکای هند با منطقة ویژة 

ای بده  خوشده توسدعة  اند، از رویکدرد  ی اصلی واقح شدههاشهر اصلی که در امتداد راه 20بیش از 

وسدع  و جمعید    واسدطة  گیرد. بده  های مختلف در منطقه بهره میحوزهتوسعة یکپارچة منظور 

توسدعة  اقتصادی بده   عالوه بر توجه به وضعی  ،(2021میلیو  نفر تا سا   10توجه منطقه )شایا  

سدطح مفدارک    بنابراین، . کندتأکید میای اجتماعی ری ی صنعتی بر مبنای نیازهبرنامهو  اجتماعی

 سدیلیکو  بده عندوا  یکدی از     درةدهدد.  های مرتب  با منطقه را پیفنهاد مدی بسیار باال میا  سازما 

هدای  طدرح های عملکردی آ ، گدامی فراتدر از   جها  با توجه به پیفرف ویژة ترین مناطق معرو 

شناسدی  بهبود عملکرد همراه با زیبدایی فضایی خود را ای هبرنامهدیگر مناطق ویژه دارد و هد  از 

کده اعضدای آ  را    وشیسیلیکو  هایدهد. نهاد مسئو  تدوین طرحمنطقه )بلوار اصلی آ ( قرار می

بده ادغدام و   ، اسد  هدا، دوشد  و بخدش خصوصدی     کدار، دانفدگاه  وتجار و شاغلین بخش کسدب 

آتدی خدود را بدر    توسدعة  این منطقه توجه دارد.  یکپارچگی بیفتر این منطقه با جوامح ساکن در آ 
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دهدد.  قدرار مدی   های اصلی مبتنی بر این توسعهگرهشناسایی مبتنی بر حمل و نقل و توسعة اشگوی 

با توجه بده مهاجرپدذیری بداالی آ  از راهبردهدای      مساکن قابل استطاع  ةتوسعبه حفظ و توجه 

 .رودشمار میه ری ی این منطقه نی  باصلی برنامه

دهندة استفادة نفا (، 6شکل ) های مناطق ویژه در مقیا  جهانیمطاشعه و تحلیل محتوای طرح

اختار فرد موجود در هر منطقه به منظدور تعریدف سد   ههای منحصربحداکثری مناطق ویژه از ویژگی

اشفعدل  بهدای  متناسدب بدا فعاشید     . این ساختار کامال اس های اصلی منطقه فضایی و تعیین کانو 

ندد برندد   تواها مدی سازی آ فرد و برجستهههای منحصربآینده اس . بررسی ویژگیباشقوة جاری و 

ا هد . ایدن ویژگدی  کندد و به شناسایی بهتر آ  در مقیا  ملی و جهانی کم  کند منطقه را مفخص 

تسدریح   هدا در سازی م ایای این ویژگیبرجستهدشیل اصلی تفاوت مناطق ویژه از یکدیگر هستند و 

 یفبرد اهدا  منطقه شایا  توجه اس .پ

 پژوهشو روش چارچوب نظری  

صداد،  یعندی اقت  ،کلیددی حدوزة  علم و فناوری بر چهدار  ویژة اگر تمرک  مناطق بر اسا  مطاشعات، 

 ،در نظدر گرفتده شدود   هدای شدهری   اجتماع و فرهنگ، محی  و فضای پیرامدو  و نهداد و سدازما    

ها و محدور، همدراه بدا جدذب اسدتعداد     های دانشفکیل شبکهرفاه اقتصادی مبتنی بر ت کرد فراهم

  و کیفید  ارائه رفاه ،همراه با نظم اجتماعی د فضایی و به طور کلی  زیس  سرمایه، پایداری محی 

اسدا    بدر  .هاسد  کاشبددی آ   -ری ی فضاییباالی زندگی برای ساکنا  این مناطق بسته به برنامه

علدم و  یژة و اطقاقدامات فضایی کاشبدی من ةزمینپیشجها ، ة ویژهای مناطق های طرحنتای  آموزه

بتنی بر مکاشبدی  -ترین راهبردهای فضایی که در قاشب آ  مهماس  « پایدارتوسعة اشگوی »فناوری 

 .(7شکل ) ند ازااین اشگو در این مناطق عبارت

کاشبددی، منداطق    –ری ی فضایی و راهبردهای چهارگانة برنامه 7بر اسا  چارچوب تحلیلی شکل 

هدا و  کاشبدی برنامده  -علم و فناوری منت  از مطاشعات و با عنای  به هد  پژوهش، مالحظات فضایی 

-های مناطق ویژة ایرا  بین سا شوند. بازة زمانی طرحهای مناطق ویژة ایرا  تحلیل و ارزیابی میطرح

اند. به منظور تحقدق هدد  یادشدده،    دهای تهیه شباشند که غاشبا  در مقیا  منطقهمی 1385-1393های 
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-ها و طدرح وتحلیل محتوای اسناد، برنامهبه تج یه  1پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر تحلیل ثانوی

کاشبدی، حمدل و   -های مناطق ویژة ایرا  از طریق شن  چارچوب تحلیلی یادشده و راهبردهای فضایی 

های های هر منطقه، اهدا  و سیاس گیرینظر جه پردازد و از این منقل، مسکن و محی  زیس  می

ها بررسی و مقایسة تطبیقی )در مقیا  کفور با یکدیگر و بده صدورت کلدی، بدا مقیدا  جهدانی(       آ 

کاشبدی و ارتبداط بدا    -ها تا چه اندازه به مضامین فضایی شود تا در نهای ، مفخص شود این طرحمی

هدای پدژوهش در ارتبداط بدا     تای  تحلیل حاضر، در نهای ، رهیاف اند. با استناد به نزمینة خود پرداخته

شدود. در منطقدة ویدژة ید د تدالش      مناطق ویژة کفور به صورت عام و خا  منطقة ویژة ی د ارائه می

ری ی تدقیق شود و شود ارتباط راهبردهای چهارگانة چارچوب تحلیلی طراحی شده، با زمینة برنامهمی

 کاشبدی برای منطقة ویژة ی د مطرح شوند. –مکن فضایی بر اسا  آ  سناریوهای م

 
 هاکالبدی آن-. چهار حوزة کلیدی مناطق ویژة علم و فناوری و راهبردهای ارتقای کفیت فضایی7شکل 

                                                                                                                                                       
وجدود اسد ،   بلکه طرح تحقیقی برای تحلیل اطالعداتی کده م   ،پردازددر تحلیل ثانوی محقق به گردآوری اطالعات نمی .1

 پردازد.های موجود به تحلیل وضعی  میکند و بر اسا  دادهتهیه می
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   علم و فناوری در ایرانویژة مناطق ریزی برنامه
 ،همچنین ،چهارم توسعهامة برنمحور از علم و فناوری با هد  تحقق اقتصاد دانایی مناطق ویژهتأسیس 

کفدور مدورد توجده قدرار گرفتده اسد .        ةسداش بیس انداز شده در سند چفمترسیمدستیابی به اهدا  

هدای کدارآفرین،   گیری دانفگاهشکل« محورتحقق اقتصاد دانایی»شفم توسعه بر تأکید برنامة  ،همچنین

بنیدا   توسعة داندش بر تأکید نمودهایی از  های علم و فناوری و مراک  تربی  نیروی کارآفرین و...پارک

اشددین و  )شدیخ زیدن   ده اس و مدیرا  کفوری بوسازا  تصمیمهای اخیر مورد توجه اس  که در سا 

 1389و  1384هدای  وزیرا  در سدا  هیئ  مصوب نامة آیین 8و  5(. بر اسا  مواد 3: 1393 همکارا ،

علم و فناوری در کفور ویژة ای از مناطق سازی نمونهدهپیاعلم و فناوری اصفها  به منظور منطقة ویژة 

سایر مناطق منوط به مطاشعدات آمایفدی   تأسیس و ایجاد و  ،بومی تصویبهای تجربهو کسب و تدوین 

اس  اشمللی توس  شورای عاشی علوم، تحقیقات و فناوری و تصویب هیئ  وزیرا  ملی و مطاشعات بین

در این  گرفتهاقدامات انجامشدند. تأسیس د، تبری ، بوشهر و ی د نی  مفهویژة که پس از اصفها  مناطق 

ها با نتای  تجارب جهانی در تطبیقی آ مقایسة ری ی فضایی و برنامهچهارگانة مناطق از بعد راهبردهای 

بخش تا حدی  های فعاشیتی وتعیین کانو ها مانند قوت در برخی بخشدهندة نفا  ری ی فضایی،برنامه

اقددام   ،در نگاهی کلدی اس .   1نظیر مسکن و حمل و نقل هاییبخشبه  توجه حداقلیو  زیستی  محی

هدای  های اصدلی مبتندی بدر فعاشید     تعیین کانو  ،گرفته اس انجام این مناطق همة مفترکی که توس  

هدا فاقدد تعریدف مفخصدی از     . امدا تعریدف ایدن کدانو     اس این مناطق آیندة های موجود و پتانسیل

هدای درو  منطقده در قاشدب    ها با یکدیگر و به ویژه بدا شدهر  زماندهی فضایی و چگونگی ارتباط آ سا

منطقة ویدژة  طرح  ،با این حا ها اکتفا شده اس . یابی فی یکی آ به مکا فق  اشگویی مفخص اس  و 

نطقدة  محددودة م اسد  و  کرده ( برقرار 1389) شهری اصفها مجموعة اصفها  ارتباط خود را با طرح 

ویژه با شهر منطقة ویژه را به این طرح اشحاق کرده اس  که از نقاط قوت این طرح در برقراری ارتباط 

علم و فناوری کفور در روند حاضر ویژة مناطق  ،فرادس  خود اس . از نگاهی دیگرمنطقة مرک ی و 

کمتر به ایجاد خالقی  و  اند وهای حا  حاضر منطقه توجه نفا  دادههای خود و فعاشی بیفتر به داشته

 نسبی و مطلق هر منطقه توجه شده اس .باشقوة های ها و م ی نوآوری در فعاشی 

                                                                                                                                                       
 ل عمومیخصوصا  حمل و نق ةژوی ةهای اصلی منطقمین زیرساخ أفارغ از بحا دسترسی صرفا  فی یکی و با نگاه ت. 1
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 پایدار مناطق ویژهتوسعة با الگوی  هاتطبیقی آنمقایسة ایران و ویژة در مناطق  گرفتهاقدامات انجام. 8شکل 

پایدار به مباحدا  توسعة ب اشگوی در قاش در مقیا  جهانی همراه با سازماندهی فضا و فعاشی 

هدای  مفدارک  در قاشب این توسعه مباحا  ،ای شده اس . از سوی دیگرتوجه ویژه زیستی محی 

ها( نی  تنظیم شدده اسد  و در قاشدب    سازما مردمی، چگونگی رواب  بین صنع ، مردم و دوش  )

نسبی  مناطقی مانند تأکید هایی با عناوین گوناگو  تبلور یافته اس . در مقیا  ملی علیرغم اتحادیه

کاشبددی  –پایددار فضدایی  توسعة ، کمتر به دیگر ابعاد زیستی اصفها ، مفهد و ی د بر مباحا محی 

کاشبددی   -امات فضدایی در ارتباط بدا اقدد   8 جدو نتایجی که از  ،به طور کلی پرداخته شده اس .

 ند از:اعبارت ،شودآ  با تجارب جهانی حاصل میمقایسة اطق ویژه و من
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 هدا در  هدای آ  هدای فعداشیتی و کدانو    تعیین محدودة فی یکی مناطق ویژه و تعریف خوشه

 محدودة آ ؛

 ری ی ماشی، همچندین، تفدکیالت سدازمانی در    بود  مسائل اقتصادی از جمله برنامهپررنگ

فضدایی در سدطح    –ای مدو  در زمینة مسدائل کاشبددی   رنامههای مناطق ویژه و نبود بطرح

 منطقه و چگونگی توسعة آتی آ ؛

     هدای فعداشیتی در قاشدب    تعریف نامفخص سازماندهی فضایی و چگدونگی ارتبداط کدانو

هدای باشفعدل و وضدح    ها بدر اسدا  قابلید    یابی صرفا  فی یکی آ اشگویی مفخص و مکا 

 موجود نه باشقوه و آیندة منطقه؛

 های محی  زیستی در مناطق ویژة اصفها ، مفهد و ی د بده ویدژه در   توجه نسبی به دغدغه

 زمینة مصر  آب؛

  های مسکن و حمل و نقل، و به طور کلی، ارتباط محل کار و زندگی درنظرنگرفتن سیاس

محور بدرای جدذب طبقدة    نیازهای اساسی ایجاد محی  زندگی مطلوب دانشبه عنوا  پیش

 در مناطق ویژة علم و فناوری؛  خالق و نخبه

 ها و امکانات حمل و نقل منطقه بدو  تدبیر رویکردی خا  ها به م ی اشارة ضمنی طرح

 ها؛کارگیری این م ی و چگونگی به

 درو  منداطق  و شهرها ری یبرنامه و هاطرح در ویژه منطقة مفخص جایگاه نکرد تعریف 

 ویژه. منطقة

پیفدرف  متعداد ، متناسدب و     ةموتدور محرکد   ار ایدن منداطق  بر اسا  رویکرد توسعة پایدد 

به همراه توجه خا  بر محی  زیس  و زندگی انسدا   هماهنگ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

سدازی  فدرد منطقده در کندار بدومی    هدای منحصدربه  ها و ویژگدی کارگیری پتانسیلهستند که با به

 راهبردهدای  تدرین مهدم . کنده تحمیل میتکنوشوژی آثار سوء بسیار کمتری بر محی  زیس  منطق

 در ایدرا   فناوری و علم ویژة مناطق در پایدار توسعة اشگوی بر مبتنی کاشبدی فضایی ری یمهبرنا

 .اند شده ارائه 9 شکل
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عة پایدار در مناطق ویژة علم و ریزی فضایی کالبدی مبتنی بر الگوی توسمههای چهارگانة برنا. راهبردهای بخش9شکل 

 فناوری ایران
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 علم و فناوری یزد  منطقة ویژة کالبدی  -فضایی تبیین اصول

در شدورای عداشی علدوم، تحقیقدات و فنداوری       1393سا  در  تصویب نهایی آ  ی د با منطقة ویژة

ایدن   ،1404اندداز  (. چفم1392 ،آورا  توسعهمفاورا  ساما ) اس کرده ، شروع به فعاشی  کفور

 بده  آسدا   دسترسدی  بدا  همدراه  کفدور  در پیفدرو  ویافتده  توسدعه  مناطقمنطقه را به عنوا  یکی از 

 کده در  به طوری ،کندمعرفی میزیس   محی  دوستدار و فناوری و علمی پیفرفتة هایزیرساخ 

تخصدص  م انسانی نیروی از کیفی  و بهترین کرده، باشفعل را خود هایپتانسیل دانش از ثروت توشید

هدای ایدن   . فعاشی کندمی جذب خود به ی د ایمنطقه هایم ی  از برداریبهره در راستای را شاغل

دار شامل اشکترونی  و فناوری اطالعات در صدنایح  های اوشوی کارگیری فناوریهمنطقه مبتنی بر ب

 .اس م  دار استا  یعنی کاشی و سرامی ، نساجی، انرژی خورشیدی، گردشگری و سالاوشوی 

 
 علم و فناوری یزدمحدودة منطقة ویژة  .10 شکل

هدا بدا   فضایی کاشبدی تجارب جهانی مناطق ویژه و تناسدبات آ   افتراقو وجوه اشتراک  1 جدو 

هدا حدداقل نیداز بدرای     اهمی  دارند کده آ   به آ  دشیل وجوه اشتراککند. ی د را بیا  میمنطقة ویژة 

اصدلی و الزم  هدای  زیرسداخ   ،در واقح اشتراکاتباشند. این ژه میویمنطقة ایجاد محیطی جذاب در 

شده در ایدن منداطق دشدوار    بینیپیشها دستیابی به اهدا  آ تأمین ایجاد مناطق ویژه هستند و بدو  
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توجده ویدژه بده    های اصلی توسعه، و تعریف کانو بندی منطقهند از اها عبارت. این زیرساخ کندمی

، سازماندهی فضاهای بداز و طبیعدی،   زیستی محی های نقل، توجه به حساسی  و انواع مدهای حمل

سدازماندهی فضدایی   نحدوة  منداطق ویدژه در    افتراق. های فی یکی مورد نیاززیرساخ توسعة ایجاد و 

فرد هر منطقده متناسدب بدا شدرای      هاز ویژگی منحصربمتأثر . این سازماندهی اس های فعاشیتی کانو 

علدم و فنداوری   ویژة . بنیا  و اسا  مناطق اس ویژه منطقة فرد هها و اهدا  منحصربنسیلمکانی، پتا

که تصویر ذهنی و سیمای  اندیهای فعاشیتی مناطقهای مستقر در آ  هستند و کانو ها و خوشهفعاشی 

 اس .تأثیرگذار ها فضایی کاشبدی آ توسعة و بر اشگوی  کرده، خا  مناطق را ایجاد

 یزدمنطقة ویژة و تناسبات آن با  تجارب جهانیهای تفاوتفرد، شباهت ها و ههای منحصربویژگی .1 جدول

 یزدمنطقة ویژة  تناسبات با مناطقوجوه اشتراک  فردهویژگی منحصرب مناطق ویژه

 مون  گمری

هدای  کانو  اصلی توسعه بر اسا  گدره  چهار د تعریف

 حمل و نقلی

 سا  30دی تا افقطرح جامح فضایی کاشب ةتهید 

به انواع مدهای  د توجه ویژه

حمل و نقلی به ویژه حمدل  

 و نقل عمومی

هددا و ویژگددیددد توجدده بدده 

 هدددای محدددی حساسدددی 

 زیستی

سازماندهی فضاهای باز و  -

 طبیعی

توسددددعة ددددد ایجدددداد و 

هددای فی یکددی زیرسدداخ 

 مورد نیاز

تعریددف  بندددی ومنطقددهددد 

 صلی توسعههای اکانو 

اصددلی توسددعه )مراکدد  فعدداشیتی،  هددایکددانو تعریددف  -

یدد د( و شددروع  ةویددژة منطقدددانفددگاهی، تحقیقدداتی و... 

 هاکانو ری ی فضایی کاشبدی از این برنامه

 ماش ی

 (KUDمحور )دانششهری  ةتوسع -

هدای  سیاس های نمادین و برندسازی از طریق برنامه -

 فضایی کاشبدی

 به شحاظ اشگوهای فعاشیتی د تناسب

 آتالنتی 

 منطقه د تعریف چهار کریدور در

 و بدده مندداطق روسددتایی و خددا  ددد توجدده ویددژه  

 آ  طبیعی اندازهایچفم

منطبدق بدر کریددورهای     همنطقد فضدایی   د تعریف ساختار

 ی د ةویژ ةمنطقاصلی ارتباطی 

 کارناتاکا

، صدنع  و مدردم    مسدئوال بدین   های مفارکتیبرنامهد 

 اجتماعی(ری ی صنعتی بر اسا  نیازهای برنامه)

 ایتوسعة خوشهد 

 به شحاظ اشگوهای فعاشیتی د تناسب

 ژانگوانسا 
هدای  ویدژه و طدرح   ةمنطقد های طرح ةارتباط دوجانب -

 شهری
 به شحاظ اشگوهای فعاشیتی د تناسب

 وشیسیلیکو 

 برایی  کریدور جامح  ای در قاشبری ی منطقهبرنامهد 

 ری زمینو کارب ،ری ی حمل و نقلیبرنامههماهنگی 

 ری ی مسکن قابل استطاع برنامهد 

ری ی حمل و نقل محدور  برنامهمبتنی بر توسعة منطقة د 

(TOD) 

 بر مبنای ی  کریدور واحد ویژه ةمنطقتعریف  د

 مبتنی بر حمل و نقلتوسعة د پتانسیل استفاده از رویکرد 

 ویژه و اهمی  موضوع مسکنمنطقة مهاجرپذیربود   -

 آری ونا

ریدد ی چنددد سددطحی در سددطوح برنامدده چددارچوب -

 ای و محلی و تقسیم کار بین این سطوحمنطقه

 گردشگری )طبیعی(توسعة های مدو  برای برنامه -

 ی د ةویژ ةمنطقشباه  اقلیمی با  د

 های قوی گردشگری طبیعیپتانسیلوجود  -
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 و هاکانو  تعریف بر یمبتن منطقه هر فضایی سازما  تبیین که ، از آنجا1و جدو   9 شکلبر اسا  

 ند از:ای د عبارتمنطقة ویژة کاشبدی در  –ترین اقدامات فضایی مهماس ، ها اصلی آ  هایپهنه

  های عملکردی منطقه  های اصلی و پهنهتعیین کانو 

  ها متناسب با وضدح موجدود،   و ارتباط میا  کانو  ساختار فضایی منطقهتعریف سناریوهای

 های فعاشیتی آتیی همکار و تثبی  اوشوی هابندی فعاشی خوشه

 فرد منطقه مانند موقعی  مرک ی منطقه در جغرافیای کفور و های منحصربهتأکید بر ویژگی

 ای و ریلی کفورهای اصلی حمل و نقل جادهمحل تالقی شاهراه

       توسعة مبتنی بر حمل و نقل با هد  توسعة یکپارچه و هدفمندد همدراه بدا ارتقدای سدطح

ها و نخبگا  های فضایی کاشبدی منطقه و جذب تنوعی از فعاشی زندگی و جذابی  کیفی 

 های فعاشیتی هد  منطقهدر زمینه

 
 کالبدی آن-فضایی های منطقة ویژة یزد و راهبردهایکالبدی ممکن بر اساس فعالیت-. انواع سناریوهای فضایی11شکل 
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-تدوا  سدناریوهای فضدایی   پایدار، مدی سعة توو با درنظرداشتن اشگوی یادشده بر اسا  موارد 

(. ایدن  11شدکل  )کدرد  ید د و راهبردهدای ایدن توسدعه را تعریدف      منطقة ویژة کاشبدی ممکن در 

بنددی شدهرهای   های موجود، سطحشده در منطقه، زیرساخ های تعریفها مبتنی بر فعاشی سناریو

هدای فعداشیتی بدر اسدا      شده شدهرها، امکدا  تفدکیل خو   فاصدلة  ها، واقح در منطقه و جمعی  آ 

های واقح در منطقه، سازماندهی فضایی های صنعتی و دانفگاههای اصلی توسعه یعنی شهرککانو 

منطقة ویدژة  جغرافیایی محدودة با توجه به  باشند.میای ج یرهتوسعة وضح موجود و جلوگیری از 

کاشبدی ایدن منطقده فرصد      - ری ی فضاییگیرد، برنامهشهری ی د را نی  دربرمیمجموعة ی د که 

های مختلف عملکردی، کاشبدی، سازمانی و مددیریتی و ایجداد وحددت    ایجاد یکپارچگی در بخش

 .  کندمیسازی و اجرای آ  را فراهم اتخاذ راه حل، پیادهزمینة رویه در سطح منطقه در 

ری ی این مناطق نامهای و ملی، برمنطقهتوسعة این مناطق در  ةشداثباتنتای  مثب   وجوداما با 

هدا سدیر   آ رید ی  برنامهروند ادامة نی  دچار افو  و  ویژة ایرا بلکه در سایر مناطق  ،در ی د فق نه

اسد  کده ایدن امدر را      تحقق نیافته ،رف میکه انتظار  اف اییهمتوسعة و  کرده اس ن وشی را طی 

 :کرد جووتوا  در موارد زیر جس می

 ح ملدی  وهای اجرایی در سطها توس  دستگاهپفتیبانی آ برای ن مناطق مفروعی  کافی ای نبود

 ؛اجرایی ةنامآیینجایگاه قانونی این مناطق و اکتفا به چند  نکرد تعریفای ناشی از و منطقه

 توسدعة  هدای  ها و برنامده مراتب طرحسلسلهویژه در منطقة های جایگاه طرح نکرد تعریف

   ؛ای و شهریمنطقه

 ها با توجده  ویژه و دشواری هماهنگی میا  آ منطقة در مؤثر های ملکردی سازما تداخل ع

 ؛به سیستم بوروکراسی حاکم

  ؛ویژهتوسعة منطقة در ایجاد و مؤثر های همراه با تغییر مدیری  سازما توسعة های تغییر اوشوی 

 ؛شمانند اقتصاد مبتنی بر دان ،های اصلی ایجاد این مناطقبرخی ساختار نبود 

   های فعاشیتی وضح موجود بددو   ویژه بر مبنای کانو منطقة فی یکی محدودة تعریف صر

بدر و  تأثیرگدذاری  هدا و  چگونگی ارتبداط کاشبددی و غیرکاشبددی ایدن کدانو       گرفتندرنظر

 ؛آ دربرگیرندة از مناطق تأثیرپذیری 
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 دی، اجتمداعی،  فضایی، اقتصدا  –این مناطق از ابعاد مختلف کاشبدی رابطة مناسب تعریف نا

 ؛ایمحیطی و... با شهرهای دربرگیرنده آ  در مقیا  منطقه

 نگری و توجه به دیگر وجوه جامح نبودبعدی و غاشبا  اقتصادمحور و ت ری ی دیدگاه برنامه

 ؛هافضایی آ  –مناطق علم و فناوری به ویژه مباحا کاشبدی 

  هدای  سدیل نافرد و پتههای منحصربثری از ویژگیحداکاستفادة اکتفا به وضح موجود و عدم

 .نهفته در هر منطقه

 گیرینتیجه

یکی  علم و فناوری به عنوا ویژة مناطق شهرها و توسعة محور پارادایمی جدید در شهری دانشتوسعة 

تأکیدد  با  بنیا دانش های اقتصادیفعاشی برای  سازوکاری ،ایدر توسعه ملی و منطقه از رویکردهای آ 

بستر خدود )اجتمداعی، فرهنگدی،     ساختاری  یهاگیری از قابلی بهره اس  که با ی انسانیهابر سرمایه

دارد. گام برمیپایدار منطقه  ةتوسعدر راستای  هااف ایی ناشی از تعامالت آ هماقتصادی، کاشبدی و...( و 

هری همراه با محی  زندگی شتوسعة محور، بر اقتصاد و صنع  دانشتأکید محور عالوه بر دانشتوسعة 

تدرین راهبردهدای   اجتماعی فرهنگی را نی  در دستور کار قرار می دهد. تحلیدل و ارزیدابی مهدم   توسعة 

کاشبدی، حمل و نقدل،   -فضاییچهارگانة  هایجها  در بخشویژة کاشبدی مناطق  -ری ی فضایی برنامه

نبدود  و  و غاشبا  اقتصدادی  عدیبری ی ت برنامهدهندة ا ویژة ایرا  نفدر مناطق  زیستی مسکن و محی 

 ،عمومی  دارد. به عبارت دیگدر محور توسعة دانشهای که تا حدی در بین طرحاس  نگری جانبههمه

مبتنی بر دانش موجب شده اسد  کده بسدیاری از    توسعة های کلی مورد توافق در به دشیل فقدا  روش

 Hector,2018; Ergazakis & Metaxiotis, 2011; Yigitcanlar) بر ابعاد اقتصادی تمرک  کنند هااین طرح

& Lönnqvist, 2013).  تعیدین   ،ایرا ویژة  در مناطق گرفتهماقدام انجا کاشبدی -اما در مالحظات فضایی

بدر  تأکیدد  های فعاشیتی آ  عموما  منطبق بر وضح موجدود و  ویژه و کانو منطقة فی یکی محدودة صر  

محلدی  مسدئوال   ها، ترجیحات ها، بخفنامهنامهکه بر اسا  آیینرا،  این امر ،. از ی  سواس ها داشته

هدای فعداشیتی   توا  مثب  دانس  و آ  روند منسجم تعریف و انتخداب حلقده  می ،گیردمیو... صورت 

اسد .   شدده  اهمید  داده هدد   منطقدة  فدرد  ههای منحصربکمتر به ویژگی ،مناطق اس . اما در مقابل

فدرد  های برای شناسایی خصوصدیات خدا  و منحصدرب   به عنوا  وسیله« مقیا » پتانسیلی که از عامل
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هایی که عالوه بر ایجاد بازارهای فعاشی . شودناشی می (Nespolo et al., 2018: 8شخصی  ی  منطقه )

-باشند. فعاشید  های علمی، ماشی، فرهنگی و اجتماعی میسرمایه ةکنندجذبرقابتی در مقیا  جهانی، 

انتظار دستیابی به  ،عکس(. بنابراینرب طلبد )وهای فضایی کاشبدی خا  را میفرد ویژگیهحصربهای من

ری ی با معیارهای صرفا  اقتصدادی دور  ای و ملی بر اسا  برنامهمنطقهتوسعة نتای  مثب  این مناطق در 

ری ی ای، برنامهنطقهمتوسعة علم و فناوری در ویژة دستیابی به اهدا  مناطق  ةزمینپیش. اس از تصور 

ها و عملکردهای آ  با درنظرداشدتن  ها و تعیین چگونگی سازماندهی فضایی فعاشی کاشبدی آ -فضایی

از آنجا که ایدن منداطق   بستر آ  اس . منطقة شهر و زمینة محور و هماهنگی آ  با پارادایم اقتصاد دانش

های شهری و ها و طرحب رگی بر دیگر برنامه سایةاشمللی دارند، ح ملی و بینوقابلی  برندسازی در سط

با توجه به سیر بنابراین، دهد. خود قرار میتأثیر ها را تح  خود خواهند داش  و آ محدودة ای منطقه

گیری مناطق ویژه و در تعریدف  رویه و فرایند شکلدر باید رسد به نظر می ،عملکرد این مناطق تا کنو 

محدور نبایدد در   مناطق داندش  ری ی کفور بازنگری به عمل آید.برنامه ها در سطوح مختلفجایگاه آ 

 .شدوند رید ی  اقتصادی، صنعتی و نهادی و محیطی خود برنامه –های اجتماعی ان وا و به دور از فرایند

منطقده  »و خدود  « گیدری سیاسدتگذاری و تصدمیم  های عرصه»، «شهریزمینة » ةجانبسهارتباط  ،بنابراین

 ،سونقش دوش  )ملی و محلی( در اوشوی  قرار دارد. از ی  ،در این زمینه .اس وری ضر« محوردانش

د گیدر  محور برای رقاب  شدهری و ملدی بهدره   چگونه از دانش و نوآوری در اقتصاد دانشدوش  اینکه 

(Pancholi et al., 2017)، اختیار ترین اب ار در ری ی به عنوا  مهماینکه چگونه با برنامه ،و از سوی دیگر

محدور  دانشویژة مناطق توسعة بهینة به منظور  ،ری ی کند. به عبارت دیگربرنامهبرای این رقاب   ،خود

بنابراین  .اس ری ی ضروری سیستم توشید و نوآوری و سیستم سیاستگذاری و برنامهجانبة همکاری دو

 بددرایانونی آ  ریدد ی کفددور و وجددوه قددمراتددب برنامددهسلسددلهبددازتعریف جایگدداه ایددن مندداطق در 

های توسدعه در  بخفی و تعریف عملکرد هر سازما  در این مناطق، تثبی  اهدا  و اوشوی مفروعی 

فدرد هدر منطقده، تعریدف     همنحصدرب هدای  ویژگدی نگر با درنظرداشتن جانبهای جامح و همهقاشب برنامه

آ  به همراه دربرگیرندة رهای های فعاشیتی با شهارتباطات کاشبدی و غیرکاشبدی میا  این مناطق و کانو 

 رسد.نظر می بههای اصلی این مناطق ضروری زیرساخ تأمین 
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 .29-55، صفحات 1، شمارة 9دورة  ،سرزمین آمایش. یرا ا
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 عصدر  در دانفدگرا   توسدعة  .(1391) حوریده  ،جهدانی حمیدد و  ، محمدحسدینی  ،مهددی ، خیرانددیش 
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شدد ، تندوع، رقابد  صدنعتی و     تخصصی بینرابطة بررسی (. 1398پور، هاشم )داداشو  ساسانی، مینا

دورة  ،سرزمین آمایش. 1390تا  1375زمانی دورة های ایرا ، در تمرک  فضایی صنایح در شهرستا 
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اندیفی همجلسة دومین  .(1393علم و فناوری کفور ) ویژةدر مناطق  گرفتهانجامو اقدامات مطاشعات 

 علم و فناوری، ی د.ویژة استانی نمایندگا  مناطق 



250  ،1399، بهار و تابستان 1 ، شمارة12دورة  آمایش سرزمین 

محیطی در کفورهای تهدیدات زیس  .(1393فرد، زهرا )مهکویی، حج ، جاجرمی، کاظم و پیفگاهی

، شدمارة  13دورة  ،ایری ی منطقهبرنامه .ا  منابح آببر بحرتأکید ژئوپلیتیکی خلی  فار  با منطقة 

 .133-143 ، صفحات4
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