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 چکیده

 ازدر این مدل  شوند. دسته اول مدل انکور پالس؛یدر آمریکا به سه دسته تقسیم م رشددرحالنواحی نوآوری 

 مرتبط یهاو استارتاپ هاشرکت و پیدایش باعث ظهورکانونی وجود دارد که  مؤسسهحداقل یک  ،ی نوآورینواح

توان به از سه خصوصیت این مدل می. کندال است میداناز این مدل در آمریکا،  . اولین نمونهشودینزدیک م و

 ،مرکزی و میانی شهر در قسمت سیتأس ،انکور در این ناحیه مؤسساتیا  مؤسسهحضور  موارد زیر اشاره کرد:

 .چندمنظورهدر مناطق  شدنواقع

 نیانبار است. ا ای یمنطقه صنعت کیدر  تیوضع رییتغ جهینوع منطقه نت، ی بازنگری شدهدر مدل مناطق شهر

شهری در دسترس  ونقلحملپذیر است که منطقه به مرکز شهر نزدیک و همچنین وسائل امکان یدر صورت رییتغ

در  اعم ازدارای سه خصوصیت اصلی این مدل  سیاتل است. در South lake union آن، اولین نمونه .باشد

نزدیک  و پر اجاره یدر شهرهابودن واقع  ،شهر یهاشده در امتداد اسکله یبازساز یهادسترس بودن ساختمان

 است. ی انکور هاشرکتتحقیقاتی و  مؤسساتبودن به 

؛ شوندیها به حومه شهر منتقل ماست که در آن شرکت یمیروند قد رییشامل تغی علمی شهری شده هاپارکمدل 

پارک . اولین نمونه این منطقه هاو رستوران غیرتجاری یهابخش نیو همچن گرید یهاجدا از شرکتمکانی 

توان به موارد زیر از خصوصیات بارز این مدل نواحی نوآوری میکارولینای شمالی است.  واقع در مثلث قاتیتحق

 . افزایش شهرسازی و یشهربرون ایمنطقه حومه  کیدر  شدنواقع اشاره کرد:

 

 مقدمه

 از ،نوآوریاین نواحی  هستند. در 1نوپا هایشرکتو  یآموزش مؤسسات، نانیکارآفر نهایی تجمع ینوآورنواحی 

از  هابخشهمه  شود.های همگانی( استفاده میهای دیگر )مانند دوچرخههای پزشکی و بسیاری فناوریپیشرفت

 تالیجید یفن آورمخابره از  یبراهمچنین  .شوندیممتصل  و با استفاده از انرژی پاک به یکدیگر تیترانز قیطر

  .برندمی بهره

                                                           
1 Start-up 



از نواحی نوآوری  . سه مدل مختلفستین یتصادف دیکنیمکه تصور  طورآن «یمناطق نوآور» نیا یریگشکل

 اتلی. از سمیپردازیمو در اینجا به نحوه ایجاد این نواحی  اندشده ییشناسا 3رنگاو جولی و 2توسط بروس کاتز

 .شوندیممتولد  همگانی یچگونه جوامع نوآور نکهیبه ا اندازیممی ینگاه نجایدر ا ،یشمال ینایگرفته تا کارول

 4انکور پالسمدل  .1

 "و توسعه قیتحق تیبا محور یپزشک یهامارستانیبو  یقاتیتحق یهادانشگاه" عنوانبهرا  مدل انکورکاتز و واگنر 

 و پیدایش باعث ظهورکانونی وجود دارد که  مؤسسهنوآوری حداقل یک  ینواحپس در این مدل  .کنندیم تعریف

 .شودیمنزدیک  و مرتبط یهااستارتاپو  هاشرکت

 

 خصوصیات اصلی 

 در آن حضور دارند. 5انکور مؤسساتیا  مؤسسه 

 شوندمی سیتأسمرکزی و میانی شهر  در قسمت. 

  واقع هستند چندمنظورهدر مناطق. 

 

  اولین نمونه 

 

  ،6کندال میدانماساچوست، کمبریج 

 یهافرصت دارایمنطقه  نیاست. ا مستقر شده کندال میداندر  7ماساچوست یفناور مؤسسه

آن  یگیماساچوست درست در همسا یعموم مارستانیدانشگاه هاروارد و ب رایفراوان است، ز یهمکار

 دانشگاه / صنعت را دارد. یهایهمکارسابقه  نیهمچن MITقرار دارند. 

 نیا و توسعه پرورش برای حلیعنوان مبهمتعلق به دانشگاه  یهانیزماجازه استفاده از  1950در دهه 

 ییدارو یهاشرکتو  یخوشه علوم زندگ وجودآمدنبهباعث  یتاحدودتالش  نیا .شدآغاز  هامشارکت

                                                           
2 Bruce Katz 
3 Julie Wagner 
4 Anchor plus 

 .یمحل یدولت ینهادها ای یمانند دانشگاه ها ، مراکز درماند؛ کنن یخود ارتباط برقرار م یهستند که با انجمن ها یبزرگ و عام المنفعه ا یسازمانها، وسسات انکورم 5
6 Kendall Square, Cambridge, Massachusetts 
7 Massachusetts Institute of Technology (MIT) 



 هارستورانتاکنون شاهد افتتاح  2005کندال از سال  میدان منطقه وجود دارد. نیکه اکنون در ا شد

 است. جدید بوده یواحد مسکون 1000به  کینزد نیو همچن نوینکامالً  غیرتجاری یهابخشو 

 

 
 کمبریج: میدان کندال، مدل انکور پالس -1تصویر

 شده یبازنگرمدل مناطق شهری  .2

منطقه به مرکز  یکینزد باوجود رییتغ نیانبار است. ا ای یمنطقه صنعت کیدر  تیوضع رییتغ جهینت، نوع منطقه نیا

 است. ریپذامکان ونقلحملبه  یدسترس نیشهر و همچن

 

 خصوصیات اصلی 

 

  شهر یهااسکلهشده در امتداد  یبازساز یهاساختماندر دسترس بودن 

  پر اجاره یدر شهرهابودن واقع 

  انکور یهاشرکتتحقیقاتی و  مؤسساتنزدیک بودن به 

  



 

 اولین نمونه 

 

 South lake union سیاتل ، 

از یک ناحیه مخزنی فرسوده به یک  South lake union (SLU)تغییر منطقه  از کاتز و واگنر

 کنند.یاد می "تحوالت شهری در ایاالت متحده نیرتریچشمگیکی از " عنوانبه چندمنظورهناحیه 

Vulcan Real Estate بیپل آلن است، با ترغ یعنی کروسافتیما گذارانانیبن یکی از متعلق به که 

، 2000دهه  لیدر اوا SLUخود در  8بیوساینسو  یپزشک سیاستقرار پرد یدانشگاه واشنگتن برا

 سرعتبه یو علوم زندگ یمراقبت بهداشت یهاشرکت .ه استبود گامشیپ عظیم تحول و رییتغ نیادر 

شرکت آمازون تصمیم گرفت  کهیهنگام 2000در اواخر دهه  و بعد از آنها در این ناحیه مستقر شدند

 اضافه جمعکارآفرینی نیز به این  یوکارهاکسببخش مرکزی و اصلی خود را در آنجا مستقر کند، 

 شدند.

 

 
 ، مدل مناطق شهری بازنگری شدهSouth Lake Unionسیاتل:  -2تصویر 

  

                                                           
8 Bioscience 



 

 شدهعلمی شهری  یهاپارکمدل  .3

 یهاشرکتجدا از  ؛شوندیمبه حومه شهر منتقل  هاشرکتاست که در آن  یمیروند قد رییمدل شامل تغ نیا

و است که قبالً پراکنده  ییهامکان شده یشهر یپارک علم. هارستورانو  غیرتجاری یهابخش نیو همچن گرید

 متراکم شده است. شتریب بوده است اما در حال حاضر این اماکن هارستورانمسکن و  ،مشاغل دور از

 

 

 

 خصوصیات اصلی 

 
 یشهربرون ایمنطقه حومه  کیدر  شدنواقع 

 افزایش شهرسازی 

 

 

 

 اولین نمونه 

 

  کارولینای شمالی9مثلث قاتیتحقپارک ، 

، حالنیباا .شودیمشناخته  یمرکز نوآور کی عنوانبهکه  هاستمدت (RTP)مثلث  قاتیپارک تحق

 دیمف مدتیطوالن تیموفق یگسترده آن برا میکه تنظ اندشدهنگران  دارانسهام، ریاخ یهاسالدر 

منطقه منتشر  لیتبد یساله برا 50طرح جامع  کی RTP ادی، بن2012، در سال جهیدر نت .ستین

 مؤسسان، نیعالوه بر ا. محل کار آنها است یکیدر نزد یمردم به زندگ قیتشو هابرنامه نیهدف ا کرد.

 یباعث همکار گریکدیآنها به  تعاملو  دیجد یهاشرکتکه جذب  هستند دواریام این پارک تحقیقاتی

 شود. گسترده یو نوآور

                                                           
9 Research Triangle Park (RTP) 



 
 شده شهری علمی هایپارک مدل ،(RTP) مثلث تحقیقاتی پارک:  دورهام-رالی -3تصویر 

  یبندجمع

بررسی الت متحده ادر ایرا ها و ویژگی آندر این مقاله سعی بر این داشتیم تا انواع مختلفی از مناطق نوآوری 

داشته باشیم که مکان  خاطربهبایستی کنیم، همچنین برای درک بهتر مثالی برای هر نوع آورده شد. در ادامه 

 به شرح زیر هستند:  هامدلممکن است متفاوت باشد. این  شهرکالندر یک  هاآن

. نواحی نوآوری اندشدهمرکزی و یا میانی شهر واقع  یهاقسمتمدل انکور پالس؛ این سبک از نواحی نوآوری در 

این مدل  یهانمونهدیترویت از و  زیلوئفیالدلفیا، سنت  یشهرهانوآوری در  یهاهیناحمحوطه کندال و یا در 

  هستند.

مثل  اندگرفتهقرار  یمرزبرون ۀحومه و حتی منطقعلوم شهری شده هستند و در نواحی  یهاپارک ،دومین مدل

 ورهام.د - یپارک تحقیقاتی مثلث واقع در رال

 معموالً در مناطق صنعتی قدیمی و که  هستند  مثل ناحیه نوآوری بوستون شده یبازنگرمدل آخر، مناطق شهری 

 قرار دارند. هااسکلهدر راستای 

 

 

 

 



 
 سه نوع از مناطق نوآوری -4تصویر 

 منابع

 

 The Rise of Innovation Districts: A New Geography of Innovation in America 

 ( Katz&Wagner, 2014 )  

 

 سه نوع از مناطق نوآوری

انکور پلاسمدل   

 مناطق شهری

  

 

شدهبازنگری  

 

 پارک های علمی 

 شهری شده

آنها در یک کلان شهر متفاوت مکان 

 است

 


