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 چکیده

 آوری از دانشماا  یکی از اهداف جامعه معماران، ایجاد پارک علم و فن آوری با هدف تسهیل و تسریع بخشیدن به روند انتقال علمم و فمن  

شموند و بما نیمت رسمتر       تی ایجماد ممی  های صنع پارکهای فناوری و مراکز رشد عمدتا در مجاورت قطب .ها با متن جامعه و کشور است

شمهر تبریمز کمه یکمی از منماط  مهمم       . ریرند های منطقه شکل می ارتباطات فناوری صنایع موجود منطقه با واحدهای فناوری و دانشاا 

ایمن   اعیتواند در توسعه علمی، اقتصادی و اجتمم های علم و فن آوری میشود احداث پارک محسوب میایران دانشااهی و صنعتی کشور 

باشمد و  همای طبیعمی رو  مفیمد و مموثری ممی     های اررانیک در معماری برای استفاد  از انرژیاستفاد  از رو . و کشور موثر باشد شهر

کند، با توجه به این امر و اینکه در ایران معماری اررانیک کمامً  بمه دسمت فراموشمی سمشرد  شمد         ساختار آن آلودری کمتری تولید می

ریمری  های نوین است، لذا این پژوهش در چنین رویکردی رزینش و طراحی شد  است تما بما بهمر    ررایشات به سمت رو  است و عموم

مفماهیم معمماری اررانیمک     که از های فن آوری، با رویکردی نوینکامل از مباحث و مفاهیم فلسفی و مقدماتی تکنولوژی و ساخت پارک

 .ارائه رردد عماری در قالب یک پارک علم و فن آوریای جدید از فضای مکند، تجربه تبعیت می

 

 تحقیقات تکنولوژیک، تکنولوژی های نوین ،معماری اررانیگ، پارک علمی و فناوری: کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2 

 

 مقدمه

ا بمر  هم  تکنولوژی و تمدن امروز  هرچند تسهیًتی را برای انسان به همرا  آورد  است، ولی معضًت و مشکًتی را نیز، همچمون آلمودری  

های احتراق موتورهای درون سوز وسائل نقلیه و دود کارخانجمات هممرا     های فسیلی، سیستم سوخت. محیط طبیعی تحمیل نمود  است

طبیعمت   .با کمبود فضاهای سبز داخل و اطراف شهرها، مشکل کاهش اکسیژن را مطرح نمود  و آلودری هوای شهرها را دامن زد  اسمت 

هر نمو  دخمالتی   . ترین و تحسین آمیزترین احساسات و واکنشهای روانی است ای است که انایز  ی لطیف ودیعهترین  زیباترین و با شکو 

اصملی اسمت کمه در معمماری      "طبیعت به عنوان الامو ". در طبیعت باید با معماری آن یعنی اصول آزادی، اصالت و صداقت همراهی کند

. که طبیعت جزئی از خود انسان است و بین انسان و طبیعت جدائی نمی تواند باشمد معماران اررانیک معتقد بودند . اررانیک مطرح است

معماری اررانیک کم وبیش همان اجتما  اررانیک است و همان طورکه یک اجتما  اررانیک بایداز قبمول آنچمه کمه ازخمار  بمه زنمدری       

تواند مقهوروتسلیم قوانین زیبمایی   اری اررانیک هم نمیشود وبا طبیعت وخصوصیات نو  انسان مغایراست، سرباز زند، یک معم تحمیل می

هر انسان آنچنان مکان مناسبی برای کار و زندری تقدیم کنمد کمه او بتوانمد    ه معماری اررانیک باید ب. شناسی یا ذوق ساد  یک فرد باشد

او معتقمد اسمت بمه دنبمال     . مجموعمه  اررانیک یعنی تلفی  شمدن کمل  از نظر رایت . از بودن در آن خود را خوشحال و مفید احساس کند

 (. 57: 1811قبادیان، )تحق  معماری اررانیک تداوم فضایی وشادی و سرزندری فضایی پدیدارمی شود 

آنها از مزایای نزدیکی بمه منمابع   . های فناوری یک توسعه مبتنی بر مالکیت، در یک محیط فیزیکی با کیفیت باال و پارک مانند است پارک

شوند و شرکتهای مبتنی بر فنماوری و موسسمات    های راهنمایی کنند  بهر  مند می های مناسب و سیاست نوی، زیرساختمهم سرمایه مع

 . کنند فناوری و رشد اقتصادی را تسهیل می توسعهکنند و بنابراین تعامل،  دولتی را در یک محیط مدیریت شد  حمایتمی

شوند و با نیت رستر  ارتباطات فناوری صمنایع موجمود    های صنعتی ایجاد می طبهای فناوری و مراکز رشد عمدتا در مجاورت ق پارک 

ریرند و هدف اصلی از کمارکرد آنهما، ارتقما فنماوری صمنایع موجمود در قطمب         های منطقه شکل می منطقه با واحدهای فناوری و دانشاا 

ن منطقه عًو  بر کمک به ارتقا سطح مبادالت علممی،  جمع شدن واحدهای فناوری در ای. صنعتی مربوطه و افزایش توان رقابتی آنهاست

مضممون اصملی فعالیمت ایمن     . نماینمد  فنی بین واحدهای مربوطه، امکان بهر  برداری هر چند بیشتر از ظرفیت صنایع را نیمز فمراهم ممی   

در جهمت توسمعه دانمایی    همایی اسمت کمه     های سطح باالست و قطعا تکیه اصلی روی پژوهش ها پژوهش و توسعه در زمینه فناوری پارک

 .[1]محور سازمان داد  شد  اند

 ها و مراکز علمی و فناوری در تولید دانایی نقش پارک

پارکها و مراکز علمی و فناوری، اصلی ترین نقش را در یک توسعه مبتنی بر دانایی بر عهد  دارنمد، در واقمع پمارک فنماوری یمک محمیط       

ر آمد باید با درک خصوصیات و نیازهای مخاطبین خود، از طری  ایجاد نیازهای انایزشمی،  حقوقی و فیزیکی است که بعنوان ساختاری کا

بدون شمک چنمین   . های آنها، در جهت نیازهای جامعه فراهم نماید ای و سازماندهی توانمندی امکان حضور و جذب مراکز تحقیقات حرفه

ی و سازماندهی پژوهشی تا تولید فناوری و بازاریابی آن را بر عهمد   هایی نقش اساسی در تمام مراحل توسعه فناوری از فرهنگ ساز مکان

 (1811سنز، . )دارند
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ارتباط فناوری اطًعات و اقتصاد دانایی( 1)شکل  

همای جدیمدی در چنمد دهمه      ها و موسسات تحقیقاتی موجب پیمدایش سمازمان   های اقتصادی با دانشاا  افزایش روز افزون فاصله بخش

موفقیمت ایمن سمازمانها، کمه در بسمیاری      . این فاصله و عینیت بخشیدن به نتایج تحقیقمات در جامعمه رشمته اسمت     اخیر با هدف کاهش

هسمته اصملی   . قتصادی داشته، موجب تکثیر سریع این الاو درکشورهای مختلف شد  استاکشورها نقش اساسی در رشد و توسعه علمی 

 :زیر است قراره ارکان اصلی این فلسفه ب. ا حدود زیادی به یکدیار شباهت داردهای تحقیقاتی در کشورهای مختلف ت فلسفه ایجاد پارک

فراهم کردن بسترهای فیزیکی و عینی مورد نیاز برای پمرور  و شمکوفایی خًقیمت پژوهشماران و نمو آوران از طریم  ایجماد فضماهای         

دن مجموعه عناصر، نهادها، شمرکتها، سمازمانها و حتمی    های ارتباطی از طری  ررد هم آور جویی اجتماعی در وقت و هزینه صرفه. مطلوب

 . شد  و موردنیاز جدی جامعه فعالند افراد منفردی که در امر خل ، پرور ، تولیدی کردن و ارتقای کیفیت یک یا چند فناوری تعریف

های فناوری های پیدایش و تاسیس پارک انگیزه  

 

ی پمرور  و شمکوفایی خًقیمت پژوهشماران و نموآوران از طریم  ایجماد فضماهای         فراهم کردن بسترهای فیزیکی و عینی مورد نیاز بمرا 

ها و حتمی   ها، سازمان های ارتباطی از طری  رردهم آوردن مجموعه عناصر، نهادها، شرکت مطلوب؛صرفه جویی اجتماعی در وقت و هزینه

 ناوری تعریف شد  و ممورد نیماز جمدی جامعمه فعالنمد؛     افراد منفردی که در امر خل ، پرور ، تولید کردن و ارتقای کیفیت یک یا چند ف

بررزاری سممینارها،   تسهیل ارتباطات رودرو و نزذیکی همه عناصری که در رردونه تحقی  و توسعه و تولید به کسب و کار اشتغال دارند؛

همای   در سمرمایه رمذاری  جویی اقتصمادی   های مختلف تخصصی و آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوری؛صرفه ها و نشست کنفرانس

های اطًعماتی   زیر بنایی، استفاد  مشترک از امکانات و تسهیًت زیر بنایی نظیر تاسیسات شهری، تجهیز رران قیمت آزمایشااهی، بانک

نمع  تخصصی آنها و از میان برداشتن موا-های علمی های خصوصی کوک و ظرفیت های مالی خرد کمشانی و جزو آن؛استفاد  بهینه ا سرمایه

همای فنماوری ممورد نیماز      ها از طری  تامین فضا و امکانات زیر بنایی با هزینه کم و تشوی  آنهما بمه فعالیمت در زمینمه     توسعه این کمشانی

صمنایع   هایی با روابمط و خصوصمیات فرهنامی ممتماز؛     ایجاد محیط ای؛ های تحقیقاتی میان رشته جامعه؛فراهم شدن زمینه اجرایی طرح

همای   و برنامه ریزی، تجمع مراکز تحقیقاتی در یک مکان، امکان برنامه ریزی دقی  تر، کنترل هتر بر تخصیص بودجه سهولت در مدیریت

 (. 1811شقاقی، )آورد  تحقیقاتی و ارزیابی موسسات پژوهشی را فراهم می
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 ها ویژگی مشترک پارک

 . اص تکیه داردفضای اصلی پارک بر تحقی ، نوآوری و افزایش قدرت رقابت در صنایع خ. 1

 . هاست ها و خًقیت پارک مشوقشکل ریری و تجاری کردن نوآوری. 2

 . پردازند های جدید ضمن استفاد  از بازارهای جهانی در آن به رقابت می قابلیت زایش فناوری جدید را دارد و برای دستیابی به فناوری. 8

 ... ناسان تحقی  و توسعه، دانشجویان وجذب افراد متخصص و ماهر نظیر دانشمندان، محققین، کارش. 4

هما، تشمکل تحقیقماتی نمو      ها و موسسمات مسمتقر در پمارک    ها و خدمات پشتیبانی در مرکز رشد شرکت ها با استفاد  از حمایت پارک. 7

ود را رشمد  همای موجم   آورنمد و یما شمرکت    های تحقیقاتی خود بوجود می های خصوصی اند، در زمینه اولویت بنیادی را که عمدتا شرکت

 .دهند می

 های علمی و فناوری جایگاه پارک

 1111ای از زنجیر  توسعه اقتصادی مبتنمی بمر فنماوری، در دهمه      های علمی و فناوری به عنوان یکی از نهادهای اجتماعی و حلقه پارک

زایمی متخصصمین اسمت و     اشمتغال های فناوری، افزایش نوآوری تکنولوژیک، توسعه اقتصادی و  ازجمله اهداف ایجاد پارک. شکل ررفتند

ای نمام   بسیاری از سیاستاذاران از پارکهای فناوری به عنوان بخشی از یک راهبرد اندیشممند و هماهنمگ بمرای توسمعه ملمی یما منطقمه       

ه المللمی شمناخت   های مبتنی بمر فنماوری پیشمرفته در سمطح بمین      از طرف دیار پارکهای فناوری به عنوان ابزار جلب شرکت. [2]برند می

پمارک   111اممروز  بمیش از   . باشمند  شوند و عًو  برآن محملی برای جذب متخصصین و دانشمندان و توسعه فعالیت کارآفرینان ممی  می

کشور جهان ایجاد شد  و بیش از این مقدار در حال ساخت است که نشان از توجه کشورها بمه ایمن نهماد     77علمی و فناوری در بیش از 

 .اجتماعی مهم دارد

کوشمند بما ایجماد     هما ممی   و دولمت  باشد می ها پارک این درون از نوظهورتکنولوژیکی های پدید  از بسیاری وتوسعه ریری نین شکلهمچ 

المللی مبتنی بر فنماوری را فمراهم    های بین های کوچک و متوسط، و جذب شرکت محیطی مناسب، شرایط کار و فعالیت را برای شرکت

ممً  . )باشمد  هما بسمیار مموثر و حیماتی ممی      لذا نقش دولت بخصوص در کشورهایی همچون ایران، در توسعه و موفقیت این پارک. نمایند

 (1811، حسینی

 های فناوری ها در مراکز رشد و پارک ساختمان

های زیمر سماختی و    یازمندیهای صنایع فناوری برتر تحت تاثیر میزان هزینه، قابلیت رستر  و توسعه، ن سبک، فرم و عملکرد ساختمان

ها تماثیر   از دیار مباحثی که بر طرح کالبدی ساختمان. ریرد پذیری فضاها جهت وارذار شدن به استفاد  کنندران دیار شکل می انعطاف

کیفیمت  هما از   رذار هستند، باید به فرهنگ کاری و جنبه اجتماعی و تکنولوژی خاصی که شرکتها دارند و همچنین به میزان توقع شرکت

هایشان پیش بینی و  های فناوری برتر، سطح بسیار باالیی از تمهیدات امنیتی برای ساختمان تمامی شرکت. محیط کاری خود اشار  نمود

 (1811، هادی پوراسماعیل. )نمایند اجرا می
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 انعطاف پذیری و حجم ساختمانی 

و زیسمت  ( بیوتمک (همای زیسمت فنماوری    طمور مثمال شمرکت   ه ب. رندهای متفاوتی دا صنایع مختلف فناوری برتر یا دانش محور نیازمندی

آن بما افمزایش ارتفما      تجهیمزات ها و  های کم ارتفا  ررایش دارند، زیرا هزینه تامین هواکش  معموال به ساختمان( بیومدیکال)داروسازی 

همای میمان و بلنمد     به تازری به ایجاد سماختمان  های سازند  نرم افزارها از سوی دیار شرکت. یابد ها به طور نارهانی افزایش می ساختمان

شود که حداقل تراکم جمعیتی مورد نیاز کارکنان، برای اینکه ایمن مراکمز بما توفیم       چنین امری موجب می. مرتبه ررایش پیدا کرد  اند

ن بمه چنمین آسمتانه حمداقلی را     توان احتمال دست یمافت  های کمکی و جانبی می با توانایی لحاظ نمودن کاربری. روبرو شود، افزایش یابد

 (1811، هادی پوراسماعیل. )افزایش داد

 

 های فرهنگ سازمانی ویژگی

به طور مثال مساحت دفتر کار آقای بیمل ریمتس، مالمک    . کنند های فناوری، از ساختار سازمانی نسبتا افقی پیروی می بسیاری از شرکت

وجود حداقل یک پنجر  در دفماتر کمار از نظمر کارکنمان ایمن رونمه       . رکت اوستشرکت مایکروسافت، معادل انداز  دفاتر دیار کارکنان ش

بیشمتر  . (1811همادی،   پوراسمماعیل . )شمود  شود که معموال در کلیه فضاهای کار در نظمر ررفتمه ممی    ها امر بسیار مهمی تلقی می شرکت

همای فنماوری برتمر، در     بسمیاری از شمرکت  . نماینمد دهنمد از پلمه اسمتفاد      های نوین به جای آسانسور، ترجیح می کارکنان بخش فناوری

نمایند که موجب تعامل و رفتاوی اتفاقی میان کارکنمان شمد ،    ای پیش بینی می ها را به رونه ها و کریدر های خود طرح را  پله ساختمان

 . [8]های جدید و خًقانه برای حل مسائل افزایش یابد تا بدین صورت احتمال زایش اید 

 نیک مفهوم ارگا

هیچ عماملی   و به صورتی پویا در جهات مختلفی رشد کرد  باشد "شود که مانند ریا  و موجودی زند  کامً اثر اررانیک به اثری رفته می

 .ها و موجودات طبیعی مختلف عالم است نمونه این آثار کلیه پدید . به جز نیروی حیاتی مانع رشد آن نشد  باشد

 

 ی انسان با طبیعت رابطه

ای که محیط حاکم بمر انسمان    ی انسان با طبیعت در حالت نخست، مذهبی و کیهان شناسی است به رونه یک تقسیم بندی کلی رابطهدر 

ی همزیستی وجود دارد ؛ انسان و طبیعت در وضعیت متعادل قرار دارنمد   در حالت دوم، رابطه. است و انسان کمتر از طبیعت اهمیت دارد

ی طبیعمت   شمارد و در حالت سوم، ابتدا انسان کامل کنند  و تعریف کننمد   داوند مسئول طبیعت و زمین میو انسان خود را نسبت به خ

ی انسان و طبیعت، فردی اسمت و انسمان    در دو وضعیت نخست رابطه . ی طبیعت است است سشس خل  کنند  و سرانجام تخریب کنند 

 ( 57: 1191راپاپورت، . )ریرد برداری قرار می شود و مورد بهر  کار می شود که بر روی آن همرا  با طبیعت به آن چیزی اطًق می

 ی طبیعت با معماری رابطه

طبیعت همیشه در همه جا حاضر و طبقه بندی ناپذیر و بمه  . رذارد طبیعت در بسیاری از راهبردهای منتهی به خًقیت معماری تاثیر می

 . حضور آن در استعار ، تقلید، تغییر پذیری فرم و مصالح معماری آشکار است. مثابه ابزاری بسیار قدرتمند برای الهام بخشی است
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 استفاده از بام سبز به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی

ها به یک فضای پویما سماخته    این بام با هدف تبدیل فضای مرد  پشت بام. شود بام سبز بامی است که با محیط کشت رویند  پوشاند  می

آیند، امما در بمازدهی اکولموژیکی شمهری و ایجماد کیفیمت        ها ارر چه جز فضاهای خصوصی و نیمه عمومی به حساب می اماین ب. شود می

ها به فضای سبز، تبادل هوا را بین مناط  با تراکم ساختمانی زیاد و فضماهای   تبدیل بام خانه. مطلوب به زندری شهری نقش موثری دارند

 . [4]کند می رطوبت هوای شهر را تعدیل آزاد بین آنها را بهبود بخشید  و

 
 خانه سبز نحو  طراحی( 2)شکل

 

 جغرافیایی و زیست محیطی تبریز-شناخت بستر طبیعی

 "و ( سماواالن : در زبمان ترکمی  ) "سمبًن "های پهناور آذربایجان در دامنه و پیرامون دو کو  آتشفشانی بسیار کهن بنمام   سرزمین و دشت

، همچنمان رواننمد    های آب ررم و معدنی فراوانی از هزاران سال پمیش دهانمه رشمود     ه ررداررد آنها چشمهرسترد  شد  است ک " سهند

 (. 71: 1891کیانی، )

 

  راهکارهای اقلیمی در طراحی

دهمد تما بما جممع      ، در فصل خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی تصویری به دست ممی تبریزشناخت و بررسی و شناسایی انجام شد  از شهر 

اقلیم سمرد و طموالنی بمودن    . دی اطًعات، دامنه اثرات آن بر طراحی مشخص شود و به رهنمودهای عملی وقابل استفاد  تبدیل ررددبن

بنمابراین فضماهای   . کند ن را مطرح میآها نسبت به  ، لزوم استفاد  از نور خورشید و جهت ریری بهینه ساختمانتبریزنسبی آن در شهر 

تموان از   سانتیمتر در دیموار  جنموبی ممی    11تا 81هایی به عم   در تابستان نیز با تعبیه سایه بان. دیار واقع شوندسایه یک اصلی نباید در

 .سایه تابستانی، بدون آنکه در زمستان مانع از تابش آفتاب به درون فضا باشد استفاد  نمود

 آنالیز و انتخاب سایت منتخب در تبریز

 در طراحی این مجموعه توجه به خل  فضاهای پویا و نامحصور جهت قرار دهمی تجهیمزات و فنماوری    با توجه به رستر  آنی تکنولوژی،

توان از آنهما بمه عنموان نموعی      ی فضایی بین فضاهای موجود در سایت می از طرفی با ایجاد رابطه. نماید های نوین امری ضروری جلو  می

 .... ی سبز وفرودرا ، مسیرهای ارتباطی، فضا –مکمل فضایی بهر  جست
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 منطقه سایت مورد نظر(2)شکل

 
 های پیشنهادی سایت آلترناتیو(8)شکل

 
 آنالیز سایت (8)شکل

 های سایت منتخب پتانسیل

مجماورت و نزدیکمی بمه مراکمز     ، های حمل و نقل زمینی، هوایی و ریلمی  دسترسی مستقیم به شبکه، ی شهر قرارریری در داخل محدود 

، ی آتی با توجمه بمه موقعیمت سمایت     امکان توسعه، ی صنعتی و دسترسی مناسب به آنها مجاورت با حاشیه، قاتیدانشااهی و مراکز تحقی

 های الزم وجود زیرساخت ،با توجه به قرار ریری در داخل پارک بزرگ تبریز –محیط و منظر مناسب 
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 نمای طراحی سایت کامل پارک فناوری مطاب  با معماری اررانیک( 4)شکل

 گزاریسپاس

 .از همکاری معاونت پژوهشی دانشاا  آزاد اسًمی واحد شبستر و استاد راهنمای این تحقی  آقای دکتر شقاقی کمال تشکر را دارم

 

 نتیجه گیری

ارر جوهر  تکنولوژی این ممرز و بموم را خانمه علموم و فمن      . شود در این طرح تً  شد  تا پلی میان تکنولوژی و معماری اررانیک ایجاد

را نیمز فمراهم سماخت و بمرای      جدیمدی توان متناسب با بستر تحققش کیفیات  ی جوشند  می رسد از این چشمه ری بدانیم، به نظر میآو

های فضا سازی، سیالیت فضایی، آب، نور و آسمان، نحو  برخورد بما بسمتر، درون خماک رفمتن یما بمر فمراز آن         نمایش آن از مصالح، شیو 

توان چنین نتیجه ررفت که پارک علممی فنماوری در    همچنین از این نوشتار می. بهر  برد ،اری اررانیک استهای معم بودن، که از ویژری

توانند به عنوان منبع اقتصادی و درآمد برای شهر و در سطح کًن بمرای کشمور    باشد و این مراکز رشد می ارتباط مستقیمی با اقتصاد می

پذیرد، بستر سمازی مناسمبی بمرای     تنی بر راهکارها و الاوهای معماری اررانیک صورت میهای علمی فناوری که مب طراحی پارک. باشند

 .باشد میهای علمی فناوری در ایران  ایجاد پارک
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