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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.
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مناطق ویژة علم و فناوری؛ رهیافتی نوین در توسعة پایدار
(نمونة مطالعاتی :منطقة ویژة علم و فناوری یزد)
سمانه خسروانینژاد ،1آزاده علیزاده ،2محمدرضا نقصان محمدی ،3رضا

اکبری4

 .1دانشجوی دکتری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
 .2دانشجوی دکتری ،دانشکدة هنر ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
 .3دانشیار ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .4استادیار ،دانشکدة هنر و معماری ،دانشگاه یزد ،یزد  ،ایران
(تاریخ دریافت1398/10/09 :؛ تاریخ پذیرش)1398/12/22 :

چکیده
ظهور شهرـ منطقههای دانشمحور به موازات شکلگیری پارادایم اقتصاد دانشمحور از پارادایمهای مؤثر برای توسعة شـهرهای پایـاار
آیناه است .این مناطق با هاف ترکیب مؤلفههای عملکردی ،کالبای و نهادی خوشههای دانش با فعالیتهای شـهری در پـ اسـتفادة
حااکثری از ویژگ های منحصربهفرد هر منطقه م باشنا .پیشزمینة دستیاب به اهااف این مناطق در توسعة منطقـهای ،برنامـهریـیی
فضای -کالبای آنها و چگونگ سازماناه فضای فعالیتها و عملکردهای آنها در پهنة سرزمین است .پژوهش حاضر در پ پاسخ به
این پرسش است که مناطق ویژة ایران به طور عام ،و منطقة ویژة یید به طور خاص ،برای دسـتیاب بـه توسـعه پایـاار چـه مظح ـات
فضای -کالبای را بایا در ن ر گیرنا؟ با بهکارگیری روش تحلیل ثانوی بر مبنای تجییهوتحلیـل محتـوای طـر هـای منـاطق ویـژه در
مقیاس جهان و مناطق ویژة کشور مهمترین اقاامات آنها (فضای ـکالبای ،حمل و نقل ،مسکن و محیط زیست ) را شناسای و ارزیاب
م کنا .تاقیق نتایج مطالعات در مناطق ویژة یید در تطابق با دیگر منـاطق ویـژة ایـران نشـاندهنـاة پررنـ بـودن وجـوه اقتصـادی
برنامهرییی آنها ،توجه نسب به مسائل محیط زیست و توجه حااقل به زمینههـای ن یـر چگـونگ سـازمانیـاب فضـای و ارتبـا
کانونهای اصل در ارتبا با شهر و منطقه ،حمل و نقل و مسکن است .ارتبا سـهجانبـة «سیسـتم نـوآوری و تولیـا»« ،عرصـههـای
تصمیمگیری و سیاستگذاری» و «منطقة دانشمحور» همراه با توجه به ویژگ های منحصربهفـرد هـر منطقـه ،بـازنگری در عملکـرد و
تعریف جایگاه قانون آنها در سلسلهمراتب ن ام برنامهرییی کشور ،تبیین اهااف و اولویتهای توسعه در قالب برنامهای جامع ،به من ور
تثبیت این مناطق در توسعة پایاار شهرها ضروری است.

واژگان کلیدی
شهرـ منطقة دانشمحور ،مناطق ویژة علم و فناوری ،برنامهرییی فضای  -کالبای ،منطقة ویژة یید.

 نویسندة مسئول ،رایانامهsa_khosravani@ut.ac.ir :
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مقدمه
در عصر حاضر سناریوهای توسعة شهری ،با ایجاد پارادایم اقتصاد دانشمحور بازبینی شدهاندد ،بده
گونهای که انتظار میرود اقتصاد مبتنی بر دانش و ایجاد مناطق ویژة علم و فنداوری هددای کننددة
روند کلی توسعة پایدار و مبتنی بر دانش در شهرها باشد .تغییرات و شدرای چداششبرانگید قدر
21ام مانند جهانی شد  ،تحوالت اقتصاد دانشمحور ،تغییرات اقلیمی و بحرا هدای مداشی جهدانی،
آثار شایا توجهی بر اقتصاد ،جامعه ،محی های طبیعی و مصنوع داشته اس  .توشید دانش بدهطدور
عمده ،در قاشب علم ،فناوری و هنر به عنوا نوشدارویی برای انطباق با این تغییدرات و مددیری
چاششها در نظر گرفته شده اس
رقاب

بر اسا

( .)Dur, 2013: 36بر این اسدا  ،بسدیاری از شدهرها بده دنبدا

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

دهههای اخیر توسعه یافتهاند .سیاس هایی که علم را در مرک (توسعه) شهر قرار میدهندد ،مانندد
تکنوپلها (کستل و ها  ،)1994 1،شهرهای علمی ،محلههای دانش ،منداطق ندوآوری ،شدهر داندش
(گلدددبر 2و همکددارا 2006 ،؛ کدداریلو2006 3،؛ پنکددو )2015 4،و توسددعة شددهری دانددشمحددور
(ییگی کانالر .)Benneworth et al., 2014: 784( )2008 5،از آنجدا کده همبسدتگی بدین فراینددهای
توسعة اقتصادی-اجتماعی و فرمهای فضایی-که همواره مورد توجه جامعه شناسانی مانندد هدانری
شوفر ،وبر و امانوئل کاستل  ،و جغرافیدانانی مانند پترها

و دیویدهاروی بوده -اثبات شده اسد ،

تغییر فرایندها مبتنی بر دانش بر فرمهای فضایی نی تأثیرگذار اس .
با وجود فرص ها و پتانسیلهای گسترده مربوط به دیجیتاشیشد ]و ارتبداط از راه دور[ ،اهمید
و مفهوم محی فی یکی برای اقتصاد دانشمحور از بین نرفته اس

( .)Ponto & Inkinen,2019: 159با
فراوانی یافتهاند و شرای و

شکلگیری شهر -منطقههای دانشمحور ،فعاشی های بخش دانش اهمی
محیطی که این فعاشی ها نیاز دارند ،بسیار متفاوت از شرای و محیطی اس
مبتنی بر توشید بر اسا

که بخدش فعاشید هدای

کاال نیاز داشتهاند ( .)O’Connor, 2008: 64مارتینیوز ( )2010با ید

رویکدرد

1. Castells & Hall, 1994
2. Goldberg
3. Carrillo
4. Penco
5. Yigitcanlar &Velibeyoglu
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میا رشتهای ،بینشهای ارزشمندی را دربارة انواع زیرساخ ها و اهمی

فدرم شدهری بدرای توسدعة

دانش ارائه میدهد و بیا میکند هرچه سطح زیرساخ ها و امکانات بهتر و بداالتر باشدد ،پیفدرف
دانش و نوآوریهای منطقدهای نید بهتدر خواهدد بدود ( .)Nespolo et al., 2018: 10از سدوی دیگدر،
مکا های دانشمحور در خأل پدیدار نمیشوند .آ ها تح

تأثیر خصوصیات اقتصادی  -اجتمداعی و

نهادی مکا هایی (شهرها ،مناطقی) کده در آ برنامدهرید ی شددهاندد ،مدیباشدند(

Carvalho & van

 .)Winden, 2017: 49علیرغم نبود چارچوب روششناختی و مفهومی مفخص ،مفهوم شهر دانش در
متو نظری توسعة شهری بهسرع

در حا پیفدرف

اسد

و معمدوال ترکیبدی از مبدانی و مفداهیم

اقتصاد دانش ،سیستم نوآوری ،خالقی  ،آموزش و پژوهش ،سرمایة انسانی ،کیفی
و ارتباطات ،جامعة تحملپذیر و مفارک

زندگی ،اطالعات

شهروندا که برای ایجاد آ ضروریاند ،به منظدور تبیدین

این مفهوم بهکار گرفته میشوند ( .)Tuli et al., 2019: 29بدا توجده بده ایدن خدأل ،تبیدین مفهدومی و
روششناختی از ی سو ،و از سوی دیگر نوظهور بود این مناطق و نبود پیفینة برنامهری ی آ هدا در
کفور ،این پرسش مطرح میشود که مالحظات فضدایی-ددکاشبدی شهردد منطقدههدای داندشمحدور
کدامند؟ بهترین راه برای دستیابی به پاسخ پرسش یادشده ،تحلیل محتوای برنامهری ی مناطق ویدژه در
مقیا

جهانی به همراه وجوه اشتراک و افتراق آ ها اس  .بدر ایدن اسدا  ،هدد

پدژوهش حاضدر

شناسایی ویژگیهای فضایی -کاشبدی مناطق دانشمحور و ارزیابی آ ها در مناطق ویدژة ایدرا  ،و در
نهای  ،پاسخ به این پرسش اس

که مناطق ویژة ایرا بهطور عام ،و منطقة ویژة ی د بهطدور خدا

،

برای دستیابی به توسعة پایدار چه اقداماتی را باید در برنامهری ی در نظدر گیرندد؟ بده عبدارت دیگدر
مالحظات فضایی – کاشبدی این مناطق چگونه با زمینه و بستر خود (ی د) مرتب میشود؟
به این منظور در پژوهش حاضر ،پس از بررسی زمینههای شکلگیدری منداطق ویدژه در قاشدب
توسعة شهری دانشمحور و اهدا

توسعة آ ها ،محتدوای برنامدههدای اسدتراتژی

و طدرحهدای

مناطق ویژة جها تج یهوتحلیل شده ،و سیاس های کاشبدی – فضایی آ هدا شناسدایی و ارزیدابی
میشوند .این اقدام با هد

تدوین چارچوب مفهومی پژوهش بده منظدور ارزیدابی سیاسد هدای

برنامههای مناطق ویژة ایرا با تأکید بر منطقة ویژة ی د انجام میگیرد .در نهای  ،بدر اسدا
این ارزیابی ،محور اقدامات آتی مناطق ویژه در ایرا تبیین میشود.

نتدای
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توسعة شهری دانشمحور و ظهور مناطق ویژة علم و فناوری

در عصر حاضر «دانش» تبدیل به ی

نیروی پیشبرندة کلیدی رشد ،نهفق به عنوا عاملی اساسی

در توشید ،بلکه نیروی محرکهای برای رشد اقتصادی ،توسعههای اجتماعی و افد ایش رقابد
مناطق شهری اس  .بهطور کلی ،اهمی

میدا

دانش در توسعة شهر  -منطقدههدا و بده دنبدا آ ایجداد

مناطق علم و فناوری را میتوا ناشی از سه چاشش اقتصادی ،محی زیسدتی و جمعیتدی دانسد .
تغییر پارادایم اقتصاد سنتی (قدرت ماهیچه) مبتنی بر سرمایه و زمین بده اقتصداد دانفدی مبتندی بدر
خالقی  ،نوآوری و توشید انت اعی (قدرت مغد ) و بداشتبح حرکد

از اقتصداد صدنعتی بده اقتصداد

خدماتی ( ،)Sarimin et al., 2011: 342بحرا محی زیستی بهویژه هدررف

و کمبود مندابح آب و

معضل بخش کفاورزی و صنایح پرآبخواه در این زمینده (مهکدویی ،)137 :1393 ،و در نهاید ،
مهاجرت نخبگا علمی به عنوا مهمترین عامل در دستیابی به فرایندهای دانشمحور (خیراندیش،
51 :1391؛ جانعلیزاده ،)154 :1393،عواملیاند که ضرورتهای توسعة مبتنی بدر داندش و ایجداد
مناطق علم و فناوری را تبیین میکنند.

شکل  .1ضرورتهای ایجاد مناطق علم و فناوری (نگارندگان)1398 ،
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در مواجهه با اش امات عصر دانشمحور و چاششهایی که بیا شد ،سیاس های توسدعة شدهری
نی بازبینی شد و رویکردهای جدیدی از جمله توسعة شهری دانشمحور1ظهور یافتدهاندد .توسدعة
شهری دانشمحور تمرک ی مجدد بر عالیق شهر دانشمحور نهتنها در زمیندة اطالعدات و اقتصداد
دانشمحور اس  ،بلکه بر فعاشی های متنوع اجتماعی د فرهنگی همراه با محی هدای طبیعدی غندی
حفاظ شده ،کیفی
شفا

محی مصنوع ،وجود تحمل و پذیرش چندفرهنگی ،دموکراسدی ،حکمروایدی

و سرمایة انسانی غنی تأکید میکند (.)O’Connor, 2008: 63

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

مفاهیم مختلفدی از جملده «شدهر داندش» 2،حدوزة داندش3یدا حدوزة اجتمداع داندش4در رابطده بدا
مکا هایی که بر روی توشید دانش به منظور حمای

از اقتصاد و شکلگیری جامعه تمرکد مدیکنندد،

بیا شدهاند .پنکو ( ،)2015شهر دانش را جایی که توشید و مصر

دانش و کدارگرا داندش متمرکد

شدهاند ،میداند و آمستردام ،تورنتو و ملبور را شهرهای دانش مینامد .شهر دانش ،دانش را پرورش
میدهد ،اقتصاد آ دانشمحور اس

و محیطی را برای ایجاد ،پرورش و نفر داندش فدراهم مدیکندد

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: 27همة این مفاهیم حداکی از ابتکداراتی مبتندی بدر ناحیده یدا منطقده بدا هدد
گردهمآوری فعاشی های ففردة دانشمحور در ناحیهای معین یا منطقة شهری هستند .نمونههای ایدن
مناطق شامل پارکهای علم و فناوری ،قطبهای نوآوری ،دانفگاههای علمی ،کارخانههدای خدالق و
 ...میباشند ( .)Carvalho & van Winden, 2017: 48مناطق یا کریدورهای ویدژة علدم و فنداوری نید
یکی از نمودهای شکلگیری شهر (منطقه) دانش هسدتند .کریددورهای علدم و فنداوری را مجموعدة
منسجمی از دانفگاهها ،پارکهای علم و فناوری ،مراکد تحقیقداتی ،شدرک هدای بدا فنداوری برتدر،
سرمایههای مخاطرهپذیر ،امکانات و زیرساخ های فی یکی و سرمایههای انسانی میدانند که در ید
محدودة جغرافیایی با مدیریتی متمرک و ساختار حقوقی خا

که با اتصا بده ید

بدازار مصدر ،

محصوالت و خدمات دانشمحور توشید میکند .از ایدن رو ،انسدجام در عملکدرد ،پویدایی و اقتصداد
مبتنی بر دانش از ویژگیهای این نوع از توسعه اس  .اقتصادی که بر پایة این ندوع از توسدعه شدکل
میگیرد ،فق از نوع فنداوری محدن نیسد  ،بلکده داندش فرهنگدی ،اجتمداعی و مددیریتی را نید
دربرمیگیرد (شیخ زیناشدین و همکارا  .)3 :1393 ،این مناطق تجسم و ظهور مارپیچ سهگانه «کسب
و کار»« ،پژوهش» و «دوش » هستند (شکل  .)Janssen, 2014: 9( )3تنوع ساختار فضایی ایدن منداطق
تخصصیشد منطقهای را نی در خدود دارندد ،محدرک ایددههدای جدیدد اسد

که ظرفی

کده بده

فعاشی های اقتصادی جدید و پس از آ رشد اقتصادی منطقهای منجر میشود (ساسانی و داداشپور،
.)7 :1398

شکل  .3ویژگیهای اقتصاد دانشمحور و عناصر اصلی کریدورهای علم و فناوری (نگارندگان)1398 ،
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اهداف توسعة شهر -منطقههای دانشمحور

در وهلة او توسعة شهری دانشمحور ( )KBUDی

استراتژی توسعة اقتصادی اس

که دانش مرتب

با نوآوری ،توشیدات و خدمات را فرموشهبندی میکند .دوم ،قصد دارد با عرضة خددمات بدرای توسدعة
اجتماعی ،کیفی

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

میکند ( KBUD .)Ponto & Inkinen, 2019: 159به عنوا رویکردی چندبعدی توسعة شهری ،در پدی
تعاد میا ابعاد مختلف توسعة شهری اس
زندگی ،کار ،اوقات فراغ

اس

مجموعة اقدامات بدنة حکوم

و هد

از آ ایجاد محدی هدای مطلدوب شدهری بدرای

( .)Makkonen & Weidenfeld, 2016: 392اگر برنامدهرید ی فضدایی
در ارتباط با وضعی

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و محی زیسدتی در

نظر گرفته شود (اکبری ،)31 :1396 ،در برنامهری ی فضایی ایجاد کریدورهای علم و فناوری را میتوا
در قاشب توسعههای خوشهای متصور شد که معاد آ را میتوا خوشة دانش 1نید ندام نهداد .مفهدوم
خوشه که توس مایکل پورتر )1998( 2مطرح شده اس  ،ی
مرتب و مؤسسات وابستة آ در حوزهای خا

اس

مکا جغرافیایی پیوسته از شدرک هدای

که با اشتراکهای خود به یکددیگر مدرتب اندد.

خوشههای دانش مجموعة سازما های توشیدگرایی هستند که ورودی و خروجی توشیدهای آ ها مبتندی
بر دانش اس  .برخی از این سازما ها در خوشدههدای داندش عبدارتاندد از دانفدگاههدا ،مؤسسدات
تحقیقاتی ،اتاقهای فکر ،آژانسهای تحقیقاتی دوشتی و مؤسسات دانشبنیا ( .)Nordin, 2012: 9ییگی
کانالر و همکارا ( ،)2008در مطاشعة خود دربارة شهرهای دانش در استراشیا ،سهم خوشهبندی فضدایی
صنایح دانشبنیا متمرک و شکلگیری انواع جدیدد داندش بده عندوا هسدتة فضدایی توسدعة شدهری
دانشبنیا را مهم و شایا توجه ارزیابی میکنندد ( .)Nespolo et al., 2018: 9از آنجدا کده ارتباطدات و
فعاشی

این خوشهها در مناطق شهری تح

عندوا منداطق ویدژه علدم و فنداوری شدکل مدیگیرندد،

یکپارچگی کاشبدی و غیرکاشبدی(نهادی) آ ها با عملکردهای شدهری و منطقدهای ضدروری اسد  .بده
عبارت دیگر ،چگونگی سازما یابی فضایی کانو ها و خوشههای فعداشیتی منداطق ویدژة درو شدهر-
منطقهها در قاشب توزیح فضایی جمعی

و فعاشی  ،اشگدوی سدفر ،و اشگدوی تدراکم کاشبددی (ذکداوت،

 )106 :1394ضامن کارآمدی آ ها در توسعة منطقهای و ملی اس  .ساختار فضایی ناکارآمد این مناطق
1. Knowledge cluster
2. Michael Porter
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به اف ایش فاصلة میا مردم ،شغل ،امکانات ،تسهیالت و به تبح آ عمل یکپارچدهسدازی بدازار کدار و
مصر  ،کاهش کیفی

محی زیس

و به طور کلی ،کیفی

زندگی منجر مدیشدود (.)Hepp, 2011: 1

بهطور کلی ،حوزههای کلیدی تمرک توسعة شهر -منطقههای دانشمحور برای ایجاد تحو اقتصادی و
تفکیل مناطق علم و فناوری عبارتاند از توسعة اقتصادی ،توسعة اجتماعی  -فرهنگی ،توسعة محدی
شهری و توسعة نهادی (شکل  .)4هد توسعة مناطق ویژة علم و فناوری با تمرک بر این چهار حوزة
کلیدی و با درنظرداشتن حفظ شخصی محلی ،تاریخ ،ظرفی

فکری و نیازهای منطقة خود ( Ergazakis

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

و شایستگی سازما های محلی همراه با نظم اجتماعید فضایی و به طور کلی ،ایجاد رفداه و
باالی زندگی برای ساکنا برای شهرها و منداطق اسد

( Fernandez -Maldonado & Romein,

.)2010; Yigitcanlar et al., 2013: 37; Lonnqvist et al., 2012: 358; Soubbotina, 2004: 68
محرکهای توسعة پایدار شهری و شهرهای دانشبنیا عبارتاند از کیفی
کیفی

زندگی (شامل خدمات،

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

و تحمل تفاوت)؛ و حقوق اجتماعی .محی های دانشبنیا به صورت مطلدوب محدی هدای انسدانی و
و پیوسته ،متنوع و کاربرپسند هستند (.)Ponto & Inkinen, 2019: 159

طبیع محور ،در دستر

دارد کده نحدوة ظهدور مکدا هدای داندش  -یعندی تخصدصهدای داندش

این نکته نی اهمی

پیش بینیشده برای آ ها  ،مفخصات فی یکی و پویایی توسعه – بهشدت تح
و اقتصادی خا

فضایی آ هاس

تأثیر بستر مکدانی

( .)Carvalho & van Winden, 2017: 49در مجموع ،مدیتدوا

اذعا کرد برنامهری ی فضایی-کاشبدی مناطق ویژة علم و فناوری سازوکاری برای سدازماندهی (یدا
سازماندهی مجدد) داراییهای مهم دانشمحور در هر دو بخدش محسدو
منطقهها ،به منظور آمادهسازی پایهای برای توسعة دانشمحور اس
دارایی ها به منظور حفاظ

( .)Velibeyoglu, 2008: 2ایدن

از زندگی شهری و پایداریهای محیطی ،اقتصادی و اجتماعی ضروری

و حیاتی میباشند .به عبارت دیگر ،آ ها منابح دستیابی به رقاب
میباشند و بر موفقی

و نامحسدو

شدهر د

راهبردهای توسعه تأثیرگذارند.

اقتصادی محلی و پایداری شهری
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شکل  .4عوامل مؤثر در توسعة شهر -منطقة دانشمحور ()Yigitcanlar et al., 2013: 37

تجارب برنامهریزی فضایی مناطق ویژة علم و فناوری در مقیاس جهانی

مطاشعه و تحلیل محتوای تجارب برنامهری ی فضایی-کاشبدی مناطق ویژة علم و فناوری ،چگونگی
استفادة این مناطق از داراییهای خود و شناسایی مهمترین راهبردهدای فضدایی-کاشبددی آ هدا در
راستای توسعة پایدار مناطق را ممکن میکند .با این هد  ،انتخاب نمونههای مطاشعاتی مناطق ویژه
بر اسا

سه ویژگی تناسب نمونهها با زمینة محدودة مطاشعاتی ،مقیا

از آ ها 7 ،طرح منطقة ویژه در مقیا
آری ونا در آمریکا ،آتالنتی

و نوع فعاشی هدای هرید

جهانی شامل مناطق ویدژة موند گمدری ،سدیلیکو وشدی و

در ایرشند ،ژانگوانسا در چین ،سوپرکریدور ماش ی ،کارناتاکدا در هندد

انتخاب شدند (شکل .)5
با توجه به زمینههای اساسی مدورد توجده در برنامدهرید ی فضدایی کاشبددی تحلیدل محتدوای
طرحهای مناطق یادشده چهار دسته راهبردهای فضدایی کاشبددی ،حمدل و نقدل ،مسدکن و محدی
زیستی با تأکید بر کانو ها و خوشههایی فعاشیتی هر ی
آ ها را شامل میشوند.

از ایدن منداطق و چگدونگی سدازماندهی
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شکل  .5فرایند انتخاب نمونههای مطالعاتی و تحلیل محتوای آنها

تحلیل محتوای طرحهای مناطق ویژة علم و فناوری و آموزههای آنها

راهبردهای چهارگانة برنامهری ی فضایی تحلیل و مداقه شدهاند .مهمترین

طرحهای منتخب بر اسا

وجه اشتراک همة مناطق ،تعریف خوشههای فعاشیتی و کانو هایی که این فعاشی هدا در آ هدا جداری
میشود ،اس  .بیفترین تکرار خوشههای فعاشیتی در این مناطق فعاشی های مرتب با مراک فنداوری و
اطالعات و تجارت اشکترونی

و سپس ،مراک آموزشی دانشبنیا و دانفگاهی اس  .در منطقة ویدژة

مون گمری و ماش ی سازما های دوشتی فدرا و محل استقرار دوشتمردا نی ج ء خوشههای فعاشیتی
مناطق ویژه هستند .همچنین ،در مناطقی مانند ژانگوانسا و آری وندا خوشدههدای فعداشیتی از جدنس
صنع

حفاظ

از محی زیس

و ذخیرهسازی انرژی و اندرژیهدای تجدیدپدذیر اسد  .همچندین،

منطقة ویژة آری ونا دارای خوشههای توریسم و سالم

نی اس  .از فعاشی های دیگر نی میتدوا از

هوا و فضدا (ژانگوانسدا و کارناتاکدا) ،نسداجی (کارناتاکدا) ،صدنع
سیلیکو وشی) ،و صنع

رسدانه و سدرگرمی (مداش ی و

بیوتکنوشوژی (سیلیکو وشی و کارناتاکا) نام برد.

طرح منطقة ویژة مون گمری با چفمانداز  25تا  30ساشه ،این منطقه را به عنوا مکانی که فرم
فی یکی آ  ،ساختما ها ،فضاهای باز و امکانات رفاهی ،اشهامبخش اکتفافات و نوآوریهایی اس
که درو آ رخ میدهد ،معرفی میکند .این طرح ارائة فرص ها برای پژوهشهای علمی جها را
توأما با حفاظ
از کیفی

از مناطق مسکونی ،کیفی

زندگی ساکنا و شذتبرد آنا در نظر دارد .حفاظ

زندگی در طرح منطقة ویژة علم و فناوری ماش ی نی دیده میشدود .ایدن منطقده بدا ندام
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کریدور چندرسانهای ،توسعة خود را مبتنی بر توسعة شهری دانشمحدور گدذارده اسد
خود را رسید به باالترین کیفی

زندگی و ایجاد فرص

و هدد

برای همة طبقات اجتماعی د اقتصدادی

اعالم میکند .برنامهری ی این کریدور بر اصو توسعهای مانند ایجاد شهر هوشمند مبتنی بر انسدا
و هماهنگ با طبیع  ،رابطة هماهنگ بین انسا و خداشق او ،انسدا و انسدا  ،انسدا و فنداوری و
انسا و محی زیس  ،تراکم پایین محی زندگی ،برنامهری ی اکوشوژیکی بدا چفدماندداز سرسدب
گرمسیری و زیرساخ های شهری راح  ،کارآمد و پیفدرفته بدرای صدنایح و فنداوری اطالعدات
چندرسانهای متمرک اس  .در این مسیر منطقهبندی به عنوا مهمترین راهبرد تنظدیم فعاشید هدا و
برنامههای اقتصادی منطقة ویژة ماش ی اس  .ویژگی خا

منطقة ویژة ژانگوانسا  ،به عنوا منطقة

ب ر علم وفناوری پکن ،توجه ویژه به رابطة بین پارک و شهر اس  .در واقح ،پدارکهدای علدم و
فناوری واقح در این منطقه ،مطابق با سازوکارهای توسعه و مقررات شهر بستر خود میباشدند .بده
عبارت دیگر ،برقراری تعامالت مناسب بین منطقة ویژه و مسئوال شدهری باعدا انتفداع دوجانبدة
آ ها از م ایای یکدیگر شده اس  .در مقابل ،منطقة ویژة آتالنتی
ملی ایرشند با هد

حمای

از رشد صنع

در چارچوب استراتژی فضدایی

و فعاشی های اقتصادی ایجاد و توسعه یافته اسد  .در

این چارچوب پتانسیلهای توسعة ترکیبی چند شهر شناسایی شده ،و منطقة دربرگیرندة آ ها را بده
عنوا دروازه آتالنتی

معرفی شده اس  .در این راستا ،هماهنگی برنامههای شهرهای واقح در ایدن

منطقه ضروری اس  .منطقة ویژة اخیر نمونههای روشنی از قابلی

برنامهری ی مناطق ویژه هدم در

سطوح کال (ملی و منطقهای) و هم سطوح خرد (شهر و ناحیة شهری) میباشند .نموندة دیگدر از
برنامهری ی چندسطحی منطقة ویژة آری ونا اس

که سیاس های مسکن ،اشتغا  ،زیرسداخ هدا و

محی زیستی را در سطح منطقه و سیاس های کاربری زمین و سرمایهگذاریها را در سطح محلی
دنبا میکند .همچنین ،مراک چندسطحی از سطح کالنفهر تا سطح مراکد روسدتایی را بدا هدد
جلوگیری از تفکیل توسعههای ج یرهای در منطقه تعریف و مفخص میکند .ارتباط میا سدطوح
منطقهای و محلی در طرح منطقة ویژة سیلیکو وشی نی مفاهدهشدنی اس  ،بدهطدوری کده تأکیدد
بسیار باالیی بر همکاریهای منطقهای و واردشد مفاهیم منطقهای در تصمیمگیریهای محلی را با
هد

همگن و هماهنگسازی تصمیمها دارد.
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شکل  .6آموزههای فضایی-کالبدی حاصل از تحلیل محتوای تجارب جهانی مناطق ویژة علم و فناوری

منطقة ویژة کارناتاکای هند با چفم انداز خود با عنوا قطب دانش آسیا با  11منطقة مرکد ی و
بیش از  20شهر اصلی که در امتداد راههای اصلی واقح شدهاند ،از رویکدرد توسدعة خوشدهای بده
منظور توسعة یکپارچة حوزههای مختلف در منطقه بهره میگیرد .بده واسدطة وسدع
شایا توجه منطقه ( 10میلیو نفر تا سا  ،)2021عالوه بر توجه به وضعی

و جمعید

اقتصادی بده توسدعة

اجتماعی و برنامهری ی صنعتی بر مبنای نیازهای اجتماعی تأکید میکند .بنابراین ،سدطح مفدارک
بسیار باال میا سازما های مرتب با منطقه را پیفنهاد مدیدهدد .درة سدیلیکو بده عندوا یکدی از
معرو ترین مناطق ویژة جها با توجه به پیفرف های عملکردی آ  ،گدامی فراتدر از طدرحهدای
دیگر مناطق ویژه دارد و هد

از برنامههای فضایی خود را بهبود عملکرد همراه با زیبداییشناسدی

منطقه (بلوار اصلی آ ) قرار میدهد .نهاد مسئو تدوین طرحهای سیلیکو وشی کده اعضدای آ را
تجار و شاغلین بخش کسدبوکدار ،دانفدگاههدا ،دوشد

و بخدش خصوصدی اسد  ،بده ادغدام و

یکپارچگی بیفتر این منطقه با جوامح ساکن در آ توجه دارد .این منطقه توسدعة آتدی خدود را بدر
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اشگوی توسعة مبتنی بر حمل و نقل و شناسایی گرههای اصلی مبتنی بر این توسعه قدرار مدیدهدد.
با توجه بده مهاجرپدذیری بداالی آ از راهبردهدای

توجه به حفظ و توسعة مساکن قابل استطاع

اصلی برنامهری ی این منطقه نی به شمار میرود.
مطاشعه و تحلیل محتوای طرحهای مناطق ویژه در مقیا

جهانی (شکل  ،)6نفا دهندة استفادة

حداکثری مناطق ویژه از ویژگیهای منحصربهفرد موجود در هر منطقه به منظدور تعریدف سداختار
فضایی و تعیین کانو های اصلی منطقه اس  .این ساختار کامال متناسدب بدا فعاشید هدای باشفعدل
جاری و باشقوة آینده اس  .بررسی ویژگیهای منحصربهفرد و برجستهسازی آ ها مدیتواندد برندد
منطقه را مفخص کند و به شناسایی بهتر آ در مقیا

ملی و جهانی کم

کندد .ایدن ویژگدیهدا

دشیل اصلی تفاوت مناطق ویژه از یکدیگر هستند و برجستهسازی م ایای این ویژگیهدا در تسدریح
پیفبرد اهدا

منطقه شایا توجه اس .

چارچوب نظری و روش پژوهش
بر اسا

مطاشعات ،اگر تمرک مناطق ویژة علم و فناوری بر چهدار حدوزة کلیددی ،یعندی اقتصداد،

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

فراهمکرد رفاه اقتصادی مبتنی بر تفکیل شبکههای دانشمحدور ،همدراه بدا جدذب اسدتعدادها و
سرمایه ،پایداری محی زیس

همراه با نظم اجتماعی د فضایی و به طور کلی ،ارائه رفاه و کیفید

باالی زندگی برای ساکنا این مناطق بسته به برنامهری ی فضایی -کاشبددی آ هاسد  .بدر اسدا
نتای آموزههای طرحهای مناطق ویژة جها  ،پیشزمینة اقدامات فضایی کاشبدی مناطق ویژة علدم و
فناوری «اشگوی توسعة پایدار» اس

که در قاشب آ مهمترین راهبردهای فضایی  -کاشبدی مبتنی بر

این اشگو در این مناطق عبارتاند از (شکل .)7
بر اسا

چارچوب تحلیلی شکل  7و راهبردهای چهارگانة برنامهری ی فضایی – کاشبددی ،منداطق

علم و فناوری منت از مطاشعات و با عنای

به هد پژوهش ،مالحظات فضایی  -کاشبدی برنامدههدا و

طرحهای مناطق ویژة ایرا تحلیل و ارزیابی میشوند .بازة زمانی طرحهای مناطق ویژة ایرا بین سا -
های  1385-1393میباشند که غاشبا در مقیا

منطقهای تهیه شدهاند .به منظور تحقدق هدد یادشدده،
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پژوهش حاضر با روش کیفی مبتنی بر تحلیل ثانوی 1به تج یهوتحلیل محتوای اسناد ،برنامهها و طدرح-
های مناطق ویژة ایرا از طریق شن چارچوب تحلیلی یادشده و راهبردهای فضایی  -کاشبدی ،حمدل و
نقل ،مسکن و محی زیس

میپردازد و از این منظر جه گیریهای هر منطقه ،اهدا

آ ها بررسی و مقایسة تطبیقی (در مقیا

و سیاس های

کفور با یکدیگر و بده صدورت کلدی ،بدا مقیدا

جهدانی)

میشود تا در نهای  ،مفخص شود این طرحها تا چه اندازه به مضامین فضایی  -کاشبدی و ارتبداط بدا
زمینة خود پرداختهاند .با استناد به نتای تحلیل حاضر ،در نهای  ،رهیاف هدای پدژوهش در ارتبداط بدا
مناطق ویژة کفور به صورت عام و خا

منطقة ویژة ی د ارائه میشدود .در منطقدة ویدژة ید د تدالش

میشود ارتباط راهبردهای چهارگانة چارچوب تحلیلی طراحی شده ،با زمینة برنامهری ی تدقیق شود و
بر اسا

آ سناریوهای ممکن فضایی – کاشبدی برای منطقة ویژة ی د مطرح شوند.

شکل  .7چهار حوزة کلیدی مناطق ویژة علم و فناوری و راهبردهای ارتقای کفیت فضایی-کالبدی آنها

 .1در تحلیل ثانوی محقق به گردآوری اطالعات نمیپردازد ،بلکه طرح تحقیقی برای تحلیل اطالعداتی کده موجدود اسد ،
تهیه میکند و بر اسا

دادههای موجود به تحلیل وضعی

میپردازد.
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برنامهریزی مناطق ویژة علم و فناوری در ایران
تأسیس مناطق ویژه علم و فناوری با هد تحقق اقتصاد داناییمحور از برنامة چهارم توسعه ،همچنین،
دستیابی به اهدا ترسیمشده در سند چفمانداز بیس سداشة کفدور مدورد توجده قدرار گرفتده اسد .
همچنین ،تأکید برنامة شفم توسعه بر «تحقق اقتصاد داناییمحور» شکلگیری دانفگاههدای کدارآفرین،
پارکهای علم و فناوری و مراک تربی
اس

نیروی کارآفرین و ...نمودهایی از تأکید بر توسعة داندشبنیدا

که در سا های اخیر مورد توجه تصمیمسازا و مدیرا کفوری بوده اس

همکارا  .)3 :1393 ،بر اسا

مواد  5و  8آییننامة مصوب هیئ

(شدیخ زیدناشددین و

وزیرا در سدا هدای  1384و 1389

منطقة ویژة علم و فناوری اصفها به منظور پیادهسازی نمونهای از مناطق ویژة علم و فناوری در کفور
و کسب و تدوین تجربههای بومی تصویب ،و ایجاد و تأسیس سایر مناطق منوط به مطاشعدات آمایفدی
ملی و مطاشعات بیناشمللی توس شورای عاشی علوم ،تحقیقات و فناوری و تصویب هیئ

وزیرا اس

که پس از اصفها مناطق ویژة مفهد ،تبری  ،بوشهر و ی د نی تأسیس شدند .اقدامات انجامگرفته در این
مناطق از بعد راهبردهای چهارگانة برنامهری ی فضایی و مقایسة تطبیقی آ ها با نتای تجارب جهانی در
برنامهری ی فضایی ،نفا دهندة قوت در برخی بخشها مانند تعیین کانو های فعاشیتی و تا حدی بخش
محی زیستی و توجه حداقلی به بخشهایی نظیر مسکن و حمل و نقل 1اس  .در نگاهی کلدی ،اقددام
مفترکی که توس همة این مناطق انجام گرفته اس  ،تعیین کانو های اصدلی مبتندی بدر فعاشید هدای
موجود و پتانسیلهای آیندة این مناطق اس  .امدا تعریدف ایدن کدانو هدا فاقدد تعریدف مفخصدی از
سازماندهی فضایی و چگونگی ارتباط آ ها با یکدیگر و به ویژه بدا شدهرهدای درو منطقده در قاشدب
اشگویی مفخص اس

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

اصفها ارتباط خود را با طرح مجموعة شهری اصفها ( )1389برقرار کرده اسد
ویژه را به این طرح اشحاق کرده اس
مرک ی و منطقة فرادس

و محددودة منطقدة

که از نقاط قوت این طرح در برقراری ارتباط منطقة ویژه با شهر

خود اس  .از نگاهی دیگر ،مناطق ویژة علم و فناوری کفور در روند حاضر

بیفتر به داشتههای خود و فعاشی های حا حاضر منطقه توجه نفا دادهاند و کمتر به ایجاد خالقی
نوآوری در فعاشی ها و م ی های باشقوة نسبی و مطلق هر منطقه توجه شده اس .
 .1فارغ از بحا دسترسی صرفا فی یکی و با نگاه تأمین زیرساخ های اصلی منطقة ویژة خصوصا حمل و نقل عمومی

و
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شکل  .8اقدامات انجامگرفته در مناطق ویژة ایران و مقایسة تطبیقی آنها با الگوی توسعة پایدار مناطق ویژه

در مقیا

جهانی همراه با سازماندهی فضا و فعاشی

در قاشب اشگوی توسعة پایدار به مباحدا

محی زیستی توجه ویژهای شده اس  .از سوی دیگر ،در قاشب این توسعه مباحا مفدارک هدای
مردمی ،چگونگی رواب بین صنع  ،مردم و دوش

(سازما ها) نی تنظیم شدده اسد

اتحادیههایی با عناوین گوناگو تبلور یافته اس  .در مقیا

و در قاشدب

ملی علیرغم تأکید نسبی مناطقی مانند

اصفها  ،مفهد و ی د بر مباحا محی زیستی ،کمتر به دیگر ابعاد توسعة پایددار فضدایی–کاشبددی
پرداخته شده اس  .به طور کلی ،نتایجی که از جدو  8در ارتباط بدا اقددامات فضدایی -کاشبددی
مناطق ویژه و مقایسة آ با تجارب جهانی حاصل میشود ،عبارتاند از:
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 تعیین محدودة فی یکی مناطق ویژه و تعریف خوشههدای فعداشیتی و کدانو هدای آ هدا در
محدودة آ ؛
 پررنگ بود مسائل اقتصادی از جمله برنامهری ی ماشی ،همچندین ،تفدکیالت سدازمانی در
طرحهای مناطق ویژه و نبود برنامهای مدو در زمینة مسدائل کاشبددی – فضدایی در سدطح
منطقه و چگونگی توسعة آتی آ ؛
 تعریف نامفخص سازماندهی فضایی و چگدونگی ارتبداط کدانو هدای فعداشیتی در قاشدب
اشگویی مفخص و مکا یابی صرفا فی یکی آ ها بدر اسدا

قابلید هدای باشفعدل و وضدح

موجود نه باشقوه و آیندة منطقه؛
 توجه نسبی به دغدغههای محی زیستی در مناطق ویژة اصفها  ،مفهد و ی د بده ویدژه در
زمینة مصر

آب؛

 درنظرنگرفتن سیاس های مسکن و حمل و نقل ،و به طور کلی ،ارتباط محل کار و زندگی
به عنوا پیشنیازهای اساسی ایجاد محی زندگی مطلوب دانشمحور بدرای جدذب طبقدة
خالق و نخبه در مناطق ویژة علم و فناوری؛
 اشارة ضمنی طرحها به م ی ها و امکانات حمل و نقل منطقه بدو تدبیر رویکردی خا
و چگونگی بهکارگیری این م ی ها؛
 تعریفنکرد جایگاه مفخص منطقة ویژه در طرحها و برنامهری ی شهرها و منداطق درو
منطقة ویژه.
بر اسا

رویکرد توسعة پایددار ایدن منداطق موتدور محرکدة پیفدرف

هماهنگ اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی به همراه توجه خا

متعداد  ،متناسدب و

بر محی زیس

و زندگی انسدا

هستند که با به کارگیری پتانسیلها و ویژگدیهدای منحصدربه فدرد منطقده در کندار بدومی سدازی
تکنوشوژی آثار سوء بسیار کمتری بر محی زیس

منطقه تحمیل میکند .مهدمتدرین راهبردهدای

برنامهری ی فضایی کاشبدی مبتنی بر اشگوی توسعة پایدار در مناطق ویژة علم و فناوری ایدرا در
شکل  9ارائه شده اند.
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شکل  .9راهبردهای بخشهای چهارگانة برنامهریزی فضایی کالبدی مبتنی بر الگوی توسعة پایدار در مناطق ویژة علم و
فناوری ایران
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تبیین اصول فضایی -کالبدی منطقة ویژة علم و فناوری یزد
منطقة ویژة ی د با تصویب نهایی آ در سا  1393در شدورای عداشی علدوم ،تحقیقدات و فنداوری
کفور ،شروع به فعاشی

کرده اس

(مفاورا ساما آورا توسعه .)1392 ،چفماندداز  ،1404ایدن

منطقه را به عنوا یکی از مناطق توسدعهیافتده و پیفدرو در کفدور همدراه بدا دسترسدی آسدا بده
معرفی میکند ،به طوری کده در

زیرساخ های پیفرفتة علمی و فناوری و دوستدار محی زیس

از نیروی انسانی متخصدص

توشید ثروت از دانش پتانسیلهای خود را باشفعل کرده ،و بهترین کیفی

شاغل را در راستای بهرهبرداری از م ی های منطقهای ی د به خود جذب میکند .فعاشی هدای ایدن
منطقه مبتنی بر به کارگیری فناوریهای اوشوی دار شامل اشکترونی

و فناوری اطالعات در صدنایح

اوشوی دار استا یعنی کاشی و سرامی  ،نساجی ،انرژی خورشیدی ،گردشگری و سالم

اس .

شکل  .10محدودة منطقة ویژة علم و فناوری یزد

جدو  1وجوه اشتراک و افتراق فضایی کاشبدی تجارب جهانی مناطق ویژه و تناسدبات آ هدا بدا
منطقة ویژة ی د را بیا میکند .وجوه اشتراک به آ دشیل اهمی

دارند کده آ هدا حدداقل نیداز بدرای

ایجاد محیطی جذاب در منطقة ویژه میباشند .این اشتراکات در واقح ،زیرسداخ هدای اصدلی و الزم
ایجاد مناطق ویژه هستند و بدو تأمین آ ها دستیابی به اهدا

پیشبینیشده در ایدن منداطق دشدوار
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میکند .این زیرساخ ها عبارتاند از منطقهبندی و تعریف کانو های اصلی توسعه ،توجده ویدژه بده
انواع مدهای حمل و نقل ،توجه به حساسی های محی زیستی ،سازماندهی فضاهای بداز و طبیعدی،
ایجاد و توسعة زیرساخ های فی یکی مورد نیاز .افتراق منداطق ویدژه در نحدوة سدازماندهی فضدایی
کانو های فعاشیتی اس  .این سازماندهی متأثر از ویژگی منحصربهفرد هر منطقده متناسدب بدا شدرای
مکانی ،پتانسیلها و اهدا

منحصربهفرد منطقة ویژه اس  .بنیا و اسا

مناطق ویژة علدم و فنداوری

فعاشی ها و خوشههای مستقر در آ هستند و کانو های فعاشیتی مناطقیاند که تصویر ذهنی و سیمای
خا

مناطق را ایجاد کرده ،و بر اشگوی توسعة فضایی کاشبدی آ ها تأثیرگذار اس .
جدول  .1ویژگیهای منحصربهفرد ،شباهت ها و تفاوتهای تجارب جهانی و تناسبات آن با منطقة ویژة یزد

مناطق ویژه

ویژگی منحصربهفرد
د تعریف چهار کانو اصلی توسعه بر اسا

مون گمری

وجوه اشتراک مناطق
گدرههدای

تناسبات با منطقة ویژة یزد
 -تعریددف کددانو هددای اصددلی توسددعه (مراک د فعدداشیتی،

حمل و نقلی

دانفددگاهی ،تحقیقدداتی و ...منطق دة ویددژة ی د د) و شددروع

د تهیة طرح جامح فضایی کاشبدی تا افق 30سا

برنامهری ی فضایی کاشبدی از این کانو ها

 -برنامههای نمادین و برندسازی از طریق سیاس هدای

د تناسب به شحاظ اشگوهای فعاشیتی

 توسعة شهری دانشمحور ()KUDماش ی

فضایی کاشبدی

حمل و نقلی به ویژه حمدل

د تعریف چهار کریدور در منطقه
آتالنتی

ددد توجدده ویددژه و خددا

بدده مندداطق روسددتایی و

چفماندازهای طبیعی آ
د برنامههای مفارکتی بدین مسدئوال  ،صدنع و مدردم
کارناتاکا

(برنامهری ی صنعتی بر اسا

نیازهای اجتماعی)

د توسعة خوشهای
ژانگوانسا

 ارتباط دوجانبة طرحهای منطقدة ویدژه و طدرحهدایشهری
د برنامهری ی منطقهای در قاشب ی

کریدور جامح برای

هماهنگی برنامهری ی حمل و نقلی ،و کاربری زمین
سیلیکو وشی

د توجه ویژه به انواع مدهای

د برنامهری ی مسکن قابل استطاع
د توسعة منطقة مبتنی بر برنامهری ی حمل و نقل محدور

و نقل عمومی

د تعریف ساختار فضدایی منطقده منطبدق بدر کریددورهای

د د توجدده بدده ویژگددیهددا و

اصلی ارتباطی منطقة ویژة ی د

حساسدددی هدددای محدددی
زیستی
 -سازماندهی فضاهای باز و

د تناسب به شحاظ اشگوهای فعاشیتی

طبیعی
ددددد ایجدددداد و توسددددعة

د تناسب به شحاظ اشگوهای فعاشیتی

زیرسدداخ هددای فی یکددی
مورد نیاز
د د منطقددهبندددی و تعریددف
کانو های اصلی توسعه

د تعریف منطقة ویژه بر مبنای ی

کریدور واحد

د پتانسیل استفاده از رویکرد توسعة مبتنی بر حمل و نقل
 -مهاجرپذیربود منطقة ویژه و اهمی موضوع مسکن

()TOD
 چددارچوب برنامددهری د ی چنددد سددطحی در سددطوحآری ونا

منطقهای و محلی و تقسیم کار بین این سطوح
 -برنامههای مدو برای توسعة گردشگری (طبیعی)

د شباه اقلیمی با منطقة ویژة ی د
 -وجود پتانسیلهای قوی گردشگری طبیعی
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بر اسا

شکل  9و جدو  ،1از آنجا که تبیین سازما فضایی هر منطقه مبتنی بر تعریف کانو ها و

پهنههای اصلی آ ها اس  ،مهمترین اقدامات فضایی – کاشبدی در منطقة ویژة ی د عبارتاند از:
 تعیین کانو های اصلی و پهنههای عملکردی منطقه
 تعریف سناریوهای ساختار فضایی منطقه و ارتباط میا کانو ها متناسب با وضدح موجدود،
خوشهبندی فعاشی های همکار و تثبی

اوشوی های فعاشیتی آتی

 تأکید بر ویژگیهای منحصربهفرد منطقه مانند موقعی

مرک ی منطقه در جغرافیای کفور و

محل تالقی شاهراههای اصلی حمل و نقل جادهای و ریلی کفور
 توسعة مبتنی بر حمل و نقل با هد
کیفی

توسعة یکپارچه و هدفمندد همدراه بدا ارتقدای سدطح

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

در زمینههای فعاشیتی هد

منطقه

شکل  .11انواع سناریوهای فضایی-کالبدی ممکن بر اساس فعالیتهای منطقة ویژة یزد و راهبردهای فضایی-کالبدی آن
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بر اسا

موارد یادشده و با درنظرداشتن اشگوی توسعة پایدار ،مدیتدوا سدناریوهای فضدایی-

کاشبدی ممکن در منطقة ویژة ید د و راهبردهدای ایدن توسدعه را تعریدف کدرد (شدکل  .)11ایدن
سناریوها مبتنی بر فعاشی های تعریفشده در منطقه ،زیرساخ های موجود ،سطحبنددی شدهرهای
آ ها ،فاصدلة شدهرها ،امکدا تفدکیل خوشدههدای فعداشیتی بدر اسدا

واقح در منطقه و جمعی

کانو های اصلی توسعه یعنی شهرکهای صنعتی و دانفگاههای واقح در منطقه ،سازماندهی فضایی
وضح موجود و جلوگیری از توسعة ج یرهای میباشند .با توجه به محدودة جغرافیایی منطقة ویدژة
ی د که مجموعة شهری ی د را نی دربرمیگیرد ،برنامهری ی فضایی  -کاشبدی ایدن منطقده فرصد
ایجاد یکپارچگی در بخشهای مختلف عملکردی ،کاشبدی ،سازمانی و مددیریتی و ایجداد وحددت
رویه در سطح منطقه در زمینة اتخاذ راه حل ،پیادهسازی و اجرای آ را فراهم میکند.
اثباتشدة این مناطق در توسعة منطقهای و ملی ،برنامهری ی این مناطق

اما با وجود نتای مثب

نهفق در ی د ،بلکه در سایر مناطق ویژة ایرا نی دچار افو و ادامة روند برنامهرید ی آ هدا سدیر
ن وشی را طی کرده اس

و توسعة هماف ایی که انتظار میرف  ،تحقق نیافته اسد

کده ایدن امدر را

میتوا در موارد زیر جس وجو کرد:
 نبود مفروعی

کافی این مناطق برای پفتیبانی آ ها توس دستگاههای اجرایی در سطوح ملدی

و منطقهای ناشی از تعریفنکرد جایگاه قانونی این مناطق و اکتفا به چند آییننامة اجرایی؛
 تعریف نکرد جایگاه طرحهای منطقة ویژه در سلسلهمراتب طرحها و برنامدههدای توسدعة
منطقهای و شهری؛
 تداخل عملکردی سازما های مؤثر در منطقة ویژه و دشواری هماهنگی میا آ ها با توجده
به سیستم بوروکراسی حاکم؛
 تغییر اوشوی های توسعة همراه با تغییر مدیری

سازما های مؤثر در ایجاد و توسعة منطقة ویژه؛

 نبود برخی ساختارهای اصلی ایجاد این مناطق ،مانند اقتصاد مبتنی بر دانش؛
 تعریف صر

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

درنظرگرفتن چگونگی ارتبداط کاشبددی و غیرکاشبددی ایدن کدانو هدا و تأثیرگدذاری بدر و
تأثیرپذیری از مناطق دربرگیرندة آ ؛
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 تعریف نامناسب رابطة این مناطق از ابعاد مختلف کاشبدی – فضایی ،اقتصدادی ،اجتمداعی،
محیطی و ...با شهرهای دربرگیرنده آ در مقیا

منطقهای؛

 دیدگاه برنامهری ی ت بعدی و غاشبا اقتصادمحور و نبود جامحنگری و توجه به دیگر وجوه
مناطق علم و فناوری به ویژه مباحا کاشبدی – فضایی آ ها؛
 اکتفا به وضح موجود و عدم استفادة حداکثری از ویژگیهای منحصربهفرد و پتانسدیلهدای
نهفته در هر منطقه.
نتیجهگیری
توسعة شهری دانشمحور پارادایمی جدید در توسعة شهرها و مناطق ویژة علم و فناوری به عنوا یکی
از رویکردهای آ در توسعه ملی و منطقهای ،سازوکاری برای فعاشی های اقتصادی دانشبنیا با تأکیدد
بر سرمایههای انسانی اس

که با بهرهگیری از قابلی های ساختاری بستر خدود (اجتمداعی ،فرهنگدی،

اقتصادی ،کاشبدی و )...و هماف ایی ناشی از تعامالت آ ها در راستای توسعة پایدار منطقه گام برمیدارد.
توسعة دانشمحور عالوه بر تأکید بر اقتصاد و صنع

دانشمحور ،توسعة محی زندگی شهری همراه با

توسعة اجتماعی فرهنگی را نی در دستور کار قرار می دهد .تحلیدل و ارزیدابی مهدمتدرین راهبردهدای
برنامهری ی فضایی  -کاشبدی مناطق ویژة جها در بخشهای چهارگانة فضایی -کاشبدی ،حمل و نقدل،
مسکن و محی زیستی در مناطق ویژة ایرا نفا دهندة برنامهری ی ت بعدی و غاشبا اقتصدادی و نبدود
همهجانبهنگری اس

که تا حدی در بین طرحهای توسعة دانشمحور عمومی

دارد .به عبارت دیگدر،

به دشیل فقدا روشهای کلی مورد توافق در توسعة مبتنی بر دانش موجب شده اسد
این طرحها بر ابعاد اقتصادی تمرک

کده بسدیاری از

کنند ( Hector,2018; Ergazakis & Metaxiotis, 2011; Yigitcanlar

 .)& Lönnqvist, 2013اما در مالحظات فضایی  -کاشبدی اقدام انجامگرفته در مناطق ویژة ایرا  ،تعیدین
صر محدودة فی یکی منطقة ویژه و کانو های فعاشیتی آ عموما منطبق بر وضح موجدود و تأکیدد بدر
داشتهها اس  .از ی

سو ،این امر را ،که بر اسا

و ...صورت میگیرد ،میتوا مثب

دانس

آییننامهها ،بخفنامهها ،ترجیحات مسدئوال محلدی

و آ روند منسجم تعریف و انتخداب حلقدههدای فعداشیتی

مناطق اس  .اما در مقابل ،کمتر به ویژگیهای منحصربهفدرد منطقدة هدد اهمید

داده شدده اسد .

پتانسیلی که از عامل «مقیا » به عنوا وسیلهای برای شناسایی خصوصدیات خدا

و منحصدربهفدرد
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شخصی

منطقه ( )Nespolo et al., 2018: 8ناشی میشود .فعاشی هایی که عالوه بر ایجاد بازارهای

ی

رقابتی در مقیا

جهانی ،جذبکنندة سرمایههای علمی ،ماشی ،فرهنگی و اجتماعی میباشند .فعاشید -

های منحصربهفرد ویژگیهای فضایی کاشبدی خا
نتای مثب

را میطلبد (و برعکس) .بنابراین ،انتظار دستیابی به

این مناطق در توسعة منطقهای و ملی بر اسا

برنامهری ی با معیارهای صرفا اقتصدادی دور

از تصور اس  .پیشزمینة دستیابی به اهدا مناطق ویژة علم و فناوری در توسعة منطقهای ،برنامهری ی
فضایی-کاشبدی آ ها و تعیین چگونگی سازماندهی فضایی فعاشی ها و عملکردهای آ با درنظرداشدتن
پارادایم اقتصاد دانشمحور و هماهنگی آ با زمینة شهر و منطقة بستر آ اس  .از آنجا که ایدن منداطق
قابلی

برندسازی در سطوح ملی و بیناشمللی دارند ،سایة ب رگی بر دیگر برنامهها و طرحهای شهری و

منطقهای محدودة خود خواهند داش

و آ ها را تح

تأثیر خود قرار میدهد .بنابراین ،با توجه به سیر

عملکرد این مناطق تا کنو  ،به نظر میرسد باید در رویه و فرایند شکلگیری مناطق ویژه و در تعریدف
جایگاه آ ها در سطوح مختلف برنامهری ی کفور بازنگری به عمل آید .مناطق داندشمحدور نبایدد در
ان وا و به دور از فرایندهای اجتماعی – اقتصادی ،صنعتی و نهادی و محیطی خود برنامهرید ی شدوند.
بنابراین ،ارتباط سهجانبة «زمینة شهری»« ،عرصههای سیاسدتگذاری و تصدمیمگیدری» و خدود «منطقده
دانشمحور» ضروری اس  .در این زمینه ،نقش دوش
اینکه دوش

(ملی و محلی) در اوشوی

چگونه از دانش و نوآوری در اقتصاد دانشمحور برای رقاب

قرار دارد .از ی سو،

شدهری و ملدی بهدره گیدرد

( ،)Pancholi et al., 2017و از سوی دیگر ،اینکه چگونه با برنامهری ی به عنوا مهمترین اب ار در اختیار
خود ،برای این رقاب

برنامهری ی کند .به عبارت دیگر ،به منظور توسعة بهینة مناطق ویژة دانشمحدور

همکاری دوجانبة سیستم توشید و نوآوری و سیستم سیاستگذاری و برنامهری ی ضروری اس  .بنابراین
بددازتعریف جایگدداه ایددن مندداطق در سلسددلهمراتددب برنامددهری د ی کفددور و وجددوه ق دانونی آ بددرای
مفروعی بخفی و تعریف عملکرد هر سازما در این مناطق ،تثبی

اهدا

و اوشوی های توسدعه در

قاشب برنامهای جامح و همهجانبهنگر با درنظرداشتن ویژگدیهدای منحصدربهفدرد هدر منطقده ،تعریدف
ارتباطات کاشبدی و غیرکاشبدی میا این مناطق و کانو های فعاشیتی با شهرهای دربرگیرندة آ به همراه
تأمین زیرساخ های اصلی این مناطق ضروری به نظر میرسد.
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