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چکيده

يني اظ ضاٛجطزٛبيي م ٚتدطثّ٘ ٚفقي ضا ثطاي ثؿيبضي اظ مك٘ضٛبي ت٘ؾقٚيبفتّ ٚجتٖي ثرط اقتهربز زإرفّحر٘ض ثرْٛٚرطا ٙزاقرت،ٚ
تكنيٌ ٗ ىؿتطـ ّٖبعق ٗيػ ٙيب مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖبٗضي اؾتّ .ح٘ضيت مبض زض ائ مطيسٗضٛب ّجتٖي ثط انٌ مبضايي خْقري ٗ
قنٌىيطي پيٕ٘سٛبي پيكئ ٗ پؿئ ثئ ثٖيبٛٙبي زضٗٓ مطيسٗض اؾت .ائ ّٖبعق اظ ّؿيطٛبي ّتقسزي ترأثيط ّثجرت ثرط ضقرس
ّٖغقٚاي زاضٕس مٛ ٚسف ائ ّقبٍ ٚتقيئ إٜٓب اؾتْٛ .چٖئ زض ائ ّقبٍ ٚاثطات ؾريَين٘ٓ ٗاٍري ثر ٚفٖر٘آ اٍٗرئ ٗ ثعضىترطئ
مطيسٗض فَِ ٗ فٖبٗضي زٕيب ثط قبذمٛبي ضقس ّٖغقٚاي ثطضؾي قس ٙاؾتٕ .تبيح تئ٘ضيل ّقبٍٕ ٚكبٓ ّيزٛس مطيسٗضٛبي فَرِ ٗ
فٖبٗضي اظ ّؿيطٛبيي چ٘ٓ حٌ ّكنٌ ثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ (ثب اؾرتابز ٙاظ ؾربذتبض ذ٘قرٚاي ٗ قرجنٚاي زض ؾربظّبٕسٛي
نٖبيـ م٘چل ٗ ّت٘ؾظ) ،ثٜج٘ز ضقبثتپصيطي (اظ عطيق افعايف ثٜطٗٙضي ّجتٖي ثط ّحٌ اؾتقطاض قرطمتٛرب ،ثرب ٛرسايت ؾرطيـ ٗ
پيكطفت ٕ٘آٗضي ٗ ثب تطغيت تكرنيٌ مؿرت ٗ مبضٛربي خسيرس ) ،افرعايف ٕر٘آٗضي ٗ اضتقربن فٖربٗضي ،ثٜجر٘ز مربضآفطيٖي ،افرعايف
ؾطّبيٚىصاضي ّربعطٙپصيط (ثب ت٘خ ٚث ٚق٘إئ حْبيتي ٗ ثيْٚاي مطيسٗضٛب اظ ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپرصيط ٗ پطزاذرت يبضإر ٚضيؿرل
ؾطّبيٚىصاضي زض مطيسٗضٛب ٕؿجت ث ٚثيطٗٓ) ٗ نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ مطيسٗض (قبٌّ نطفٚخ٘ييٛبي ثيطٕٗي ،نطفٚخر٘ييٛربي
ٕبقي اظ تدْيـ ،نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ ّقيبؼ ٗ نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ تٖ٘ؿ) ثط ضقس ّٖغقرٚاي اثطىرصاض اؾرتٕ .تربيدي مرٚ
تدطث ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي زض ظّيٖ ٚخصة ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط ،افعايف اقتغبً ،افعايف زضآّس ؾطإ ٗ ٚزض ٕٜبيت ضقرس ّٖغقرٚاي،
ّؤيس آٓ اؾت.
واژگانكليدي

ّٖبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي؛ ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط؛ مبضآفطيٖي؛ ؾيَين٘ٓٗاٍي.

مقدمه
ّٖبعق ٗيػ( ٙمطيسٗض) فَرِ ٗ فٖربٗضي ّاربٛيِ ثؿريبض ٗؾريقي ضا زض ثرط
2
ّيىيطٕس م ٕٚ ٚتٖٜب ثب ؾبذتْبٓٛبي فيعيني فقبٍيرتٛربي ثرب فٖربٗضي ثرب
اضتجبط زاضٕس ،ثَن ٚثرب ثؿريبضي اظ ضٗاثرظ ايدربز قرس ٙزض ايرٔ ّحريظٛرب ثرب
زإكيبٛٙب ،تحقيقبت ٗ نٖقت ٕيع ّطتجظ ٛؿتٖسّ .ا ُٜ٘انَي مطيسٗض ،فالٗٙ
ثط ٛسايت فَُ٘ ،ت٘ؾق ،ٚإتقبً ٗ تدبضيؾبظي فٖبٗضي ضا ٕيع زض ثط ّيىيطز.
ٕ٘ؿ فَْنطز ائ ّطامع ثب ت٘خر ٚثر ٚتاربٗت ٕربُٛربي إٜٓرب ثرب ينرسييط
ّتابٗتٖس .ثقضي اظ ايرٔ ّطامرع تنير ٚثرط چيرٕ٘يي قرنٌىيرطي ٗ ايدربز
فٖبٗضيٛبي خسيس زاضٕس .ثقضي زييط ثنبضىيطي ٗ اقبف ٚىؿتطز ٙايرٔىٕ٘رٚ
1

 -1بزای اطالع دقیقتز اس ػٌبصز تطکیل دٌّذُ هٌبطق ٍیژُ ػلن ٍ فٌبٍری ٍ اثرزا نى
بِ ] [19] ٍ [18] ،[17هزاجؼِ ضَد.
2. High-Tech

ٕ٘ يؿٖسّ ٙؿئً٘

فٖبٗضيٛب ضا ّح٘ضي تَقي ّيمٖٖرس .ثقضري اظ إٜٓرب زض ؾرغط ّٖغقرٚاي ٗ
ثطذي زض ؾغط َّي ٗ حتي خٜبٕي فقبٍيت ّيمٖٖس .ثطذي اظ ّقيربؼ ثرب
زض ث٘زخٗ ٗ ٚؾقت خغطافيبيي ثطذ٘ضزاضٕس ٗ ثطذي ّطامع ٕؿرجتب م٘چرل ٗ
ضٗي فقبٍيتٛبي ّكرم ّتْطمع قسٙإس .زاقتٔ ٗاحس تحقيرق ٗ ت٘ؾرقٚ
( )R&Dقطمتٛبي تٍ٘يسي ثعضه ثطاي ثقضي قٜطكٛب مَيسي اؾت ،زض
حبٍين ٚثطذي زييط ث ٚاضائر ٗ ٚثرطزٓ ذرسّبت فٖربٗضي ثرّ ٚحرٌ فقبٍيرت
ٗاحسٛبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ ّكغٍٖ٘س .ثقضي ث ٚايدبز فٖبٗضي تْبيٌ زاضٕرس
ٗ ثطذي ضٗي تٍ٘يس تْطمع مطزٙإسٗ .خ ٚثبضظ إٜٓب ٕيرع ؾربذتبض قرجنٚاي ٗ
ذ٘قٚايقبٓ ّيثبقس.
ثٚعر٘ض ذالنرّٖ ٚغقرٗ ٚيرػ ٙفَرِ ٗ فٖربٗضي ّدْ٘فرٚاي ّتْطمرع اظ
زإكيبٛٙب ،پبضكٛبي فَِ ٗ فٖبٗضيّ ،طامع تحقيقي ٗ پػٗٛكي ،قطمتٛبي
ثب فٖبٗضي ثطتط ٗ  ...اؾت مر ٚزض يرل فضربي خغطافيربيي ٗ زض يرل ّٖغقرٚ
اقتهبزي ثب ّسيطيت ّتْطمع ٗ ؾربذتبض حقر٘قي ذربل تكرنيٌ ٗ ثر ٚتٍ٘يرس

فهَٖبّ ٚضقس فٖبٗضي ،ؾبً يبظز ،ِٛقْبض ،43 ٙتبثؿتبٓ 1394

ّحه٘ ت ٗ ذسّبت زإفّح٘ض ّيپطزاظز .ائ ّٖبعق ثرٍ ٚحربػ تئ٘ضيرل ٗ
تدطثي اثطات ّايسي ثط ت٘ؾقّٖ ٚغقٚاي زاضٕس .زض ائ ّقبٍرٛ ٚرسف ثطضؾري
تئ٘ضيل تأثيط مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖبٗضي ثط ت٘ؾرقّٖ ٚغقر ٚزض مٖربض ثطضؾري
تدطثي اثطات يني اظ ّْٜتطئ ائ مطيرسٗضٛب يقٖري ؾريَين٘ٓ ٗاٍري اؾرت.
ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ّْٜتطئ ّٖغق ٚپ٘يبي اقتهبز خٜبٓ اؾت .خبيي م ٚاثرسافبت
ٗ مبضآفطيٖي ثه٘ضتي مبّال عجيقي ؽٜ٘ض مطز .ؾيَين٘ٓ ٗاٍي زض قؿْتٛبيي
اظ ؾبٕاطإؿيؿن٘ ،مبٍياطٕيب ٗ پٖؿ٘ ٗاقرـ قرس ٙاؾرت .قؿرْت مبٍياطٕيربيي
ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثعضىتطئ ّطمع خصة ؾطّبيّ ٚربعطٙپصيط خٜبٓ ّيثبقس.
زض ائ ّقبٍ ٚپرؽ اظ ّقسّرّ ٚجربٕي ٕؾرطي ٕقرف مطيرسٗضٛبي فَرِ ٗ
فٖبٗضي ثط اقتهبز ّٖغق ٚثطضؾي ّيق٘ز .ؾپؽ ث ٚتدطث ٚؾريَين٘ٓ ٗاٍري
پطزاذت ٚذ٘اٛس قس ٗ پؽ اظ ثطضؾي چبضچ٘ة ٗ فٖبنط انَي قرنٌىيرطي
ؾيَين٘ٓ ٗاٍي اثطات آٓ زض ت٘ؾقّٖ ٚغقٚاي ثطضؾري ّريقر٘ز .زض ٕٜبيرت
خْـثٖسي اضائ ٚقرس ٗ ٙزض قبٍرت پيكرٖٜبزات ثطذري زضؼٛربي آّ٘ظٕرسٙ
ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثطاي ّٖبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي ايطآ اضائ ٚقس ٙاؾت.

مباني نظري نقش کريدورهاي علم و فناوري در اقتصاد منطقه
مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖربٗضي اظ ّؿريطٛبي ّرتَر ٗ ّتٖر٘في ثرط ضقرس
اقتهبزي ّٖغق ٚاثط ىصاضٕس م ٚزض ازاّ ٚثطذي ّؿيطٛب ّقطفي ّيقٕ٘س.
حل مشکالت بىگاٌَای کًچک ي متًسط ()SMEs1

اثطات اقتهبزي ّٖبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي ثط ت٘ؾقّٖ ٚغقٚايّ :غبٍقّ٘ ٚضزي :ؾيَن٘ٓ ٗاٍي
قٖٜبظي ٗ زٛقبٓ ققجبٕي



آّ٘ظقي ،ثبظاضؾٖدي ٗ پكتيجبٕي فٖي اؾت .حبً إٓنْٛ ٚر ٚايرٔ ّر٘اضز
قبٍ٘ز ٙپ٘يبيي قطمتٛب اؾت ٗ اظ عطفي م٘چل ثر٘زٓ ّْنرٔ اؾرت اظ
تقؿيِ مبض ترههي ٗ ّؤثط زض زاذٌ قطمتٛب خَ٘ىيطي مٖس .اظ ائ ضٗ
امثط ثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ  ،ثب ذم إٜٓربيي مر ٚزض مكر٘ضٛبي زض
حبً ت٘ؾقٛ ٚؿتٖسْٕ ،ي ت٘إٖس زض فقبٍيت ٛبي ذ٘ز ّ٘فق فْرٌ مٖٖرس ٗ
ثٖبثطائ اثعاضي ثطاي حض٘ض ّ٘فقيت آّيع زض ثبظاضٛبي خٜبٕي ٕساضٕس ].[3
ثعضىتطئ ّقضٌ ثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ ،زؾتيبثي ثّ ٚقيبؼٛبي
ّٖبؾت تٍ٘يس اؾت؛ ثؿيبضي اظ ايرٔ ٗاحرسٛب نرطف ٚثرّ ٚقيربؼ ٕساقرتٗ ٚ
ثْٛٚئ زٍيٌ ْٕيت٘إٖس قرطايظ ظُ ثرطاي پبيرساضي ٗ ضقبثرت ذر٘ز ضا زض
ثبظاضٛب ثٗٚخ٘ز ثيبٗضٕس .يني اظ زييط ّكنالت فْس ٙثٖيربٛٙربي م٘چرل ٗ
ّت٘ؾظ ،م ٚثٗٚيػ ٙزض مك٘ض ّب اظ قست ثيكتطي ثطذر٘ضزاض اؾرت ،ضرق
ٕٜبزٛبي ذسّبتي ٗ پكتيجبٓ يب ٕٜبزٛبي ذسّبت مؿت ٗ مبض اؾت .م٘چل
ثرر٘زٓ ايررٔ ثٖيرربٛٙررب ٗ حدررِ پرربيئ ّٖرربثـ زض زؾررتطؼ ّ٘خررت ايدرربز
ّحسٗزيتٛبيي ثطاي ائ ثٖيبٛٙب ّيق٘ز م ٚاظ آٓ خَّْ ٚحرسٗزيتٛربيي
ّبٍي ،تحقيق ٗ ت٘ؾق ،ٚثبظاضيبثي ٗ غيطٛ ٙؿتٖس .ثٖبثطائّ ،ي ت٘آ ىات مٚ
ثبظاضيبثي يني اظ ّكنالت اؾبؾي ائ ثٖيبٛٙبؾرت مر ٚز يرٌ آٓٛ ،عيٖرٚ
ثب ي تحقيقبت ثبظاضيبثيٕ ،ساقتٔ مربزض ّدرطة ٗ زض مرٌ ٕساقرتٔ اّنربٓ
إدبُ فقبٍيتٛبي ثبظاضيبثي ىؿتطز ٙث ٚزٍيٌ ٛعيٖرٛٚربي ثرب ي آٓ اؾرت.
تحقيقبت ثبظاض ث ٚقطمتٛب زض ظّيٖ ٚقٖبؾبيي ّجٖبي ّكتطي ثبٍق٘ ،ٙقيْت

ثٖيبٛ ٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ ّٖبفقي چ٘ٓ اّنبٓ زقت فْرٌ ثيكرتط،

پيكٖٜبزي ٗ تغييط حدِ تقبضب زض ّقبثٌ تغييرط قيْرت مْرل ّريمٖٖرس.

قسضت اثتنبض ٗ ذالقيت ،ت٘ظيـ فٖبٗضي زض ؾغط مكر٘ض ،ثقٜرس ٙىرطفتٔ

ْٛچٖئ تحقيقبت ثبظاض ث ٚائ قطمتٛب ،اعالفبتي زض ضاثغ ٚثب ضقجبي إٜٓرب

مبضذبٕرٛ ٚربي ثرعضه ،اّنربٓ إقغربف پرصيطي ثيكرتط

ٗ فنؽ اٍقٌْ احتْبٍي إٜٓب زض ّقبثٌ ٗضٗز ضقجبي خسيرس اضائرّ ٚريزٖٛرس.

مبضىربّ ٗ ٙبقررئ آ ت ،اقرتغبً آفطيٖرري ٗ تحقيرق ٗ ت٘ؾررقٕ ٗ ٚرر٘آٗضي

ْٛبٓ ع٘ضي مّ ٚكرم اؾت ائ اعالفبت زض ثبظاض ضقبثتي اّرطٗظي مربّال

ٕؿجت ث ٚنٖبيـ ثعضه زاضٕس.

حيبتي ٛؿتٖس .ثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾرظ ثر ٚتٖٜربيي ّٖربثـ ظُ ثرطاي

پبض ٙاي اظ ٗؽبي

اىطچ ٚثب فطنت ٛبي ثبٍق٘ٙاي مر ٚخٜربٕي قرسٓ ثرطاي زؾتطؾري ثرٚ

ثطضؾي ثبظاضٛبي ذ٘ز ضا ٕساضٕس .إٜٓب ثّ ٚيعآ ظيبزي ث ٚقطمبي تدبضي ذ٘ز

ثبظاضٛبي خٜبٕي ثٗٚخ٘ز ّي آٗضز ،ثٖيبٛ ٙبي م٘چرل ٗ ّت٘ؾرظ ثرٚعر٘ض

ثطاي ثبظاضيبثي ّحه٘ تكبٓ ٗاثؿتٛ ٚؿتٖس ]ٗ .[4احسٛبي م٘چل ت٘إربيي

فعايٖس ٙاي ثطاي قطاض ىطفتٔ زض ّ٘ققيتي مر ٚثت٘إٖرس اظ ايرٔ فطنرتٛرب

آٓ ضا ٕساضٕس م ٚثٚع٘ض ّؿتقٌ ّؿبئٌ ّبٍي ،فٖي ،ثبظاضيبثي ،فطٗـ ٗ ،غيرطٙ

ّعيت مؿت مٖٖس ،تحطيل ّي قٕ٘س ،اّب ث ٚزٍيٌ ّحسٗزيت ٛربي ظيربزي

ذ٘ز ضا حٌ مٖٖس ،ثَن ٚظُ اؾت ثٚىٕ٘ٚاي ائ ٕ٘ؿ ذرسّبت حيربتي ضا اظ

م ٚزاضٕس ذ٘ز ضا اظ ثٜرطّٖٙرسي اظ ايرٔ اّنبٕربت ٕربت٘آ ّرييبثٖرس ].[1

ثيررطٗٓ ّدْ٘فرر ٚذرر٘ز زضيبفررت مٖٖررس .فَررت قنؿررت ثؿرريبضي اظ

ثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ ثرب ّكرنالت ٗ ّحرسٗزيتٛربي ظيربزي ضٗثرٚضٗ

ؾطّبيٚىصاضيٛب زض نٖبيـ م٘چرل ٗ ّت٘ؾرظ ٕيرع ثرْٛ ٚرئ ّؿرأٍ ٚثربظ

ٛؿتٖس م ٚثٗٚؾيَ ٚإساظ ،ٙعجيقت ضاٙإساظي ،ثجبتّ ،حيظ ضقبثتي ،زؾتطؾري

ّيىطزز؛ چطا م ٚؾطّبيٚىصاضآ زض اثتسا ثٚفَرت ٕبآىربٛي اظ ّؿربئٌ فٖري،

ثرر ٚفٖرربٗضي ٗ ذررسّبت ٗ ف٘اّررٌ ّررطتجظ ثرر ٚإٜٓررب تحْيررٌ ّرريقررٕ٘س ].[2

اقتهبزيّ ،سيطيتي ،ثبظاضيبثي ٗ غيطٛ ،ٙعيٖٛٚبي ّطث٘ط ث ٚائ حر٘ظٛٙرب ضا

قطمتٛبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ ّحسٗيت ٛب ٗ ّكنالتي ٕيع زاضٕس اظ خَْرٚ

زض ّحبؾجبت ذ٘ز ٕبزيس ٙىطفت ٗ ٚث ٚفَت پيچيرسىي ايٖيٕ٘ر ٚذرسّبت ،اظ

ايٖن :ٚزض اغَت ّ٘اضز ث ٚن٘ضت إاطازي قبزض ٕيؿتٖس فطنتٛبي ثربظاض ضا

ت٘إبيي إدبُ إٜٓب زض ؾغط ّغَ٘ة ٕيع ثطذ٘ضزاض ٕيؿتٖس.

ثسؾت آٗضٕس ،ظيطا ايٖنبض ث ٚتٍ٘يس ظيربز ،اؾرتبٕساضزٛبي ْٛيرٔ ٗ فطضرٚ

زٍٗتٛب ثب تسايجط ّرتَاي ّيت٘إٖس ث ٚحْبيت ّٖغقي اظ ائ قطمتٛرب

ّطتت ٕيبظ زاضز .ثْٛ ٚئ تطتيت چٖئ قطمتٛبيي اظ ٍحبػ حهرً٘ ثرٚ

ثپطزاظٕس تب ضقبثتپصيطي إٜٓب ضا ث ٚىٕ٘ٚاي ثرب ثجطٕرس مر ٚتر٘آ ضقبثرت زض

نطفٛٚبي ٕبقي اظ ّقيبؼ زض ظّيٖ ٚذطيس ٕٜربزٛٙربيي ّثرٌ تدٜيرعات،

ثبظاضٛبي ضقبثتي زٕيب ضا ثٚزؾت آٗضٕس .يني اظ ضٗـٛبيي م ٚثٖب ثط ّغبٍقبت

ّ٘ازذبُ ،افتجربض ّربٍي ،ذرسّبت ّكربٗضٙاي ٗ غيرطٕ ٙيرع زچربض ّكرنٌ

إدبُ قس ٙزض امثط مك٘ضٛبي زٕيب تدطثّ٘ ٚفقي زض افرعايف تر٘آ ضقربثتي

ّيقٕ٘س .م٘چل ث٘زٓ ّربٕـ ثعضىري ثرطاي زضٕٗري مرطزٓ مبضمطزٛربي

قطمتٛبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ اظ ذ٘ز ثطخبي ىصاقرت ،ٚمطيسٗضؾربظي ايرٔ
قطمتٛب ث٘ز ٙاؾت .ظيطا اظ ؾ٘يي ثٚفَت تدْـ ٗاحسٛبي ْٛئ ،تٍ٘يس زض

1. Small and Medium-sized Enterprises
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اثطات اقتهبزي ّٖبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي ثط ت٘ؾقّٖ ٚغقٚايّ :غبٍقّ٘ ٚضزي :ؾيَن٘ٓ ٗاٍي
قٖٜبظي ٗ زٛقبٓ ققجبٕي

ّقيبؼٛبي اقتهبزي ٗ إج٘ ٙن٘ضت ذ٘اٛس ىطفرت ٗ اظ عرطف زييرط إر٘اؿ

زضٗٓ مطيسٗض ّيت٘إٖس ،ثب ثبظزٛي ثيكتط ٗ اؾتابز ٙترههريترط اظ اّنبٕربت ٗ

ذسّبت مؿت ٗ مبض زض قبٍت ّؤؾؿبت ٗ ٗاحرسٛبي ّكربٗض ٙفٖريّ ،ربٍي،

اٍٗ٘يتٛبي ّ٘خ٘ز ث ٚفقبٍيت ذ٘ز ازاّ ٚزٖٛسْٛ .چٖئ ثبظ ٙظّبٕي ٗامٖفٛبي

ثبظاضيبثي ،ذطيس ،فطٗـ ٗ غيط ٙثٚع٘ض عجيقي ٗ يب ثب ٛسايت ٗ تسثيط زٍٗرت،

إٜٓب ٕؿجت ث ٚثبظاض ثؿيبض مْتط اظ حبٍتي ذ٘اٛس ث٘ز م ٚث ٚن٘ضت إارطازي مربض

زض زضٗٓ مطيسٗضٛب قنٌ ّيىيطٕس.

ّيمٖٖس .اظ عطفي ؾبظّبٕسٛي نٖبيـ ٗ ٛسفْٖس ث٘زٓ ْٛنبضي ثئ ثٖيبٛٙب زض

اؾررتابز ٙاظ ؾرربذتبض ذ٘قررٚاي ٗ قررجنٚاي ينرري اظ اٍي٘ٛرربي ّ٘فررق

مطيسٗض ؾجت ترههيتط قسٓ ذسّبت ٗ پكرتيجبٕيٛرب اظ نرٖبيـ ّدتْرـ زض

ؾبظّبٕسٛي نٖبيـ م٘چل ٗ ّت٘ؾظ اؾت م ٚمبؾتيٛبي نٖبيـ م٘چل ٗ

مطيسٗض قس ٗ ٙزض ٕتيد ٚتْطمع ثط فقبٍيتٛبي ترههيتط ؾجت ضقس ٕ٘آٗضي ٗ

ّت٘ؾظ ضا ضفـ ٗ ّعيتٛبي ّرتَ نٖبيـ م٘چل ،چ٘ٓ إقغبفپرصيطي ٗ

فٖبٗضي زاذٌ ثٖيبّ ٙيق٘ز.

تٖ٘ؿ ضا تق٘يت ّيثركٖس.
بُبًد رقابتپذيزی در سطح ملي ي بيهالمللي

رقابت تًأم با َمکاری
پبضازٗمؽ ْٛنبضي ٗ ضقبثت ،ث ٚفٖ٘آ زٗ ثقس اؾبؾري تكرنيٌزٖٛرسٙ

مطيسٗضٛب ضٗقي خسيس زضثبضّ ٙنبٓ اؾتقطاض مؿت ٗ مبض اضائّ ٚيزٖٛس.

ضٗاثظ ثئ ثٖيبٛٙربي زضٗٓ مطيرسٗض ّريثبقرٖس .ضقبثرت ثرطاي ْٛنربضي ٗ

مطيسٗضٛب ثب افعايف ثٜطٗٙضي ّجتٖي ثط ّحٌ اؾتقطاض قطمتٛب ،ثرب ٛرسايت

ْٛنبضي ثطاي ضقبثت ث٘زٛ ٗ ٙط يني ثسٗٓ زييطي ٕبمبضآّرس اؾرتّ .ؿرأٍٚ

ؾطيـ ٗ پيكطفت ٕ٘آٗضي ٗ ثب تطغيت تكنيٌ مؿت ٗ مبضٛبي خسيس ضقبثت

انَي اّطٗظ زٕيب ؾبظّبٕسٛي ْٛنربضيٛرب ٗ تقربّالت اقتهربزي ٗ نرٖقتي

ضا تحت تأثيط قطاض ّي زٖٛس .ىؿتطـ مطيسٗضٛب اغَت پط خٖتٗخ٘ـ اؾت

اؾت؛ اٍجت ٚثب حاؼ ٗ تق٘يت ضقبثت .ث ٚفجبضتي ققبض اّطٗظ زٕيب ائ اؾت مٚ
1

ثٚذه٘ل زض ٕقغ ٚاقتطاك مطيسٗضٛب ،خبيي مر ٚثيرٖفٛربّٜ ،ربضتٛرب ٗ

«يب قجن ٚق٘يس يب مبض ٕنٖيس » ] [6زييط ،فقبٍيرتٛربي ّٖترعؿ ٗ ّٖارطز،

فٖبٗضيٛبي ح٘ظٛٙربي ّرتَر زض ٛرِ ّريآّيعٕرس ٗ ٕر٘آٗضي ٗ مؿرت ٗ

ْٕيت٘إٖس ّتضْٔ ت٘ؾق ٚاقتهبزي ثبقٖس .إييع ٙانَي زض مطيرسٗض ايدربز

مبضٛبي خسيس خطقّ ٚيظٕس.

ِٛافعايي اؾت ٗ ائ مبض ّؿتَعُ ائ اؾت مٕ ٚيطٗي إؿبٕي ّجبزٍ ٚقر٘ز،

مطيسٗض ثؿتطي ّٖبؾت ثطاي تجسيٌ اقتهبزٛبي ّحَي ث ٚاقتهبزٛبي ثبظ
ٗ فقبً زض فطن ٚضقبثت خٜبٕي اؾت .اظ عطف زييط مطيرسٗض ّحْرٌ ثؿريبض

زإف ّجبزٍ ٚق٘ز ٗ فٖبٗضي ّٖتكط ق٘ز م ٚايٖٜب ْٛبٓ ْٛنربضي ٗ تقبّرٌ
ثئ ثٖيبٛٙب ضا ّقٖب ّيزٛس.

ّٖبؾجي ثطاي اضتجبط زازٓ ٕٜبزٛربي تحقيقربتي ،ثربٕني ٗ ّربٍي ثر ٚتٍ٘يرس

زض يل مطيسٗض ثب ٗيػىيٛبي ّٖبؾت ٗ ّجتٖي ثط انٌ مربضايي خْقري،

نٖقتي اؾت .زض ٗاقـ ؾبذتبض تكنيالتي ذبل مطيسٗض ٕقغ ٚق٘ت آٓ اؾت

قنٌىيرطي پيٕ٘رسٛبي پيكرئ ٗ پؿرئ ثرئ ثٖيربٛٙربي زضٗٓ مطيرسٗض

م ٚثٗ ٚاؾغ ٚآٓ قجنٛٚبي ْٛنبضي ّيبٓ ثٖيبٛي ٗ ف٘اٌّ ثيطٕٗي ؾيؿتِ

اٍعاّيؿت .يني اظ ّكنالت پيف ضٗي ثٖيبٛٙب پؽ اظ مطيسٗض قرسٓ ،ثرطٗظ

ثب مطيسٗض ثطاؾبؼ انً٘ ْٛنبضي ٗ ضقبثت فقبٍيت ّيمٖٖس ٗ ٛرط ٗاحرس ثرب

ٕبْٛرربٖٛيي زضٕٗرري ٗ فررسُ ْٛنرربضي ثطذرري ٗاحررسٛب زض زاذررٌ ايررٔ

ترهمىطايي ،ثركي اظ فطآيٖس تٍ٘يس يب ت٘ظيرـ ضا ْٛرطا ٙثرب ٕر٘آٗضيٛربي

مطيسٗضٛبؾت .اظ خَْ ٚضاٛنبضٛبي ّ٘خ٘ز خٜت حٌ ائ ّقعً ،تحطيِٛبي

ّرتم ثٚذ٘ز ثطفٜسّ ٙيىيطز .مطيسٗضٛب ّيت٘إٖس ثر ٚفٖر٘آ يرل اثرعاض

ّؤثط ثط فَي ٚقطمتٛبي ٕبْٛبٖٛو ٕؿجت ث ٚتهْيْبت خْقي ّيثبقس.

ضقبثتي ثطاي قجنٚؾبظي زض ٕؾط ىطفتر ٚقرٕ٘س مرٕ ٚر ٚتٖٜرب زؾرتيبثي ثرٚ
ضاٛجطزٛبي ت٘ؾقّٖ ٚغقٚاي ضا تؿٜيٌ ّيمٖٖس ،ثَنر ٚقرطمتٛرب ضا ثرطاي
زؾتيبثي ث ٚضقبثتپصيطي زض ثبظاضٛبي خٜبٕي قبزض ّريؾربظٕس ] .[5ؾربذتبض
ذ٘قٚاي ث ٚثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ مْل ّيمٖس تب قسضتٛبيكربٓ ضا
ثب  ِٛتطميت مٖٖس تب ثت٘إٖس ث ٚمؿت ّعيرت اظ فطنرتٛربي ثربظاض ٗ حرٌ
ّكنالت ّقْرً٘ اظ عطيرق يرل اقرساُ ّكرتطك زؾرت يبثٖرس .ثٖربثطائ،
ْٛنبضي ثئ قطمتي زض ثئ ثٖيبٛٙبي م٘چل ٗ ّت٘ؾظ ث ٚإٜٓب ائ اّنبٓ
ضا ّي زٛس تب ثت٘إٖس ضقبثتپرصيطي قربٓ ضا ثٜجر٘ز ثركريس ٗ ٙزض ثبظاضٛربي
خٜبٕي ث ٚفطنتٛبيي زؾت يبثٖس ].[3
فعاليت تخصصيتز ي افشايش تًان وًآيری
مطيسٗضٛب ّدْ٘فٚاي اظ ٗاحسٛبي مؿت ٗ مبض ٛؿتٖس م ٚزض يرل ّٖغقرٚ
خغطافيبيي ٗ يل ضقت ٚنٖقتي ّتْطمع قس ٗ ٙثب ْٛنبضي ٗ تنْيٌ فقبٍيتٛبي
ينسييط ث ٚتٍ٘يس ٗ فطض ٚتقسازي مب ٗ ذسّبت ّريپطزاظٕرس .مطيرسٗضٛب زاضاي
چٜبض ّكره ٚتْطمع خغطافيبيي ،ىطايف نٖقتي ّكتطك ،ضٗاثظ ٗ ْٛنربضي ٗ
چبٍف ٗ فطنتٛبي ّكتطك ّيثبقٖس .اظ ائ ضٗ ثب ت٘ؾق ٚمطيسٗضٛب ،ثٖيبٛٙبي

ًَيتبخشي بٍ صىايع
مطيسٗض ث ٚثٖيبٛٙب ٘ٛيت ّيزٛس م ٚثاْٖٜس فض٘ چ ٚخبّقٚاي ٛؿتٖس
ٗ ائ خبّق ٚزاضاي چ ٚف٘اٌّ ّؤثطي اؾت .نٖبيـ زض چربضچ٘ة ذ٘قرٚاي
ذ٘اٖٛس ت٘إؿت اظ إعٗاي مٖٕ٘ي ذبضج قٕ٘س ٗ ثب ِٛافعايي ٗ ْٛنربضي ،ثرٚ
إؿدبُ ٗ ضقس زؾت يبثٖسٕ٘ .ؿ فَْنطز ٗ ضفتبض نٖبيقي م٘ٛ ٚيت ذر٘ز ضا
يبفت ٚثبقٖس ٗ خبييب ٙذ٘ز ضا زض ظٕديط ٙاضظـ نٖقت ّطث٘ع ٚثر ٚزضؾرتي
زضك مٖٖس ،ثب نٖبيـ ّٖعٗي ٗ ّٖتعؿ ،ثؿيبض ّتابٗت اؾرت .زض زؾرت ٚاًٗ،
ثٖيبٛٙب ّيت٘إٖس مٖؿطؾريُ٘ تكرنيٌ زٖٛرس ،ثرب ينرسييط اضتجربط ثطقرطاض
ّيمٖٖس ٗ زض ٕٜبيت ِٛافعايي زاقت ٚثبقٖس ].[7
صزفٍجًييَای واشي اس کزيذير
تدْيـ قطمتٛبي ْٛنبض ثبفث ّيق٘ز تب ّدْ٘فٚاي اظ نطفٚخ٘ييٛبي
ثيطٕٗي زض ّحٌ ّ٘ضز ٕؾط ث٘خ٘ز آّس ٗ ٙزض ٕتيدٛ ٚعيٖ ٚمَي ٚتٍ٘يسمٖٖسىبٓ
ّحَي مبٛف يبثس ] .[7زض يل مطيسٗض ،ثرف ّْٜي اظ خبّقّ٘ ٚخر٘ز ثرطاي
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مؿت نطفٛٚبي اقتهبزي ثيطٕٗي ثب ينسييط اضتجبعبت فْ٘زي ٗ افقري ثطقرطاض

نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ ٗخ٘ز ف٘اٌّ ظيطثٖبيي ّنبٕي ،نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ

ّيمٖٖررس ٗ ضْٔ ضقبثت ثب ينسييط زض ثؿيبضي اظ ّ٘اضزْٛ ،نربضي خْقري ٗ

تؿٜيالت زٍٗتي ٗ نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ ضقبثت خْقي.

اقساّبت ّكتطك ثب تٜسيسات ٗ فطنتٛبي ّكتطك زاضٕس .اضتجبط زضٕٗي ايرٔ
ثٖيبٛٙب ٗ ٕٜبزٛب ،مربٛفزٖٛسٛ ٙعيٖرٛٚرب ٗ تؿرٜيٌمٖٖرس ٙذَرق ٗ تؿرٜيِ
ّ٘خرر٘زي ّكررتطمي اظ تٍ٘يررسات ،فٖرربٗضي ،زإررف ؾرربظّبٕي ٗ زضك ٕيرربظ
ّكررتطيبٓ ثطاي تٍ٘يس ّحه٘ ت ٗ ذسّبت ثٜتط زض ثبظاض اؾت.

زضذه٘ل نطفٛٚبي ٕبقي اظ مطيسٗض قسٓ ّريتر٘آ ثر ٚنرطفٛٚربي
ثيطٕٗي ،تدْيـّ ،قيبؼ ٗ تٖ٘ؿ اقبض ٙمطز .زؾتطؾي ثٕ ٚيرطٗي مربض ّربٛط،
ّ٘ازاٍٗي ،ٚقغقبت ّ٘ضز ٕيبظ ٗ ٕيع ىرطزـ ؾرطيـ اعالفربت ّٖرتح اظ انرٌ
ِّٛنبٕي اؾت .مبٛف زض ّت٘ؾظ ٛعيٖٛٚبي تٍ٘يس زض ثَٖسّرست ٕبقري اظ
ِّٛقيبؾي ثٖيبٛٙب زض مطيسٗض ٗ نرطفٛٚربي ٕبقري اظ تٖر٘ؿ زض اثرط تٍ٘يرس
مب ٛبيي م ٚاظ ّكتطمبت ظيبزي ثطذ٘ضزاضٕس ،حبنٌ ذ٘اٛس ىطزيس.
 -صزفٍجًييَای بيزيوي

نطفٛٚبي ثيطٕٗي ث ٚمبٛف زض ٛعيٖرٛ ٚرط ٕر٘ؿ ّر٘از اٍٗير ،ٚمب ٛربي
ٗاؾغٚاي ٗ يب ذسّبت ىاتّ ٚيق٘ز مّٖ ٚجـ ترأّئ آٓ ذربضج اظ قرطمت
ثبقس .ائ ّ٘از ٗ ذسّبت قبٌّ ّ٘از اٍٗي ،ٚمب ٛربي ٗاؾرغٚاي ٗ قغقربت،
ٕيطٗي مبض ،إطغي ،حٌْ ٗ ٕقٌ ٗ ذسّبت فطٗـ ٗ اّثبً آٓ اؾت .ثٚفٖ٘آ
ّثبً ٛط ٕ٘ؿ تغييط زض قيْت يل ٕ٘ؿ ّ٘ازاٍٗي ٚم ٚزض تٍ٘يس يل قطمت ثٚ
ّقساض ظيبز ّهطف ّيق٘ز ،زض قيْت تْربُقرسّ ٙحهرً٘ آٓ قرطمت اثرط
ّكرم ذ٘اٛس زاقت ثسٗٓ ايٖن ٚف٘اّرٌ زاذَري زض آٓ قرطمت زذبٍرت
زاقت ٚثبقٖس .ث ٚائ تطتيت نطفٛٚبي ثيطٕٗي ثطاي قطمت ٕبقري اظ فبّرٌ
ثيطٕٗي اؾتٍ ،ينٔ ثطاي نٖقت ّ٘ضز ٕؾط يل فبٌّ زاذَي اؾت ].[7
 -صزفٍجًييَای واشي اس تجميع

نطفٛٚبي ٕبقي اظ تدْيـ فجبضت اظ نطفٚخ٘يي زض ٛعيٖرٛٚرب زض يرل
فقبٍيت اقتهبزي اؾت م ٚزض اثط ْٛدر٘اضي قرطمتٛرب ٗ فقبٍيرت زض يرل
ٕبحي ٚث٘خ٘ز ّيآيس .ائىٕ٘ ٚنطفٚخ٘ييٛب ظّبٕي ضٗي ّيزٛس م ٚثٖيبٛٙب
زض مٖبض  ِٛقطاض ىيطٕس ٗ ٛعيٖٛٚبي تٍ٘يس إٜٓرب ثرب افرعايف تٍ٘يرس نرٖقت
مبٛف يبثس .تدْيـ فقبٍيتٛب زض يل ٕبحيّ٘ ٚخت ثطذر٘ضزاضي اظ ّعايربي
چ٘ٓ -1 :زؾتطؾي ثٕ ٚيرطٗي مربض ّربٛط -2 ،زؾتطؾري ثرّ ٚر٘از اٍٗيرٗ ٚ
قغقبت ّ٘ضز ٕيبظ ٗ  -3ىطزـ ؾطيـ اعالفبت ّيق٘ز.
ث ٚنطفٛٚبي اقتهبزي ٕبقي اظ ؾّ٘ ٚضز ف٘ق ،نطفٛٚبي ٕبقي اظ ِّٛنبٕي
يب تدْـ ىاتّ ٚيق٘ز .زض ن٘ضتيم ٚائ ٕ٘ؿ تدْيـ ٗؾريـترط ٗ ىؿرتطزٙترط
ثبقسّ٘ ،خت ثطذ٘ضزاضي اظ ّعايبي چٜبضُ ،يقٖي زؾتطؾي ث ٚمَي ٚذسّبت (اظ
خَْ ٚثبظاضيبثي ،ذسّبت ّبٍي ٗ افتجبضي ،ذسّبت ثيْ ،ٚحٌْ ٗ ٕقٌ ٗ تحقيقبت
ٗ غيطّ )ٙيق٘ز .چٖس ٕ٘ؿ فْس ٙنطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ تدْـ م ٚتكنٌٛبي
ثب ؾبذتبض ذ٘قٚاي اّنبٓ ثٜطٙثرطزاضي اظ إٜٓرب ضا زض ثٖيربٛٙربي فضر٘ ث٘خر٘ز
ّيآٗضٕس فجبضتٖس اظ :نطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ ٕقٌ ٗ إتقبً ،نرطفٚخر٘ييٛربي
تٍ٘يس زض ّ٘از ٗاؾغ ،ٚنطفٚخ٘ييٛبي ٕبقي اظ ٕيطٗي مربض ،نرطفٚخر٘ييٛربي
ٕبقرري اظ اضتجبعرربت ،نررطفٚخرر٘ييٛرربي ٕبقرري اظ اضائرر ٚذررسّبت پكررتيجبٕي،

 -صزفٍجًييَای واشي اس مقياس

نطفٛٚبي اقتهبزي ٕبقي اظ ّقيبؼ فجبضت اؾت اظ مبٛف زض ّت٘ؾرظ
ٛعيٖٛٚبي تٍ٘يس زض ثَٖسّست م ٚزض اثط افعايف ّيعآ تٍ٘يس ث٘خ٘ز ّيآيرس
ٗ ث ٚآٓ افعايف ثبظز ٙزض ثَٖسّست ٕيع ىاتّ ٚيق٘ز .ائ پسيسّ ٙدْ٘فب زض
ضاثغ ٚثب ثٖيبٛٙبي ثعضه نٖقتي ّغطح اؾت ٍينٔ خسيسا ائ ثحث ّغطح
قس ٙم ٚنطفٛٚبي ٕبقي اظ ّقيبؼ زض قجنٚاي اظ ّؤؾؿبت م٘چل زض آثبض
پسيس ٙمبضآيي خْقي ٕيع ث٘خ٘ز ّيآيس ٗ ّ٘خت مبٛف ٛعيٖٗ ٚاحس تٍ٘يرس
ٗ مبضآيي ثيكتط ٗ اؾتابز ٙاظ ؽطفيت مبٌّ ّيق٘ز.
 -صزفٍجًييَای واشي اس تىًع

نطفٚخ٘ييٛبي اقتهبزي ٕبقري اظ تٖر٘ؿ ثر ٚآٓ زؾرت ٚاظ نرطفٛٚربي
اقتهبزي اعالق ّيق٘ز م ٚزض اثط تٍ٘يس مب ٛبيي م ٚاظ ّكرتطمبت ظيربزي
ثطذ٘ضزاضٕس حبنٌ ّيق٘ز .قطمتٛبي ثعضه ّحه٘ ت ّكبث ٚضا ثب إرسك
تغييطاتي ثب ٕبُٛبي تدبضي ّرتَ ث ٚثبظاض فطضر ٚمرطز ٗ ٙؾرقي زض خَرت
ؾَيقٛٚبي عي

ىؿتطزٙاي اظ ّكتطيبٓ ضا زاضٕس .قطمتٛبي م٘چرل ،ثرٚ

تٖٜبيي زاضاي چٖئ ت٘إبيي ٕيؿتٖس؛ ٍٗي ٗقتي زض قبٍت يل مطيسٗض ؾبّبٓ
زاز ٙقٕ٘س ّيت٘إٖس تٖ٘ؿ ثركي ثّ ٚحه٘ ت ضا زض مٌ مطيسٗض ث ٚفٖر٘آ
يل ٗاحس ثعضه اقتهبزي افعايف زٖٛس ].[8
بُبًد کارآفزيىي
مطيسٗضٛب ثب اضائ ٚذسّبت حْبيتي (ٕؾيط تأّئ ّحٌ مبض ث ٚن٘ضت اخبض،ٙ
اضائ ٚذسّبت آظّبيكيبٛي ٗ مبضىبٛي ،ذسّبت اعالؿضؾبٕي ،ذرسّبت ّربٍي ٗ
افتجبضي ،آّ٘ظـٛبي ترههي ٗيرػ ،ٙذرسّبت ّرسيطيتي ،ذرسّبت حقر٘قي،
پطٗغٙيبثي ٗ ثبظاضيبثي) اظ ايدبز ٗ ت٘ؾق ٚحطفٛٚبي خسيس ت٘ؾرظ مبضآفطيٖربٕي
م ٚزض قبٍت ٗاحسٛبي ٕ٘پب زض ظّيٖٛٚبي ّرتَر ّٖتٜري ثر ٚفٖربٗضي فقربً
ٛؿتٖس ٗ اٛساف اقتهبزي ّجتٖي ثط زإف ٗ فٔ زاضٕس ،پكتيجبٕي ّريمٖرس .اظ
ائ ضٗ ؾجت افعايف إييع ٗ ٙثٜج٘ز مبضآفطيٖي ّيقٕ٘س.
کاَش ريسک سزمايٍگذاری مخاطزٌپذيز
ينرري اظ ّٜررِتررطئ ف٘اّرررٌ ّررؤثط زض ؾررطّبيٚىررصاضي ذه٘نرررب
ؾطّبيٚىصاضيٛبي ّربعطٙزاض ،ضيؿل اؾت .تهْيِ ث ٚؾرطّبيٚىرصاضي ثرب
ّربعط ٙيل تهْيِ ضيؿني اؾت اظ عطفي افرطاز ؾرطّبيٚىرصاض ٕيرع امثرطا
ضيؿلىطيعٕس .ايٖؿت م ٚؾطّبيٚىصاضي تبثـ ّيعآ ضيؿل ؾطّبي ٗ ٚزضخٚ
ضيؿلىطيعي افطاز ّيثبقس.
فسُ قابفيت زض ثبظز ٙؾطّبي ٗ ٚق٘إئ ٗ ّقطضات ضيؿل ضا افعايف ّيزٛس ،ثب
ت٘خ ٚث ٚق٘إئ حْربيتي ٗ ثيْرٚاي مطيرسٗضٛب اظ ؾرطّبيٛٚربي ّرربعطٙپرصيط ٗ
پطزاذت يبضإ ٚضيؿل ؾطّبيٚىصاضي زض مطيسٗضٛب ٕؿجت ث ٚثيطٗٓ مبٛف ّييبثس
م ٚؾجت افعايف ؾطّبيٚىصاضي ٗ مبٛف ٛعيٖ ٚزؾتطؾي ث ٚؾطّبيّ ٚيق٘ز.
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تجاریساسی وتايج تحقيقات
مطيررسٗضٛبي فَررِ ٗ فٖ ربٗضي اثعاضٛرربي مررِٕؾيررطي ثررطاي تدرربضيؾرربظي
ثطٕٗسازٛبي فقبٍيتٛبي تحقيق ٗ ت٘ؾق ٗ ٚإتقبً فٖبٗضي ٛؿتٖس ٗ ّريت٘إٖرس
ثقبي قطمتٛبي خسيس ّجتٖي ثط فٖبٗضي ضا زض ّحيغي ضقبثتي تضْئ مٖٖس.
زض ائ مطيسٗضٛب زض زؾتطؼ ث٘زٓ ّٜبضتٛبي فَْي ثرب ميايرت ثرب ٗ
ّٜبضتٛبي مؿت ٗ مبض يني اظ ّعايبي حض٘ض قطمت ٗ اؾتابز ٙاظ ِٛافعايي
ّ٘خ٘ز زض ضاؾتبي افعايف ّٜبضتٛبي مؿت ٗ مبض ٗ ت٘إْٖسي تدبضيؾبظي
ايررس ٙاؾررت .اظ عطفرري اؾررتابز ٙاظ فطنررت خررصة ؾررطّبيٚىررصاضيٛرربي
ّربعطٙپصيط ّ٘خ٘ز زض مطيرسٗض فَرِ ٗ فٖربٗضي (مر ٚتدطثر ٚمطيرسٗضٛبي
ّ٘خ٘ز زض خٜبٓ اظ خَْر ٚؾريَين٘ٓٗاٍري ّؤيرس آٓ اؾرت) ايدربز مٖٖرسٙ
ظيطؾبذت انَي ظُ ثطاي تدبضيؾبظي ايسٛٙب اؾتْٛ .چٖرئ مْرل ثرٚ
فطٗـ ٗ ثبظاضيبثي ثب حض٘ض زض مٖبض ىرطٗٛٙربي تنٖينري زض ايرٔ ظّيٖر ٚزض
مطيسٗض فبَّي تقيئمٖٖس ٙزض ّ٘فقيت تدبضيؾبظي اؾت.
افشايش باسدَي ي بُزٌيری
مطيسٗضٛب ّتضْٔ افعايف ثبظزٛي فٖبنط ذر٘ز ٛؿرتٖس .ايرٔ افرعايف

اثطات اقتهبزي ّٖبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي ثط ت٘ؾقّٖ ٚغقٚايّ :غبٍقّ٘ ٚضزي :ؾيَن٘ٓ ٗاٍي
قٖٜبظي ٗ زٛقبٓ ققجبٕي

فالٗ ٙزض ن٘ضت ّ٘فقيت فطآيٖس ت٘ؾرق ٚيرل مطيرسٗض ،ايرٔ فطآيٖرس اٍير٘ي
ّٖبؾجي ثطاي تؿطي ٗ تقْيِ ث ٚؾبيط ّٖبعق ٗ مطيسٗضٛب ذ٘اٛرس ثر٘زٗ .خرٚ
ثبضظ ّ٘اضز ف٘قاٍصمط ،تْطمع ثرف ؾيبؾرتيصاضي ثرط ت٘إْٖسؾربظي ثر ٚخربي
ّساذَّ ٚؿتقيِ ٗ زض ٕتيد ،ٚپبيبيي ٗ پبيرساضي ت٘ؾرق ٚحبنرٌ اظ ايرٔ ضٗـ
اؾت .اظ خَْ ٚزييط ّؿيطٛبي اثطىصاضي مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖربٗضي ثرط ضقرس
اقتهبزي ّٖغق ٚفجبضتٖس اظ :ايدربز ٗ ىؿرتطـ اضتجبعربت قرجنٚاي ،تؿرٜيٌ
ثؿيح ّٖبثـ ّبٍي ٗ إؿبٕي ،تقؿيِ قسٓ ؾطّبيٚىصاضي ثّ ٚقبزيط م٘چل ٗ ثب
ضيؿل پبيئ ،ثطقطاضي پيٕ٘سٛبي ّتٖ٘ؿ ثئ فبّالٓ اقتهبزي زضٗٓ مطيرسٗض،
اّنبٓ اضائ ٚپطٗغٛٙبي ّكتطك فٖبٗضي ،اّنربٓ ثطىرعاضي زٗضٛٙربي ّكرتطك
آّ٘ظقي ،خصة ثيكتط ؾطّبيٚىصاضي ّؿرتقيِ ذربضخي (زض نر٘ضت تكرنيٌ
مطيسٗض ثب ّكبضمت قطمتٛبي فطاَّيتي) ،ت٘ؾق ٗ ٚىؿتطـ فطضٚمٖٖرسىبٓ
ٗ إتقبً فٖبٗضي زضٗٓ مطيسٗض ث ٚؾبيط قطمتٛب ،ضٕٗق اقتهبز ّحَري ّجتٖري
ثط فٖبٗضيٛبي خسيس ،مْرل ثر ٚترههريقرسٓ اظ اثقربز فٖري ،ؾربظّبٕي ٗ
ذسّبت ّبٍي ،اضتقب ذالقيتٛب ٗ ٕ٘آٗضىٛبى ّٖغقٚاى.

سيليکون والي

ثبظزٛي حبنٌ افعايف ٕطخ ثٜطٗٙضي قطمتٛبي ّؿتقط زض مطيرسٗض اؾرت

ؾيَن٘ٓ ٗاٍي پسض مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖبٗضي زٕيب اؾت .ائ مطيرسٗض فَرِ ٗ

م ٚضقس ثٜطٗٙضي ٕيع ثٕ٘ ٚث ٚذ٘ز اظ زؾتطؾي ثٜتط ثّٖ ٚبثـ ٗ ٕيرطٗي مربض

فٖبٗضي فؾيِتطئ ٗ ثب ؾبثقٚتطئ مطيسٗض فَِ ٗ فٖبٗضي زٕيب اؾرت .ؾريَين٘ٓ

ّبٛط حبنٌ ّيق٘ز .ثْٛ ٚئ تطتيت ّعيت ّنبٕي ثطاي قطمتٛب ٗ نٖبيـ

ٗاٍي ّْٜتطئ ّٖغق ٚپ٘يبي اقتهبز خٜبٓ اؾت؛ خبيي م ٚاثسافبت ٗ مبضآفطيٖي

ّطتجظ ثب ينسييط ٕيع ثٗ ٚاؾغ ٚاؾتقطاض إٜٓب زض زضٗٓ يل مطيرسٗض حبنرٌ

ثهرر٘ضتي مرربّال عجيقرري ؽٜرر٘ض مررطز .ؾرريَين٘ٓ ٗاٍرري زض قؿررْتٛرربيي اظ

قس ٙم ٚائ ٕ٘ؿ ّعيت ثبفث زؾتطؾي فٖبنط مطيرسٗض ثرّٖ ٚربثـ اضظآترط

ؾبٕاطإؿيؿررن٘ ،مبٍياطٕيررب ٗ پٖؿرر٘ ٗاقررـ قررس ٙاؾررت .قؿررْت مبٍياطٕيرربيي

ٕؾيط ّبقئآ ت ،قغقبت ٗ ذسّبت مؿت ٗ مبض ٗ ٕيطٗي مبض ّبٛط ٗ ذجطٙ

ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثعضىتطئ ّطمع خصة ؾطّبيّ ٚرربعطٙپرصيط خٜربٓ ّريثبقرس.

زض ّقبيؿ ٚثب ؾبيط قطمتٛبي ّكبث ٚذبضج اظ مطيسٗض ّيق٘ز.

تح٘ ت اقتهبز ائ ّٖغا ٚاظ پبٍ٘آٍت٘ زض قْبًغطثي ؾيَين٘ٓٗاٍي زض زإكريبٙ

ّضبف ثط ائ مطيسٗضٛب زض تٍ٘يس يل مب ي مياي ثب اؾرتابز ٙاظ ّٖربثـ

اؾتٖا٘ضز ٗ پبضك تحقيقبتي زإكيب ٙاؾتٖا٘ضز قطٗؿ قس ].[10] ٗ [9

ّ٘خ٘ز ثؿيبض مبضآّس ٗ ّؤثط فٌْ ّيمٖٖسْٛ .چٖئ فٖبنط مطيسٗضٛب ثطاي

ٛؿت ٚاٍٗي ٚائ مطيسٗض فَِ ٗ فٖبٗضي ْٛبٕغ٘ض م ٚزض قرنٌ (ّ )1كررم

افعايف ٕطخ ثٜطٗٙضي ذ٘ز ث ٚضاحتي ثّٖ ٚبثـ فٖري ٗ اعالفربتي زؾتطؾري

قس ٙثب ايدبز ّدْ٘فٚاي اظ ؾبذتْبٓٛب ٗ تدٜيعات آظّبيكيبٛي ثرطاي اٛرساف

زاضٕس .زض ٗاقـ ائ زؾتطؾي ترههي زض ٕتيدِّٛ ٚنبٕي ثب ّٖربثـ فٖري ٗ

تدبضيؾبظي ثقضي اظ زؾتبٗضزٛبي فَْي زإكيب ٙاؾتٖا٘ضز زض زٛر50 ٗ 40 ٚ

ذسّبتي زضٗٓ مطيسٗض ث٘ز ٙم ٚثٕ٘ ٚث ٚذ٘ز خطيبٓ اضتجبعربت قرطمتٛرب ٗ

ن٘ضت ىطفت م ٚثقسٛب ائ ّدْ٘ف ٚپبضك تحقيقبتي اؾتٖا٘ضز ٕربُ ىطفرت .اظ

نٖبيـ ّؿتقط زض مطيسٗض ضا ضٗآتط ّيؾبظز ].[7

ز 80 ٚٛث ٚثقس ثب فطاِٛقسٓ ظّيٖٛٚبي ؾطّبيٚىصاضي ّربعطٙپرصيط ٗ تنبّرٌ
ؾبيط اخعاي ّ٘ضز ٕيبظ تكنيٌ يل مطيسٗض ٗاققي فَْي ٗ فٖبٗضي؛ ظّيٖرٛٚربي

اَميت کزيذير بزای سياستگذاران ديلتي

تجسيٌ ائ ّٖغق ٚثعضه ث ٚمطيسٗض فَرِ ٗ فٖربٗضي فرطا ِٛقرس ٗ ثر ٚمطيرسٗض

اظ خَّْ٘ ٚاضز ّؤثط ثط اْٛيت مطيسٗضٛب ثطاي ؾيبؾتىصاضآ فجبضتؿت اظ:
 -1مطيسٗضٛب ّيت٘إٖس ّ٘ت٘ض ّحطم ٚاقتهبز َّي ٗ ّٖغقٚاي ثبقٖس .چطا مرٚ
زض ٕتيد ٚت٘ؾق ٚمطيسٗضٛرب ،ثٖيربٛٙربي زٗضٓ مطيرسٗض ثرب ثربظزٛي ثيكرتط ٗ
اؾتابز ٙترههيتط اظ اّنبٕبت ٗ اٍٗ٘يتٛبي ّ٘خ٘ز مبض ّيمٖٖس ٗ ثبظ ٙظّبٕي
ٗامٖف آٓٛب ٕؿجت ث ٚثبظاض ثؿيبض مْتط اظ حبٍتي ذ٘اٛس ث٘ز مر ٚثر ٚنر٘ضت
إاطازي مبض ّيمٖٖس .اظ ؾ٘ي زييط ،ثٖيبٛٙرب ٗ ّطامرع تحقيقربتي ّرطتجظ ثرٚ
ؾغط خسيس ٗ ثب تطي اظ ت٘آ ٕ٘آٗضي ّيضؾرٖس -2 .اّرط ت٘ؾرق ٚثٖيربٛٙربي
ثرف ذه٘ني زض قبٍت ت٘ؾق ٚمطيسٗضي ،ث ٚزٍيٌ افعايف ْٛنبضي ٗ إدربُ
فقبٍيتٛبي ّكبضمتي ،زاضاي ثبظزٛي ثيكتطي اؾتْٛ .چٖئ ٛعيّٖ ٚساذَرٚ
زٍٗت زض ؾغط تلتل ٗاحسٛب ثؿيبض ظيبز ٗ ضإسّبٓ آٓ ثؿيبض پبيئ اؾت .ثٚ

فٖبٗضي ؾيَن٘ٓ ٗاٍري ّكرٜ٘ض ىكرت .زض ايرٔ زٛر ٚتقطيجرب عير مربَّي اظ
قطمتٛبي ثب فٖبٗضي ثطتط زض ائ ّٖغق ٚاؾتقطاض يبفت ٚث٘زٕس ].[11
زض ٕيبٛي ث ٚتبضيرچ ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثر ٚضٗقرٖي ّكررم اؾرت مرٚ
ؾطفت ىطفتٔ ت٘ؾق ٚزض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثب مبضآفطيٖبٓ آغبظ قس .مؿبٕي مرٚ
ثطاي ذَق ّ٘فقيت زض مْپبٕيٛبيكبٓ ث ٚضيؿلٛبي فٖي ٗ حطفٚاي حَْرٚ
مطز ٗ ٙاظ ّطظٛبي ذغط ىصقتٖس .ؾريَين٘ٓ ٗاٍري يرل ؾيؿرتِ نرٖقتي
ّٖغقّ ٚح٘ض اؾت .ائ ؾيؿرتِ قربٌّ يرل ؾرطي قرجنٛٚربي نرٖقتي
ّتطامِٗ ،خ٘ز زإف ّتطامِ ،يل خبّقر ٚپ٘يرب اظ مؿرت ٗ مبضٛرب ،زٍٗرت،
ثبظاضٛبي ٕيطٗي مبض ثرب ميايرت ثرب ٗ فطضر ٚؾرطّبيٛٚربي ّرربعطٙپرصيط
زٍيطُمٖٖس ٙمبضآفطيٖبٓ اؾت ].[13] ٗ [12
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ت٘ؾق ٚزض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي آّطينب ٕكبٓ ّريزٛرس مطيرسٗضٛب يرل ّرسً

ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط اؾرت .ضقرس ٗ پيكرطفت ّنبٕيؿرِٛربي حطمرت

ت٘ؾق ٚاقتهبزي ّؤثط ٛؿتٖسْٛ .بٕغ٘ض مر ٚاظ قؿرْت تبضيرچرّ ٚكررم

ت٘ؾق ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي ّجتٖي ثط يل ّسيطيت قرجنٚاي اؾرت؛ قرجنٛٚربي

اؾت ،زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ىرطٗ ٙمبضآفطيٖربٓ ثرب ْٛنربضي پي٘ؾرت ٚزإكريبٙ

مبضآفطيٖبٓ ،ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيطّ ،حققبٓ ٗ زييطآ ثطاي تجسيٌ ايسٛٙب

اؾتٖا٘ضز ٗ نٖقت ٗ ثب حْبيت ّبٍي ؾرطّبيٛٚربي ّرربعطٙپرصيط ثرٚعر٘ض

ث ٚاثسافبت ٗ ٕ٘آٗضيٛبي تدبضي (تدبضيؾبظي ايسٛٙب).

ّؿتْط مبض مطزٕس .شمط ائ ٕنت ٚضطٗضت زاضز م ٚإتقبً ،زىطىٕ٘ي ٗ تحً٘
اقتهبزي زض ؾطاؾط تبضيد ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ٕتيدر ٗ ٚزؾرتبٗضز مبضآفطيٖربٓ ٗ

قنٌ  -1ضٕٗس ت٘ؾق ٚزض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ][13

قنٌ ( )2إقالة اثسافبت زض ؾريَين٘ٓ ٗاٍري اظ  1950ترب ثر ٚحربً ضا

ٕبٕ٘تنٍٖ٘٘غي اؾتٛ .ط ّ٘ج اثساؿ ،اقتهبز ؾَين٘ٓ ٗاٍي ضا ّتحً٘ مطز ٗ ثٚ

ٕكبٓ ّيزٛس .چٜبض ّ٘ج انَي اثسافبت اظ ظّبٓ خٖو خٜبٕي زُٗ تربمٖ٘ٓ

زٕجبً آٓ ؾجت ضقس زض ؾطاؾط آّطينب قسّ٘ .فقيرت ت٘ؾرق ٚاقتهربزي زض

زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي فجبضتٖس اظّ٘ -1 :ج حابؽت ٗ پكتيجبٕي ّ٘ -2ج ىطزـ

ؾيَين٘ٓ ٗاٍي تأييسي ث٘ز ثط ٕؾطي ٚخر٘ظف قرّ٘پيتط ّجتٖري ثرط ت٘إربيي

ّٖؿدِ ٗ ينپبضچّ٘ -3 ٚج مبّپي٘تطٛربي قرهري ٗ ّ -4ر٘ج ايٖتطٕرت ٗ

ثب ي قطمتٛبي مربضآفطئ زض اثرساؿ ٗ ضقبثرت .اظ ٕؾرط قرّ٘پيتط ّاٜرُ٘

ّرر٘ج آيٖررس ٙؾرريَين٘ٓ ٗاٍرري ثررٕ ٚؾررط فٖرربٗضي اعالفرربت ٗ اضتجبعرربت ٗ

مبضآفطيٖي ثط پصيطـ ضيؿل ،اثساؿ ٗ اثتنبض تْطمع زاضز.
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َذف سيليکًنيالي

قبثٌ شمط اؾت عي ؾبًٛبي ٕ 1995-2000يرطٗي مربض زض ؾريَين٘ٓ
ٗاٍي  3.6زضنس ضقس زاقت ٚاؾت .ؾيَين٘ٓ ٗاٍري اظ  1992تربمٖ٘ٓ ثريف
 200000قغٌ خسيس ايدبز مطز ٗ ٙزض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي عي زٛر 90 ٚثريف

 -4حوبیت اس رضذ صٌبیغ جذیذ

اظ  29000مْپبٕي خسيس ايدبز قس ٙاؾت

قنٌ  -2إقالة اثسافبت زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي
ّٖجـ :تنْيٌ قس ٙزض تحقيق ثب ثٜطٙىيطي اظ ][14
خسًٗ  -1اؾتطاتػي ؾيَين٘ٓ ٗاٍي زض قطٓ [15] 21

ابتکار عمل در سيليکًنيالي
َذف سيليکًنيالي
 هٌطقِ سزیغ -1تَسؼِ سیزسبختّبی تخصصي  -نهَسش ًیزٍی کبر قزى 11
ضزکت فٌبٍریّبی سیلیکَى ٍالي بزگشاری گزدّوبیيّبی ًظبرتي -1کبّص ّشیٌِ اًجبم کسب ٍ کبر  -تطکیل اًجوي در هَرد سیبستّبی هبلي ٍ هبلیب
 تطکیل ًیزٍی هزاقب بْذاضت حوبیت اس فضبی کٌسزسین (ّوکبری چٌذ بٌگبُ)ً -3گْذاری ٍ گستزش صٌبیغ هَجَد
 -ایجبد هزکش تجبر جْبًي

ابتکار عمل در سيليکًنيالي
 تطکیل تین تَسؼِ اقتصبدی هطبرکت هحیطي پیًَذ صٌبیغ ًزمافشار ایجبد ضبکِ بٌگبُّب -تطکیل خَضِّبی رضذ کسب ٍ کبرّبی جذیذ

ّنبٕيؿِ قطٗؿ ّ٘فقيرت ؾريَين٘ٓ ٗاٍري ْٛچٖرئ قربٌّ قرجنٛٚربي
ّتطامِ اظ مبضآفطيٖبٓ ،ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيطّ ،حققربٓ زإكريبٛي ٗ غيرطٙ
ّيثبقس .ذ٘قٛٚبي انَي ؾيَين٘ٓ ٗاٍي فجبضتٖس اظٕ :طُافعاضٕ ،يْٛ ٚبزيٛرب،
تدٜيعات مبضذبٕٚاي ٕيْٛٚبزيٛب ،مربّپي٘تط ٗ فَرعآ ت اضتجبعربت ،ذرسّبت
اثسافي ٗ ظيؿت پعقني .1انَيتطئ ؾرطّبيٚىرصاضيٛربي ّرربعطٙپرصيط زض
قؿْت مبٍياطٕيبيي ؾيَين٘ٓ ٗاٍي تكرنيٌ قرس ٙاؾرت .ؾرطّبيٛٚربي ّربٍي
ّربعطٙپصيط قنٌزٖٛس ٙانَي ت٘ؾق ٚنٖبيـ ثب فٖبٗضي ثب زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي
اؾت .ضاٛجطز حطمت ث ٚؾرْت آيٖرس ٙؾريَين٘ٓ ٗاٍري زض قرطٓ ( 21مر ٚزض
خسًٗ ( )1اضائ ٚقس )،ٙپكتيجبٕي اظ نٖبيـ ثب فٖبٗضي ثطتط اؾت م ٚثر ٚفٖر٘آ
ّ٘ت٘ض ّحطك اقتهبز ؾيَين٘ٓ ٗاٍي زض آيٖسّ ٙحؿ٘ة ّيق٘ز.
زض آّطينب زٗ مطيسٗض ؾيَين٘ٓٗاٍي ٗ خبزٗ 128 ٙخ٘ز زاضز .زض ّغبٍقٚ
ؾيَين٘ٓٗاٍي ٗ خبز 128 ٙت٘ؾظ ؾبمؿريٖيب )1985( 2ثطذري اخرعان ايرٔ
مطيسٗضٛبي ّ٘فق اضائ ٚقس ٙاؾت .اًٗ ،اضتجبط ثب زإكيبٛٙبي پيكطفت ٗ ٚزض
ؾغ٘ح فبٍي زض ظّيٖٛٚبي تحقيقبتي ،ثره٘ل زض ؾغ٘ح فٖبٗضإ( ٚثٗ ٚيػٙ
اؾتٖا٘ضز ٗ  .)MITزُٗ ،زض ائ مطيسٗضٛب قطمتٛبي ثرعضه اغَرت ٕقرف
مَيسي زض ايدبز يل ّحيظ ّتٖبؾت ثب ٕ٘آٗضي ٗ ضقس زاضٕس.

خسًٗ ّ -2قبيؿ ٚؾيَين٘ٓٗاٍي ٗ خبز128 ٙ
مشخصات

سيلکًنيالي

جادٌ 121

سیستن صٌؼتي

هبتٌي بز ضبکِ

بز پبیِ ضزکتّبی هستقل

تجوغ ضزکتّب

تخصصي

تجوغ ػوَدی

افقي

ػوَدی (سلسلِهزاتبي)

جزیبى اطالػب
ارتببط بیي ضزکتّب

ّوکبری

هخفي

ارتببط بیي ضزکتّب ،هؤسسب اجتوبػي ،هبلي ٍ نهَسضي

ًشدیك ٍ ضبکِای

هستقل ٍ هتکي بِ خَد

اضتغبل

هحبفظِ کبر ٍ هتکي بِ خَدٍ ،جَُ ًظبهي کِ هٌجز
ریسكپذیز ٍ هطبرکتي ،ضبکِ اجتوبػي غیزرسوي
بِ سزی بَدى هيضَد

هذیزیت

جَاًتز ،راغب بِ داضتي تجزبِ در هؤسسب دیگز

هذیزاى هسي رتبِّبی ببالیي دارًذ.
بطذ ٍابستِ بِ سلسلِ هزاتب ّستٌذ.

جغزافیب

ًَاحي فطزدُ ّستٌذ.
تغییز ضغل در نى نسبى است.

هٌطقِ ٍسیغ است.
ارتببطب ٍ تغییز ضغل کن است.

یکپبرچگي ػوَدی

رٍش نًْب بب بٌگبُّبی خبرج

رٍش نًْب بب بٌگبُّبی داخل

تأکیذ صٌؼتي

الکتزًٍیك

الکتزًٍیك

حضَر داًطگبُّب

استٌفَرد ٍ بزکلي

ّبرٍارد ٍ ام-نی -تي

سزهبیِ (ٍجَُ) دٍلتي

ٍجَُ ایبلت ٍ ٍجَُ ًظبهي

ٍجَُ فذرالNSF, NASA ،

1. Bio Medical
2. Saxenian
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زض ؾرريَين٘ٓٗاٍرري قررطمت ٛيٍ٘ررت پبمرربضز ٗ زض خرربز ،128 ٙقررطمت

ؾطّبيٚىصاضي ّربعطٙپصيط زض زٕيب ،زض زٗض ٙز ٙؾبٍ71 )1992 - 2001( ٚ

تدٜيعات زيديتبً ّبؾبچ٘ؾت ائ ٕقف مَيسي ضا ايارب ثر ٚفٜرس ٙزاضٕرس.

ّيَيبضز ز ض ؾطّبيّ ٚربعطٙپصيط ضا خصة مطز ٙاؾت .مر ٚثريف اظ ٛاتربز

فَيطغِ ائ قجبٛتٛب ،ثبضا )1999( 1اقبض ٙمطز ٙاؾت م ٚؾيَين٘ٓٗاٍري ٗ

زضنس ائ ؾطّبيٛٚب زض چٜبض ح٘ظ ،ٙؾرتافعاض ،اضتجبعبت ٗ ذسّبت تدبضي

خبز 128 ٙؾيؿتِٛبي ثؿيبض ّتابٗتي زاضٕس ٗ زض حقيقرت زٗ ؾيؿرتِ يرب

ٗ ّهطفي ٗ ٕيْ ٚضؾبٕبٛب ث٘ز ٙاؾت.

ضٗينطز خساىبٕ ٚزاضٕس.

ّقبيؿرر ٚاقررتغبً زض فٖرربٗضي اعالفرربت ،ثجررت اذتررطاؿ ٗ ؾررطّبيٛٚرربي

زض حبٍين ٚخبز 128 ٙاذيطا زض تقساز ّكبغٌ ٗ قطمتٛب مبٛف ٕكربٓ

ّربعطٙپصيط زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثب زييط ّٖبعق فٖبٗضي خٜبٓ قبثٌ ّقبيؿرٚ

زاز ٙاؾت ،ؾيَين٘ٓٗاٍي ثب اؾتابز ٙاظ ّ٘اضز ظيط ثّ ٚكرهر ٚمربضآفطيٖي ٗ

اؾت .اعالفبت ثغ٘ض َّْ٘ؼتط زض خسًٗ ( )3ذالن ٚقس ٙاؾت .زض خسًٗ

ٕ٘آٗضي ّدٜع قس ٙاؾت:

ضتج ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثئ ّٖ 125غق ٚفٖربٗضي زٕيرب ّكررم قرس ٙاؾرت.

 اؾتابز ٙاظ زإكْٖسآ فٖي ثّٖ ٚؾر٘ض إدربُ تحقيقربت مربضثطزي ٗ
ّبٍي ٗ ،اضتجبط ثبظ ثب زإكيبٛٙب؛
 ؾيؿتِ نٖقتي ّجتٖي ثط قجن ٚث ٚفٖ٘آ فطاؾبظّبٕي مٕ( ٚؿجت ثٚ
قطمتٛبي حقيقي) ث ٚفٖ٘آ فقبٍيت اقتهبزي ذسّت ّيمٖٖس؛

ؾيَين٘ٓ ٗاٍي زض ظّيٖ ٚاقتغبً  ٗ ITؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط ضتجر ٚاًٗ ٗ
زض ظّيٖ ٚثجت اذتطاؿ ضتج ٚچٜبضُ ضا مؿت مطز ٙاؾت.
خسًٗ  -3ضقبثتپصيطي خٜبٕي زض زإف (ضتجٚثٖسي ثئ ّٖ 125غق[15] )ٚ
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7
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 ايدبز يل ّحيظ ؾيبً ٗ غيطّتْطمع مر ٚثر ٚذربعط تغييرط ؾرطيـ
زإف ٗ زإف فٖي زض ّٖغق ٚقٖبذت ٚقس ٙاؾت؛

 تقبٌّ اختْبفي ٕعزيل ثرئ قرطمتٛرب ثطاؾربؼ افتْربز ّتقبثرٌ،
تؿٜيِ اعالفبت ٗ اغَت ْٛنبضي ثَٖسّست زض ت٘ؾقّ ٚحهر٘ ت ٗ
ذسّبت خسيس؛
 يل قجنّ ٚتٖ٘ؿ افعايكي اظ قرطمتٛربي ّترهرمْٛ ،نربضي زض
تٍ٘يس ّحه٘ ت ثب اضظـ افعٗز ٙثب ٗ غيطقبثٌ مپي ت٘ؾظ ضقجب؛
 تؿٜيِ ّبٍنيت ثب مبضّٖسآ ،ايدبز اؾترساُ ٗ تقٜس ٗ ،ايدبز نالحيت ٗ
ؾطّبيٚىصاضآ مّ ٚترههئ ٗ ؾطّبي ٚضا خٜت ت٘ؾق ٚفطاّ ِٛيآٗضٕس.

ث ٚثبظاض ،مطيسٗض زض ت٘ؾقّٖ ٚغق ٚقطيل ٗ ؾٜيِ اؾت.
زض خسًٗ (ٗ )2يػىيٛبي ؾيَين٘ٓٗاٍي ٗ خبز 128 ٙثب ّ ِٛقبيؿ ٚقسٙإس.

فبٌّ انَي ّ٘فقيت زض ت٘ؾق ٚنٖبيـ ثب فٖبٗضي ثطتط ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ٗخ٘ز ٗ

زض حرربً حبضررط ٕعزيررل ثرر 500 ٚقررطمت ثررب فٖرربٗضي ثطتررط ثررعضه ثررب

اؾتابز ٙاظ ّٖبثـ زإكيبٛي ٗ ؾطّبيٛٚبي ّرربعطٙپرصيط اؾرت .زض قرنٌ (،)3

اؾتبٕساضزٛبي خٜبٕي زض ّٖغق ٚؾيَين٘ٓٗاٍي حض٘ض زاضٕرس .2ايرٔ ّٖغقرٚ

ّيعآ ؾ ِٜؾطّبيّ ٚربعطٙپصيط ؾيَين٘ٓ ٗاٍري ٗ ؾربٓفطإؿيؿرن٘ ّكررم

ؾ ٚزإكيب ٙثؿيبض ثعضه ثب إج٘ٛي اظ ّطامع فَْي ٗ تحقيقبتي ٗ پبضكٛربي

قس ٙاؾت .ثطاؾبؼ اعالفبت ثٚع٘ض ّت٘ؾرظ ؾرب ٕ ٚحرسٗز ّ 10يَيربضز ز ض

فَْرري ٗ تحقيقرربتي ٗ إجرر٘ ٙؾررطّبيٚىررصاضٛبي ّررربعطٙپررصيط ضا زاضاؾررت

ؾطّبيٚىصاضي ّربعطٙپصيط زض ؾريَين٘ٓ ٗاٍري إدربُ قرس ٙاؾرتْٛ .چٖرئ

ثٚع٘ضين ٚائ ّٖغق ٚاٍي٘ي انَي ثؿيبضي اظ مطيسٗضٛبي فَْي ٗ فٖربٗضي

ثطاؾبؼ اعالفبت قنٌ خسًٗ  35زضنس اظ ؾ ِٜؾرطّبيّ ٚرربعطٙپرصيط مرٌ

زٕيب قرطاض ىطفتر ٚاؾرت .ايرٔ ّٖغقر ٚثرٚفٖر٘آ ثعضىترطئ خرصةمٖٖرسٙ

آّطينب ٗ حسٗز  70زضنس ائ ؾطّبيٚىصاضي زض مبٍياطٕيب ّطث٘ط ثر ٚؾريَين٘ٓ
ٗاٍي اؾت .ائ اعالفربت ثيربٕيط اْٛيرت حيربتي ؾريَين٘ٓ ٗاٍري زض ت٘ؾرقٚ

1. Barea
 -1ضررزکتّرربی بشرگرري ًظیررز Apple computer, Alteva Adobe Systems,
Advanced Micro Devices, Agilent, Altera, Apple Computer, Applied
Materials, BEA Systems, Cadence Design Systems, Cisco Systems,
eBay, Electronic Arts, Hewlett-Packard, Intel, Intuit, Juniper Networks,
Knight-Ridder, Maxtor, National Semiconductor, Network Appliance,
Oracle Corporation, Siebel, Sun Microsystems, Symantec, Synopsys,
 VERITAS Software, Yahooدر ایي هٌطقِ هستقز ّستٌذ.

زإفّح٘ض ايب تّتحس ٙآّطينب ّيثبقس.



فهَٖبّ ٚضقس فٖبٗضي ،ؾبً يبظز ،ِٛقْبض ،43 ٙتبثؿتبٓ 1394

اثطات اقتهبزي ّٖبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي ثط ت٘ؾقّٖ ٚغقٚايّ :غبٍقّ٘ ٚضزي :ؾيَن٘ٓ ٗاٍي
قٖٜبظي ٗ زٛقبٓ ققجبٕي

قنٌ  -5اضظـ افعٗز ٙث ٚاظاي ٛط ٕيطٗي مبض ][16

زض قنٌ ( )6زضآّس ؾطإ ٚزض مٌ آّطينب ،مبٍياطٕيب ٗ ؾيَين٘ٓ ٗاٍي عي
قنٌ  -3ؾ ِٜؾيَين٘ٓ ٗاٍي اظ مٌ ؾطّبيّ ٚربعطٙپصيط آّطينب ][16

زض قنٌ ( )4ؾ ِٜؾريَين٘ٓ ٗاٍري اظ مرٌ اذتطافربت مبٍياطٕيرب ٗ آّطينرب
ّكرم قس ٙاؾتٕ .نت ِّٜ ٚضٕٗس ضٗ ث ٚضقس ؾر ِٜؾريَين٘ٓ زض اذتطافربت
ّيثبقس .ثيٕ٘ٚاي م ٚؾ ِٜآٓ اظ اذتطافبت آّطينب اظ حسٗز  5زضنرس زض ؾربً
 1990ث 13 ٚزضنس زض ؾبً  ٗ 2013ؾ ِٜآٓ اظ اذتطافبت مبٍياطٕيب اظ حرسٗز
 25زضنس زض ؾبً  1990ث ٚحسٗز  47زضنس زض ؾبً  2013ضؾيس ٙاؾت.

ؾبًٛبي ّ 1990-2013قبيؿ ٚقرس ٙاؾرت .اعالفربت ٕكربٓ ّريزٛرس زض
تْبّي ؾبًٛبي ّ٘ضز ثطضؾي زضآّس ؾرطإ ٚزض ؾريَين٘ٓ ٗاٍري حرساقٌ 50
زضنس ثيف اظ مٌ ايب ت ّتحس ٙث٘ز ٙاؾت .ائ ضقِ زض ؾبً  2013حرسٗز
 70زضنس اؾت .ائ ٕتيد ٚثيبٕيط تأثيط ّثجت ٗ پبيساض مطيسٗض فَِ ٗ فٖبٗضي
ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثط ت٘ؾقّٖ ٚغقٚاي ّيثبقس م ٚت٘إؿت ٚتٍ٘يس ؾطإ ٗ ٚزٕجربً
آٓ زضآّس ؾطإّٖ ٚغق ٚضا زض ؾغحي ثؿيبض ثب تط اظ مٌ آّطينب قطاض زٛس.

قنٌ ّ -6قبيؿ ٚزضآّس ؾطإ ٚزض مٌ آّطينب ،مبٍياطٕيب ٗ ؾيَين٘ٓٗاٍي (ز ض) ][16
قنٌ  -4ؾ ِٜؾيَين٘ٓ ٗاٍي زض اذتطاؿ مبٍياطٕيب ٗ مٌ آّطينب ][16

زض خسًٗ (ٗ )4ضقيت عجقبت زضآّسي زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ،مبٍياطٕيب ٗ مرٌ

زض قنٌ ( )5اضظـ افعٗز ٙث ٚاظاي ٛط ٕيطٗي مبض (م ٚثرٕ ٚر٘في ثيربٕيط

آّطينب ثب ّ ِٛقبيؿ ٚقس ٙاؾت .اعالفبت ٕكبٓ ّيزٛسٗ ،ضقيت ت٘ظيـ زضآّرس

ثٜطٗٙضي ٕيطٗي مبض ٕيع ّيثبقس) زض ّٖغق ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍري ،ؾبٕاطإؿرين٘،

زض ّٖغق ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثؿيبض ثٜتط اظ مٌ مبٍياطٕيب ٗ مٌ آّطينب اؾت .ثيٕ٘ٚاي

مبٍياطٕيب ٗ مَي آّطينب ّقبيؿر ٚقرس ٙاؾرت .ثطاؾربؼ اعالفربت قرنٌ زض

م ٚزضنس افطاز ثب زضآّس ظيط  35000ز ض زض ؾريَين٘ٓ ٗاٍري حرسٗز ٕهر ٗ

تْبّي ؾبًٛبي ّ٘ضز ثطضؾي ثٜطٗٙضي ٕيطٗي مبض زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ثريف

زضنس افطاز ثب زضآّس ثب ي  150000ز ض حسٗز  3ثطاثط مٌ آّطينب اؾت.

اظ مٌ آّطينب ٗ مبٍياطٕيب ث٘ز ٙاؾت .اٍجت ٚاىطچ ٚثٜرطٗٙضي ٕيرطٗي مربض زض
ؾرربًٛرربي  1990-2005زض مررٌ ّٖغقرر ٚؾبٕاطإؿررين٘ ثرريف اظ ّٖغقررٚ
ؾيَين٘ٓ ٗاٍي اؾت ٍٗي زض ؾبًٛبي اذيط يقٖري  2006-2014ثٜرطٗٙضي
ٕيطٗي مبض زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي اظ مَي ّٖغق ٚؾبٕاطإؿين٘ ٕيع ثيكتط اؾت.

خسًٗ ٗ -4ضقيت عجقبت زضآّسي (ّقبيؿ ٚؾيَين٘ٓٗاٍي ،مبٍياطٕيب ٗ مٌ آّطينب) ][16
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اياالت متحذٌ

ثطاؾرربؼ اعالفرربت زض حرربٍي مرر ٚؾرر ِٜافررطاز زاضاي زضآّررس ثرريف اظ
 150000ز ض زض مٌ آّطينب عي زٗض 2009-2013 ٙثبثت ث٘ز ٙائ ؾرِٜ
زض ؾيَين٘ٓ ٗاٍي افعايف يبفت ٚاؾت.

نتيجهگيري و پيشنهادات
زض ثرف اًٗ ّقبٍّ ٚؿيطٛبي اثطىصاضي مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖربٗضي ثرط
ضقس ٗ ت٘ؾقّٖ ٚغق ٚثطضؾي قس .م ٚذالن ٗ ٚخْـثٖسي آٓ زض قنٌ ()7

قنٌ ّ -7ؿيطٛبي اثطىصاضي مطيسٗض فَِ ٗ فٖبٗضي زض ضقس ٗ ت٘ؾق ٚاقتهبزي ّٖغقٚ
ّٖجـ :زؾتبٗضز تحقيق

اضائ ٚقس ٙاؾت .زض قؿْت زُٗ ّقبٍ ،ٚثطضؾي تبضيرچ ،ٚچبضچ٘ة ٗ فٖبنرط

ثب ت ٘خ ٚثر ٚايٖنرٕ ٚنربت آّ٘ظٕرس ٙظيربزي اظ ثطضؾري ٗ ّغبٍقر ٚزقيرق

تكنيٌزٖٛس ٙؾيَين٘ٓ ٗاٍي ٕكربٓ ّريزٛرس إتقربً ،زىطىرٕ٘ي ٗ تحرً٘

مطيسٗضٛبي زييط ثطاي مطيسٗض فَِ ٗ فٖبٗضي ايطآ حبنٌ ّيقر٘ز ٗ ،ايرٔ

اقتهبزي زض ؾطاؾط تبضيد ؾيَين٘ٓ ٗاٍي ٕتيدر ٗ ٚزؾرتبٗضز مبضآفطيٖربٓ ٗ

ٕنت ِّٜ ٚمّٖ ٚبعق ٗيػ ٙفَِ ٗ فٖبٗضي زض ايطآ زض حبً حبضط زض ّطاحٌ

ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط اؾت اظ عطفري ضقرس ٗ پيكرطفت ّنبٕيؿرِٛربي

اٍٗي ٚقطاض زاضز ٗ ٛط ذكت مح يب تب ٕٜبيت ّبٕسىبض اؾت يب زض آيٖسٛ ٙعيٖرٚ

حطمت ت٘ؾق ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي ّجتٖري ثرط يرل ّرسيطيت قرجنٚاي قربٌّ؛

ٖٛياتي ثطاي انالح ّيعَجس ،پيكٖٜبز ّيىطزز ّجبٕي ٕؾرطي ٗ اٍي٘ٛربي

قجنٛٚبي مبضآفطيٖبٓ ،ؾطّبيٛٚبي ّرربعطٙپرصيط ،زإكرْٖسآ ٗ ّحققربٓ

تدطثي ثطذي مطيسٗضٛبي فَِ ٗ فٖربٗضي ّ٘فرق ،ثرٚعر٘ض زقيرق ّغبٍقرٗ ٚ

ثطاي تطخْ ٚايسٛٙب ث ٚاثسافبت ٗ ٕ٘آٗضيٛبي تدبضي اؾت.

ثطضؾي ق٘زّ .جبحثي م ٚزض ّجبٕي ٕؾطي ٗ اٍي٘ٛبي تدطثي ؾبيط مطيسٗضٛب

اظ ائ ضٗ زض تأؾيؽ مطيسٗض فَِ ٗ فٖربٗضي ايرطآ زض زضخر ٚاًٗ ثبيرس

ثٕٚؾط ّيضؾس ٕيبظ ثّ ٚغبٍق ٚزقيق زاضز ث ٚقطح ظيط اؾت:

ت٘خرر ٚانررَي ثرر ٚايدرربز ظيطؾرربذتٛرربي ظُ خٜررت خررصة مبضآفطيٖرربٓ،

 فَؿاّ ،ٚبٛيت ٗ ٛسف مطيسٗضٛب

زإكْٖسآّ ،حققبٓ ٗ ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط ثبقس .م ٚاٍٗئ ٗ ّْٜتطئ

 آثبض اقتهبزي ذطز ٗ مالٓ مطيسٗضٛب (ثٜرطٗٙضي ،تدربضت ،اقرتغبً،

ظيطؾبذت ظُٗ ،خ٘ز يل قبٕ٘ٓ قر٘ي ٗ ّٖؿردِ حارؼ حقر٘ق ّبٍنيرت

ؾطّبيٚىصاضي ذبضخي ٗ .)...

ّيثبقس .زض زضخ ٚزُٗ حْبيتٛبي ّبٍي ٗ غيطّبٍي زٍٗت اظ مطيسٗض اؾرت.

 ثطضؾي ف٘اٌّ ّ٘فقيت (اقتهبزي) ٗ ّ٘ت٘ضٛبي ضقس مطيسٗضٛب

اىط چ ٚؾيَين٘ٓ ٗاٍي مطيسٗضي اؾت م ٚمبّال عجيقي قنٌ ىطفترٍٗ ٚري

 ثطضؾي ّطاحٌ ضقس مطيسٗضٛبي ثعضه

حْبيررتٛررب ٗ ثطٕبّررٛٚرربي زٍٗررت آّطينررب ثررطاي اثررسافبت ّرربٍي زض خررصة

 تغييطات اقتهبزي ؾبذتبضي ٕبقي اظ تأؾيؽ مطيسٗضٛب زض ّٖغقٚ

ؾطّبيٛٚبي ّربعطٙپصيط ٗ حْبيت ّبٍي ٗ ّقٖ٘ي اظ مبضآفطيٖربٓ اظ ف٘اّرٌ

 ثطضؾي ٗ تحَيٌ پيٕ٘سٛبي زضٗٓثركي ٗ ثئثركي زض مطيسٗضٛب

ثؿيبض تأثيطىصاض زض ّ٘فقيت ائ مطيسٗض ث٘ز.

 تحَيٌ ظٕديطٛٙبي تٍ٘يس ٗ ذ٘قٛٚبي نٖقتي زض مطيسٗضٛب
 ثطضؾي قي٘ٛٙبي غبٍت تٍ٘يس ٗ ؾغط فٖبٗضي ثٚمبض ضفت ٚزض مطيسٗضٛب
ْٛچٖئ ثطضؾي ؾيبؾتٛبي حْبيتي ظُ ثرب ت٘خر ٚثر ٚؾربثق ٚؾربيط
مطيسٗضٛب ٗ قطايظ ّ٘خ٘ز ّحَي ظُ ثٕ ٚؾط ّيضؾس م ٚقبٌّ :ثطضؾري ٗ
ّغبٍق ٚمَي ٚؾيبؾتٛبي حْبيتي اخطان قس ٙزض چٖس مطيسٗض ّ٘فق خٜربٓ
افِ اظّ :قبفيتٛبي ّبٍيبتيٗ ،اُٛبي مِ ثٜط ،ٙمْل ّبٍي ثطاي ؾطّبيٛٚبي
ّربعطٙپرصيط ،مْرلٛربي ّربٍي ثر ٚمبضآفطيٖربٓ ٗ حْبيرتٛربي ّربٍي اظ
ؾطّبيٚىصاضيٛرب زض نرٖبيـ ثرب فٖربٗضي ثرب  ،ثرب ؾرطضيعٛبي ّٖغقرٚاي ٗ
ؾطّبيٚىصاضيٛبي ّٖغجق ثط اٛساف مطيسٗض ّيثبقس.

 ؾيَن٘ٓ ٗاٍي: ّ٘ضزيٚ ّغبٍق:ايٚ ّٖغقٚ فَِ ٗ فٖبٗضي ثط ت٘ؾقٙاثطات اقتهبزي ّٖبعق ٗيػ
قبٓ ققجبٕيٖٛبظي ٗ زٜق
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