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 چکیده 

 1ت مارتیی سنخیشده تار رانیو منطقة لیتبد یابتکار دولت برا عنوانبهکه  است ایدر اسپان یمنطقه نوآور 22@

. قرار داردمنطقه  نیدر ا، شودیممحسوب این شهر  ینوآور دروازةکه نیز  Torre Agbar و شده است سیتأس

را  یتا نوآور آوردیمرا گرد هم  یو محل یالمللنیبجوامع  ،یررسمیغو  یرسم یهاشبکه قیاز طر 22@منطقه

 کی نکهیا یبرا دهدیمنشان  قاتیکند. تحق عیتسر یالمللنیبو روند اشتراک دانش را در سطح  دهیسرعت بخش

 یالمللنیبهم جوامع نه به طور فعاال دیبا ،شود مندبهرهجامعه  کی دةیدآموزشو  یعال التیبا تحص ییاز اعضا شهر

آن  قیشده است که از طر لیتبد یسمیبه مکان 22@منطقه .کند ریدرگرا  دیجد یالمللنیجوامع بو هم  یمحل

به حداکثر  یکامل خود را درک کند و تالش خود را برا لیپتانس تواندیم یعال التیبا تحص یالمللنیبجامعه  کی

 .کندیم نیتضمز ینو افراد را  هاشرکتانسجام  ی. مناطق موجود در منطقه نوآوردریبه کار گ یوربهرهرساندن 

 مقدمه

 رار دادهق انیبندانش یهاشرکت اریروند کار در اخت شرفتیو پ لیتسه درجهترا  یامکانات ایاسپان ینوآور هیناح

 کرد. میخواه یمطالعه و بررس ،مناسب یالگوبرداررا با هدف  هایژگیو نیا ثیحنیازااست؛ 

 

 22@منطقه 

بهبود و  یبرا توانیمرا  یرا مطرح کرد: چه اقدامات یسؤال ،شهر بارسلونا یشورا ، 22@منطقه جادیقبل از ا

 در بارسلونا انجام داد؟ یمحل مؤسساتو  هاشرکتو  یالمللنیبجامعه  نیب ،تعامالت شیافزا

 لیتبد یابتکار دولت برا عنوانبه 22@، منطقه2000 در سال .رسیدندمی 22@به منطقه تیدر نها هاپاسخ

 سنت مارتی در 2پوبلنومحله . شد سیتأسمرکز دانش در حال رونق  کیبه تاریخی سنت مارتی شده  رانیو منطقة

احداث مجدد  یبرا ،دیرسیممرکز شهر  یکینزد که به( یبلوک شهر 250 باًی)تقر یخصوص نیهکتار زم 200با 

مشاغل و  ،شرکت 7000و  دیسبز جد یفضا مترمربع 114000 ی، منطقه نوآور2010تا سال  .دگرگون شد

 یدرصد 23 شیمنطقه افزا نیا کردند. مکاننقلمنطقه  نیبه ا 2000از آنها پس از سال  یمیمغازه داشت که ن

 عنوانبه 22@امروزه منطقهد. ارمند در آنجا مشغول به کار هستنک 90000ساکنان را تجربه کرده و اکنون 

 کند.میسراسر جهان عمل  یشهرها یبرا یشهر یابتکار یزیربرنامهو  یاز طراح ییالگو

                                                           
1 Sent Marti 
2 Poblenou 



 

 

  

  Torre Agbar یمرا نشان  یمنطقه نوآور یو معنو یکیزیدروازه ف؛ شودیمنماد شهر بارسلونا محسوب  که

 .کندیمعمل  یتحول شهر یبرا زوریکاتال کی عنوانبهو  دهد

 ،یپزشک ستیز ،یپزشک ،، رسانه (ICT) انهیاطالعات و را یدانش: فناور بخشپنج  قیاز طر یپروژه نوساز نای

 یهاشبکه قیاز طر 22@منطقه کرده است. جادیا مسکن و کار ،اشتغال ی را برایدیجد یفضاها ،یو طراح یانرژ

و روند اشتراک  دهیرا سرعت بخش ینوآور تا آوردیمرا گرد هم  یو محل یالمللنیبجوامع  یررسمیغو  یرسم

 یشهر برا انموجود در هم یو محل یالمللنیب یانسان هیسرما کهییازآنجاکند.  عیتسر یالمللنیبدانش را در سطح 

 لیانسبه حداکثر رساندن پت یبرا. بنا نهاده شده است رفع این مشکلای منطقه بر نیا ،ستین یکاف یرشد اقتصاد

 یبرا دهدمینشان  قاتیتحق ند.کرد جادیا دانش زیسرر یبرا یالهیوس عنوانبهرا  22@منطقه ،اشتراک دانش

به طور فعاالنه هم جوامع  دیبا ،مند شودجامعه بهره کی دةیدو آموزش  ی با تحصیالت عالییاز اعضا شهر کی نکهیا

 یالمللنیب ی، جامعه22@منطقه جادیقبل از ا. کند ریرا درگ دیجدالمللی جوامع بین و هم یمحل یالمللنیب

مستقر  اها از سراسر جهان در بارسلوناز افراد و شرکت یاریاگرچه بس با شهر نداشت. یبارسلونا سطح تعامل مشخص

 کرده یمنطقه سع نیا ،نیبنابرا ؛ادغام شده بودندبارسلونا  یاجامعه و قلمرو حرفهبا از آنها  ی، اما تعداد اندکبودند

 ها بتوانندشرکت این افراد و تا به کار گیرد را نبازرگاناو  یالمللنیب یهاشرکت یارائه شده از سو یهاچالش است

 یکیتژاز نظر استرا منطقه نیدر ا بخشپنج کنند.  خود استفاده شرفتیپ ریدر مس "عطفنقطه "عنوان رسلونا بهاز با



تعامل  جادیث اباع تنهانه گریکدیبه  هابخش یکینزد .اندگرفتهقرار  زیمرکز شهر ن و درر هستند گیکدی یکیدر نزد

بر  دیبا تأک 22@منطقه .به اشتراک گذاشته شود تربزرگ اسیدر مق جینتا شودیمباعث بلکه  ،آنهاست انیم

 از سطوح به دنبال توسعه است:  یاریدر بس ینوساز

  اهداف پروژه

  یشهرنوسازی  

  یاقتصادنوسازی  

 یاجتماع نوسازی  

 

 تواندیم عالی التیبا تحص یالمللنیبجامعه  کیآن  قیشده است که از طر لیتبد یسمیبه مکان 22@منطقه

سازندگان  .دگیربه کار  یوربهرهبه حداکثر رساندن  یکامل خود را درک کند و تالش خود را برا لیپتانس

، بلکه کندیم عیرا جذب و تجم یالمللنیبمشاغل  تنهانهکردند که  یطراح یآگاهانه منطقه را طور 22@منطقه

 یتجار ،یادار یفضا مترمربع 4000000 جادیا هاطرح نیهدف ا .است یزندگ یبرا زیانگجانیهجذاب و  یمکان

امکانات  یبرا مترمربع 220000 ،بخش نیدر ا بود. هاابانیخ یلومتریک 35در  دیجد یزندگ جادیو ا یقاتیو تحق

پروژه  نیا اختصاص داده شد. یاز جمله مسکن اجتماع یتوسعه مسکون نیسبز و همچن یفضاها ،دیجد یعموم

از  در نظر گرفته شده است. یدولت ارانهیبا  یواحد مسکون 4000 جادیمسکن در منطقه و ا 4614 ینگهدار یبرا

 یبرجسته در طول بلوار باستان یهاساختمانجذاب از  یدنیافق د کی جادیا یبرا یالمللنیبمعماران مشهور 

 دعوت شد. ،کندیممنطقه عمل  یستون فقرات شهر عنوانبهکه  Avinguda Diagonal یشده یبازساز

 عنوانبه Parque Central de Poblenouو  Parc Diagonal Marمانند  دیجد العادهفوق یعموم یفضاها

 آورند.یمفراهم  تعاملی را یو فضاها کنندیمعمل  "یباز یهانیزم"

Agbar Torre  یمنطقه نوآور یو معنو یکیزیدروازه ف ،است طراحی شده 3ژان نوول یمعمار فرانسوکه توسط 

مجمع است.  یتحول شهر یبرا "زوریکاتال"و  "مورب و ساحل نینقطه شروع ارتباط ب"؛ همچنین دهدیم انرا نش

Edificio یسیکه توسط شرکت سوئ Herzog & de Mueron ابانیبه دنبال اتصال خ ،شده است یطراح 

 یفضا ،یمدن یعملکردها نیب یتعامل جانب لیتسه یبرا یصفحه افق کی عنوانبهاست که  یبزرگ به خط ساحل

 .شده است یطراح هارستورانو  یادار

                                                           
3 Jean Nouvel 



Media ITC را  دیاست که نور خورش "فلورسنت یهامکعب"خورده از  تراشکف یمتر فضا 23000 یدارا

در  ،شده است جادیتجمع ا و ییگردهمامحل  کی عنوانبهساختمان که  نیا. درخشدیمو در شب  کندیمجمع 

 در سازنده یهاینوآورایجاد  با عمل کند و ایاسپان دیجد یو معمار یورااز فن 4یفستیمان عنوانبهتالش است تا 

مل و تعا یبرا را ییفضاها ،شرفتهیپ یهاشرکت و یقاتیتحق ،یمراکز آموزش ،هادانشگاه اتصالاز طریق  منطقه

ملموس  شرفتی، پ2008در سال  .به وجود آورد یاقتصاد ینوآور و یوربهره شیافزا یبرا هاشرکت نیا یهمکار

از سال  ت.قرار گرف لیوتحلهیتجزبارسلونا و دانشگاه بارسلونا مورد  یاقتصاد مؤسساتمنطقه توسط  نیا یاقتصاد

 جادیدر دوره قبل از ا .است افتهیشیافزا وستهیدر صنعت خدمات در پوبلنو به طور پ یدی، ساختار تول1996

پوبلنو کارمند در محله  42000شرکت و حدود  2000( ، حدود 1999-2000) یهاسالدر  22@منطقه

  مشغول به کار بودند.

 یهامؤلفه عنوانبهو دانش را  یشده است که نوآور لیتشک یامنطقهدرون  مؤسساتو  هاشرکتاز  22@شبکه

تا  کندیم یزبانیرا م ایمراسم صبحانهماهانه  نیمنطقه همچن نیا خود دارند. یتجار یهامدلدر  یدیکل

تبادل  یبرارا  محلی ،یرسم دادیرو نیا آورد. هم گرد یدر مورد نوآور اتیو تجرب دهیتبادل ا یمتخصصان را برا

بهتری احساس  جادیا یبرا .کندیم تیسطوح تقو همةرا در  یسازشبکهنیز و  آوردبه وجود می دانش در منطقه

زش آموتازه واردان  هب را کاتاالن ای ییایزبان اسپان تا دهدمیداوطلب شبکه اجازه  یبه اعضا 22@برنامه ،جامعهدر 

کار جامعه  نیبلکه با ا کندیم یبانیرا پشت لیمح یهاانجمن تنهانهکار  نیا کمک کنند. گرانید بهدهند و 

 .شودیم جادیا یتروستهیپهمبه

 

 .کندیمشهروندان جامعه فراهم  یرا برا یاریبس یاجتماع یهافرصت ،یشغل یهافرصتعالوه بر  22@منطقه

 از:  اندعبارت هاپروژه نیا

 در سالمندان  یحافظه مجاز 

 نت  یاچندرسانه یهاکالس 

 وتریکامپ افتیباز  

  پروژه آموزش 

 شبکه خانواده 

 

                                                           
 .کندیو اهداف خود خطاب به مردم استفاده م دیاصول، عقا انیب یگروه از آن برا ایشخص  کیمتن که  کی ،مانیفِست ای هیانیب4 



 یبندجمع

به  داریپا یرا به روش یوربهرهتا  کنندیماز منابع موجود در منطقه استفاده مجدد  ینوعبه هابرنامه نیاکثر ا

به نظر  یشهر ینیبازآفر یپروژه معمول کیبارسلونا ممکن است در ابتدا  22@یمنطقه نوآور حداکثر برسانند.

غفلت و عدم  هادههپس از  که خود سابق یصنعت قطب یبه دنبال بازساز است یشهر ،اما در حقیقت ؛برسد

از  یاجنبهتوجه خود را به  Design Londonاز محققان  یمیاست. ت دهیرس یبه فقر و نابسامان یگذارهیسرما

، محققان توسعه منطقه را  2007در سال  .کندیمو موفق  فردمنحصربهکه آن را  کنندیم منطقه جلب نیا

ه ک زیصنعت به مناطق متما هایبخشاز  کیهر  با اینکه .را ادغام کردند هابخشتمامی  قرار دادند و موردمطالعه

 ،رقب عیتوز ،مطبوع هیو تهو شیبا گرمااما  ؛نداشده کیتفکهستند،  خاص خود و امکانات یمناطق مسکون یحاو

 دمناطق موجو. شوندیمهوشمند متحد  کیتراف تیریمد یهاستمیسارتباط از راه دور و  یهارساختیز ،دفع زباله

 ،ونقلحمل یهارساختیزو  یعموم یفضاهابا استفاده از و همچنین  نیرا تضم آنهاانسجام  ینوآور منطقةدر 

ار برای فراهم کرده است مسیری است همو 22@که منطقه ییهاتیمز. دنکنیممنطقه را به مرکز شهر متصل 

 الگوی خوبی برای دیگر جوامع باشد. تواندیمه بیشتر که هر چ یهاتیموفقرسیدن به 
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