
 یتعالباسمه

 

 

 

 

:عنوان مقاله  

 

 ناحیه نوآوری در ایاالت متحدهظهور 

 

 

 

 

 

 

 

 مدرس گردآوری شده است.توسط پارک علم و فناوری دانشگاه تربیتاین مقاله 

 .لذا تمامی حقوق این اثر محفوظ است

mstpark@modares.ac.ir 

mailto:mstpark@modares.ac.ir


 چکیده 

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

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

 بهره تالیجید فناوریمخابره نیز از  یبرا شوند.به یکدیگر متصل میپاک  یانرژو با استفاده از  تیترانز قیطر

 .برندمی

دارای سه ویژگی مشترک ها همه آن ،مختلف با یکدیگر دارند یکشورهاکه ناحیه نوآوری  ییهاتفاوتبا وجود تمام 

همراه  ریپذسکیرو  کنندهتیحما تفکر کیبا  ییسه دارا نیا کهیهنگامهستند.  یاشبکهاقتصادی، عینی و  اعم از

 کند.را ایجاد می ینوآور ستمیاکوس کی، دشون

 

 مقدمه

 این منطقه ینوآور فضایدر  ریچشمگ رییتغ کی، شودیماز رکود بزرگ خارج  یرامآ بهمتحده  االتیکه ا طورهمان

 است. دادنرخدر حال 

جداگانه یی باز و فضا در حومه شهر که در ییهاحوزه) 2یول کونیلیمانند س هاییمکان ،سال گذشته 50 یط

مسکن و  ،ادغام کار ای یزندگ تیفیبر ک یکم دی، با تأک(است نیماش ازطریق ها تنهابه آن یدسترس و هستند

 هستند. غالب ینوآور یبر فضا ،حیتفر

آن  گرانیآنچه ما و د مفهوم بخشیدن به باعث که در حال ظهور است دیجد و مکمل یمدل شهر کیاکنون اما 

هستند که  ییایمناطق جغراف ،مناطق نی، ابیان شده فیتعر به باتوجه. شودیم ،مینامیم «ینوآور ناحیه» را

 یهادهندهشتابو  مراکز رشد، هااستارتاپو با  شوندیم سیتأسبا هم  رو در این ناحیهشیپ هایشرکتو  مؤسسات

در دسترس  ونقلحملو از طریق وسائل  ترمتراکمبسیار  یفیزیکاین مناطق از لحاظ . کنندیمارتباط برقرار  یتجار

 .دهندیمارائه  نیز را چندکاربره ی غیرتجاریهابخشمسکن، دفتر کار و همچنین هستند؛ 

، ندیآفر نیدر ا و دهندیمرا تغییر  هاشرکتکه اولویت موقعیت افراد و  است ییروندهاکالن ظهور  ینوآورنواحی 

 .کنندیم ایجادرا دوباره  یاجتماع یهاشبکهو  فضاهای عمومی وسازساختطراحی و  ،اقتصاد یدهشکل نیب ارتباط

 صورتبه وبیشتر  و دانش با سرعت هادهیابه مجاورت دارند تا  اقیو کارگران اشت هاشرکت، مؤسسات نیترخالق

 هاساختمان ییفضا شیو آرا ینحوه طراح رییتغ ،یبه همکار «باز ینوآور»اقتصاد  مدل. منتقل شود یترکپارچهی

                                                           
1 Start-up 
2 Silicon Valley  



این  و ؛هستند جمعیت گوناگون نیازمند انتخاب بیشتر و بهتر مکان زندگی، کار و بازی ،آن پی در شود.میمنجر 

را  اندشده ختهیآمدرهم، مشاغل و امکانات با ها مسکنکه در آن یشتریب وآمدرفتقابل  یهامحله یاتفاق تقاضا

 کند.بیشتر می

متحده و  االتیا یشهر و کالن شهرها هاده، در رهبران و مؤسساتمنتخب از  یگروه تیبا هدا ینوآور ینواح

 یرسم یزیربرنامهو سطح  زیمتما یهاگونهو در حال حاضر بازتاب  کشور در حال ظهور هستنداین خارج از 

 این از ییهانمونه ی، استکهلم و تورنتو حاو، سئولونترال، منی، مدل، لندننی، برلا، بارسلونی. در سطح جهانهستند

 انیدر شهرها و ممستقر شدند و  مؤسسات یکیدر نزد ینواح ،متحده االتیدر ا مناطق در حال تکامل هستند.

 سی، سنت لوئتسبورگی، پایالدلفی، ف، هوستونتیتروی، دولندی، کلجی، کمبر، بوفالوموری، بالتمانند آتالنتا ییشهرها

 اتلیو س سکوی، سانفرانسدنسی، پراو، پورتلندکاگوی، شنی، بروکلدر بوستون هاآندر حال ظهور هستند.  گویو سن د

 یبازساز ستخوش( دیمیقد یمناطق صنعت ژهیوبه) هستند، تربهرهکمی که از جهاتی مناطق وهستند  توسعهدرحال

خارج از شهر مانند پارک مثلث  یسنت یعلم یهاپارکشکل  رییدر حال تغ زین گرید یبرخ .شوندو تغییر می

و  یشهر یهاطیمح باخود  یهاشرکتکارگران و  به همراه اندتالشدر  که هستند 4ورهامد - یدر رال 3یقاتیتحق

 همگام شوند. وجوشپرجنب

 افزایشدر زمان  دارند. داریو پا ریمولد، فراگ یتوسعه اقتصاد کیتحر یبرا یفردمنحصربه لیپتانس یمناطق نوآور

 یادیبن ،(هارشتهو  هابخشدر ) گذارانهیسرما، محققان و هادانشگاه، نانی، کارآفرهاشرکتکساد، آنها با کمک به 

 شیدر زمان افزا .کنندایجاد می دیجد مواد دیکشف و تول، مشاغل ،هاشرکتو گسترش  وجودآوردنبه یمحکم برا

 نواحی نوآوری ،و متوسط درآمدکم یهامحلهاز مناطق به  یاریبودن بس کینزد بهباتوجه، یاجتماع ینابرابر

در زمان استفاده . همچنین دهندمیارائه  را محروم تیجمع یبرا یو آموزش یشغل یهافرصتگسترش  اندازچشم

 یبرا یترمتراکم لیپتانس نواحی نوآوری، ستیزطیمحمداوم  بیگسترده و تخر ی، پراکندگهانیزمناکارآمد از 

 را دارند.گسترده  تیاستفاده از ترانز و لاشتغای، مسکون یالگوها

 ینه در فضاها، که مردم دور هم جمع شوند افتدیماتفاق  ییجا ز، نوآوری درامرو ینوآور دیجد یایجغرافدر 

 .یمنزو

 

 

                                                           
3 RTP: Research Triangle Park 
4 Raleigh-Durham 



 هستند؟ هاییمکانچه  در ایاالت متحده واحی نوآورین

 ،نوآوریاین نواحی  هستند. در 5نوپا هایشرکتو  یآموزش مؤسسات، نانیکارآفر نهایی تجمع ینوآورنواحی 

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

بهره  تالیجید فناوریمخابره نیز از  یبرا شوند.به یکدیگر متصل میپاک  یانرژو با استفاده از  تیترانز قیطر

  .برندمی

 

 

 

 

 

 

 

متحده کامالً متفاوت  االتیدر ا یشکل و عملکرد مناطق نوآور ،یامنطقهگسترده در اقتصاد  زاتیتما بهباتوجه

 هستند.  یاشبکهو  عینی ،یاقتصاد یهاییدارا یدارا یتمام مناطق نوآور وجودنیباااست. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Start-up 

 . ناحیه نوآوری در بوستون1تصویر

 گانههای سهدارایی بای مکان. زیست بوم نوآوری  2تصویر



 جادیا ینوآور ستمیاکوس کی، دهمراه شون ریپذسکیرو  کنندهتیحما تفکر کیبا  ییسه دارا نیا کهیهنگام

 ترآسانرا  دهیا دیمنطقه( که تول یکیزیف یایو مکان )جغراف هاشرکتمردم،  نیب ییافزاهمرابطه  کی -د شویم

 بخشند.سرعت میتجارت به و کنند می

 تیرا هدا یاز نوآور یغن طیمح کیهستند که  ییهاسازمانو  مؤسسات، هاشرکت، یاقتصاد یهاییدارا ،

 . کنندیم تیحما ایپرورش 

 کرد: میبه سه دسته تقس توانیمرا  یاقتصاد یهاییدارا

 

 نانینوپا و کارآفر هایشرکت ،بزرگ هایشرکت، یو پزشک یقاتیتحق مؤسساتی، نوآور یهامحرکالف( 

 یامنطقه راتییتغ لیبه دل بازار هستند. یمحصوالت و خدمات برا ،شرفتهیپ یهایفناورمتمرکز بر توسعه 

 یبر فناور یمبتن عیاست. صنا ینوآور یهامحرکاز  فردمنحصربه یبیهر منطقه ترک ،در نقاط قوت صنعت

و  قیارزش تحق یدارا هایبخشاز:  اندعبارت شوندیم افتی ینوآور نواحیدر  ادیز احتمال بهکه 

 مرتبط با یهانهیزم ؛رشددرحال 6یاقتصاد کاربردی یهابرنامهو  یمانند علوم کاربرد محورپژوهش

 مانند یکامالً تخصص یهاطهیح؛ و یو معمار هارسانه ،یکیگراف یهنرها ،یصنعت یمانند طراح یتخالق

 .دسته کوچکتولیدات در 

 

و  هاشرکتهستند که از رشد افراد،  ییهاگروه ای هاسازمان، هاشرکت ،یپرورش دهندگان نوآورب( 

، دفاتر انتقال POC 7مراکز ، هادهندهشتاباین موارد شامل مراکز رشد،  .کنندیم تیآنها حما یهادهیا

 یمحل یهاکالجو  یآموزش شغل هایشرکت ی،محل یهارستانیدبمشترک و  یکار یفضاهافناوری، 

 .دهندارائه می یبر نوآور یاقتصاد مبتن یرا برا یخاص یهامهارتهستند که مجموعه 

 

 نی. ادهدیمرا به ساکنان و کارگران منطقه ارائه  یمهم یبانیخدمات پشت، محله یامکانات رفاهج( 

کوچک و  یهاهتل، هاکافه، هارستوران، ییمواد غذا یهافروشگاهگرفته تا  یپزشک یهامطبمحدوده از 

 ( است.یشورز یهامغازهلباس و  یهافروشگاه، هایفروشکتاب)مانند  یمحل یهایفروشخرده

                                                           
 همراه. یهاتلفنکاربردی  یهابرنامهاقتصادی در حیطه  یهاتیفعالنامه کاربردی اشاره به بر 6
7 Proof of concept : صرفهبهمقروناز نظر اقتصادی  های و ایده آنکه تکنولوژ کنندیمک شرکت اثبات به ی هااستارتاپاست که  یاوهیش 

 است.



 

 ریو سا هاابانیخ، باز یفضا، هاساختمان)هستند  یو خصوص یعموم یفضاها عینی یهاییدارا 

 یو سازمانده یطراح ،یو نوآور یهمکار، و باالتر اتصال دتریسطح جد ایجاد یکه برا( هارساختیز

 کرد: میبه سه دسته تقس توانیمرا  یکیزیف یهاییدارا. اندشده

 

، هاپارکمانند  ؛باشدمیدر دسترس عموم است که  ییفضاها، یعموم حوزهدر  عینی یهاییداراالف( 

 یهامکان ،یمناطق نوآوردر  .شوندیم لیتبد تیو فعال یانرژ یبرا یکه به محل هاابانیخو  هادانیم

پرسرعت،  نترنتیباشند )با ا یدسترسقابل یتالیجید صورتتا به شوندیممجدد  یکربندیپ ای جادیا یعموم

 هاابانیخ نیهمچن .(اندشده یکه در فضاها جاساز تالیجید یشگرهایو نما هاانهیرا، میسیب یهاشبکه

 انجام شود. یراحتبه دیجد یهانوآوری تستتا  شوندپویا  یهاشگاهیآزماتبدیل به  توانندیم

 

را به  یهستند که نوآور یخصوص ییو فضاها هاساختمان، یخصوص نواحیدر  عینی یهاییدارا ب(

فضاهای مشترک کار و کنند و توسعه پیدا می یاگونهبهادارات . کنندیم ایجادو خالقانه  دیجد یهاروش

شکل  گیرند.می شکلهمدر کنار  نوین هایشرکتبرای  ترصرفهبهمقرونو  ترکوچکآزمایشگاه و مناطق 

 یکه به فضاها یترکوچک یخصوص یهاآپارتمان .در حال ظهور است زین ترکوچک یهامسکناز  یدیجد

 دارند. یدسترس عمومی ییغذا یهامکانو  یسرگرم ی، فضاهایمانند مناطق همکار تربزرگ یعموم

 

: این کندیممتصل  عیوس یشهرهاکالنآن را به  ایو  ونددیپیم به همکه منطقه را  عینی یهاییدارا ج(

برای برخی مناطق اتصال  .هستندارتباط  جادیروابط و ا شیبا هدف افزا یهایگذاریسرمایه ،هاییدارانوع 

 کار نیاز بهبرای این و تحقیقاتی پیشرفته است  مؤسسات یهاسیپردبافت فیزیکی مستلزم بازسازی 

 یرهایمانند مس دهندهاتصالآنها با عناصر  ینیگزیو جا گریو موانع د وارهای، دهانرده بردننیازب

. همچنین نیازمند فعال است یِعموم یو فضاها ادهیعابر پ یهاابانیخروها، ادهی، پیسواردوچرخه

باشد. این می ترعیوس یشهرهاکالنمجاور و  یهامحلهمنطقه،  نیارتباط ب تیتقو یهایاستراتژ

 است. هاجاده یسازو به تیمانند باند پهن، ترانز هارساختیزدر  یگذارهیسرماشامل  هااستراتژی

 

 و  دی، تشددیتول ییاست که توانا (مؤسساتو  هابنگاهمانند افراد، ) عوامل نیروابط ب یاشبکه یهاییدارا

را در  یاعتماد و همکار رایز ؛کنندیم کمک یبه نوآور هاشبکه را دارند. هادهیا به توسعه سرعت بخشیدن

فراهم  دیاکتشافات جد یرا برا ی، اطالعاتکنندیم تیصنعت تقو هایبخشو  هاشرکت نیداخل و ب

 .کنندمیکمک  دیجد یبه منابع و ورود به بازارها یابیدست یبرا هاشرکتو به  آورندمی



 ضعیف هستند. یوندهایپقوی یا  یوندهایپدارای  یطورکلبه هاشبکه      

از  یسطح باالتر یوجود دارد که دارا یشغل ای یبا سابقه کار هاییشرکت ایافراد  نیب یروابط قوالف( 

مشترک  مشارکت در حل مشکالتِ یرا به اشتراک بگذارند و برا یترقیدقاطالعات  اندلیمااعتماد هستند، 

 یهانهیزمروابط در  تیبر تقو کنندمی جادیا یمحکم یوندهایکه پ یاشبکه یهاییدارا هستند. ترآماده

در مورد  «هانیتکنس» که هاییمکان است: ریشامل موارد ز هاییدارانوع  نیا مشابه متمرکز هستند.

 موضوعات یبرا یو جلسات آموزش هاکارگاه، کنندمیبحث  یجمع صورتبهکارشان  شرفتیپ ایمشکالت 

و  یمحل هایشرکت یبرا یخاص صنعت یو بالگ ها یو جلسات خاص صنعت هاکنفرانس، خاص

 .نانیکارآفر

 

و  کنندمیکار  یاقتصاد هایبخش ایمختلف  یهانهیزمکه در  هاییشرکت ایافراد  نیب فیروابط ضع( ب

، ارتباطات دیبه اطالعات جد یدسترس فیروابط ضع .دهدیموجود دارد، رخ  کمتری ارتباطاتدر آنجا 

 یفیکه روابط ضع یاشبکه یهاییدارا .کندیمموجود را فراهم  یهاشبکهو تجارت منجر به خارج از  دیجد

اشاره کرد:  ریبه موارد ز توانیم مثالعنوانبه. کنندمیتمرکز  هابخش نیب دیروابط جد جادی، بر ادارند

خود و به  یهانهیزمرا در  یدیجد نشی، ببرجستهکه کارشناسان و نوآوران  یی)جا یاشبکه یهاصبحانه

صنعتی  هایبخشسراسر در  8هکاتونی، مراکز نوآور، (دهندمیارائه  بکهش یزمان باز برا در دنبال آن

 نیشده ب یبازطراح یفضاها یحتو  9Jam-Techاستارتاپی  یهاکالسعلوم زندگی و فناوری،  مانند

 .هاساختمان

 .هستند یاساس یقطع تیو موفق یروند نوآور یبرا فیو هم روابط ضع یروابط قودهد تحقیقات نشان می

 

 یبندجمع

رخ دهد باید تمام امکانات به نحو احسن  یاجامعهئه شده دریافتیم که اگر نوآوری بخواهد در مطالب ارا بهباتوجه

با دیگر باشد. اگر محققین تجهیزات کافی برای  توأمایده و دانش باید  چرا کهو شایسته در خدمت علم قرار گیرد؛ 

باید  هاحکومترسند. خود نمی یهاسؤالبه پاسخ  ،را آزمایش نکنند هاهیفرضخود نداشته باشند و  یهاشیآزما

                                                           
 یاانهیرا یسینوبرنامهو در آن تعداد زیادی از افراد برای شرکت در  انجامدیمطول  روزبهرویدادی که به طور معمول چندین  8

 (هک و ماراتون دوکلمهترکیبی از ) .کنندیممشارکتی با هم مالقات 
 هستند. دیجد یهایو کاوش در فناور یریادگیبه  مندعالقهاز متخصصان است که  یاجامعه جادیا یبرا رسودآوریغابتکار  کی 9



نوین به سرمنزل  یهادانشحمایت کنند تا  هاآننوین را فراهم آورند و از  یهادانشمکان و وسائل الزم برای 

اخیر رشد و نوآوری علمی به حد قابل قبولی رسیده و امید است تا ابهامات حل شوند  یهاسالمقصود برسند. در 

 دانشمندان پاسخ داده شود. یهاسؤالو تمام 
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