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 چکیده:

های نوین ساختمانی در گیری از فناوریشهر اردبیل براساس بهرهدر  و فناوری لمرک عاپ طراحیش ژوهپ این دفه هدف:

 .باشدیمجهت افزایش عمر مفید، پایداری و کیفیت آسایش محیطی و معماری پارک علم و فناوری 

گیری از طریق بهره ازطور خاص های علم و فناوری بهبخشی نظام طراحی پارکاین تحقیق در پی بهبود شناسی پژوهش:روش

ی را در کیفیت طراح نیازهای طراحی روزآمد جهت ارتقای ای کهگونه؛ بهباشدهای نوین ساختمانی در این زمینه میفناوری

برای استخراج  ،که در همین رابطه است ایزمینه -روش موردیاز همین رو، روش انجام تحقیق  سطح شهر اردبیل پوشش دهد.

 ده شده است.استفا نیز چنین همبستگیتطبیقی و هم-علّی هایهای کاربردی جهت طراحی از روشمولفه

ماری مورد نظر )دانشجویان معماری دانشگاه محقق اردبیلی( جهت آ یدهد که جامعهاین پژوهش نشان میهای یافته :هایافته

توجه  ،ساختمانی از آن برخوردار هستندنوین  هایها و عملکردهایی که فناوریهای نوین ساختمانی به ویژگیاستفاده از فناوری

نمایند. در همین مینامه شده در پرسشرهای تعریفو متغیها بندی این ویژگییتلواین خصوص اقدام به اونمایند و در می

چنین افزایش عمر مفید ساختمان، افزایش پایداری و هم موجباتها نآتاثیرگذاری های نوین ساختمانی که زمینه فناوری

باشند. بخش باالتری جهت استفاده در طراحی پارک علم و فناوری مییت لوودارای ا سازند،محیطی را فراهم میافزایش آسایش 

سالن  یمنظورهچنین فضاهای چندتر معماران به طراحی فضاهای آموزشی و همهای تحقیق نمایانگر توجه بیشدیگری از یافته

دسترسی آن به مراکز علمی باشد. در همین زمینه جانمایی سایت، طرح می یدهندهماعات در میان فضاهای اصلی تشکیلاجت

های موجود در سایت برای طراحی پارک علم و فناوری را در میان مولفه یتاولوچنین توجه به فرم باالترین و دانشگاهی و هم

 ماری مورد نظر داشته است.آ یگاه جامعهاز دید

های نوین ساختمانی دارای ویژگیهای که هر کدام از فناوریتوان به این نتیجه دست یافت نهایت میدر گیری:نتیجه

از طیف وسیعی از عملکردها، جهت ها برخورداری آن ها بر سهولت طراحی ونگذاری آتاثیر باشند که میزانفردی میبهمنحصر

 هان فناوریخصوص تاثیرگذاری اییات پژوهش درگیرد و فرضاستفاده در طراحی پارک علم و فناوری مورد توجه معماران قرار می

 گیرد.ید قرار میر افزایش کیفیت معماری مورد تایب

 های نوین ساختمانی، کیفیت طراحی، طراحی معماری، اردبیل.پارک علم و فناوری، فناوری های کلیدی:واژه
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 مقدمه 1-1-

نوآوری هر کشور و موتورهای محرک در استراتژی  یهارساختیزعلم و فناوری و مراکز رشد، بخشی از  یهاپارک

 یسازیتجارعلم و فناوری کارکردهایی چون انتقال و انتشار فناوری، کمک به  یهاپارکتند. سمحور هی داناییتوسعه

و عامل تجدید حیات اقتصاد محلی و رشد اقتصادی بخشی روند توسعه دارند و سرعت یدهسازمانمحصوالت فناورپایه و 

دستیابی »و « و پژوهش یسازتیظرف» بر دو الزام پیشرفت کشور نیزانداز چشم یسندهابا محوریت دانش هستند. در 

علم و  یهاپارکتوجه به طراحی معماری  ،رونیازاشده است.  دیتأک «انیبندانشقدرت »بر مبنای « زابه فناوری قدرت

 .باشدیمتوسعه  یاندازهاچشم یگامی در جهت ارتقا ،فضاها گونهنیافناوری همراه با احداث 

 

 مسأله انیب 1-2-

 .باشندعلمی، اقتصادی و تکنیکی می یهر کشوری در زمینه یعهتوس مهم عواملاز  یعلم و فناور و مراکز هاکارپ

های مختلف زمینه متخصصان تولید شغل برایو  یاقتصاد رشد ،فناورانههای ایده ،خالقیت یشافزا این مراکز در جهت

 یتوسعه در راستایهوشمندانه هدایت  مهمی در جهت عامل فناوریعلم و  یهاپارکامروزه . اندهبه وجود آمد علمی

 جذب ای در جهتوسیله عنوانبه این مراکز یگر،د سویی. از (1385)سرمد و همکاران،  باشندمی یامنطقه یا یمل

 جذب یبرا یمناسب هایوشرو  شوندمی شناختهملی فرا وح مختلف ملی ودر سط های نوینتکنولوژی بر موسسات متکی

ای از جمعیت آن را افراد در جوامعی که بخش عمده .باشندیم ینانارآفرک یتفعال یتوسعهمتخصصان، دانشمندان و 

(. Felsenstein, 1994؛ 1387)طالبی و حیدری،  یابدآینده اهمیتی حیاتی میریزی برای دهند، برنامهجوان شکل می

سو و مراکز صنعتی از سوی دیگر فعالیت ن موسسات پژوهشی و دانشگاه از یکتعامل میادر جهت  ،این مراکز، امروزه

عملی رسیده و به اختراعات  یوهشی به مرحلهها و ابتکارات پژایده ین زمان ممکنتراهن در کوتی آنتیجهنمایند که درمی

 Secaran, 1386, Koh et؛ 1376)دالور، رسند به تولید انبوه می نممکترین زمان گردند و در سریعکاربردی تبدیل می

all, 2005.) 

دارند  کشورهای مختلف یاقتصاد رفتدر پیش تاثیر قابل توجهی یو فناور یقاتی، تحقیعلم یهاپارک در حال حاضر

بستر  یکن در یارآفرکو  بنیاندانشو متوسط  ردموسسات خُ جملها در میان تمامی واحدهای فعال ازتوسعه ران کامو 

در حال رشد بشر به از ابزار مهم پاسخگویی به نیاز  در همین زمینه این مراکز .نمایندفراهم می یاقتصاد علمی و

های نوین ساختمانی . توجه به اقلیم، فناوریباشندری میاتوجه به کیفیات معماز طریق کاربردی کردن علوم،  و تکنولوزی

روند شمار میی کیفیت محیطی بهکنندهنییتععوامل مهم  ازجملههای اجتماعی کاربر محیط، و نیز تعداد و نوع گروه

دستیابی به های مذکور و بررسی معماری پارک ،لذا .(1385که بایستی توسط طراحان لحاظ گردند )سرمد و همکاران، 



 های نوین ساختمانیطراحی پارک علم و فناوری اردبیل با بهره گیری از فناوری  2

 

روند. با توجه شمار میمسایل پژوهش به نیترمهمهای علم و فناوری از عوامل تأثیرگذار در ایجاد مطلوبیت فضایی پارک

 یهاپارکطراحی  ،مختلف علمی است یهانهیزمروز در  یهایفناورعلم و فناوری محل تولید دانش و  یهاپارککه به این

 ،روهمیناز .دانش، فناوری و پیشرفت علمی در ذهن پژوهشگران و عموم مردم باشد یدهکننمنتقل ستیبایمعلمی نیز 

نیازهای  کاربری و مراتبسلسلهنوین ساختمانی با رعایت  یهایفناور نیترشرفتهیپبایستی  هامجموعه گونهنیادر طراحی 

الگویی مناسب از  یقصد دارد تا با ارائهکار طراحان و معماران قرار گیرد. این پژوهش عملکردی پژوهش در دستور

نوین ساختمانی در فرآیند طراحی اهداف و مفهوم پژوهش، علم و  یهایفناوراز  یوربهرهعلم و فناوری با  یهاپارک

 (.Shank, 1985) فناوری را میسر سازد

 

 و ضرورت تحقیق تیاهم 1-3-

ها و صنعت را ایجاد ارتباط بدون واسطه میان دانشگاه تواناییه ک گردندموسساتی می شامل یعلم و فناور یهاپارک

راهی  یعلم یهایتوانمنداز  ینهبه برداریشرایطی را به وجود آورده تا بهره، افزونروز یعلم یهاشرفتیپ نمایند.می

 ،انهفناوراختراعات به  نکارات نویباشد. پیوند ابت شورکت عصن ناپذیر برای غلبه بر موانع موجود بر سر راه پیشرفتاجتناب

موجب گردیده  ایجاد شغلز در کمرا ینا هایظرفیت. باشدمی فناوریعلم و  یهاپارک به وجود آمدن اهداف اصلیاز  یکی

. (1381؛ رضوانی، 1384)ابراهیمی و همکاران،  این مراکز به وجود آید یتوسعهنسبت به  ای از سوی مسئولیننگاه ویژه تا

 برای افزایش رقابت میان صنعتگران منجر به رشد اقتصادی یسازیخصوص یها در زمینهیافتن فعالیت ادامه ،طرفیاز 

 دادن اصصتخا هب یوراز فینباشد. ناپذیر میانکار یفناور علم و یهاپارک یگاهجا گردد که در همین زمینهیشور مک

 هب هوجت اب رانای رفتشیپو  یلمع قو رون تعنص یایوفکش تهور جکشدر  اتقیقحت به امر یافک یاهاضو ف اتانکام

توجه به ، بیانگر ضرورت پرداختن به چنین موضوعی است. راصعم انهج در یورانو ف لمع در امر تولید رانای تیعوقم

علم و  یهاکارپ و در همین زمینه آغاز گردیده استدر ایران از بیست سال پیش  فناوری و مراکز علم و هاکجاد پاریا

توجه به طراحی  ،به همین منظور (.Ghodsipour, 1380) فناوری بسیاری در سطح کشور و منطقه احداث گردیده است

 باشد.ناپذیر می، اجتنابعلمی و اقتصادی کشور دارند یها در توسعهاین مراکز علمی و نقشی که آن

 

 پژوهش ینهیشیپ 1-4-

در همین زمینه نگرش  گردد.میمیالدی باز پنجاه یدهه به یفناورعلم و  یهاکارپگیری ی شکلپیشینه

 ,Yang et all)هشتاد میالدی با رشد باالیی همراه گردد  یکز از دههارن حکومتی منجر شد تا احداث این مسازاتصمیم

چنان جهان احداث گردیده و این روند همکشورهای مختلف در  یفناورعلم و  کپار انهزار اکنونکه همطوریبه. (2008

 های علم و فناوری همزمان با تعیین اعتبار از سویدر ایران احداث پارک .باشدافزونی در حال افزایش میبا شتاب روز

بسیار زیادی برای های حمایتی هشتاد شمسی آغاز گردید و برنامه یدر دهه یاست جمهوریر یو فناور یعلم معاونت

 ،ها در نظر گرفته شد. در همین زمینهاین پارک یچنین مراکز صنعتی برای رشد و توسعهها و مراکز علمی و همدانشگاه

ن معماری در غالب های علم و فناوری از سوی دانشجویان و پژوهشگراهای علمی متعددی برای طراحی پارکپژوهش

ای بر کاربردی کردن اهداف یرفته است که هر یک از نگاه ویژهارشد صورت پذکارشناسی های دکتری ونامهمقاالت و پایان

 (.1387)مهدوی و همکاران، داشته ی علمی و اقتصادی گام برهای علم و فناوری در توسعهپژوهش و تاثیر طراحی پارک

 



 3   پژوهشکلیات 

 

 پژوهش اهداف 1-5-

های نوین ساختمانی در گیری از فناوریبهرهاساس بر اردبیلشهر در  و فناوری لمع رکاپ طراحی شژوهپ این دفه

از طریق ایجاد فضایی  هدف ینیازهای جامعهو تأمین  علمی یتوسعه براینیازهای موجود راستای برطرف نمودن 

 .باشدیمعلمی و فنی ی هاخالقیت معماری مناسب برای رشد تیفیک بامطلوب 

 توان به ترتیب ذیل بیان نمود:یاهداف کلی احداث چنین فضاهایی را م

از فضاها گردیده و ارتباط میان  وریمنجر به افزایش بهره ی،علم و فناور یهاپارک یطراحی معماری بهینه

  نماید.پردازی و تولید را تسهیل میایده

ن از طریق بخشی از آمساعد گردیده که  سازمانیدرون یهاتیفعال علم و فناوری، کیفیت یهاپارکطراحی اصولی با 

 آید.به دست می های موجود در محیطظرفیتاقلیمی و  هماهنگی طرح با خصوصیات

 کمک کرد. محوردانشاقتصاد  یبه افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه توانمیبا طراحی پارک علم و فناوری،

ت ساخت و یفکی توانیمد یجد یهایفناورمصالح و  یریکارگبهساخت و  یمتداول و سنت یهاروشر در ییبا تغ

 را ارتقا داد. هاساختماند یش عمر مفیافزا

 

 پژوهش سؤاالت 1-6-

 چگونه است؟ یارک علم و فناورپطراحی های نوین ساختمانی در و اهمیت فناوریجایگاه  -

 نیازهای یپاسخگو جدید، یهایتکنولوژ)عملکردی( و با استفاده از  یارک علم و فناورپبا طراحی  توانیمچگونه  -

 طراحی بود؟

 لحاظ کرد؟ یارک علم و فناورنوین ساختمانی را در طراحی پ یهایفناور توانیمچگونه  -

 

 پژوهش اتیفرض 1-7-

 های نوین ساختمانی با رشد کیفیت طراحی پارک علم و فناوری ارتباط مستقیم دارد.استفاده از فناوری -

 باشد.های نوین ساختمانی پاسخگوی نیازهای طراحی میگیری از فناوریفناوری با بهرههای علم و طراحی پارک -

 باشد.های علم و فناوری قابل استفاده میطراحی پارک های نوین ساختمانی در تمامی اجزایفناوری -
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 الگوی مفهومی تحقیق -1-8

 

 
 : الگوی مفهومی تحقیق1-1شکل

 



 5   پژوهشکلیات 

 

 

 پژوهش یشناسروشو  مواد -1-9

گیری بهرهطریق  ازطور خاص بههای علم و فناوری پارکبخشی نظام طراحی که تحقیق در پی بهبودبا توجه به این

را  کیفیت طراحی نیازهای طراحی روزآمد جهت ارتقای ای کهگونه، بهدر این زمینه استهای نوین ساختمانی از فناوری

برای تدوین مبانی و چنین هم. است 1ایزمینه-روش موردیپوشش دهد، لذا روش انجام تحقیق  شهر اردبیل در سطح

 یبعدی پژوهش، به بررسی نمونه یای و استنادی بهره گرفته شد. در مرحلهنظری تحقیق از مطالعات کتابخانه چارچوب

ستفاده در این مرحله از پژوهش شامل ا که ابزار مورد موفق خارجی و داخلی پرداخته شد های علم و فناوریپارک

های گیری از فناوریچگونگی بهره سپس گردد.می نامهای، مشاهده، تصویر، کروکی، مصاحبه و پرسشمطالعات کتابخانه

گذار معماری مورد ارزیابی قرار گرفته است. علم و فناوری و فاکتورهای تاثیر نوین ساختمانی در فرآیند طراحی پارک

پارامترهای تاثیرگذار  ها و، به استخراج مولفهشدهفاکتورهای ارزیابیآمده از دستهتطبیقی اطالعات ب یمقایسه نهایت بادر

 طراحی کالبدی اصول تعیین و تبیین به ،پایانی گام در و شد پرداخته خواهد های علم و فناوریطراحی پارک بر کیفیت

 پژوهش و در فصل سوم ارائه گردیده است. یح این بخش در ادامهمشروپردازیم. شده میهای بررسیبراساس اولویت
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در  (یفارس صورتبهحداقل ) یمحدود یمنابع علم :و استفاده دسترسقابل یا فقدان منابع علمیکمبود و  -

ن یموجود است. به هم طراحیهای نوین ساختمانی در روند های علم و فناوری و تاثیر فناوریطراحی پارک ینهیزم

تری جهت بررسی و مطالعه نیاز که نسبت به منابع فارسی به زمان بیش میباشیمن یازمند استفاده از منابع التین منظور

به کتب، مجالت، آمار،  یدسترس لیاز قب یقاتیوجود دارد که موجب شده خدمات تحق یمشکالت نهیزم نیدر ا .دارند

از  کی کمبود هر ایاز فقدان  یمشکل ناش نیاز ا یبخش ممکن نباشد. یراحتبه کشور در یرهو غ یاطالعات یهابانک

 .وق استف قاتیخدمات تحق

م یمستق طوربهکه  یپژوهش یافتنموفق به  مطالعات گسترده، پژوهشگر وجود با :نهین زمینبود کار مشابه در ا -

نزدیک به  نسبتاً یهانهیزمبسیار مناسبی در  یهانمونهه است. اگرچه پرداخته باشد، نشدو رویکرد پژوهش موضوع  به

 است. آمده عمل بهشایسته  یاستفاده هاآنموضوع پژوهش وجود داشته که در امر پژوهش از 

 

                                                                                                                                                                        
1 Case and Field Study Research Method 
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 پارک علم و فناوری یمبانی نظری و پیشینهبخش اول:  -2-1

 مقدمه: -2-1-1

 ،دیگربیان به باشد. امروز میترین وجه توسعه و پیشرفت و ضامن بقای جوامع در جهان تکنولوژی بدون شک مهم

ستفاده از محصوالت جهان مدرن تصور زندگی انسان بدون ا ها به قدری وابسته به فناوری گردیده کهزندگی انسان

قابل انکار و نتایج حاصل از  استفاده از آن برای بشر غیر فناوری اصلی که ماهیت باشد. به همین دلیل استممکن میغیر

ها و همان تولید انبوه ایده ،گرددتر از فناوری میی آسانانسان و استفاده ر به بهبود شرایط زیستملی که منجعا است.

باشد و دیگر منابع ترین منبع درآمد کشورها از طریق اتصال به صنعت و فناوری می، اصلیاز طرف دیگر. باشدمی هایافته

سوال مهمی که ایجاد  اند.ع ارزشمند و مدرن از دست دادهنابدرآمدی و تجارتی قدیم اهمیت خود را در مقابل این م

کار  باشد. برای اینها و تبدیل علم به صنعت در جهت تولید ثروت میایدهعملی کردن  یخصوص نحوهگردد درمی

های بشری وجود ساختهید علم و مراکز تبدیل علم به دستای میان مراکز تولواسطههنگ و بیبایست ارتباط همامی

های خالقانه و تبدیل آن به اختراع فراهم برای حمایت از ایده گذارهیسرماداشته باشد و در همین زمینه امکان جذب 

باشند که با می علم و فناوری یهاپارک ،های مختلف صنعتدر واقع بهترین پل ارتباطی میان یک مبتکر و بخش .گردد

نان به محصوالت صنعتی را فراهم های آمناسب تبدیل شدن ایده یوهشگران زمینهپژفراهم نمودن امکانات مورد نیاز 

تاثیر طراحی و  هاآن، کارکردها و مزایای ی علم و فناوریهاپارکبررسی  رساله. در این (1389)حسین رضوی،  نمایندمی

 صورت پذیرفته است که در ادامه خواهد آمد.وری این فضاها بر بهبود کیفیت بهره

 

 تعریف پارک و علم و فناوری -2-1-2

اصلی رشد اقتصادی و  یواسطه مراکز علمی و صنعتیاز  یکی عنوانبه( Science park) یعلم و فناور یهاپارک

 شیافزا نگرش بااست که  ایمجموعه یپارک علم و فناور گر،ید نگاه در. باشندها به محصوالت صنعتی میتبدیل ایده

ها، دانشگاه انیرا م یدانش و فناور یتوسعهو  شودیم تیریمد یاحرفه نخبگان و پژوهشگرانثروت در جامعه توسط 

 آورندمیرا به وجود  یطیمح یعلم و فناورهای پارک .آوردمیدرو بازار به حرکت  یخصوص موسسات، اتیقیتحق راکزم

گذاران تحت نظر و حمایت سرمایهو  گرد هم آمده ع،یها و صناوابسته به سازمان ایمستقل و  یقاتیتحق یواحدها آن درکه 

 



 

 

 یدیتول یواحدها ،یقاتیتحق یهاها، سازماندانشگاه نیارتباط ب پیوند بپردازند. یآورو نو تیتا به خالق رندیگقرار  کالن

علم  یهاپارک یو توسعه جادیا وظایف ازجمله ،یو علوم کاربرد یفناور راستای رشددر  حکومتی یریگمیو مراکز تصم

 .(Hansson, 2007, Lofsten & Lindelof, 2003؛ 1381؛ سالمی و شفیعی، 1386)موسوی بازرگانی،  است یو فناور

عضو و از طرفی توسعه  یهاشرکت انتقال معلومات دانشگاهی بهتسهیل ، علم و فناوری یهاپارکاز ایجاد  هدف اول

. هدف کندیم یسازهیشبو تولیدات جدید را  ندهایفرآچنین باال و هم و کوچک و با تکنولوژی مؤسسات جدید و ترویج

زسازی ساخت صنعتی با هاپارکهدف اصلی از ایجاد این  لاست، اما در اص یامنطقهاقتصاد  یتوسعه یدهسازماندوم: 

علم و  یهاپارک درمجموع (Kang,2004). استبا تکنولوژی باال به سمت پارک  یهاشرکت جذب یلهیوسبهمنطقه، 

و ایجاد تجارتی پویا  یریکارگبه ،در بخش اقتصاد جادشدهیا یهایسختفناوری تبدیل به مراکزی برای حل مشکالت و 

، هادانشگاهپژوهشی و اطالعاتی  پیوند مراکز توانایی علم و فناوری یهاپارکعامل احداث و طراحی  ترینعمده .اندشده

با ، پردازاندهیاو  نخبگان، پژوهشگران، اساتید با همکاری که باشدمی و خصوصی در مکانی مناسب حکومتیات مؤسسبا 

با  در حال حاضر ممالک پیشرفته های نوین را داشته باشند.گذاران، امکان خلق محصوالت و فناوریصنعتگران و سرمایه

زمینه و  تاباشند ی در تالش میاقتصاد یتوسعه بهها برای رسیدن و نوآوری بهینه و کاربردی کردن تحقیقاتمدیریت 

با توجه  .(Ferguson & Olofsson, 2004, Cox, 1985) فراهم آورند هاپارکاین  و احداثرا برای طراحی  شرایط الزم

 ییهاعرصهدر  پیشرفته با فرآیندهای سنتی موجود یهاکیتکناخیر برای امتزاج  یهاسالجدیدی که طی  یهافرصتبه 

با منابع و کاربران فناوری،  یترمستحکمآمده، پیوندهای  وجودهب ستیزطیمحکشاورزی، نساجی، انرژی و  نظیر

فناوری و نواحی صنعتی نیاز خواهد بود. یک  یهاپارکو تحقیقات دولتی در نقاطی در مجاورت ها شرکت، هادانشگاه

 تواندیم، فناوری 3، مراکز رشد2علم و فناوری یهاپارکدر داخل یک  هادهیامرکز تجاری جدید نظیر یک آزمایشگاه 

 (.Nummela et all 2005) مفید واقع شود

زمین،  یشود که از طریق فراهم آوردن و ارائهای گفته میپژوهشی یا تحقیقاتی به مجموعه یهاپارک درواقع 

و  هاشرکتمتمرکز و تسهیالت قانونی، موجبات اجتماع واحدها،  های پژوهشیها و کارگاهتأسیسات زیربنایی، آزمایشگاه

دانشگاهی و  یهاقطبها معموالً در مجاورت نماید. این مجموعهمؤسسات تحقیقاتی را در یک فضای متمرکز فراهم می

های کاربردی و و ضمن ایجاد فضای مناسب جهت انجام پژوهش گیرندصنعتی و اقتصادی شکل می یهاقطبیا 

افزایی ناشی از مجاورت فیزیکی این واحدها و سازند. همسازی نتایج آن، موجبات رشد تحقیقات را فراهم میجاریت

نوع  نظر ازپژوهشی  یهاپارک .ها استهای جاری از مزایای این پارکگذاری اولیه و هزینههای سرمایهکاهش هزینه

 د:شونزیر تقسیم می یدسته دوفعالیت به 

شود و همکاری متقابلی ها در فضایی مناسب در نزدیکی دانشگاه برپا میعلمی که معمواًل توسط دانشگاههای پارک

 .آیدبین صاحبان صنایع مستقر در پارک و دانشگاه به وجود می

گسترش ارتباطات تحقیقاتی صنایع  هدف باشوند و صنعتی ایجاد می یهاقطبپارک فناوری که معموالً در نزدیکی 

 Lofsten & Lindelof, 2006 Monck et) گیرندهای منطقه شکل میدر منطقه با واحدهای پژوهشی دانشگاه موجود

all, 1998,). 

 

 

                                                                                                                                                                        
1- science & Technology park 

 

2- incubator 



 های نوین ساختمانیطراحی پارک علم و فناوری اردبیل با بهره گیری از فناوری  8
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 تجلی  درکه  باشندمی بنیاندانش راکزم رشد علمی و گسترشدر علمی  یهارساختیز ازجمله و فناوری پارک علم

، اما کارکرد گرددیبازم پنجاه میالدی یبه دهه و فناوری علم یهاپارک یپیشینه. نقشی اساسی دارندمحور نشاقتصاد دا

پیشرفته اعم از  تمامی جوامعامروزه  واقعدراست  ت گرفتهاخیر شد یدر دو دههو علوم  در جهت رشد صنایع هاآن اصلی

 یالینفک رشد و توسعه ءهای علمی را جزقابلیتاز این  ، استفادهاجتماعی متفاوت-با ساختارهای اقتصادی نیافتهو توسعه

 خالقیت، افزایش های علم و فناوریایجاد پارکاهداف  ازجمله(. 1387، کشتآذر) نماینداقتصادی و علمی محسوب می

علم و فناوری در امروزه هزاران پارک  باشد.می متخصص تولید اشتغال برای جوامعاقتصادی و  رشدفناوری،  یپایه بر

 جوامع ینگاه ویژه یدهندهکه نشان باشدها در حال افزایش میروز تعداد آنروزبه و شدهد جایا تر کشورهای جهانبیش

نوظهور فناوری ریشه در این  یهادهیپدبسیاری از  رشدو  یریگشکلچنین . همباشدمراکز علمی برجسته میبه این 

 موسساتکار و فعالیت را برای  امکانات پژوهش،با ایجاد محیطی مناسب، تا  باشنددر تالش می هاحکومتد و ندار هاپارک

 .(1389عزت و همکاران، )پورایجاد نمایند کوچک و متوسط، 

 شرایط گردشتا  دارای مشخصاتی باشدباید  ،راهبردی داردنقش علم که  دنیای مدرنیدر  ویژهبهفناوری  علم و پارک

غیر  راکز علمی و تحقیقاتیمبا  پیوند این مراکز ،وابسته به علوم را فراهم نماید. به همین دلیل یوسعهرشد و تموتور 

فضاهای  یه در زمینهویژبه، ی مورد نیازهارساختیزامکانات و  بایستهای علم و فناوری میپارک. باشدقابل انکار می

های علم و ویژگی دیگر پارک .نمایدفراهم  فناورانهرا برای واحدهای  فناوری یمورد نیاز جهت توسعهو فضاهای  علمی

و تولید محصوالت  فناوری رشد، این مراکز ویژگی آخریندر همین زمینه . باشدبه مراکز صنعتی می انتقال فناوری فناوری

 (.1387)اللکاکا،  خواهد بود فناورانه

ها را ویژگیاین  یبه همه توانایی رسیدن فناوری علم و یهاپارکتمامی  هرحالبهآن است که  ذکرقابل ینکته 

وسیع  یشامل محدوده فناوری های علم وپارک وضوع: مهای علم و فناوریاز پارکانجمن بریتانیا  طبق تعریف. ندارند

 .نمایدپیش الزامی می مطالعات در این زمینه را بیش از یگردد که نیاز به توسعهیم هاینوآورو  هایدهو متنوعی از ا

هکتار بود با بیش  200فناوری  علم و یهاپارکآمریکا مساحت متوسط  همتحد االتیادر  1993، در سال مثالعنوانبه

 .(Zhang, 2002) عملیاتی یهزار دالر بودجه 250نفر شاغل و  300شرکت عضو،  12هزار فوت مربع ساختمان،  200از 

بسیار متفاوتی قرار دارند؛ از  یهاتیموقعو در  باشندمی ترکوچک عموماً متحده االتیا یمحدوده خارج از یهاپارک

بلند واقع در شهرهای بزرگ.  یهاساختمانعمودی در  یهاپارکیک فضای سبز وسیع در محیطی روستایی گرفته تا 

 یهاپارکپارک عضو انجمن  295علمی عضو هستند و  یهاپارک یالمللنیبپارک فناوری در انجمن  250امروزه، حدود 

که تعریف ثابتی برای پارک فناوری وجود ندارد، اصطالح ثابتی نیز برای  گونههمانفناوری مرتبط با دانشگاه هستند. 

پارک فناوری، پارک تحقیقاتی یا  متحده االتیا. اگرچه در رودینمبه کار  ،دهندیمفناوری انجام  یهاپارکوظایفی که 

است و عبارت قطب فناوری در  ترجیرا، اصطالح پارک علمی در انگلستان و اروپا رودیمپارک تحقیقات فناوری به کار 

 .(Zhang, 2002) شودیمفرانسه بسیار استفاده 
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و  ایتانیاما در بر رود،یبه کار م یفناور قاتیپارک تحق ای یقاتیپارک تحق ،یپارک فناور یهانام متحدهاالتیا در

 در کاربرد دارد. اریبس یعبارت قطب فناور زیاست. در فرانسه ن ترجیرا یاصطالح پارک علم ییاروپا یاز کشورها یبرخ

پارک  ،یپارک علم ،یپارک فناور ،ینیمرکز کارآفر ،یمرکز نوآور ،یانکوباتور تجار :چون ییهانام با زین گرید یکشورها

 درواقع یاصطالح پارک فناور از .شودی... شناخته متکنوپل و س،یتکنوپول ،یقاتیتحق-یشهر علم ،یقطب فناور ،یقاتیتحق



 

 

کوچک و  یهاشرکت ینیکارآفر یتوسعه کیخاص جهت تحر یمنطقه کیدر  هاتیاز فعال یسطح متنوع فیتوص یبرا

 .(Rao, 2007) شودیکشور استفاده م کیدر  محوردانشمتوسط 

هستند.  یو قطب فناور یقاتیپارک تحق ،یپارک علم هاآن نیترجیمترادف دارد که را 16حداقل  یپارک فناور عبارت

فراوان خود که حدود  یها از رقباپارک نیاست تا ا ادیدر حال ازد دائماً  یفناور یهاپارک تیدر فعال دیجد یهانهیزم

داشت  یمحدود اریبس فیتعر یپارک فناور یابتدا مقوله در .ندشو زیدر سراسر جهان هستند، متما یپارک فناور 295

 ای یادار یمستغالت، فضاها نوعاًها دانشگاه فیتعر نیکه طبق اآن بر مستغالت پارک بود، چه آن یکه تمرکز اصل

محل تجمع  ای یصنعت یهابه شهرک بیترک نیاوقات ا ی. گاهدهندیاجاره م یتجار یرا به واحدها یقاتیتحق زاتیتجه

 یاقتصاد یشامل توسعه هاتیاز فعال یترعیوس یاست تا محدوده افتهیتوسعهمقوله  نیا امروزه .ابدییشباهت م هارکتش

 یپارک فناور ،یاانهیپارک را ،یتجار پارکی شامل: مترادف با پارک فناور اصطالحات .ردیبر بگ را در یو انتقال فناور

و  یپارک علم ،یو فناور قاتیپارک تحق ،یقاتیو توسعه، پارک تحق قیپارک تحق ،یمرکز نوآور ،یپارک صنعت شرفته،یپ

پور، )شقاقی و یوسف گرددیمی شهرک فناور ،یقطب فناور ،یمرکز رشد فناور ،یپارک علم ،یشهرک علم ،یفناور

1389 ،Wasthead & Batston, 1998.) 

 

 پارک علم و فناوری: یهایژگیو -2-1-5

ا یموجود در سطح دن یهانمونهبارز  یهایژگیوق به یتواند بدون توجه دقی، نمدستنیازا ییهامجتمع یدهسازمان

علم و  یهاپارک) هامجتمع گونهنیا کمشتر حالنیدرعبارز و  یهایژگیوه کوشش شده است کاًل یانجام گردد. ذ

 گردد: یبند( دستهفناوری

 یاصل یهکیسطح باالست، ت یهایورافن ینهیزم در، پژوهش و توسعه هاپارکن یت ایفعال یاول: مضمون اصل یژگیو 

ندارد و  یید انبوه جایتول هاپارکن ی. در ااندشده دادهسازمان  یک ی«توسعه»ه در جهت کاست  ییهاپژوهش یرو

 شوند.یس نمیتأسجا ع بزرگ در آنیصنا

 هاپارکن یدر ا یعنیشود. یع مشخص انجام میصنا یازهایرفع ن یدر راستا هاپارکن یدوم: پژوهش در ا یژگیو

ل کشود تا مشیه پژوهش مکابند. بلیات دست یاضیا ری، یمی، شیکزیخاص ف یهافرموله مثالً به کنند کیپژوهش نم

 طوربه هامجتمعن یا یدرون یهاتیفعال، گریدانیببهنند. کرا حل  خصوصبهصنعت  یک یعلم یا تنگناهایخاص و 

 .یکادمکدارد تا رنگ آ یکنولوژکمشخص رنگ ت

ع، ین صنایهستند. ا یکنولوژکو ت کع سبیشوند، صنایس میتأس هاپارکن یه در اک یعیسوم: صنا یژگیو 

 رسانند.یب نمیست، آسیزطیبوده و به مح یو آلودگ سروصدافاقد  حالنیدرعرده و کد یرا تول ییباال یافزودهارزش

ن یدرون ا یهاتیفعال یعنی. اندوستهیپهمبه یهاتیفعالاز  یامجموعهز کمحل تمر هامجتمعن یچهارم: ا یژگیو

 بدهند. یو پژوهش یعلم کگر خورایدیکتوانند به یلزوم م در صورتتنگاتنگ دارند و  یرابطه هم با( هامجتمع) هاپارک

 یکنولوژکو ت یل عملیو آشنا به مسا دهکارآموزمحقق  یکه کنی(، اSpin Offش صنعت از صنعت )یپنجم: زا یژگیو

ند و کدرست  کوچکت کشر یکخودش  یرون برود و برایار در مجتمع، بکدر حال  یهاشرکتا یمؤسسات  از یکیاز 

د و دامن زدن یع جدیجاد صنایه به اکاست  ی)مجتمع( علم کپار یهاجنبهن یدتریاز مف یکیت مادر شود، کب شریرق

ه هدف کافتد یار اتفاق میند و بسیگویم Spin offرا  یباارزش یدهین پدیانجامد. چنیت میفکیرقابت و بهبود  یبه فضا

 ن معنا باشد.یدامن زدن به هم یورافنو  یعلم کپار یک

م و کمعموالً با ارتفاع  هاساختمانبا، یار زیبس هاآن یاست و محوطه مانندک، پارهامجتمعن یا یششم: فضا یژگیو 

 م است.کز ین هاساختمانم کباشد. ترایم یو خدمات یحیانات تفرکمجهز به انواع ام
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و  یورافن یا موسسهیا چند دانشگاه ی یکم یمستق یارکغالبًا در ارتباط و با هم هامجتمعن یهفتم: ا یژگیو

تواند یار مهم هم میبس یقاتیتحق یمؤسسه یکدانشگاه،  یجابهشوند. البته یس میتأس هاآن کمشتر یگذارهیسرما

مالحظه  ،نیهستند. بنابرا یز جزو صاحبان اصلین یو بخش خصوص یمحل یهادولت ،عالوهبهند. کفا ین نقش را ایا

است و نقش مهم  کمشتر یو دانشگاه یخصوص، ین بخش دولتیب، بکیتر ی، به اقتضاهاپارکن یت ایریه مدکشود یم

 ه:کت آن است یرین مدیا

 انات(.ک، امکند )خوراکق در داخل مجموعه فراهم یتحق یمنابع الزم را برا -الف

 د.یفراهم نما را به صنعت آمدهدستبه یوراانتقال فن یدات الزم برایتمه -ب

را  هاآنند و صاحبان هست ادیو نوبن کوچکموالً مع هاپارکفعال در  یاز واحدها یاعمدههشتم: بخش  یژگیو

ق و یتحق یهم شعبه ی.ام و سونیب.یهمانند آ ییهاشرکته کافتد یار اتفاق میدهند. البته بسیل مکیپژوهشگران تش

 نند.کمنتقل  هاپارکن یخود را به ا یتوسعه

 یافراد متخصص و ماهر ،نندکیار مک هاپارکن یه در اک ی( افرادیکی)دموگراف یتیجمع ینهم: از جنبه یژگیو

و  ی، پژوهشیکینکه عمدتاً در مشاغل تکق و توسعه( یارشناسان تحقکان و کر مهندسان، دانشمندان، پزشیهستند )نظ

 (.Link & Scott, 2003، 1375فرد و محمدرضایی، )ملکی ار مشغولندکممتاز به  یتیریمد

 

 پارک علم و فناوری: یبندمیتقسانواع و  -2-1-6

تحقیقاتی، مراکز  یهاپارککرد:  یبندمیتقس دسته 3را به ها پارکیک محقق آلمانی به نام آرلش  1985در سال 

بزرگ  یهاشرکتاز  جداشده یهابخشجوان و یا  یهاشرکت پارکی است که علمی. پارک تحقیقاتی یهاپارک نوآوری و

فقط به تولید محصوالت  هاپارکستقر در این نوع م یهاشرکت. اندیقاتیتحقو مؤسسات  هادانشگاهنزدیک با  در ارتباط

لش دو محدودیت اساسی رتوسط آ شدهارائهو هیچ تولید انبوهی از آن محصوالت نخواهند داشت. تعریف  پردازندیمنمونه 

در نظر  هاپارکزایشی( در  یهارکتشنوپا و  یهاشرکتتأسیس )تازه یهاشرکتو رشد  یریگشکلکه اول این ،دارد

دیگر بسیار تحقیقاتی از یک یهاپارکعلمی و  یهاپارک دسته دوکردن  در عمل مجزا کهدوم این .گرفته نشده است

 (.Monck et all, 1998) انددستهترکیبی از این سه ها پارکمشکل است و حتی بسیاری از 

 هاپارکجایگزینی برای انواع  عنوانبه را  (Toc) محوریفناوری یهاشرکتمفهوم دیگری به نام  جوزف 1989در سال 

 :گروه تقسیم کرد 4را به  هاآن یریگشکل یاساس نحوهکرد و بر معرفی

 Silicon Valley, Boston's Routeمانند: ،تأسیس و زایشی استتازه یهاشرکتکه رشدشان حاصل کار  ییهاآن -1
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2- Tocمانند: شوندیمپارک محدود  یی که معموالً به محوطهتحقیقات یها ،Research Triangle Park در واقع 

 .کارولینای شمالی

3- Tocمانند: ،پردازندیم هاآناز طریق ایجاد امکانات برای  تولیدی فناوری برتر یهاشرکتکه جذب  ییها 
Arizona, Phoenix 

4- Tocهایی که درمانند آن ،رندیگیمشکل  بسیار باالی دولت یهابودجهکه با  ییها Texas, Houston توسط 

 .(Ferguson, 1999) است گرفته شکلوزارت دفاع آمریکا 

 و آن را مبنایی برای کرد در انگلستان شناسایی علمی یهاپارک ایجاد سه نوع راهبرد برای کارتر 1989 در سال

 .قرار داد هاپارک یبندطبقه

1- university – Let and funded Strategy :آموزش  و مؤسسات هادانشگاه ،ترین استاستفادهدر این روش که کم

 .کنندیم را مدیریت هاآنرا تأسیس و  هاپارک عالی خودشان



 

 

2- joint Venture Strategy : باخصوصی همگی  گذارانهیسرما، مؤسسات آموزش عالی و هادانشگاهدر این روش 

 .شودیمچندین سازمان مدیریت  یهلیوسبهو کل مجموعه  کنندیمدر ایجاد پارک همکاری  هم

3- Cooperative Venture Strategy: دخیل در ایجاد  یهاسازمان یترین استفاده را دارد، همهدر این روش که بیش

و مؤسسات آموزش  هادانشگاه. معموالً در این روش کنندیمکار  هم با ریپذانعطافو  یررسمیغ پارک، در یک چارچوب

 (.1386توالیی،  و یاره)تقی کنندیمتر در کارهای روزمره و عادی پارک دخالت کم عالی

و اهداف « فیزیکی نمود یدوره»و « حجم فضایی»اساس دیگری هم بر یهایبندمیتقسوق، ف یهایبندطبقهعالوه بر 

 یبندطبقهآمیخته  و متمرکز، پراکنده یطبقه 3نمود فیزیکی به  ی. در دورهاندیبندمیتقس قابلپارک  یعملکردهاو 

 .شوندیم

تحقیقاتی در  یهاپارکتسهیالت و عملکردهای  زیرا ؛هستند مدنظرصادهای انبوه )توده( تمتمرکز، اق یهاپارک در -

 یسادگبه توانندیمو اطالعات  هادانشن حالت است. در ای شده متمرکزکوچکی  یهامکانمحدود و یا در  یهاساختمان

اگر تحقیق و توسعه و عملیات تولید در یک مکان  هرچند. شودیمتر مدیریت پارک هم کم یپیدا کنند و هزینه انتقال

 .یک مشکل جدی محسوب شود تواندیممستقر شود، برخورد انواع مختلف مستأجران 

خاصی اداره شوند، زیرا  یو مقیاس باال در ناحیه بلندمدت یهاپروژهیک پارک پراکنده، خالقانه و مؤثرتر است، اگر  -

است و  شده پراکندهدر این نوع پارک  زیادی یهامکانو  هاساختمانتحقیقاتی، بین  یهاپارکتسهیالت و عملکردهای 

 .متمرکز است یهاپارکاز تر روش بیش مدیریت پارک در این یهزینه هرچند

متمرکز کردن مؤسسات کوچک  یلهیوسبه تواندیماین فرض که تأثیر عملکرد پارک  یآمیخته بر پایه یهاپارک -

. مزیت ایجاد این نوع اندشدهبرسد، دایر  ، به حد اعالکنندیمو مؤسسات تحقیقاتی که عملکردهای مشابهی را هدایت 

تری به آن جذب شوند زیرا مؤسسات مستأجر انتخاب بیش توانندیم یسادگبهکه مؤسسات مستأجر  است نیاپارک 

 .(Kang, 2004) دیگر دارند یهاپارکنسبت به 
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 هاحوزه نیا .رندیگیقرار م یمطالعاتی عمدهی حوزه دو در یفناور و علم یهاپارک با مرتبط اتیادب درمجموع

 از: اندعبارت

 مرکز عنوانبه یفناور و علم کبه پار ینهاد دگاهی، دنهاد کی عنوانبه یفناور و علم یهاپارک: ینهاد دگاهید-1

 زمیانکم و یمشخط یابزارها و ندهایآفر بر دگاهید نیا .نگردیم د فناورانی پایهیجد موسسات یبرا اناتکامی آورندهفراهم

ی اندازه و تعداد رشد، زکمرا و هاپارک تیاست. مأمور داشته دیتأک هاپارک و فیوظا لیقب از یموضوعات ت ویفعال

 موضوع نیا بر عمدتاً دگاهید نیا در گرفتهصورت هایپژوهش. دهدیم قرار واکاوی مورد را غیره و یدانشگاه یهاشرکت

 ر؟یخ ای کندیم جادیا هاشرکت یبرا یرقابت تیمز یعلم کپار ایه آک دارد دیتأک

 علم و کپار ،یاقتصاد ردیکدر رو .یاقتصاد و فناورانه مناطق عنوانبه یفناور علم و یهاپارک :یاقتصاد دگاهید -2

 طیمح بر هاآن یندهیفزا راتیتأث و موسسات نیگسترده ماب یارتباطهای ساختار با متخصص موسسات شامل یفناور

 ,O'Shea et al) شودیم یبررس یامنطقه یفناور و علم کپار رد،یکرو نیا توسعه در بر هاپارک ریتأث دگاه،ید نیا است.

 و هاپارک ملموس م ویمستق یهاکمک بر و است محورفناورانه یهاشرکت یبرا یتخصص یکیزیف رساختیز .(2006

 .دارد دیتأک هاشرکت نیا به آن یدرون یسازوکارها

 در جادشدهیا راتییبه تغ کمک ،ینیارآفرک و شغل جادیا با رابطه در عمدتاً ردیکرو نیا در گرفتهصورت هایپژوهش

 لکیتشی واسطهبه یمل و یامنطقه  ,Saxenian  یهاتیفعال و ریپذمخاطره یگذارهیسرما R&D یاقتصاد رشد
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 (.1382شریفی، است ) محورفناورانه یهاشرکت

 

 یو فناور یعلم یهاپارک یممتاز خدمات -2-1-8

 یبرگزار یرا برا نهیزم ده،یورز نیو محقق یقاتی( و مراکز تحقهاآندر  ییهاگاهیداشتن پا ایها )وجود دانشگاه :آموزش

مختلف  یهادر رشته یتخصص یآموزش یهادوره زیو دکترا( و ن سانسیلفوقدر حد ممتاز ) کیآموزش کالس یهادوره

 .کندیممکن فراهم م ینهیهز نیتربا کم

مختلف  یهانهیزمکه اطالعات در  آوردیامکان را به وجود م نیمدرن، ا یرساناطالعمراکز  ایوجود مرکز  :اطالعات

. در غالب ردیپژوهشگران قرار گ اریهنگام در اختبه یاطالعات یهابانک ایو  هاکتابخانهو کتب موجود در  اتینشر قیاز طر

کاماًل فعال  ،یجهان یهاشبکه قیانتقال اطالعات از طر یبرا یکیپست الکترون یورافنو  یعلم یهاو شهرک هاپارک

 کار خود دارد.را در دستور ازیموردن یهاو کنفرانس نارهایسم یبرگزار وستهیپ طوربهها پارک نیا تیریمد عالوهبهاست. 

فراهم است که حاصل ابداعات و  یسادگبهامکان  نیا یو فناور یعلم یهاها و شهرکدر پارکو اختراعات:  ثبت

 .(1387)صدیق،  پژوهشگران به نام خود آنان ثبت و حقوق آنان محفوظ بماند یهاینوآور

 

 اهداف احداث پارک و علم و فناوری: -2-1-9

گاه یابزار جان یا ن مدت،یو در طول ا گذردیم یو فناور یدر مباحث نوآور مندنظامرد یکدو دهه از طرح رو حدود

ن نظام یدر ا یدیلکگران یاختصاص داده است. از باز در جهان به خود یو فناور ینوآور یگذاراستیسدر محافل  یاژهیو

 اهداف یو فناور یعلم یهاپارکجاد یمختلف از ا یهاسازمانو  هادولتهستند.  یفناور و یعلم یهاپارک، ینوآور یمل

 :ر ارائه دادیز به شرح توانیمرا  یو فناور یعلم یهاپارک سیتأساهداف  یطورکلبه .کنندیمرا دنبال  یمختلف

 .جامعه یو خدمات یدیتول ،یقاتیتحق یهابخشقات و تحقق ارتباط یتحق یسازیتجار-  

 .یو داخل یالمللنیب یهاهیسرماو جذب  یبر دانش فن کیمت یهاشرکتت از یحما-  

 یقاتیتحق یهاشرکتاز مؤسسات و  یبانیپشت و یو متوسط فناور کوچک یهاشرکت یجاد و توسعهیت از ایحما-  

 .محوردانشاقتصاد  یتوسعه هدف بانوآور  یو مهندس

 .ینوآور و یبر فناور کیمت یاقتصاد یق توسعهیش ثروت در جامعه از طریبه افزا کمک-  

 .دولت یارکبا هم یروند انتقال فناورع یع و تسریقات از دانشگاه تا صنایتحق یل چرخهیمکت-  

به  مندعالقهق و توسعه و یبرتر، آشنا با تحق یو بعضاً با فناور یپژوهش-یصنعت یاز واحدها یامجموعه هاپارک

 یشگاهیو آزما ی، اطالعاتیافزارنرم یبالقوه یاستعدادها با یطیمستقر در مح و یو صنعت یاز خدمات پژوهش یریگبهره

 :دارند عهدهرا به یفیردها و وظاکارکل به اهداف خود ین یه براک باشندیم

 .هاآن به رشد کمک منظوربه یفناور یبه واحدها ازیموردنخدمات مؤثر و  یارائه یبرا یدهسازمان-  

 هادانشگاهانات و منابع کن امیوند بیجاد پیا یموجود در منطقه برا یانات بالقوهکو ام هاییتوانا یدهسازمانجلب و -  

 .یو صنعت ی، فناوریز علمکو مرا

متخصصان و  و جذب یجهان یدر جهت رقابت در عرصه یدانش فن یارتقا منظوربهمناسب  یجاد بسترهایا-  

 .یخارج یهایگذارهیسرما

 .یفناور یتوسعه یبرا کدر پار یخارج یفناور یواحدها تکمشار یمناسب برا یفراهم نمودن فضا-  

 .یفناور یز رشد واحدهاکق مراید از طریو متوسط جد کوچک یاقتصاد یهابنگاه و هاشرکتجاد یبه ا کمک-  



 

 

تولید شغل برای پژوهشگران و  یاقتصاد رشد ،خالقیت فناورانه شیافزا ،یفناور علم و یهاپارک جادیاهداف ا ازجمله

 یو هماهنگ برا انهشمندیاند یشیوه کیاز  یبخش انعنوبه یفناور علم و یهااز پارک دولتمرداناز  یاریو بس باشدمی

داشته  یفناور یهاپارک جادیا یبرا یمتفاوت لیممکن است دال یکشور ایهر شهر  اگرچه .برندینام م یمل رشد اقتصاد

محور است کوچک و متوسط دانش یهاتعداد شرکت شیافزا یپارک فناور کی لیاز تشک هیهدف اول عموماً  یباشد، ول

کمک به تنوع  یبرا یصوصبخش خ یپشتوانه عنوانبهها شرکت نیبپردازند. از ا تیبه فعال یاقتصاد طیمح کیتا در 

ندارند، ممکن است از  یفناور ینهیزم در یچندان یکه تجربه توسعهدرحال یکشورها .شودیم برده نام یاقتصاد

 یاتیمال یدرآمدها شیافزا نیچنشغل و هم جادیا یبرا یخارج یگذارهیجهت جذب سرما یفناور علم و یهاپارک

 .(Siegel et all, 2003، 1382پور، )یوسف استفاده کنند

 

 گاه پارک علم و فناوریجای -2-1-10

امر  نی. اباشدمی کشورها یو اقتصاد یعلم رشد شکالتاز م یکی، صنعتو دانشگاه  یساختارپیوند  لیتکم عدم

 یکشورها گریدر د آن از پسو  کایابتدا در آمر 1960 یاز دهه یعلم و فناور یهاها و پارکشهرک شیدایموجب پ

بر  یاقتصاد مبتن یرهیاز زنج یاحلقه عنوانبه فیاز شرح وظا یاگسترده فیکه در ابعاد مختلف و با ط دیجهان گرد

اقتصاد جهان  رفتشیدر پ ایکنندهتعیین ارینقش بس یو فناور یقاتیتحق ،یعلم یهاپارک امروزه .افتندیتوسعه  یفناور

 کیدر  نیو کارآفر محوردانشکوچک و متوسط  موسسات تیعالوه بر امکان فعال یعلم و فناور یها. پارککنندیم فایا

 ارزش با دیتول، یخارج یگذارهیجذب سرما ،یفناور یالزم را جهت انتقال و توسعه هایزمینه ،یاقتصاد علمی و طیمح

 یو فناورعلم  یهاپارک گاهیجا. دینمایم یامهرا  یجهان یبه بازارها نانیکارآفر و یصنعت یواحدهاورود و  باال یزودهاف

 :گرددیمشامل موارد زیر  کشورها رشددر 

 یبر فناور یمبتن یاقتصاد یتوسعه یرهیاز زنج یاحلقهو  ینهاد اجتماع -

 یامنطقه ای یمل یتوسعه یهماهنگ برا یراهبرد -

 نوظهور فناورانه یهادهیپداز  یاریبس یو توسعه یریگشکل گاهیجا -

 کشورها یاقتصاد یدر توسعه ینقش محور یفاکنندهیا -

 (.1388و همکاران،  زادهفیشر) کوچک و متوسط مؤسسات قیاز طر محوردانش یهاینوآور یتوسعه گاهیجا -

 

 علم و فناوری در جهان یهاپارک یعمده یهانقشوظایف و  -2-1-11

توسعه و  پردازی،ایده :گرددهای علم و فناوری شامل موارد پیش رو میخالقیت در پارک مراحل مختلف فرآیند

به  تیدرنهاکه  شدهشناختهو تولید انبوه محصول  یسازیتجارچنین پیش از تولید و هم یالگوی اولیه یطراحی، تهیه

 یسازیتجار، هادهیاشکوفایی حمایت از  برای، اقدامات مهمی که در جهان انجامدیمورود نوآوری فناورانه به بازار 

 :از اندعبارت ،صورت پذیرفته تاکنوناقتصادی  یافزودهارزشفناوری و ایجاد  رشد پژوهشی، آوردهایدست

 .میالدی 1946ملی تحقیقاتی از سال  یهاشگاهیآزمااحداث 

 .میالدی 1959و مراکز رشد و فناوری از سال  هاپارک احداث

 1967در سال  WIPO(1(نوعی مهو تأسیس سازمان جهانی مالکیت  1883حمایت از حقوق مالکیت فکری از سال 

 میالدی.

 .میالدی 1980سه در سال  -دو یتصویب قانون پایه
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Abstract 

Research Aim: The purpose of this study is to design a science and technology park in Ardabil city based 

on use of modern building technologies to extend the useful life, stability and quality of environmental 

comfort and architecture of science and technology parks. 

Research method: This research seeks to improve the science and technology park design system in 

particular through the use of modern construction technologies in the field so as to meet the needs of 

up-to-date design to improve the quality of design in the city of Ardabil. Therefore,the research method 

is Case and Field Study. In this regard, causal-adaptive methods as well as correlations have been used 

to extract functional components for design. 
Findings: The findings of this study show that the target population (architecture students of Mohaghegh 

Ardebili University) are considering the features and functions that modern construction technologies 

have in using modern construction technologies, and are taking action in this regard. Prioritize these 

features.In this context, new building technologies whose impacts will extend the useful life of the 

building, increase stability and increase environmental comfort are of higher priority for use in the 

design of the Science and Technology Park.Another part of the research findings reflects the greater 

attention of architects to the design of educational spaces as well as the multifunctional spaces of the 

auditorium among the main design spaces.In this context, Locating the site, access to scientific and 

academic centers, as well as attention to the form of the highest priority among the components 

available on the site for the design of science and technology parks from the Viewpoint of the statistical 

community. 

Conclusion: Finally, it can be concluded that each of the new building technologies has unique features 

that influence their ease of design and enjoy a wide range of functions for use in the design of science 

and technology parks. Technology is of interest to architects and research hypotheses about the impact 

of these technologies on enhancing architectural quality are confirmed. 
 

Keywords: Science and Technology Park, Modern Construction Technologies, Design Quality, 

Architectural Design, Ardabil. 
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