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چکيذٌ
أشٚص٘ ٜيبص ث ٝتغييش پبسادايٓ اص التلبد ٔجتٙي ثش ػشٔبي ٝث ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس ثشاي سػيذٖ ث ٝتٛػق ٝپبيذاس الصْ  ٚضشٚسي اػت.
وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ث ٝفٛٙاٖ يىي اص صيشػبختٞبي تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس ثب ايدبد اٍ٘يضؽ دس كٙبيـ ثشاي حشوت ثٝ
ػٕت فٙبٚسيٞبي ٘ٛيٗ  ٚوؼت  ٚوبسٞبي ثب اسصؽ افضٚد ،ٜتالؽ ٔيٕ٘بيٙذ ٔحيغي خزاة ثشاي ػشٔبيٌٝزاساٖ ،ثٍٙبٜٞبي
التلبدي ،ؿشوتٞب ٔ ٚؤػؼبت دا٘ؾٔحٛس  ٚؿٟش٘ٚذاٖ پذيذ آٚس٘ذ .ايٗ وشيذٚسٞب دس ٚالـ ٔٙبعك ٚيظٜاي ؿبُٔ ٔؤِفٞٝبي
ٔختّف اص لجيُ دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚؤػؼبت آٔٛصؽ فبِئ ،شاوض تحميمبتي ،پبسنٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ،كٙبيـ ٌ٘ٛبٌ ٚ ٖٛؿشوتٞبي
دا٘ؾثٙيبٖ ٔيثبؿٙذ ٞ ٚذف اكّي آٟ٘ب ؿىُدٞي يه خٛؿ ٝفٙبٚسي ٔيثبؿذ .فال ٜٚثش ايٗ ،خذٔبت ثب اسصؽ افضٚد ٜثبال دس ايٗ
وشيذٚسٞب اسائٔ ٝيؿٛد  ٚخشٚخي ايٗ ٔٙبعك تؼٟيُ فشايٙذ خّك ٘ٛآٚسي  ٚتجذيُ فّٓ ث ٝثشٚت خٛاٞذ ثٛد .دس ايٗ ٔمبِ ،ٝضٕٗ
ثشسػي ٔف ْٟٛالتلبد دا٘ؾٔحٛس ،ػٛپش وشيذٚس چٙذ سػب٘ٝاي ٔبِضي و ٝدس ٚالـ خٛؿٝاي اص ؿشوتٞبي فٙبٚسي اعالفبت ٚ
استجبعبت اػت ٞ ٚذف اكّي آٖ تشغيت ٘ٛآٚسي  ٚفشا ٓٞآٚسدٖ صٔي ٝٙتِٛيذ  ٚتٛػق ٝفٙبٚسيٞبي خذيذ تٛػظ ؿشوتٞب
ٔيثبؿذ ،ث ٝفٛٙاٖ يه تدشثٛٔ ٝفك ٔقشفي  ٚدػتبٚسدٞبي آٖ تـشيح ٔيٌشددٕٞ .چٙيٗ لبثّيت ايدبد ٔٙغمٚ ٝيظ ٜفّٓ ٚ
فٙبٚسي اكفٟبٖ ث ٝفٛٙاٖ اِٚيٗ تدشث ٝدس ايشاٖ ثشسػي  ٚؽشفيتٞبي اكفٟبٖ ثشاي تغييش اص يه ٔٙغم ٝكٙقتي ث ٝيه ٔٙغمٝ
دا٘ؾٔحٛس ٔٛسد ثحث  ٚثشسػي لشاس ٔيٌيشد.
ياصگان كليذي
التلبد دا٘ؾٔحٛس ،وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي ،تٛػقٔ ٝجتٙي ثش دا٘بيي.
مقذمه



التلبد دا٘ؾٔحٛس ،التلبدي اػت ؤ ٝؼتميٕبً ثشاػبع تِٛيذ،

خٟبٖ ثب ٚسٚد ث ٝلشٖ ثيؼت  ٚيىٓ ثب پيـشفتٞبي ثضسي

تٛصيـ ٔ ٚلشف دا٘ؾ  ٚاعالفبت لشاس ٌشفت ٝثبؿذ .دس التلبد

فٙبٚسإٍ٘ٞ ،ٝشايي ثيـتش ثبصاسٞب ،خٟب٘ي ؿذٖ  ٚسلبثت ؿذيذ ٕٞشاٜ

دا٘ؾٔحٛس ػبختبسٞبي التلبدي ث ٝعٛس وّي تغييش ٔيوٙذ ٚ

ثب تِٛيذ  ٚاستفاده ٌؼتشد ٜاص دا٘ؾ ،اص د٘يبي لشٖ ثيؼتٓ ٔتٕبيض

ثخؾٞبي ٔشتجظ ثب تِٛيذ ،تٛصيـ ٔ ٚلشف اعالفبت  ٚدا٘ؾ يقٙي

ٌـت ٚ ٝايٗ تٕبيض٘ ،يبص ث ٝيه پبسادايٓ ٘ ٚ ٛوبّٔتشي اص تٛػق ٝسا

تحميك  ٚتٛػق ،ٝآٔٛصؽ  ٚتِٛيذ فٙبٚسي افٓ اص ػختافضاسي ٚ

ضشٚسي ػبخت ٝاػت .اخٕبفي و ٝدس ػبَٞبي پبيب٘ي لشٖ ثيؼتٓ

٘شْافضاسي إٞيت ٔييبثذ [ .]1ايٗ دس حبِي اػت و ٝثخؾٞبي

حبكُ ؿذ ،چبسچٛة ٘ؾشي خذيذي سا ثشاي سؿذ  ٚتٛػق ٝدس لشٖ

ٔشتجظ ثب تِٛيذ ،تٛصيـ ٔ ٚلشف ٔٛاد اِٚي٘ ٚ ٝيض ػشٔبي ٝفيضيىي ثٝ

ثيؼت  ٚيىٓ ،دس لبِت پبسادايٓ التلبد دا٘ؾٔحٛس ،فشا ٓٞآٚسد.

تذسيح إٞيت ٘ؼجي خٛد سا اص دػت ٔيدٙٞذ .دس التلبد
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دا٘ؾٔحٛسٔ ،بٞيت وبس اػبػبً تغييش ٔيوٙذ ٟٔ ٚبستٞبي صيبد خبي

ػٛي وبالٞبي دا٘ؾٔحٛس ثشد ٚ ٜصٔي ٝٙتحٌ َٛؼتشد ٜسا دس ايٗ

ٟٔبستٞبي وٓ سا ٔيٌيشد .ػبصٔب٘ذٞي وبس اص ػبختبس ػّؼّٔ ٝشاتجي

وـٛسٞب ثٚ ٝخٛد آٚسد ٜاػت .ث ٝفجبست ديٍش دس التلبد دا٘ؾٔحٛس،

ثبال ث ٝپبييٗ ث ٝػبختبس ؿجىٝاي ٌ ٚشٜٞٚبي ٔؼتمُ ٔشتجظ ثب

دا٘ؾ ث ٝفٛٙاٖ فٙلش اكّي سؿذ  ٚتٛػق ٝالتلبدي ،خبيٍضيٗ

يىذيٍش تغييش ؿىُ ٔيدٞذ  ٚثخؾ خذٔبت سؿذ ػشيقي ٔييبثذ.

ٔبؿيٗآالت ،صٔيٗ  ٚوبسٌش ؿذ ٜاػت [ .]2ؿىُ  1دادٜٞب ٚ

 ٕٝٞايٗ تغييشات فٕيك ػبختبس ٔـبغُ فقبِيتٞبي التلبدي ٚ

ػتبدٜٞبي التلبد دا٘ؾٔحٛس سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.

ؿي ٜٛص٘ذٌي اختٕبفي سا تحت تأثيش لشاس ٔيدٞذ.
وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ث ٝفٛٙاٖ يىي اص صيشػبختٞبي
تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس ،ثؼتش الصْ ثشاي تجذيُ ايذٜٞب ،اػتقذادٞب
 ٚلبثّيتٞب ث ٝيه ٘ٛآٚسي (و ٝلبثّيت تدبسيػبصي داسد) سا فشآٞ
ٔيآٚس٘ذ .اص عشفي ايٗ وشيذٚسٞب خبيٍبٞي ثشاي ا٘جبؿت  ٚتٕشوض
ؿشوتٞبي ّٔي  ٚثيٗإِّّي داساي فٙبٚسي  ٚثٟشٜثشداسي اص ٔضايبي
ايٗ تٕشوض ٞؼتٙذِ .زا ٔيتٛا٘ٙذ صٔيٞٝٙبي ايدبد تح َٛػشيـ دس
فشك ٝفٙبٚسي ثشاي تضٕيٗ سؿذ پبيذاس التلبدي  ٚحفؼ ثشتشي

ؿىُ  -1دادٜٞب  ٚػتبدٜٞبي التلبد دا٘ؾٔحٛس

التلبدي سا ٟٔيب وٙٙذ .چشا و ٝفٙبٚسيٞبي پيـشفتٝاي و ٝدس ايٗ
وشيذٚسٞب تِٛيذ  ٚتٛػقٔ ٝييبثٙذ ،ث ٝكٛست پيؾثش٘ذ ٜػبيش كٙبيـ

اص ٘ؾش ػبصٔبٖ تٛػقٕٞ ٚ ٝىبسيٞبي التلبدي 2التلبد

سا ٔتأثش ػبخت ٚ ٝافضايؾ ثٟشٜٚسي دس التلبد سا أىبٖپزيش

دا٘ؾٔحٛس التلبدي اػت ؤ ٝؼتميٕبً ثش پبي ٝتِٛيذ ،تٛصيـ ٚ

ٔيػبص٘ذ.

ٔلشف دا٘ؾ  ٚاعالفبت لشاس ٌشفت ٝثبؿذ .دس التلبد دا٘ؾٔحٛس،

دس ايٗ ٔمبِ ،ٝاثتذا ٔجب٘ي ٚ ٚيظٌيٞبي التلبد دا٘ؾٔحٛس

دا٘ؾ ٔحشن اكّي سؿذ ،ايدبد ثشٚت  ٚاؿتغبَ دس تٕبٔي سؿتٝ

تٛضيح دادٔ ٜيؿٛد .ػپغ ضٕٗ ٔقشفي وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي

فقبِيتٞب اػت .ثش اػبع ايٗ تقشيف التلبد دا٘ؾٔحٛس تٟٙب ٚاثؼتٝ

پيؾ٘يبصٞبي ايٗ وشيذٚسٞب ثش ؿٕشد ٜؿذ ٚ ٜتدشث ٝوـٛس ٔبِضي دس

ث ٝتقذاد ٔحذٚدي كٙبيـ ٔجتٙي ثش فٙبٚسي ثؼيبس پيـشفت٘ ٝيؼت

ايدبد ػٛپش وشيذٚس چٙذ سػب٘ٝاي 1ثيبٖ ٔيٌشدد .ػشا٘دبْ ثب ٔقشفي

ثّى ٝدس ايٗ ٘ٛؿ التلبد وّي ٝفقبِيتٞبي التلبدي حتي

ٔٙغمٚ ٝيظ ٜفّٓ  ٚفٙبٚسي اكفٟبٖ ث ٝخٕـثٙذي ٘ ٚتيدٌٝيشي اص

فقبِيتٞبيي ٘ؾيش ٔقذٖ  ٚوـبٚسصي و ٝالتلبد لذيٕي خٛا٘ذٜ

ثحث پشداختٔ ٝيؿٛد.

ٔيؿ٘ٛذ ،ث ٝؿىّي ثش دا٘ؾ ٔتىي اػتٕٞ .چٙيٗ دا٘ؾ ٔٛسد ٘يبص
ثشاي ػبختٗ التلبد دا٘ؾٔحٛس تٟٙب اص ٘ٛؿ فٙبٚسي ٔحض ٘يؼت ٚ

مبانی و ویژگیهای اقتصاد دانشمحور

دا٘ؾ فشٍٙٞي ،اختٕبفي ٔ ٚذيشيتي سا ٘يض دس ثش ٔيٌيشد.

ٕٞضٔبٖ ثب آغبص لشٖ ثيؼت  ٚيىٓ ،التلبد ٔجتٙي ثش تِٛيذ خبي

دس التلبد دا٘ؾٔحٛس ،ػ ٟٓلبثُ تٛخٟي اص تِٛيذ ٘بخبِق

خٛد سا ث ٝالتلبد ٔجتٙي ثش دا٘ؾ  ٚاعالفبت داد ٜاػت .تح٘ َٛبؿي

داخّي اص سؿت ٝفقبِيتٞبي ٔجتٙي ثش دا٘ؾ  ٚدا٘ؾثشٔ ،ب٘ٙذ كٙبيـ

اص التلبد دا٘ؾٔحٛس ػبختبس تِٛيذي وـٛسٞبي تٛػقٝيبفت ٝسا ثٝ
)1. Multimedia Super Corridor (MSC

2 .Organization for Economic Co-operation and Development
)(OECD
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خبيٍب ٜوشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي دس تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس
ٔحٕٛد ؿيخصيٗاِذيٗ  ٚديٍشاٖ
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خبيٍب ٜوشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي دس تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس
ٔحٕٛد ؿيخصيٗاِذيٗ  ٚديٍشاٖ

ثب فٙبٚسي ثشتش ٔ ٚتٛػظ  ٚخذٔبت ٔبِي  ٚتدبسي دا٘ؾٔحٛس ثٝ

ػشٔبيٞٝبي غيش ّٕٔٛع آٟ٘ب يقٙي دا٘ؾ ٔ ٚدٛصٞب  ٚأتيبصات

دػت ٔيآيذ .دا٘ؾ ثيؾ اص فٛأُ ػٙتي ٘ؾيش وبس  ٚػشٔبيٛٔ ٝخت

فّٕي آٟ٘بػت .التلبد دا٘ؾٔحٛس داساي صيشػبختٞب ٚ ٚيظٌيٞبي

تِٛيذ ٔيؿٛد  ٚاسصؽ ثؼيبسي اص ؿشوتٞبي ٘شْافضاسي  ٚفٙبٚسي

خبف خٛد ٔيثبؿذ (ؿىُ :)2

صيؼتي٘ ٝ٘ ،بؿي اص داساييٞبي فيضيىي آ٘بٖ ثّى٘ ٝبؿي اص

ؿىُ ٚ -2يظٌيٞبي اكّي التلبد دا٘ؾٔحٛس

الف :فقبِيتٞبي تحميك  ٚتٛػق ٝيىي اص صيشثٙبٞبي تِٛيذ دا٘ؾ

اختٕبفي ثـش آثبسي ٌؼتشد ٚ ٜفٕيك داؿت ٝاػت .دس خبٔقٔ ٝجتٙي

 ٚاص ٚيظٌيٞبي اكّي التلبد دا٘ؾٔحٛس اػت .فقبِيتٞبي تحميك ٚ

ثش دا٘ؾ ؿي ٜٛص٘ذٌي ،وبس ،تفشيح  ٚتقبُٔ اختٕبفي ا٘ؼبٖٞب

تٛػق ،ٝػبصٔبٖ پيچيذٜاي اص استجبعبت ثيٗ ػ ٝفٙلش اكّي دِٚت،

ٔتحٔ َٛيؿٛد .دس ايٗ تح َٛفٙبٚسي اعالفبت  ٚاستجبعبت ٘مؾ

ثبصاس  ٚثٍٙب ٜاػت .دسن ٘ح ٜٛتقبُٔ ايٗ ػ ٝخضء سٔض ٔٛفميت ٚ

فٕذٜاي سا ايفب ٔيوٙذ .ث ٝفٛٙاٖ ٔثبَ ،دس د ٝٞاخيش ،آٔٛصؽ

ثٟشٜدٞي فقبِيت تحميك  ٚتٛػق ٝاػت .اص آ٘دب و ٝسلبثتپزيشي

اِىتش٘ٚيىي ،وبس  ٚاؿتغبَ اص سا ٜدٚس ،تدبست اِىتش٘ٚيىي  ٚدِٚت

پبيذاس استجبط ٘ضديىي ثب لبثّيت فٙبٚسي داسد ،اٌش يه ثٍٙب،ٜ

اِىتش٘ٚيىيٚ ،اثؼتٍي ث ٝصٔبٖ ٔ ٚىبٖ سا وٕشً٘ وشد ٜاػت.

ػشٔبيٌٝزاسي دس تحميك  ٚتٛػق ٝسا وبٞؾ دٞذ ثؼيبس ثيؾ اص
آ٘چ ٝو ٝكشفٝخٛيي وشد ٜاػت صيبٖ ٔيثيٙذ.
ب :كٙبيـ  ٚخذٔبت ثب فٙبٚسي ثشتش دس ٞش التلبد ،يىي اص



د :ػشٔبئ ٝخبعشٜپزيش ث ٝػشٔبيٌٝزاسي دس ؿشوتٞبي خذيذ يب
ػشٔبيٌٝزاسي دس كٙبيـ ثب ٔحٛسيت فٙبٚسي خذيذ اعالق ٔيؿٛد .ثخؾ
اكّي ايٗ ٘ٛؿ ػشٔبي ٝتٛػظ ثبصاسٞبي ٔبِي خذيذ تأٔيٗ ٔيٌشدد.

ؿبخقٞبي ػٙدؾ دسخ٘ ٝيُ ث ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس ٔيثبؿذ .دس

ثب يه ثشسػي اخٕبِي ٔيتٛاٖ ٔالحؾٕٛ٘ ٝد و ٝوـٛسٞبي

كٙبيـ ٔجتٙي ثش دا٘ؾ ػ ٟٓكٙبيـ ٟٔٙذػي ،فٙي ،كٙبيـ فّٕي ٚ

تٛػقٝيبفتٔ ،ٝحٛسيت تٛػق ٝخٛد سا ثش پبي ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس لشاس

٘يشٚي وبس ٔتخلق ثٚ ٝيظ ٜدس ػغٛح ٔذيشيتي افضايؾ ٔييبثذ.

دادٜا٘ذ .ايٗ وـٛسٞب ٚيظٌيٞبي التلبد دا٘ؾٔحٛس افٓ اص

ج :فٙبٚسي اعالفبت  ٚاستجبعبت دس التلبد دا٘ؾٔحٛس ث ٝعٛس

ٞضيٞٝٙبي تحميك  ٚتٛػق ،ٝآٔٛصؽ ،فٙبٚسي اعالفبت  ٚاستجبعبت

ٔؼتميٓ  ٚغيش ٔؼتميٓ ثش تٕبٔي فشكٞٝب  ٚػغٛح حيبت فشدي ٚ

(تدٟيضات استجبعي  ٚفٙبٚسيٞبي اعالفبتي) ،كٙبيـ  ٚخذٔبت ثب
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فٙبٚسي ثبال  ٚػشٔبيٌٝزاسي ٔخبعشٜپزيش سا دس حذ ثباليي داسا
ٔيثبؿٙذ .دػتبٚسد ثشخي اص ايٗ وـٛسٞب اص خّٕ ٝايشِٙذ  ٚفٙال٘ذ
ثؼيبس لبثُ تٛخ ٝاػت ،ث ٌٝ٘ٛ ٝاي و ٝايشِٙذ التلبد خٛد سا اص يه
التلبد ٚسؿىؼت ٝدس د 1980 ٝٞث ٝالتلبدي ثب لٛيتشيٗ سؿذ دس
اسٚپب تجذيُ وشد ٚ ٜفٙال٘ذ ثب اػتفبد ٜاص التلبد دا٘ؾٔحٛس ،التلبد
ٚاثؼت ٝثٛٔ ٝاد خبْ خٛد سا ث ٝالتلبدي ثب تِٛيذ ٔحلٛالت ثب اسصؽ
افضٚد ٜثبال تجذيُ وشد ٜاػت.
کریذور علم و فناوری ،زیرساخت توسعه اقتصاد دانشمحور
ساٞجشد تٛػقٔ ٝجتٙي ثش دا٘بيي  ٚالتلبد دا٘ؾٔحٛس و ٝدس دٚ
د ٝٞاخيش خبيٍضيٗ ساٞجشد تٛػقٔ ٝجتٙي ثش تِٛيذ ؿذ ٜاػت ،ثب
ؿىٌُيشي تذسيدي خٛد ث ٝايدبد ٟ٘بدٞب  ٚصيشػبختٞبي ٔٛسد ٘يبص
خٛد پشداخت ٝاػت .دس ايٗ ساٞجشد:


دا٘ـٍبٜٞبي وبسآفشيٗ ٔ ٚؤػغپشٚس خبيٍضيٗ دا٘ـٍبٜٞبي
ٟٔٙذعپشٚس ٔ ٚشاوض آٔٛصؽ فٙي  ٚحشفٝاي؛



پبسنٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي  ٚؿٟشنٞبي فّٕي خبيٍضيٗ
ؿٟشنٞبي كٙقتي؛



٘يشٞٚبي ا٘ؼب٘ي وبسآفشيٗ خبيٍضيٗ ٘يشٞٚبي ا٘ؼب٘ي ٔبٞش؛



ؿشوتٞبي وٛچه ٔ ٚتٛػظ خبيٍضيٗ ػبصٔبٖٞبي ثضسي ٚ

ؿىُ ٔ -3مبيؼ ٝتٛػقٔ ٝجتٙي ثش تِٛيذ  ٚتٛػقٔ ٝجتٙي ثش دا٘بيي

وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي سا تشويت ٔٙؼدٕي اص دا٘ـٍبٜٞب،
پبسنٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسئ ،شاوض تحميمي  ٚپظٞٚـي ،ؿشوتٞبي ثب
فٙبٚسي ثشتش ،ػشٔبيٞٝبي ٔخبعشٜپزيش ،أىب٘بت  ٚصيشػبختٞبي
فيضيىي ٟ٘ ٚبدي  ٚػشٔبي ٝا٘ؼب٘ي ٔيدا٘ٙذ و ٝدس يه ٔحذٚدٜ
خبف خغشافيبيي ثب يه ٔذيشيت ٔتٕشوض  ٚػبختبس حمٛلي خبف ثب
اتلبَ ث ٝيه ثبصاس ٔلشفٔ ،حلٛالت  ٚخذٔبت دا٘ؾٔحٛس سا تِٛيذ
ٔيوٙٙذ .ؿىُ ٔ 4ؤِفٞٝبي يه وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي سا ٕ٘بيؾ
ٔيدٞذ.

غ َٛپيىش؛
ٙٔ بعك تٛػق ٝفٙبٚسي يب وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي خبيٍضيٗ
ٔٙبعك كٙقتي ؿذٜا٘ذ (ؿىُ .)3

ؿىُ ٔ -4ؤِفٞٝبي يه وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي



سؿذ فٙبٚسي ،فلّٙبٔ ٝتخللي پبسنٞب ٔ ٚشاوض سؿذ

خبيٍب ٜوشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي دس تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس
ٔحٕٛد ؿيخصيٗاِذيٗ  ٚديٍشاٖ
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سؿذ فٙبٚسي ،فلّٙبٔ ٝتخللي پبسنٞب ٔ ٚشاوض سؿذ

خبيٍب ٜوشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي دس تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس
ٔحٕٛد ؿيخصيٗاِذيٗ  ٚديٍشاٖ

وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي ػبصٔبٖ پيچيذ ٚ ٜثضسٌي اص ٟ٘بدٞب،

وبس اص لجيُ خذٔبت افتجبسي ،ثيٕٝاي ،ثبصاسيبثي ،حمٛلي ،آٔٛصؿي،

ٔؤػؼبت ،ثٍٙبٜٞب ،صيشػبختٞبي ٘شْ  ٚػخت اػت و ٝثب ٔذيشيتي

ٔـبٚسٜاي  ٚغيش ٜدس يه تدٕيـ ٔىب٘ي ث٘ ٝبْ وشيذٚس ٔٙدش ثٝ

ثؼيبس فبِي ،فشاٌيش ٘ ٚؼجتبً ٔتٕشوض ثشاي تِٛيذ ٔحلٛالتي ٘ٛ

وبٞؾ ٞضيٞٝٙب  ٚتخلقٌشايي ؿذ ٜو ٝفشايٙذ ؿىٌُيشي وشيذٚس

فقبِيت ٔيوٙذ  ٚدس پشت ٛافتٕبد اختٕبفي ،ثشاي ايدبد سٚحي ٝسلبثت

سا ٔٙغمي ٔيٕ٘بيذ .ؿىُ  5ايٗ فشايٙذ سا ثٟتش ٕ٘بيبٖ ٔيػبصد.

ٕٞ ٚىبسي ػبصٔب٘ذٞي ؿذ ٜاػت .ايٗ وشيذٚسٞب تجّٛس لبثّيتٞبي

ث ٝعٛس وّي ٔيتٛاٖ ٌفت وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ٔيتٛا٘ٙذ

فٙبٚسا٘ٞ ٝش وـٛس ٔيثبؿٙذ  ٚضٕٗ تأويذ ثش ٔٙبثـ ّٔي ٔجتٙي ثش

ث ٝكٛست يه ٔدٕٛف ٝاص فقبِيتٞب اٍ٘بؿت ٝؿ٘ٛذ و٘ ٝؾشيبت ٌشفتٝ

فٙبٚسيٞبي ثشتش خبيٍبٕٟٔ ٜي دس فلش خٟب٘يػبصي داس٘ذ [.]3

ؿذ ٜاص سؿت ٝدا٘ؾٞبي خغشافيبٔ ،ذيشيت ،فّ ْٛاختٕبفي  ٚالتلبد

ثب تٛخ ٝث ٝاثقبد يه وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي ٔيتٛاٖ ثيبٖ ٕ٘ٛد وٝ

سا دس خذٔت سؿذ التلبدي ٔٙغم ٝلشاس ٔيدٙٞذ  ٚوٕه ؿبيب٘ي ثٝ

ٚخٛد رخيشٜاي اص ٘يشٚي وبس ٔبٞش ٔ ٚتخلق ،حضٛس

تدضي ٚ ٝتحّيُ سؿذ ثشٚت دس التلبد ٔٙغمٝاي داؿت ٚ ٝثب اؿبفٚ ٝ

تِٛيذوٙٙذٌبٖ وبالٞبي ٚاػغٝايٚ ،خٛد ثٍٙبٜٞبي پـتيجبٖ

اسائٔ ٝقب٘ي فىشي ٔؤثش دسثبسٚ ٜاثؼتٍيٞبي ثيٗ ثخـي  ٚدسٖٚ

خذٔبتدٙٞذ ،ٜتؼٟيُ دس ٌشدؽ اعالفبت ،تِٛيذ ٔحلٛالت

ثخـي  ٚايدبد يه تلٛيش ٚاحذ اص التلبد ٔٙغمٝاي ،أىبٖ ثشلشاسي

دا٘ؾثٙيبٖ ٘ ٚيض تؼٟيُ دس ؿىٌُيشي خذٔبت فٕٔٛي  ٚوؼت ٚ

صٔي ٝٙػيبػتٌزاسي ٔؤثشتش سا ثٚ ٝخٛد ٔيآٚس٘ذ.

ؿىُ  -5فشايٙذ تـىيُ وشيذٚس ٘ ٚتبيح حبكُ اص آٖ

شرایط و السامات در شکلگیری یک کریذور علم و فناوری

فّٕي دس فشايٙذ سؿذ  ٚتٛػق ٝخٛد فٕالً تجذيُ ث ٝيه وشيذٚس فّٓ

دس ؿىٌُيشي يه وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي ؿشايظ  ٚاِضأبت

 ٚفٙبٚسي ؿذٜا٘ذ .يه پبسن فّٕي ،ػبصٔب٘ي اػت و ٝثٚ ٝػيّٝ

ٔختّفي ٔٛسد ٘يبص اػت  ٚتٛػقٕٞ ٝضٔبٖ آٟ٘ب ثبيذ ٔٛسد تٛخٚ ٝيظٜ

ٔتخلليٗ حشفٝاي اداسٔ ٜيؿٛد ٞ ٚذف اكّي آٖ افضايؾ ثشٚت

لشاس ٌيشد [ .]4دس ادأ ٝثشخي اص ايٗ اِضأبت ثيبٖ ٔيٌشدد.

دس خبٔق ٝاص عشيك تـٛيك  ٚاستمبء فشٛ٘ ًٙٞآٚسي  ٚافضايؾ لذست
سلبثت دس ٔيبٖ ؿشوتٞب ٔ ٚؤػؼبتي اػت ؤ ٝتىي ثش فّٓ  ٚدا٘ؾ





يجًد پارکَاي علم ي فىايري

دس ٔحيظ پبسن فقبِيت ٔيوٙٙذ .ثشاي دػتيبثي ث ٝايٗ ٞذف يه

ٚخٛد پبسنٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي يىي اص ضشٚسيبت وشيذٚسٞبي فّٓ

پبسن فّٕي ثب ايدبد اٍ٘يضؽ ٔ ٚذيشيت خشيبٖ دا٘ؾ  ٚفٙبٚسي دس

 ٚفٙبٚسي اػت .ايٗ اِضاْ ثٌٝ٘ٛ ٝاي اػت و ٝدس ٔٛاسدي پبسنٞبي

ٔيبٖ دا٘ـٍبٜٞبٔ ،شاوض تحميك  ٚتٛػق ،ٝؿشوتٞبي خلٛكي ٚ
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ثبصاس ،ايدبد  ٚسؿذ ؿشوتٞبي ٔتىي ثش ٘ٛآٚسي سا اص عشيك ٔشاوض

خذٔت عشحٞب  ٚايذٜٞبي خذيذي لشاس ٔيٌيشد و ٝتبو ٖٛٙدس ثبصاس

سؿذ  ٚفشايٙذٞبي صايـي تؼٟيُ ٔيٕ٘بيذ .پبسنٞبي فّٕي

آصٍٔ٘ ٖٛشديذٜا٘ذٔ ،خبعشٜپزيش ٘بٔيذٔ ٜيؿٛد.

ٕٞچٙيٗ خذٔبتي ثب اسصؽ افضٚد ٜثبال  ٚفضبٞبي وبسي  ٚتأػيؼبت

ٔٙبػت  ٚويفي ثٔ ٝؤػؼبت ٔؼتمش دس پبسن اسائٔ ٝيٕ٘بيٙذ.



وً بًدن محصًالت تًليذي

ثب تٛخ ٝث ٝحدٓ ثبالي ػشٔبيٌٝزاسيٞبي ا٘دبْ ؿذ ٜدس


يجًد داوشگاٌَا ي مزاكش تحقيقاتي

وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي افٓ اص ػشٔبيٌٝزاسيٞبي صيشػبختي،

وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ثشتش خٟبٖ دس ٔشصٞبي دا٘ؾ حشوت

ػبختبسي ،ؿجىٞٝب ،ػشٔبيٞٝبي ا٘ؼب٘ي ٔ ٚغضافضاسٞب ،دس كٛستي

ٔيوٙٙذٔ .حلٛالت تِٛيذي وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ٍٕٞي داساي

ٔيتٛاٖ ٞضيٞٝٙبي ثبالي ايٗ ٘ٛؿ ػشٔبيٌٝزاسيٞب سا تأٔيٗ ٕ٘ٛد وٝ

فٙبٚسي ثبال ٞؼتٙذ٘ .يبص ؿذيذ ث ٝدا٘ؾثشي ػغح ثبال  ٚضشٚست

ثتٛاٖ ثبصدٞي ثباليي سا سلٓ صد .ايٗ ثبصدٞي ثبال تٟٙب دس كٛستي

غيشلبثُ ا٘ىبس پيٛػتٍي ؿذيذ فٙبٚسيٞبي ثشتش ثب تحميمبت

أىبٖ پزيش اػت ؤ ٝحلٛالت تِٛيذي دس ػغٛح ثباليي اص فٙبٚسي،

دا٘ـٍبٞي ،ايدبة ٔيٕ٘بيذ تب دا٘ـٕٙذاٖ ٟٙٔ ٚذػبٖ ثب يىذيٍش

٘ ٚ ٛتبص ٜثبؿٙذ  ٚداساي سلجبي وٕتشي دس ثبصاس ثبؿٙذ.

وبسٞبي ٔـتشن ا٘دبْ دٙٞذ .ايٗ فشايٙذ تِٛيذ فّٓ  ٚتجذيُ آٖ ثٝ
فٙبٚسي  ٚػپغ تدبسي ؿذٖ آٖ دس يه ٔىبٖ ا٘دبْ ٘خٛاٞذ ؿذ



َمپيًوذي با صاحبان علم ي فىايريَاي مزسي داوش

ٍٔش ايٙى ٝاكّيتشيٗ ٔشاوض تِٛيذ فّٓ دس دس ٖٚوشيذٚس ثبؿٙذ.

ايٗ اِضاْ فٕٔٛبً ثشاي ػيبػتٌزاسي دس ساػتبي تـىيُ  ٚتٛػقٝ

ٕٞدٛاسي دا٘ـٍبٜٞب ثب وشيذٚس ثبفث خٛاٞذ ؿذ فال ٜٚثش ثٍٙٞ ٝبْ

وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي اص وـٛسٞبي خٟبٖ ػ ْٛعشح ٔيٌشدد ٚ

ٔب٘ذٖ ػغح دا٘ؾ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي وشيذٚسٔ ،حيغي ثشاي ٔلشف

ايٗ ٘ىت ٝاػبػي سا ثيبٖ ٔيوٙذ و ٝاٌش للذ ثٟشٜثشداسي اص يه

تِٛيذات دا٘ـٍبٜٞب وٕٞ ٝبٖ ٘يشٞٚبي ٔتخلق ثب ػغح ثبال

فضبي ؿٟشي ٔٙبػت ثب حضٛس دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض تحميمبتي ٚ

ٔيثبؿذ ،فشا ٓٞآيذ.

رخيشٙٔ ٜبػجي اص صيشػبختٞبي اكّي  ٚػبختبسٞبي ٘شْ  ٚػخت
دس وٙبس رخيشٙٔ ٜبػجي اص ٘يشٞٚبي ا٘ؼب٘ي ٔبٞش ٘ ٚئٕٝبٞش اص عشيك



يجًد سزمايٍَاي مخاطزٌپذيز

يىي اص اكّيتشيٗ اثقبد وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ػشٔبيٞٝبي
ٔخبعشٜپزيش اػت .آ٘چ ٝدس ػشٔبيٌٝزاسي ٔخبعشٜپزيش اتفبق

تـىيُ  ٚتٛػق ٝوشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي سا داس٘ذ ،ثبيذ ثب ػبيش
وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي  ٚثٍٙبٜٞبي ثضسي ثيٗإِّّي كبحت

فٙبٚسيٞبي ثشتش ٓٞپي٘ٛذي ٔ ٚـبسوت داؿت ٝثبؿٙذ.

ٔيافتذ ،تجذيُ ا٘ذيـٞٝبي ٘ ٛث ٝيه تدبست اػت .ػشٔبيٝ
ٔخبعشٜپزيش ،ػشٔبي ٝاي اػت و ٝثشاي تأٔيٗ ٔبِي يه ؿشوت ٘ٛپب



يجًد بىگاٌَاي بزتز ملي

ث ٝوبس ٌشفتٔ ٝيؿٛد .ايٗ ػشٔبي ٝث ٝتأػيغ ؿشوتٞبي ٘ٛآٚس

ثب تٛخ ٝث ٝإٞيت ٔٛفميت يه وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي دس ػغح

وٕه ٔيوٙذ  ٚدس وـٛسٞبي تٛػقٝيبفت ،ٝػشٔبيٌٝزاسي

ٞش وـٛس ضشٚست داسد تب ثٍٙبٜٞبي ثضسي ّٔي و ٝتدبسة ٔٛفك ٚ

ٔخبعش ٜپزيش ث ٝفٛٙاٖ ٔٙجقي ثشاي تٛػق ٝوبسآفشيٙي ٟ٘بدي ٝٙؿذٜ

ٔٙبػجي دس صٔيٞٝٙبي تِٛيذ ٔحلٛالت  ٚفشض ٝآٟ٘ب ث ٝثبصاسٞبي

اػت .ػشٔبئ ٝخبعشٜپزيش اص آٖ خٟت و ٝوٕه ث ٝؿىٌُيشي ٚ

ّٔي  ٚثيٗإِّّي داس٘ذ دس وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي حضٛس داؿتٝ

تدبسيػبصي عشحٞب ،ايذٜٞب  ٚثش٘بٔٞٝبي وؼت  ٚوبس ٔيٕ٘بيذ  ٚدس
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ثبؿٙذ .چشا و٘ ٝمؾآفشيٗ اكّي تِٛيذ  ٚتٛػق ٝفٙبٚسي ،ثٍٙبٜٞبي

ٔيّيبسد دالسي و ٝدس ػبَ  1995دس ٔؼبحتي ثيؾ اص 750

ثضسي ٞش وـٛسي اػت.

وئّٛتش ٔشثـ تأػيغ ٌشديذ .ايٗ وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي دس ٘بحيٝاي

دس ٟ٘بيت ٔيتٛاٖ ٌفت وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي ٔدٕٛفٝاي اػت
و ٝتٕبٔي اِضأبت فٛق سا سفبيت ٔيوٙذ.

ثٔ ٝؼبحت  15×50وئّٛتش ٔشثـ لشاس داسد و ٝاص ثشجٞبي دٚلّٛي
پتش٘ٚبع دس ٔشوض وٛاالالٔپٛس تب فشٚدٌب ٜثيٗإِّّي تبص ٜتأػيغ آٖ
وـٛس وـيذ ٜؿذ ٜاػت [ .]7ايٗ وشيذٚس ث ٝفٛٙاٖ خٛؿٝاي اص

تجربه کشور مالسی در تاسیس کریذور علم و فناوری

ؿشوتٞبي فٙبٚسي اعالفبت  ٚاستجبعبت ث ٝؿٕبس ٔيسٚد ٞ ٚذف

دس ػبَٞبي اخيش تٕبيُ ث ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس ٔٛخت ٌشديذٜ

اكّي آٖ تشغيت ٘ٛآٚسي  ٚفشا ٓٞآٚسدٖ صٔي ٝٙتِٛيذ  ٚتٛػقٝ

و ٝػيّيىِٚ ٖٛي ث ٝفٛٙاٖ ػٕجُ  ٚسٞجش فٙبٚسي خٟبٖ ثشاي

فٙبٚسيٞبي خذيذ تٛػظ ؿشوتٞب ٔيثبؿذ [ .]8ايٗ ٘بحي ٝؿبُٔ

سػيذٖ ث ٝيه التلبد دا٘ؾٔحٛس ٔٛسد تٛخ ٝلشاس ٌيشد  ٚث ٝتذسيح

چٙذيٗ ٔدتٕـ اداسي ،تحليالتي  ٚكٙقتي ٔيثبؿذ .دس ٔيبٖ ايٗ

اص ؿشق آػيب ٌشفت ٝتب ؿٕبَ آٔشيىب پبسنٞبي فّٕي  ٚلغتٞبي

٘بحئ ٝيتٛاٖ ثٔ ٝشاوض صيش اؿبسٕٛ٘ ٜد:

فٙبٚسي پذيذاس ؿٛد .دس ٔيبٖ وـٛسٞبي دس حبَ تٛػق ٝايٗ ثيٙؾ

 -1پٛتشاخبيب :1ؿٟش تبصٜػبص دِٚتي؛

تٛػظ دِٚت ٔبِضي ث ٝخٛثي دسن ؿذ .وـٛسي و ٝلجال كبدسوٙٙذٜ
لّـ  ٚوبئٛچ ٛثٛد  ٚثشاي د ٚد ٝٞفشٚؽ ٔٛاد اِٚي ٝاػبع التلبد ايٗ
وـٛس سا تـىيُ ٔيداد.
فّيسغٓ تٛخ ٝػيبػتٌزاساٖ ٔبِضي ثٚ ٝضقيت و٘ٛٙي خٟبٖ،
سػب٘ذٖ ايٗ وـٛس ث ٝيه التلبد ٔجتٙي ثش دا٘بيي اص ػبَ 1991

2

 -2ػبيجشخبيب  :يه ؿٟش اعالفبتي ؤ ٝيضثبٖ كٙبيـ چٙذ
سػب٘ٝاي ٔشاوض تحميمبتي  ٚدا٘ـٍبٜٞبي چٙذ سػب٘ٝاي ٔيثبؿذ؛
 -3پبسن فٙبٚسي ٔبِضي :پبسوي و ٝدس ٔشوض وشيذٚس ٚالـ ؿذٚ ٜ
خذٔبت ٟٔٙذػي  ٚفٙبٚسي اعالفبت ثشاي ٔذيشاٖ ،ػشٔبيٌٝزاساٖ ٚ
كٙبيـ فشأ ٓٞيٕ٘بيذ.

ؿتبة ثيـتشي ث ٝخٛد ٌشفتٕٞ .چٙيٗ ايٗ وـٛس ػبَ  2020سا ثٝ

ٕٞچٙيٗ ثبيؼتي ثٙٔ ٝبعك ديٍشي اص خّٕ٘ ٝبحي ٝآصاد تدبسي

فٛٙاٖ ػبَ سػيذٖ ايٗ وـٛس ث ٝيه التلبد دا٘بيئحٛس پيـشفتٝ

ٔبِضي اؿبسٕٛ٘ ٜد و ٝدس ايٗ ٔٙغمٚ ٝالـ ؿذٜا٘ذ .اص عشفي ٔشاوض

دس ٘ؾش ٌشفت .ديذٌب ٚ ٜحشوت ايٗ وـٛس ث ٝػٕت ٔٛلقيت خذيذ

اكّي ٔبِي وـٛس ٘يض دس ايٗ ٘بحيٚ ٝالـ ؿذٜا٘ذ .ؿىُ  6چبسچٛة

خٟب٘ي ث ٝفٛٙاٖ ػٛپش وشيذٚس چٙذ سػب٘ٝاي ؿٙبخت ٝؿذ ٜاػت.

خغشافيبيي ػٛپش وشيذٚس ٔبِضي سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ [.]9

دوتش ٔبٞبتيش ٔحٕذ ٘خؼت ٚصيش ٚلت ٔبِضي  ٚعشاح ايذ ٜػٛپش
وشيذٚس ٔبِضي دس ػبَ  1391چـٓا٘ذاص ٔبِضي دس ػبَ  2020سا
ثذيٗ كٛست ثيبٖ ٔيوٙذ" :يه خبٔقٔ ٝتحذ  ٚثب افتٕبد ث٘ ٝفغ ثب
اسصؽٞبي اخاللي ٔ ٚقٛٙي لٛي و ٝدس فضبيي آصاد ،ثشدثبس ،دِؼٛص،
التلبدي ،فبدال٘ٔ ،ٝتشلي ٔ ٚشف ٝص٘ذٌي خٛاٙٞذ وشد  ٚالتلبد
وـٛس سلبثتي ،پٛيب ،لٛي  ٚا٘قغبفپزيش خٛاٞذ ثٛد.]5[ ".
ػٛپش وشيذٚس چٙذ سػب٘ٝاي ػشآغبصي اػت ثشاي دِٚت ٔبِضي
ثشاي ا٘تمبَ ايٗ وـٛس ث ٝػٕت يه التلبد دا٘بيئحٛس و ٝاص سٚي
ػيّيىِٚ ٖٛي آٔشيىب ٔذَػبصي ؿذ ٜاػت [ .]6پشٚطٜاي ثيؼت
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ؿىُ  -6چبسچٛة خغشافيبيي ػٛپش وشيذٚس چٙذ سػب٘ٝاي (]9[ )MSC

ػبال٘ ،ٝفّٕىشد التلبدي  ٚفٙبٚسي ػٛپش وشيذٚس ٔبِضي اسصيبثي
وٕي  ٚثب ػبَٞبي لجُ ٔمبيؼٔ ٝيؿٛدٌ .ضاسؽ فّٕىشد وشيذٚس دس
ػبَ ٔ ٚ 2012مبيؼ ٝآٖ ثب پٙح ػبَ لجُ (ؿىُ ٘ )7ـبٖدٙٞذٜ
 59دسكذ سؿذ دس تقذاد ؿشوتٞب 63 ،دسكذ سؿذ دس ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي

ؿبغُ 97 ،دسكذ سؿذ دس وُ فشٚؽ 107 ،دسكذ سؿذ دس كبدسات
 17 ٚدسكذ سؿذ دس ٞضيٞٝٙبي تحميك  ٚتٛػقٔ ٝيثبؿذ  ٚث ٝعٛس
وّي س٘ٚذ كقٛدي ؿبخقٞب ٘ـبٖدٙٞذٛٔ ٜفميت ايٗ وشيذٚس فّٓ ٚ
فٙبٚسي ٔيثبؿذ.

اِف) س٘ٚذ سؿذ تقذاد ؿشوتٞب
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ة) س٘ٚذ سؿذ ٘يشٚي ا٘ؼب٘ي ؿبغُ

ج) س٘ٚذ سؿذ ٞضيٞٝٙبي ٔ( R&Dيّي ٖٛسيٍٙيت)

د) س٘ٚذ سؿذ فشٚؽ (ٔيّي ٖٛسيٍٙيت)
ؿىُ  -7فّٕىشد ػٛپش وشيذٚس چٙذ سػب٘ٝاي ( )MSCدس ػبَٞبي ٔختّف [ 10تب ]12
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ػٛپش وشيذٚس ٔبِضي ٕ٘بدي اص تالؽٞبي آٌبٞب٘ ٚ ٝخذي دِٚت

منطقه ویژه علم و فناوری اصفهان ،نخستین تجربه در ایران

ٔبِضي [ ]13ثشاي ٚسٚد التلبد ايٗ وـٛس ثٔ ٝشحّ ٝالتلبد

اػتبٖ اكفٟبٖ ٔقبدَ  6/57دسكذ اص ٔؼبحت وُ وـٛس سا داسا

دا٘ؾٔحٛس اػتٚ .يظٌيٞبي ثشخؼت ٝايٗ وشيذٚس فّٓ  ٚفٙبٚسي

ثٛد ٚ ٜدس ثخؾ ٔشوضي ايشاٖ ٚالـ ؿذ ٜاػت .خٕقيت اػتبٖ

فجبستٙذ اص:

اكفٟبٖ ٘يض ٔقبدَ  6/46دسكذ اص وُ خٕقيت وـٛس اػت و83 ٝ

 اخشا دس يه ٌؼتش ٜخغشافيبيي ثضسي  ٚاػتفبد ٜاص تئٛسي فـبس

دسكذ آٖ خٕقيت ؿٟشي 17 ٚدسكذ آٖ خٕقيت سٚػتبيي اػت.

ثضسي 1ثشاي پيـشا٘ي آٖ؛
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ٔحٕٛد ؿيخصيٗاِذيٗ  ٚديٍشاٖ

ثِ ٝحبػ تقذاد ؿٟش ،اػتبٖ اكفٟبٖ ستج ٝا َٚسا دس ػغح وـٛس داسا

ٔ ذيشيت پيـشفت ٚ ٝوبسآٔذ  ٚصيش ٘ؾبست ٞ ٚذايت  ٚحٕبيت
دِٚت؛

اػت .ايٗ اػتبٖ دس ٔدبٚست  8اػتبٖ وـٛس لشاس داسد  ٚث ٝدِيُ
لشاس ٌشفتٗ دس ٔشوض وـٛس اص ٔٛلقيت خغشافيبيي ٔٙبػجي ثشخٛسداس

 ػشٔبيٌٝزاسي ثضسي ٌ ٚؼتشد( ٜحذٚد ٔ 20يّيبسد دالس) دس
يه افك ثيؼت ػبِٝ؛

اػت ث ٝعٛسي و ٝاوثش ؿجىٞٝبي استجبعي خٛٙة  ٚخٛٙة غشثي
وـٛس اص ايٗ اػتبٖ ٔيٌزسد  ٚداساي ؿجى ٝثضسٌشاٞي ٔٙبػت اص

 اػتفبد ٜاص اٍِٛي  ٓٞپي٘ٛذي ثب ؿشوتٞبي كبحت ٘بْ خٟب٘ي
ثب اسائ ٝخبرثٞٝبي فشاٚاٖ؛

ِحبػ ع َٛدس ػغح وـٛس اػت .ايٗ اػتبٖ اص خٟت فقبِيتٞبي
كٙقتي داساي ؽشفيتٞبي لبثُ تٛخٟي اػت  ٚاػتمشاس ٚاحذٞبي

ٔ حٛسيت ٌؼتشؽ فٙبٚسيٞبي ثشتش  ٚثٟشٜثشداسي ٌؼتشدٜ
دِٚت اص آٖ؛

ثضسي كٙقتي ٘ؾيش ٔدتٕـ رٚةآٔ ،ٗٞدتٕـ فٛالد ٔجبسؤ ،ٝدتٕـ
پّياوشيُٛٞ ،اپيٕبػبصي  ٚثشخي ٚاحذٞبي كٙقتي ديٍش اص خّٕٝ

 تقشيف اٍ٘يضٜٞبي ٔبِي  ٚغيشٔبِي ٌؼتشد ٜثشاي ؿشوتٞب ٚ
ػبصٔبٖٞبي فقبَ دس آٖ؛

ثشخي ٚاحذٞبي ٔٔ ٟٓشثٛط ث ٝفٙبٚسي ٞؼتٝاي ،فٕذتبً داساي
فّٕىشد ّٔي ٔيثبؿٙذ و ٝخبيٍبٕٔ ٜتبصي دس ػغح وـٛس ث ٝايٗ

 لشاس ٌشفتٗ دس اِٛٚيت ثش٘بٔٞٝبي ػيبػتٞبي فّٕي  ٚفٙبٚسي
وـٛس ٔبِضي؛

اػتبٖ ثخـيذٜا٘ذ .اػتبٖ اكفٟبٖ ثب تٛخ ٝث ٝخبرثٞٝبي فشٍٙٞي،
ٙٞشي  ٚتبسيخي خٛد ،داساي آٚاص ٜخٟب٘ي اػت  ٚثشاي ٘بؽشاٖ

 تٛخ ٝخذي ث ٝخبيٍب ٜتٛسيؼٓ  ٚخبسي وشدٖ لٛا٘يٗ ٔ ٚمشسات
ثيٗإِّّي دس آٖ.

خبسخي ٘يض ٔٙغمٝاي آؿٙب ث ٝحؼبة ٔيآيذ.
دس عشح ٔٙغمٝاي اػتبٖ اكفٟبٖ ػٔ ٝحٛس :تٛػقٙٔ ٝغمٝ

ٕٞبٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝالحؾٔ ٝيؿٛد ػشٔبيٌٝزاسيٞبي فؾيٓٔ ،ذيشيت
پيچيذ ،ٜتقبُٔ آؿىبس ثيٗ ػبختبس التلبد  ٚفّٕىشد وشيذٚس،

ؿٟشئ -ؼى٘ٛيٙٔ ،غم ٝكٙقتي ٙٔ ٚغم ٝوـبٚسصي ،ث ٝتشتيت دس
٘ٛاسٞبي (٘ )3( ٚ )2( ،)1ـبٖ داد ٜؿذ ٜدس ؿىُ ٚ 8خٛد داسد.

ٕٞىبسيٞبي ٌؼتشد ٜثيٗإِّّي ،دا٘ـٍبٜٞب ٔ ٚشاوض فّٕي ٚ
پظٞٚـي فقبَ ثب اػتب٘ذاسدٞبي خٟب٘ي ،تؼٟيالت  ٚاٍ٘يضٜٞبي ٔبِي
 ٚغيش ٔبِي ٌؼتشد ٜخضيي اص ٚيظٌيٞبي ايٗ وشيذٚس ٔقشٚف اػت.
فال ٜٚثش ايٗ دس ػبَٞبي اخيش ؿشوتٞبي ٔبِضيبيي ثب افضايؾ
ٞضيٞٝٙبي تحميك  ٚتٛػق ،ٝسؿذ فشٚؽ  ٚخشٚخيٞبي ثيـتشي ثٝ
دػت آٚسدٜا٘ذ [.]14
1. Big Push
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سؿذ فٙبٚسي ،فلّٙبٔ ٝتخللي پبسنٞب ٔ ٚشاوض سؿذ

خبيٍب ٜوشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي دس تٛػق ٝالتلبد دا٘ؾٔحٛس
ٔحٕٛد ؿيخصيٗاِذيٗ  ٚديٍشاٖ

ؿىُ  -8عشح ٔٙغمٚ ٝيظ ٜفّٓ  ٚفٙبٚسي اكفٟبٖ []1

ٍ٘بٞي ث ٝچيذٔبٖ ٔشاوض پظٞٚـي ،آٔٛصؿي  ٚتحميمبت

ٔ -5حٛس پيـٟٙبدي اص لؼٕت ؿٕبَ دس ٕٞؼبيٍي كٙبيـ ٘فت،

تٛػقٝاي دس ٔٙغم ٝاكفٟبٖ ٕٞ ٚچٙيٗ ؽشفيتٞبي ٔٛخٛد،

پتشٚؿيٕي ٘ ٚيشٌٚب ،ٜاص ػٕت غشة دس ٘ضديىي كٙبيـ

ؿىٌُيشي ٔحٛس خذيذي خٟت ايدبد صيشػبختٞبي تٛػق ٝفّٓ ٚ

داسٚػبصي  ٚاص ػٕت خٛٙة دس ٔدبٚست كٙبيـ فٛالد  ٚدفبفي

فٙبٚسي  ٚتٛػق ٝؿشوتٞب ٔ ٚؤػؼبت دا٘ؾثٙيبٖ  ٚتِٛيذ

لشاس ٔيٌيشد و ٝاستجبط ٔٙبػت ثخؾٞبي فّٕي  ٚفٙبٚسي

ٔحلٛالت ثب فٙبٚسي ثشتش  ٚػبصٌبس ثب ٔحيظصيؼت سا ٘ـبٖ ٔيدٞذ.

ٔٙغم ٝثب ثخؾٞبي كٙقتي وـٛس سا ايدبد خٛاٞذ وشد.

ايٗ ٔحٛس و ٝثب ؿٕبس٘ )4( ٜـبٖ داد ٜؿذ ٜاػت اص ٔـخلٞٝبي

پيؾثيٙي أتيبصات  ٚتؼٟيالت ٚيظٜاي ثشاي ايٗ ٔحٛس ٕٞچٖٛ

صيش ثشخٛسداس اػت:

ػٛپش وشيذٚس ٔبِضي  ٚثؼيبسي اص وشيذٚسٞبي فٙبٚسي ديٍش ثش تمٛيت

 -1وّئ ٝشاوض ٔٛخٛد آٔٛصؿي ،پظٞٚـي  ٚتحميمبت تٛػقٝاي دس

ٔضيتٞبي ٘ؼجي ايٗ ٔٙغمٚ ٝيظ ٜفّٓ  ٚفٙبٚسي خٛاٞذ افضٚد.

ايٗ ٔحٛس لشاس ٔيٌيش٘ذ .تقذادي اص ايٗ ٔشاوض دس وٙبس ٘مـٝ
فٛق ٘بْ ثشد ٜؿذٜا٘ذ.
 -2ايٗ ٔحٛس دس لؼٕت غشثي ؿٟش اكفٟبٖ لشاس داؿت ،ٝاص عجيقت

وشيذٚسٞبي فّٓ  ٚفٙبٚسي ثؼتشي ثشاي تجذيُ ايذٜٞب ،اػتقذادٞب

ػجضتش  ٚثؼتشٞبي آثي ثيـتشٔ ،تٙبػت ثب صيشػبختٞبي تٛػقٝ

 ٚلبثّيتٞب ث ٝيه ٘ٛآٚسي و ٝلبثّيت تدبسيػبصي سا داسد ،فشآٞ

فّٓ  ٚفٙبٚسي ثشخٛسداس اػت.

ٔيآٚس٘ذ .اص عشفي خبيٍبٞي ثشاي ا٘جبؿت ؿشوتٞبي ثب فٙبٚسي ثشتش

 -3ثخؾ افؾٓ ايٗ ٔحٛس ثٛٔ ٝاصات ثضسٌشا ٜتٟشاٖ – خٛٙة لشاس
داسد ؤ ٝضيت ٘ؼجي ثباليي سا ثشاي ايٗ ٔٙغم ٝايدبد ٔيوٙذ.

ّٔي  ٚثيٗإِّّي  ٚثٟشٜثشداسي اص ٔضايبي تـىيُ وشيذٚسٞب
ٔيٌشد٘ذِ .زا ٔيتٛا٘ٙذ ٔحُٕٞبيي ثشاي ايدبد تح َٛػشيـ دس

 -4كٙبيـ ثضسي دس ايٗ ٔحٛس ٚخٛد ٘ذاس٘ذ  ٚؿٟشنٞبي كٙقتي

فشك ٝفٙبٚسي ثشاي تضٕيٗ سؿذ پبيذاس التلبدي  ٚحفؼ ثشتشي

وٕتشي دس آٖ ؿىُ ٌشفتٝا٘ذ  ٚدس ٘تيد ٝفضبي الصْ ثشاي

التلبدي ٟٔيب وٙٙذ .چشا و ٝفٙبٚسيٞبي پيـشفتٝاي و ٝدس ايٗ

ايدبد ٔؤػؼبت وٛچه ٔ ٚتٛػظ دا٘ؾثٙيبٖ دس آٖ ٚخٛد

وشيذٚسٞب تِٛيذ  ٚتٛػقٔ ٝييبثٙذ ث ٝكٛست پيؾثش٘ذ ٜػبيش كٙبيـ

داسد.
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ٚ ّٓبي فٞسٚا٘ي اص وشيذٚبي فشاَٞ٘ي ٔثبٛٙ وٝدس د٘يبي پيـشفت

.س٘ذٛدس التلبد دا٘ؾٔح
ٚ ّٓس فٚ اص وشيذٝ تقجيشي وٚ ٕبٖ تقشيفٞ  ثب.د داس٘ذٛخٚ سيٚبٙف
ٜ يىجبسٝب ثٞٝفٕٛ ايٗ ٔدٝ ٔـخق ٔيٌشدد و، فُٕ آٔذٝسي ثٚبٙف
ٗغمي ثيٙٔ ًاِي تمشيجبٛ يه تٚ ا٘ذِٜذ ٘ـذٛسي ٔتٚبٙ فٚ ّٓس فٚوشيذ
ذٙ٘ب ٔبٕٞٝ٘ٛ٘ ٗ ثشخي اص اي. اػتٜدٛب ثٟ٘ آٜذٙٞاخضاء تـىيُد
 فقبِيتٝ ػبثمٝٞذيٗ دٙ ثيؾ اص چٝفيب آ٘تي پّيغ فشا٘ؼٛػ
بيٜٞب دس ثبصٟٖ٘ تىبُٔ تذسيدي آٛصؿبٖ ٔذيٚ٘ك أشٚ سٚ ا٘ذٝداؿت
ٗ ايٝ ثٝخٛ ت. اػتٜدٛ ػبَ ثٜدبٙال٘ي ٔثُ ػي تب پٛصٔب٘ي تمشيجبً ع
فميٛٔ بيٞٝ تدشث،ب٘يٟبي خٞٝ تدشثٕٝٞ ٝسي اػت وٚ ضشٝ٘ىت
ٜدٛب ثٞسٚ ايٗ وشيذٝخٛ فشكت ٔتٚ ذيذٟ تٜاسٕٛٞ  ِزاٚ  ا٘ذٜدٛ٘ج
 اصٝاي خذا ثبفتٝسي تبفتٚبٙ فٚ ّٓبي فٞسٚست وشيذٛش كٞ  دس.اػت
 ٌؼتشؽٚ  ِزا ايدبدٚ أـ ٘يؼتٛسي خٚبٙ فٚ بي فّٕيٞذيٕٙ٘اٛت
. ٔتأثش اػتٜٕبٖ فضبي يبد ؿذٞ ٓ اصٞ بٟ٘آ
 ؿشايظٚ سيٚبٙ فٚ ّٓبي فٞسٚ ؿشايظ وشيذٚ ثب ثشسػي اِضأبت
ٜٛبي ثبِمٞ ؽشفيتٚ بٞ ٔضيتٝ ٔيٌشدد وٝد دس ايشاٖ ٔالحؾٛخٛٔ
 يه،ٝػقٛي تٛ ػٝ ٌبْ ثشداؿتٗ ث. دس ايشاٖ ثؼيبس ثبالػتٝػقٛت
دٛخٚ ٓٞ ٖبي آٞ ؽشفيتٚ  أشي اِضأي اػتٚ اػت اختٕبفيٛخ
بيٞسٛ وـٌٝ خشٝ اخيش ثٝٞذ دٙ دس چٝبيي وٞسٛ وـ.داسد
ا٘ذٝٓ ٘ذاؿتٞ بي ايشاٖ ساٞ حتي ؽشفيت،ا٘ذٜاسد ؿذٚ ٝيبفتٝػقٛت
د سا اص ؿشٛ خٝ٘ صحٕتي ٔدذاٚ ٝ٘ذإٙؿٛٞ  تذثيشيٚ ِي ثب عشحٚ
تٟؿ خٛضٛٔ بي ٔشتجظ ثبٞبدٟ٘  ِزا ثبيذ.ا٘ذٜب٘يذٞ٘يبفتٍي سٝػقٛت
ِٗيٚ تأػيغ اٝس وٛسي دس وـٚبٙ فٚ ّٓس فٚ وشيذٝػقٛ تٚ ايدبد
ٜصيشاٖ ٘يض سػيذٚ يأتٞ يتٛ تلٝبٖ ثٟ اص آٖ دس اػتبٖ اكفٕٝ٘ٛ٘
.ٍٕبْ ٌشد٘ذٞ ٚ ٜٕشاٞ ،اػت
تشکر و قذردانی
،بٜٞيأت فّٕي دا٘ـٍبٞ  افضبيٝ اص وّيِٝذٌبٖ ايٗ ٔمبٙيؼٛ٘
ا٘ذاصيٜ ساِٝيٚ دس ا٘دبْ ٔغبِقبت اٝبػب٘ي وٙ وبسؿٚ ٖٔتخللب
ٝ٘ كٕيٕب،ا٘ذٕٝىبسي داؿتٞ ٖبٟسي اكفٚبٙ فٚ ّٓ فٜيظٚ ٝغمٙٔ
.ذٙ لذسدا٘ي ٔيٕ٘بيٚ تـىش



