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  بررسي بازار محلي  پاركهاي علم و فناوري ايران
  

  ∗دكتر غالمعلي فرجادي
 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي

  ∗پريسا رياحي
  كارشناس ارشد  پارك علم و فناوري استان مركزي

                                                              
  چكيده
 مهم ياست كه در ايران شاهد پيدايش پاركهاي علم و فناوري به عنوان يكي از اجزا كوتاهي  زمانمدت

 مثبت پاركها در توسعه اقتصادي در صورت ظرفيتاز آنجا كه . هستيمحركت به سمت اقتصاد دانش محور 
بازار مناسب براي پارك قابل بالفعل شدن است، توجه پاركها به محيط و مزيتهاي محلي داشتن وجود 

  . ضروري است) نطقه ميزبانم(
 زير ساخت مناسب علمي و فناوري در منطقه ميزبان  داشتنبا توجه به مطالعات صورت گرفته، وجود   

سسات مستقر در پارك نقش مهمي ؤاولين گروههاي م. ترين نقش را دارد پارك در جذب مشتريان پارك مهم
هاي  ترين جاذبه افزايي يكي از مهم  همن ظرفيتداشت از آنجا كه ،در واقع. در ايجاد هويت پارك دارند

 اولين گروه معموالً. كنند پاركهاست، مشتريان زمينه جذب ساير شركتهاي فناور در پارك را فراهم مي
سيس أ بازار مناسب محلي هنگام تايجادلزوم  براساس اين و بر شوند  مين ميأمشتريان از بازار محلي ت

  .شود كيد ميأپاركها ت
اين مقاله با بررسي موقعيت نسبي مناطق ميزبان پاركها در ايران در فعاليتهاي تحقيق و توسعه و نيز در    

 جايگاه نسبي علم و فناوري مناطق ميزبان تعيين و بر اساس آنتا فعاليتهاي صنعتي سعي شده است 
  .دشو مدل مناسب فعاليت پاركها بحث درخصوص

  
                                                 

  g_farjadi@yahoo.com:  پست الكترونيكي  ∗
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رك تحقيقاتي، پارك صنعتي يا تجاري، مركز رشد، ايران، زيرساخت پارك علم و فناوري، پا :كليد واژگان
  . بازار محلي وعلمي و فناوري
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Study of Local Market for Iranian Science and Technology Parks 
 

Dr. Gholamali Farjadi 
Institute for Management and Planning Studies 
Parisa Riahi 
Arak Science & Technology Park 

 
Science and technology parks are new emergent in Iran as an important tool 
for moving toward knowledge-based economy. Potential benefits of science 
and technology parks in economic development could emerge actively if 
there is an appropriate market for them.  The environmental factor is the 
most important factor in the success of science and technology parks. 
   Previous surveys have implied on importance of scientific and 
technological infrastructure of host regions in attracting the talents 
(customers) to science and technology parks. The first group of park’s 
talents does have a determining role in creating identity of science and 
technology parks. In fact, existence of synergy potential is one of the most 
important attractiveness of parks. The first groups of park’s talents are from 
local markets and provide suitable circumstances for attracting other 
knowledge -based companies to park.  
   In the present article, relative position of host regions of Iranian science 
and technology parks are studied through their R&D and manufacturing 
activities shares in the country. The paper will be concluded with some 
recommendations for establishing suitable activity models for parks. 
 
Keywords: Science and Technology Parks, Research Parks, Industrial Parks, 
Incubators, Science and Technology Infrastructure, Iran, Local Market. 

 
  مقدمه
و پژوهش و تشويق   در كشورهايي كه توسعه اقتصادي براساس ترويج نوآوري،امروزه
است، احداث پاركهاي علمي   مدنظر قرار گرفته1سازي مجدد بر پايه فناوريهاي پيشرفته صنعتي

 سال است كه اين 50درحدود. دشو عنوان يكي از راهكارهاي اساسي مطرح مي  به2و فناوري
تفاده كشورهاي توسعه يافته بوده و نتايج مثبت حاصل از آن اكنون نظر راهكار مورد اس

                                                 
1. High Tech 
2. Science and Technology Parks (STPs) 
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در ايران نيز محور اساسي برنامه چهارم . است كشورهاي درحال توسعه را به خود جلب كرده
پاركهاي علمي و فناوري   اي به توسعه آگاهي و دانايي اعالم و در اين برنامه توجه ويژه

  .است شده
آفرينان مولد دانش و نوآوري از  طريق ايجاد و افزايش تعامل بين نقشپاركهاي علمي از    

 سسات انتفاعي و غيرانتفاعي، دانشگاهها، پژوهشگران و كارآفرينان سعيؤجمله شركتها و م
از آنجايي كه اغلب مجاورت جغرافيايي به عنوان راهكار . ست يابند به اهداف خود ددارند

شود، پاركهاي علمي از طريق ارائه فضاهاي داراي  ه مياساسي تبادل طبيعي دانش فني ديد
 سعي در جذب و استقرار شركتها و زيرساخت مناسب و نيز خدمات داراي ارزش افزوده باال

  .دارند سسات متكي بر دانش و نوآوري در مجاورت يكديگرؤم
طالعات متوسط زمان الزم براي دستيابي به اهداف پاركها، در صورت موفقيت، در برخي م   
 سال برآورد شده و در عين حال، در بسياري از مطالعات نرخ شكست پاركها باال 15 تا 10

 ولي عمدتا در ادبيات موضوع، ،)4،1993 اميراحمدي و سف؛2005، 3ژانگ( اعالم شده است
. ييد قرار گرفته استأ توسعه اقتصادي مناطق ميزبان مورد تبراي مثبت در پاركها ظرفيتوجود 
) منطقه ميزبان(اري از مطالعات نيز بر لزوم توجه پاركها به محيط و مزيتهاي محلي در بسي

 تحليل دقيق بافت اقتصادي و علمي منطقه به دليل موفقيت پاركها مسلماً .اشاره شده است
ثر در ؤميزبان، انتخاب مدل صحيح و تدوين استراتژي عملي مناسب و مديريت بازاريابي م

 بازار مناسب براي بودن مثبت پاركها در صورت ظرفيت ، بيان ديگر به؛پاركها بوده است
  .فعاليتهاي پاركها قابل بالفعل شدن است

 مطالعات خاص موردي ، به همين دليل وگذرد از ظهور پاركها در ايران مدت چنداني نمي   
ساير هاي  ه بررسي ادبيات و نقل تجرب نيزدر ايران بسيار اندك و عمده مقاالت منتشر شده

 به فعاليت پاركها پرداخته 5در ادبيات پاركها كمتر از زاويه ديد مديريت بازاريابي. ستكشورها

                                                 
3. Zhang 

4. Amirahmadi & Saff 

  ).1382كاتلر،(ريزي براي آن است  اي است كه همواره در انديشه بازار و برنامه يند منظم و آگاهانهات از فر بازاريابي عبار.5
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  25   علم و فناوري ايرانيبررسي بازار محلي پاركها
  

 

شناسايي بازار، تشخيص عوامل بازار و (با نگاه مديريت بازاريابي، تحليل بازار . شده است
 در صورت عدم.  تشخيص جايگاه پاركها در بازار ضروري استبه منظور) تخمين اندازه بازار

گيريهاي الزم در  يابي و جهت  بازار، پارك در تشخيص استراتژيها، جايگاه درخصوصمطالعه
از طرفي، عمده پاركها در  . شكست خواهد شدرسيدن به اهداف خود دچار مشكل و بعضاً

سيس شده و تا مدتها از أگذاري دولت ت كشورهاي در حال توسعه و از جمله ايران با سرمايه
با توجه به هزينه بسيار بااليي كه ايجاد پاركهاي . بانيهاي دولتي برخوردارندانواع مختلف پشتي

 انتخاب نامناسب مدل پارك ،علمي و فناوري در بر دارند، عدم توجه به بازار پارك و در نتيجه
 مطالعات مورديدادن  انجام ،لذا. پذيري پاركها را با ابهام مواجه سازد تواند توجيه مي

در . رسد ثر بر بازار هدف آنها الزم به نظر ميؤر ايران با توجه به عوامل م پاركها ددرخصوص
سيس شده در أاست تا با فرض يكسان بودن توانمندي پاركهاي فناوري تشده اين مقاله سعي 

ايران و ناديده گرفتن دانشگاهها و شهركهاي صنعتي به عنوان رقباي احتمالي پاركها، ارزيابي 
لي تحقيق و توسعه به عنوان بازار هدف پاركها و جايگاه فعلي مناطق اي از بازار مح ساده

 اي براي مطالعات آتي تواند مقدمه اين امر مي. صورت گيردميزبان هر يك از آنها در اين بازار 
  .  موضوع باشددرباره اين

ر پارك علمي استانفورد د. ريزي شدند  در آمريكا پايه1950پاركهاي علمي از اوايل دهه    
اين پارك در سال . است شدهايالت كاليفرنياي آمريكا به عنوان اولين پارك علمي جهان شناخته 

 به تمايل دليل به  ولي بعداًبود،پارك صنعتي استانفورد آن سيس شد و در ابتدا نام أ ت1951
رشد ). 1985، 6فرانكو(يافت به پارك تحقيقاتي تغيير نام ،سسات تحقيقاتيؤجذب و استقرار م

 پارك علمي 39 به طوري كه تا آن زمان فقط حدود ،اندك بود 70پاركهاي علمي تا اواخر دهه 
 و 270 بيش از 1990سال در. اي يافت اين پديده رشد فزاينده  80 ليكن از دهه ايجاد شده بود،

  ).2005ژانگ، (سيس شدندأ پارك علمي درسراسر جهان ت900 نزديك به 2000در سال 
پذيري ملل و   به عنوان عامل مهم رقابت»دانش« به دليل افزايش اهميت اين رشد سريع   

  شركتها در اواخر قرن بيستم بود كه موجب توجه روزافزون كشورهاي توسعه يافته و 

                                                 
6. Franco 
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 در هايي گزارش1970در دهه . محور شد سسات دانشؤ توسعه به حمايت از توسعه م درحال
ي نظير پارك تحقيقاتي استانفورد، پارك مثلث  نتايج مثبت فعاليت برخي پاركهاي علمباره

 و پارك 128هاي صنعتي خودجوش نظير دره سيليكون، جاده  تحقيقاتي و نيز برخي خوشه
شماري خوشه صنعتي   تعداد بي،به دنبال آن. كمبريج ارائه شد كه آنها را به الگو تبديل كرد

 حمايت كامل با  و در فناوريهاي پيشرفتهريزي شده با نام و ابعاد مختلف، با زمينه فعاليت برنامه
 در ژاپن شامل 7»تكنوپوليس ها« ، مثالبراي. وجود آمدنده يا نسبي دولتها در سراسر جهان ب

فضاهاي .  وسعتي در حد يك شهر دارند»شهرهاي علمي« و شود ميچندين منطقه و شهر 
 ناميده مي شوند »ك فناوريپار« و »پارك علمي«، »پارك تحقيقاتي«عنوان  به تر معموالً كوچك

با در برخي موارد كليه مدلها . ، فضايي در حدود يك يا چند ساختمان دارند8»مراكز رشد«و 
المللي پاركهاي   مثال، انجمن بينبراي ؛)2005ژانگ، (اند  عنوان پارك علمي نام برده شده

وجود تفاوتهايي كه بين ، با    خود از تمام انواع مختلف پاركها2002 فوريه 6در تعريف  9علمي
  : عنوان پارك علمي ياد كرده استباآنها وجود دارد، 

و هدف اصلي آن افزايش شود  مياي مديريت   حرفهانوسيله متخصصه پارك علمي سازماني است كه ب «  
ثروت در جامعه از طريق تشويق و ارتقاي فرهنگ نوآوري و افزايش قدرت رقابت در ميان شركتها و 

براي دستيابي به اين هدف، پارك علمي  .نندك نش محوري است كه در محيط پارك فعاليت ميسسات داؤم
با ايجاد انگيزش جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاهها، مراكز تحقيق و توسعه، شركتهاي خصوصي 

متكي بر يندهاي زايشي، ايجاد و رشد شركتهاي ا و از طريق مراكز رشد و فركند ميو بازارها مديريت 
اي علمي ساير خدمات ارزش افزوده را همراه با فضاهاي ه، پاركاينعالوه بر . دساز نوآوري را تسهيل مي

  ».دكنن سسات مستقر در پارك ارائه ميؤسيسات كيفي به مأكاري و ت
 تاكنون مطالعات متعددي در خصوص تشريح تفاوت مدلهاي مختلف پاركها از 1980از دهه    

هاي عملكردي، نوع مديريت و حتي مكانيسمهاي رشد صورت  ف از قبيل جنبههاي مختل  جنبه
  . دست يافت،بندي كه مورد پذيرش همگان باشد توان به دسته  ولي هنوز نمي،گرفته است

                                                 
7. Technopolis 

8. Incubator 

9. International Association of Science Parks 
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 و نوع ها در مديريت پاركهاپاركها را بر اساس ميزان مشاركت دانشگاه) 1985 (10لوئه   
كهاي تحقيقاتي، پاركهاي علمي و پاركهاي فناوري تقسيم فعاليت پژوهشي آنها به سه دسته پار

 و توجه اصلي ردبه عقيده او دانشگاه در مديريت پارك تحقيقاتي نقش كليدي دا. كرده است
سازي محصول  توجه اصلي پارك علمي به تحقيقات و نمونه. آن به پيشرفتهاي علمي است

 ضمن اينكه ميزان مشاركت ؛ توجه دارد و پارك فناوري به كاربرد تجاري فناوري پيشرفتهاست
  . وجود نداشته باشددانشگاه در مديريت پارك فناوري به حداقل رسيده و ممكن است اصالً

بين   نيز به طور مشابه عقيده دارد فعاليت اصلي پارك تحقيقاتي ايجاد همبستگي 11گريسون   
ست و در آن پيشرفت دانش دانشگاه و صنعت در زمينه فناوريهاي نوين با رهبري دانشگاه ا

 مي داند ]يا داخل آن[او پارك علمي را مكاني نزديك به دانشگاه . علمي و فناوري اهميت دارد
او . سازي محصول نيز وجود دارد اي و نمونه تحقيقات بنيادي، تحقيقات توسعهآن كه در كنار 

 و رند پيشرفته حضور دا شركتهاي تجاري داراي فناوريعقيده دارد در پاركهاي فناوري معموالً
  ).2005 ،ژانگ به نقل از 1992گريسون، (مشاركت دانشگاهي حداقل است 

استقرار شركتهاي  براي علمي را مكاني در مجاورت دانشگاه  پارك) 1989(12پورتر   
پارك تحقيقاتي داراي ارتباط معتقد است كه برخالف ديگران،  وي، .داند محور مي دانش

 فعاليتهاي برايفضايي وسيع ) قطب فناوري( و پارك  فناوري ستشگاهها با دانيظاهري كمتر
او ارتباط پارك فناوري با دانشگاه را . داردتمركز  كه بيشتر بر انتقال فناوري استدانش محور 
  .داند ضعيف مي

 براي انجام دادناو پارك علمي را مكاني .  از پارك تحقيقاتي نام نبرده است13مينشال   
به .  مجاز نيست14داند كه در آن توليد سبك سازي مي تحقيقاتي، مهندسي و نمونهفعاليتهاي 

و محدوده وسيعي از است عقيده او توجه پارك فناوري به توسعه و بهبود كيفيت محصول 

                                                 
10. Lowe 

11. Grayson 

12. Porter   

13 . Minshall                 

14. Light Manufacturing  
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وريهاي پيشرفته و خدمات را شامل ا، فعاليتهاي توليدي سبك در زمينه فنR&Dفعاليتها نظير 
 نيز نام برده و تمركز آن را بر توليد و خدمات در صنايع سنتي وي از پارك صنعتي. مي شود

  ).2005 ،ژانگ به نقل از 1983مينشال، (دانسته است 
بجز پاركهاي علمي و تحقيقاتي از پاركهاي صنعتي، پاركهاي ) 1991 (15لوگر و گلداشتاين   

 بر تحقيق و  متكيفعاليت آنها كمتراند كه  گفتهاند و  و مراكز رشد تجاري نام برده16اداري
 تمركز اصلي پارك صنعتي را بر توليد و تمركز پارك اداري را بر فعاليتهاي آنها. استفناوري 

 برايمراكز رشد تجاري فضاي ساختمانهاي چند مستاجره را . دانند مديريتي و فروش مي
  .كنند اسكان شركتهاي نوپا و كوچك ارائه مي

 را كه شامل انبارهاي بزرگ داراي 17توزيع /كهاي انباردر مطالعه جديدتري پار) 2000(لوگر   
 – را كه بر پيوند داده 18فناوري پيشرفته و لجستيك پيشرفته هستند و نيز پاركهاي صنعتي سبز

تمركز دارند، به موارد  سسات مستقر در به حداقل رساندن زباله ها و آلودگيهاؤستانده بين م
  . ده استكرقبلي اضافه 

مطالعات ياد شده، بدون آنكه مرزبندي خاصي بين انواع مدلهاي پارك با توجه به    
 و »ميزان تمركز بر فعاليتهاي تحقيق و توسعه«، تفاوت مدلهاي مختلف پاركها در گيرد صورت

 آن دسته از مدلهايي كه در متون موجود بيش از ساير  و صرفاًشود  فرض مي»وسعت پارك«
اين تعريف با وجود سادگي در درك مفهومي .  شود گرفته مير در نظ، اند نام برده شدهآن انواع 

  . است شده تا حدي تفاوتها به تصوير كشيده1نمودار در . تفاوت پاركها مفيد است
 براي محيطهاي تخصصي شود، پاركهاي تحقيقاتي عمدتاً گونه كه در نمودار ديده مي همان   

 حضور فيزيكي در اين پاركها الزاماً. دهند  ميپشتيباني تحقيق و توسعه علمي و فناوري را ارائه
  .ندا گونه پاركها به دانشگاه وابسته  ايننياز به داشتن ارتباط با صنعت ندارد و اكثراً

                                                 
15. Luger and Goldstein  

16. Office Park  
17. Warehouse/Distribution Parks 
18. Eco-Industrial Parks 
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. شوند سازگار با شركتهاي صنعتي يا تجاري طراحي مي پاركهاي صنعتي و پاركهاي تجاري   
تحقيق و توسعه علمي يا فني باشد و  ن پارك مشخصاًاآيد كه فعاليت ساكن به ندرت پيش مي

  .ندانجام دهممكن است اين گونه فعاليتها را فقط به عنوان بخشي از فعاليت تجاري خود 
گيرند و  در اين بين، پاركهاي فناوري در جايي بين فعاليتهاي تجاري و پژوهشي قرار مي   
وري يا علمي هستند و هم طور ويژه هم سازمانهايي كه دست اندركار تحقيقات و توسعه فنا به

گيري از   بهره براي به عبارتي، پاركهاي فناوري؛گيرند شركتهاي صنعتي و تجاري را در بر مي
 در اين  وشوند اند ايجاد مي وجود آمدهه فرصتهايي كه به دليل تغييرات كليدي در فناوري ب

  .پاركها توليد سبك مجاز است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ركها با توجه به ميزان تمركز بر فعاليتهاي تحقيق و توسعه انواع پا-1نمودار 

 

وسعت

قاتيپاركهاي تحقي  

مراكز 
 رشد

 پاركهاي علمي

 پاركهاي فناوري

 پاركهاي صنعتي و تجاري

R&D%   
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 و توليد در استدر پاركهاي علمي تمركز بر فعاليتهاي پژوهشي بيشتر از پاركهاي فناوري    
  .آنها مجاز نيست

 پاركها پيوند رسمي همكاري ،در واقع. تر از پاركها هستند تر و كوچك مراكز رشد كم هزينه   
آورند،  وجود ميه سسات تحقيقاتي و شركتهاي داراي فناوري پيشرفته را بؤ، م دانشگاههاميان

در حالي كه مراكز رشد وظيفه پشتيباني از شركتهاي نوپا را در نوآوري و تجاري سازي آنها به 
  . و عمده خدمات آنها با سوبسيد همراه است)2002، 19روبيني(عهده دارند 

 از طريق  افزايش ثروت در جامعهام پارك، هدفنظر از مدل يا ن  صرف،در هر صورت   
ها و استراتژيهاي اتخاذ شده توسط هر پارك براي   شيوهمسلماً.  استفعاليتهاي دانش محور

  . رسيدن به هدف، به نوع پارك بستگي دارد
) محلي( مزاياي رقابتي پايدار را در مزاياي بومي »مزيت رقابتي ملل«در كتاب ) 1990(پورتر   

سسات و شرايط ؤهمبستگي بااليي بين موفقيت رقابتي مكه وي عقيده دارد . داند مينهفته 
 اگر مدل پارك ،در اين صورت. محيطي اقتصادي و فرهنگي مكان استقرار آنها وجود دارد

 بيشتر  آن امكان موفقيت،متناسب با محيط و مزيتهاي نسبي منطقه ميزبان خود انتخاب شود
  . بودخواهد 

ت پاركها نيز بر لزوم توجه پاركها به محيط و مزيتهاي محلي اشاره شده است در ادبيا   
 فعاليت پارك علم و فناوري را براي محيط مناسب انجام شدهبيشتر مطالعات  ).2002روبيني، (

  ):1382رياحي، (كنند  چنين تشريح مي

تحقيقاتي،  دانشگاههاي تحقيقاتي، آزمايشگاههاي بودن: زير ساخت علمي و فناوري. الف
، R&D(ورانه ا مهارتهاي فن داشتنوجود، هاي اطالعاتي  شبكه وها، مراكز رشد كتابخانه

منابع غني نيروي داشتن وجود  و در بخشهاي توليدي) نوآوري و استفاده از فناوريهاي پيشرفته
  .و كارگران ماهر ن، تكنسينهااانساني آموزش ديده، كارآفرينان، پژوهشگران، مهندس

 جوامع و انجمنهاي صنعتي، اتاقهاي بودن: بر ساخت تجاري و فضاي تجاري مناسزي. ب
پذير، بانكها و مساعدتهاي  گذاريهاي ريسك بازرگاني، فرصتهاي مالي و اعتباري از طريق سرمايه

                                                 
19 . Rubini 
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هاي  هاي كسب و كار نظير پايين بودن هزينه عوامل كاهش دهنده هزينهداشتن وجود  و مالي
خدمات ارائه  معافيتها، برقراري قوانين دست و پاگير، نبودنقل، مسكن، غذا، حمل و ن

   . شبكه هاي توزيع وتخصصي مناسب، سهولت دسترسي به مواد اوليه مورد نياز
 ....اتوبان، راه آهن، فرودگاه، مخابرات، آب، برق و: زير ساخت فيزيكي. ج

 آلودگي، نبودندلپذير، محيط زندگي و كار وجود داشتن : ثر بر كيفيت زندگيؤعوامل م. د
 ....پاركها، امكانات تفريحي، ورزشي وبودن 

در بررسي مدلهاي مختلف توسعه ) 2003( سنگاپور Wharton-SMUمركز تحقيقاتي    
ترين ويژگي رشد پايدار پاركها توان   كه در تمام مدلها مهم استپاركهاي موفق نتيجه گرفته

ترك موفقيت تمام آنها دسترسي به نخبگان جذب يا خلق شركتهاي جديد است و عامل مش
  . استR&Dفني و توانمنديهاي 

 موفقيت پاركهاي فناوري را به »تكنوپول هاي جهان« در كتاب مشهور 20كستلز و هال   
كار  وجود  نيروي،  آنها  نهفته  است و همچنين»محيط بومي نوآوري«ظرفيت نوآوري كه در 

 ).2004، 21 به نقل از زايتينگر1994كستلز و هال،  (دانند ميوابسته ماهر و منابع غني سرمايه 
 ملي نوآوري كه برعملكرد نظامنيز به لزوم سنجش آن دسته از عناصر ) 2003 (22سلطاني
گذارند، و زيرساخت نوآوري يكي از آنهاست، در مطالعات امكان سنجي پاركها  ثير ميأپاركها ت

  .كيد كرده استأت
اي نيز نظير ساير بخشهاي اقتصادي تفكر  كند كه اقتصادهاي منطقه ميپيشنهاد ) 2001(پورتر    

با اين تفكر، وجه تمايز پاركها با رقباي خود كليد اصلي موفقيت . پذيري داشته باشند رقابت
 آميز در ميان كليه عوامل موفقيت. تواند براي آنها مزيت رقابتي ايجاد كند آنها خواهد بود و مي
ثر بر كيفيت زندگي و ؤت، زيرساختهاي تجاري و فيزيكي و نيز عوامل ماشاره شده در ادبيا

گذاري در كليه مناطق تجاري و  ثر بر جذب سرمايهؤفضاي تجاري مناسب از جمله عوامل م

                                                 
20. Castells and Hall 
21. Seitinger 
22. Soltani 
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 زيرساخت مناسب علمي و فناوري تنها بودن ،در واقع. يست و مختص به پاركها ناستصنعتي 
  . ستترين عامل موفقيت آنها ري و صنعتي و مهما  با ساير مناطق تجاهوجه تمايز پارك

 به عبارتي، ؛آيد وجود ميه تر اينكه بخش محلي بازار پاركها نيز از همين عامل ب نكته مهم   
و به  دشو تخمين بازار محلي پاركها بايد سطح علم و فناوري منطقه ميزبان پارك ارزيابي براي

ناوري بايد داراي مزيت نسبي در بخش علم و بياني ديگر، مناطق ميزبان پاركهاي علم و ف
بخشهاي مختلف در ) توليدات(از آنجا كه مزيت نسبي به صورت ارزش افزوده  .فناوري باشند

توان با  د، جايگاه نسبي علم و فناوري را ميشو سطح منطقه نسبت به كل كشور تعريف مي
تعداد  سسات پژوهشي و صنايع،ؤمقايسه عواملي نظير ميزان فعاليتهاي پژوهشي و نوآوري در م

نيروي انساني متخصص و توانمند در منطقه و نيز ارزش افزوده فعاليتهاي پژوهشي و توليدي  
  .نسبت به ساير مناطق سنجيد

.  در ايران بسيار كوتاه استي علم و فناوريعمر پاركها: پاركهاي علم و فناوري در ايران
 استان كشور تحت پوشش 10و فناوري در  پارك علم 13تاكنون يك شهرك تحقيقاتي و 

تحت پوشش ) فناوري( پارك يا شهرك تخصصي سهوزارت علوم، تحقيقات و فناوري و 
 فقط پاركهاي تحت پوشش وزارت اين مقالهدر . اند گذاري شده وزارت صنايع و معادن پايه

اهداف  .ند و منظور از پاركهاي علم و فناوري ايران همين گروه هستبررسي شده استعلوم 
كمك به افزايش ثروت در جامعه از طريق . 1 : چنين بيان شده استاين گروه از پاركها عمدتاً

تجاري سازي نتايج تحقيقات و تحقق ارتباط بخشهاي . 2؛ توسعه اقتصاد دانش محور
افزايش قدرت رقابت و رشد شركتهاي متكي بر . 3؛ تحقيقاتي، توليدي و خدماتي جامعه

حمايت از ايجاد و . 5؛ المللي هاي داخلي و بين به جذب دانش فني و سرمايهكمك . 4؛ دانش
 .توسعه شركتهاي كوچك و متوسط با هدف توسعه فناوري و كارآفريني

در . شود شامل فعاليتهاي هر دو نوع پاركهاي علمي و پاركهاي فناوري ميياد شده اهداف    
، زمينه فعاليت اين واحدها  استكها شدهتعريفي كه از واحدهاي فناوري مستقر در اين پار

اي، طراحي مهندسي، مهندسي معكوس، انتقال فناوري، ارائه  تحقيقات كاربردي و توسعه
اين واحدها شامل . خدمات تخصصي  و در جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات ذكر شده است

شرايطي و نيز با   صنايع يا مراكز تحقيقاتي دولتيR&Dشركتهاي خصوصي، واحدهاي 
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پاركها را از پاركهاي تحقيقاتي و از اين تعاريف نيز اين گروه . ندا  شركتهاي خارجي دانسته شده
 مراكز رشد واحدهاي فناوري نيز در مجموعه ايجاد. سازد پاركهاي تجاري يا صنعتي متمايز مي

  .وظايف اين پاركها قرار دارد
سيس أگذاري دولت ت حال توسعه، با سرمايهعمده پاركها در ايران، مانند اغلب كشورهاي در    

 ادبيات جهاني در. و تا مدتها از انواع مختلف پشتيبانيهاي دولتي برخوردار خواهند بوداند  شده
بانك (باره توان پرهيز از شتابزدگي بخش عمومي در ساختن پاركهاي علمي مشكوك است 

 باال اعالم شده و اعتقاد بر آن در برخي از مطالعات نيز نرخ شكست پاركها). 2003، 23جهاني
اميراحمدي و سف، (اي آنها مبالغه شده است  ثيرات اقتصادي ملي و منطقهأاست كه در بيان ت

 در ايران با اركهاي فناوريپاندازي  اند كه راه بيان كردهنيز ) 1382(سلطاني و بيرنگ ). 1993
اندازي فيزيكي  ر صورت راه و حتي د استبرآوردي غلط از توانمنديهاي كشور صورت گرفته

هايي خالي از سكنه يا  آنها و صرف صدها ميليارد تومان از بودجه كشور، در نهايت، مجموعه
  .اي كه با فضاي حاكم بر پاركهاي فناوري سنخيتي ندارند، عايد خواهد شد داراي سكنه

 يا عدم توجيه  كه اغلب پاركها براي نشان دادن توجيه استمطالعات نشان داده، از طرفي    
با توجه به عمر ). 1993اميراحمدي و سف، (اند  اقتصادي به يك دهه يا بيشتر زمان نياز داشته

 موفقيت يا عدم خصوصتوان در  سال است، هنوز نميشش كمتر از كوتاه پاركها كه عمدتاً
ها به طور از ديد مديريت بازاريابي در صورتي كه پارك. موفقيت پاركها در ايران اظهار نظر كرد

و مدل فعاليت بپردازند بينانه به بررسي دقيق بافت اقتصادي و علمي منطقه ميزبان خود  واقع
 يابي و اخذ استراتژيهاي مناسب بپردازند، مسلماً  و به جايگاهكنندخود را بر اساس آن انتخاب 

  .تر خواهند بود در رسيدن به اهداف خود موفق
و جذب آنها  ورا رشد و فعاليت شركتهاي فنبرايحيط مناسب  از طريق ايجاد مپاركها عمالً   

 ،لذا. كنند و ارائه خدمات داراي ارزش افزوده باال به ايشان در جهت اهداف خود حركت مي
اين . بازار هدف آنها را متشكل از گروههاي زير دانست و سساتي خدماتيؤتوان آنها را م مي

   :المللي است اي و بين بازار شامل بازار محلي، منطقه

                                                 
23. Wold Bank 
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سسات خصوصي يا دولتي كه در امر تحقيق و توسعه در فناوريهاي مورد توجه پارك  ؤشركتها و م •
  . كنند فعاليت مي

 بر پايه نوآوري در فناوريهاي اي شركتهاي كوچك و متوسط كه محصوالت يا خدمات خاص و ويژه •
حدهاي غير توليدي يا داراي توليد وا( و از رشد بااليي برخوردارند كنند ارائه ميمورد توجه پارك 

 .)سبك

 .توجه پارك درمنطقه زمينه فناوريهاي مورد گذاري در مند به سرمايه هشركتهاي خارجي عالق •

سسات مستقر در پارك نقش مهمي در ايجاد نام و نشان پارك ؤ اولين گروههاي ممسلماً   
هاي پاركهاست، اين  ترين جاذبه همافزايي يكي از م  همظرفيت از آنجا كه وجود ،در واقع. دارند

 اولين گروه معموالً. كنند مشتريان زمينه جذب ساير شركتهاي فناور در پارك را فراهم مي
زيرساخت علم و فناوري منطقه ميزبان پارك تعيين . شوند مين ميأمشتريان از بازار محلي ت

  .كننده ساختار بازار محلي پاركهاست
براي بررسي جايگاه نسبي علم  : ناطق ميزبان پاركها در ايرانجايگاه نسبي علم و فناوري م

و فناوري مناطق ميزبان پاركها الزم است موقعيت فعاليتهاي پژوهشي و نيز فعاليتهاي صنعتي 
كننده و هم توليدكننده فناوري و نوآوري، در هر يك از مناطق  ، به عنوان هم مصرف)توليدي(

در ادامه مقايسه جايگاه تحقيق و توسعه و . ايسه شوندبررسي و سپس، با شاخصي تركيبي مق
نيز صنعت توليدي از طريق شاخصهايي متشكل از تعداد واحدهاي فعال، تعداد محققان و 

، ]داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و باالتر[نيروي انساني متخصص شاغل در صنعت توليدي 
براي تعيين ميزان رشد .  استگذاري صورت گرفته ارزش افزوده فعاليتها و ارزش سرمايه

  .فعاليتها رشد ارزش افزوده فعاليتها بررسي شده است
 در نگاه اوليه به نظر :جايگاه نسبي مناطق ميزبان پاركها در فعاليتهاي تحقيق و توسعه

شوراي عالي انقالب ( 24بلوغ كافي نيستداراي رسد كه فعاليتهاي پژوهشي در ايران  مي

                                                 
كيد أوري در منطقه ميزبان پاركها ت با وجودي كه در بيشتر مقاالت منتشر شده بر لزوم وجود زيرساخت غني علمي و فنا.24

 صورت R&Dسيس پاركهاي علمي در مناطق داراي فعاليت ضعيف أ با پاراداكس تارتباطشده است، برخي پژوهشها نيز در 
 ,Souitaris and Daskalopoulos( برچگونگي مديريت پاركها در اين گونه مناطق تمركز داشته اندگرفته است كه عمدتاً

2000(.  
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نشان دهنده ) 1382( كالن علم و فناوري در جمهوري اسالمي ايران ارزيابي). 1382فرهنگي، 
آن است كه كشور ايران در مقايسه با كشورهاي موفق و حتي نسبت به سطح متوسط 

 در R&Dطبق معيارهاي يونسكو سطح مطلوب هزينه . المللي جايگاه مناسبي ندارد بين
  و در هر   است(GDP)ي  درصد از توليد ناخالص داخل5/1كشورهاي در حال توسعه 

در كشور ايران منابع مالي .  دانشمند وجود داشته باشد380يك ميليون نفر جمعيت بايد 
هاي تحقيق و  شود و ارزيابي مشخصي از كل هزينه تحقيقات عمدتاً از طريق دولت تأمين مي

دجه ، نسبت بو1380 تا 1376توسعه وجود ندارد، ولي طبق گزارش عملكرد دولت در سالهاي 
 درصد نوسان داشته 43/0 درصد تا 29/0 بين  (GDP)تحقيقات به توليد ناخالص داخلي

شوراي ( نفر بوده است 390 تعداد محققان در هر يك ميليون نفر 1379البته، در سال . است
 ).1382ب فرهنگي،  عالي انقال  

 داراي فعاليت ، تعداد واحدهاي1381از طرفي، مطابق گزارش مركز آمار ايران در سال    
R&D واحد فعاليت اصلي 378 واحد است كه از اين تعداد فقط 1396 در كشور R&D 
% 52تقريباً ( واحد 721از تعداد اخير، . شود  و در مابقي فعاليت فرعي محسوب مياند داشته
. ندهستعالي يا حوزه علميه  و بقيه وابسته به آموزش) توليدي(واحدهاي صنعتي ) كل

  .تي يادشده عمدتاً شامل صنايع بزرگ مي شوندواحدهاي صنع
در مناطق ميزبان  توسعه هاي داراي فعاليت تحقيق و اي از آمار واحد  خالصه1جدول    در 

 2درجدول   براي مقايسه و تعيين سطح نسبي تحقيق و توسعه،.شده استپاركها در ايران ارائه 
شده تحقيق و توسعه محاسبه  هايرتبه و شاخص كشوري هر يك از مناطق ميزبان در متغير

 ، و در واقع استشاخص كلي محاسبه شده ميانگين چهار شاخص ذكر شده بوده. است
اي از وضعيت تحقيق و توسعه مناطق ميزبان پاركها در ايران يا همان موضع نسبي  مقايسه

فرعي در ثير شاخصهاي أ ت، به عبارتي؛دهد دست ميه مناطق در فعاليتهاي تحقيق و توسعه را ب
  .محاسبه شاخص كلي تحقيق و توسعه يكسان فرض شده است
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 )1381 (مناطق ميزبان پاركها فعاليت تحقيق و توسعه به تفكيك اي داريها خالصه آمار واحد - 1جدول

طقه ميزبان من
 پارك

تعداد واحدهاي 
 فعال

 تحقيق و توسعه

تعداد 
  محققان

 تحقيق ارزش افزوده
  و توسعه

 1381در سال 
 )ميليون ريال(

ارزش 
گذاري  سرمايه

  تحقيق و توسعه
  1381در سال 

  نرخ رشد
ارزش افزوده 
  تحقيق و توسعه

1381-1379  
 63,34 702147 1430187  19330 1396 كل كشور

 127,14 23957 51788 807 55  شرقي آذربايجان
 174,21  30861 187498 1715 141 اصفهان
 -7,95 385884 510406 7213 443 تهران

  251,39 31395 104462 1515 93 خراسان
 642,31 42010 40122 441 58 سمنان
 862,47 12346 96882 534 64 فارس
 71,92 11580 17697 353 16 كرمان
 125,29  25629 66062 581 53 گيالن
 434,22  13412 32897 236 45 مركزي

 416,84 4262 15588 200 38 يزد

  1381يج طرح آمارگيري از فعاليتهاي تحقيق و توسعه كشور،  مركز آمار ايران ، نتا:منبع
  

 )1381( مقايسه مناطق ميزبان پاركها -2جدول

تعداد واحدهاي 
 فعال

 تحقيق و توسعه
  تعداد محققان

 ارزش افزوده
 تحقيق و توسعه

 )ميليون ريال(

ارزش 
گذاري  سرمايه

  تحقيق و توسعه
  1381در سال 

 يزبان پاركطقه ممن

  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه

شاخص 
كلي 

تحقيق و 
 توسعه

 5/9 14/6 7 75/9 7 49/10 5  42/11  7 آذربايجان شرقي

 7/24 93/7 4 46/36 2 18/23 2 05/31  2 اصفهان

 100 100 1 100 1 100 1 100  1 تهران

 2/17 07/8 3 12/20 3 39/20 4 09/20  4 خراسان

 9/8 82/10 2 46/7 9 38/5 10 1/12  6 سمنان

 5/10 13/3 11 63/18 4 68/6 9 47/13  5 فارس

 2/3 93/2 12 04/3 17 15/4 11 51/2  15 كرمان

 4/9 58/6 6 56/12 5 36/7 8 96/10  8 گيالن

 3/5 41/3 10 04/6 10 52/2 16 13/9  9 مركزي
 3/3 03/1 18 63/2 18 01/2 18 53/7  10 يزد
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اي بسيار زياد از ساير مناطق  شود، تهران با فاصله ده مي اين جداول مشاهدرگونه كه  همان   

 رندپس از آن به ترتيب اصفهان و خراسان  قرار دا. تر از ديگران قرار دارد در موقعيتي درخشان
  .اند  دادهتخصيص كمتري را به خود و ساير مناطق سهم نسبتاً

ناطق مختلف نشان دهنده م از آنجا كه رشد ارزش افزوده فعاليتهاي تحقيق و توسعه در   
در امر پژوهش است، اين شاخص به عنوان ) وجود مزيت نسبي( پيشرفت در منطقه ظرفيت

 جايگاه مناطق ميزبان با توجه به 2و  در نمودار شناخته شاخص رشد منطقه در امر پژوهش 
 فواصل زياد بين شاخصهاي مناطق،  داشتنبه دليل وجود. ارائه شده است ياد شدهشاخص 

اگرچه تعداد محقق در مناطق در شاخص . اند بندي شده لگاريتمي درجهمقياس حورها در م
كلي تحقيق و توسعه منطقه مورد توجه قرار گرفته است، ليكن از آنجا كه نيروي انساني عاملي 

ها   توجه بيشتر در نمودار توسط بزرگي دايرهبرايبسيار مهم در ايجاد مزيت نسبي است، 
 تهيه 25اين نمودار با الهام از ماتريس مشهور گروه مشاور بوستون.  استده شدهنشان دا مجدداً

 دهنده شاخص كلي تحقيق و محور افقي نشانگونه برداشت كرد كه توان اين   مي.ه استدش
توسعه يا به عبارتي، سهم منطقه از كل بازار داخلي تحقيق و توسعه در ايران و محور عمودي 

اي كه نمودار را به چهار قسمت تقسيم  خطوط تيره .ازار محلي استدهنده ميزان رشد ب نشان
 حداقل سهم و ميزان رشد مورد انتظار ،اند، ميانگين كشوري شاخصها و به بيان ديگر كرده

  .فعاليتهاي تحقيق و توسعه در مناطق برگزيده هستند
بخش شامل مناطقي اين . يزد، كرمان و مركزي قرار دارندشهرهاي ، 2 از نمودار 1در بخش    

شاخص تحقيق و توسعه در اين بخش از متوسط كشوري . با موضع رقابتي ضعيف است
اند كه  ولي مناطقي كه در اين بخش قرار دارند رشد بااليي را از خود نشان داده. تر است پايين
اين مناطق در .  موفقيت در اين مناطق باشدظرفيتتواند نشانه نوعي مزيت نسبي و  مي

 ولي در ، را دارند2 دشواري قرار دارند و اگرچه امكان حركت به سمت بخش وضعيت
 شهر رشد.  را نيز دارند4صورت عدم توجه و مديريت ناكارآمد امكان افت به سمت بخش 

                                                 
25. Boston Consulating Group (BCG) 
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الزم .  و شرايط نامساعدتري نسبت به دو منطقه ديگر دارداستكرمان نزديك به متوسط ملي 
ن هر احجم كم تعداد محقق. مناطق نيز توجه داشته باشيمن اين ااست به وضعيت تعداد محقق

  . سه منطقه ميزبان، وضعيت آنها را در امر تحقيق و توسعه دشوارتر خواهد كرد
 و پس از آنها  مناطق بيشتري از ديگر، مناطق اصفهان و خراسان با فاصله نسبتا2ًدر بخش    

اين گروه داراي شاخص . رفته اندفارس، آذربايجان شرقي، گيالن و سمنان قرار گمناطق 
.  و از رشد باالتر از ميانگين نيز برخوردارندهستندتحقيق و توسعه بيش از ميانگين ملي 

 ، و آينده روشني در امر تحقيق و توسعه دارندظرفيت ،مناطقي كه در اين بخش قرار دارند
زبان در اين گروه شاخص برخي از مناطق مي. حفظ موقعيت خود تالش كنندبراي اگرچه بايد 

در اين بسيار نزديك به ميزان متوسط است و )  سمنانبه خصوصفارس، آذربايجان، گيالن و (
اين مناطق در صورت عدم توجه ممكن است به سمت .  است كمترن نسبتاًاتعداد محققمناطق 
  . حركت كنند1بخش 

  

  
  

  هاي تحقيق و توسعه جايگاه نسبي مناطق ميزبان پاركهاي ايران در فعاليت-2نمودار 
  .ن در منطقه استاها نشان دهنده تعداد محقق مساحت دايره
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اين بخش .  قرار دارد3اي است كه در بخش  تهران با فاصله زياد از ساير مناطق تنها منطقه   
 ولي با رشد كم است و به نوعي ،دهنده شاخص كلي باال يا سهم باال در تحقيق و توسعه نشان

طور كه مشاهده  همان. دهد در فعاليتهاي تحقيق و توسعه را نشان ميبلوغ نسبي تهران 
اي است كه داراي رشد منفي ارزش افزوده فعاليتهاي تحقيق و توسعه  شود، تهران تنها منطقه مي

. گذاري كم بازده در تحقيق و توسعه اين منطقه باشد تواند نشان دهنده سرمايه اين امر مي. است
 اين نشان دهنده موضع قوي، است و داراي بيشترين تعداد محقق يريچشمگتهران با اختالف 

  .استاين منطقه پذيري  قابل دفاع، مولد و داراي كمترين آسيب
 تعيين جايگاه نسبي براي): توليدي(جايگاه نسبي مناطق ميزبان پاركها در فعاليتهاي صنعتي 

 3جدول در . شده است عمل ،عهمناطق ميزبان در صنعت، مشابه با تعيين جايگاه تحقيق و توس
  .  شده استهاي صنعتي در مناطق ميزبان پاركها در ايران ارائه اي از آمار واحد خالصه

 رتبه و شاخص كشوري هر يك از مناطق ميزبان در متغيرهاي صنعت محاسبه 4در جدول 
اي از   و مقايسهاستشاخص كلي محاسبه شده، ميانگين چهار شاخص ذكر شده . شده است

وضعيت فعاليتهاي صنعتي مناطق ميزبان پاركها در ايران يا همان موضع نسبي مناطق در 
شاخصهاي فرعي در محاسبه شاخص كلي صنعت ير ثأت .دهد دست ميه فعاليتهاي صنعتي را ب

  .يكسان فرض شده است
ي ا شود، در فعاليتهاي صنعتي نيز تهران با فاصله  اين جداول مشاهده مي درگونه كه همان  

اصفهان  مناطق پس از آن. تر از ديگران قرار دارد بسيار زياد از ساير مناطق در موقعيتي درخشان
 كمتري را  و ساير مناطق سهم نسبتاًرندو سپس خراسان، آذربايجان شرقي و مركزي  قرار دا

  .اند  دادهتخصيصبه خود 
  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1386 ،44شماره  ،عالي ريزي در آموزش وهش و برنامهپژلنامه فص  40
  

 

 )1382 (مناطق ميزبان پاركهاتفكيك  بهل داراي بيش از ده نفر شاغ ي صنعتيها خالصه آمار واحد - 3جدول 

 

تعداد واحدهاي 
صنعتي داراي بيش 
 از ده نفر شاغل

تعداد نيروي انساني 
در صنعت با شاغل 

 كارشناستحصيالت 
  و باالتر

 ارزش افزوده
  صنعت

 1382در سال 
 )ميليون ريال(

ارزش سرمايه 
گذاري در 
  صنعت

  نرخ رشد
ارزش افزوده 

  صنعت
1382 -1380  

 31/64 10640408 142420878 79731 480316 كل كشور

 36/62 408382 6718917 4219 34964 آذربايجان شرقي
 8/106 739535 21788463 8846 55213 اصفهان
 7/69 4382382 46567688 27764 108794 تهران

 43/78 603904 6632796 4918 52642 خراسان
 89/65 117423 1105515 994 4397 سمنان
 09/59 320007 3997156 2297 18638 فارس
 87/1 104693 3150733 1477 11701 كرمان
 46/36 265320 2186394 2519 17121 گيالن
 22/33 608282 9644453 6316 9516 مركزي

 64/73 102539 2387406 1649 13577 يزد

  1383 ،1381، سالنامه هاي كشوري 1381 سرشماري عمومي كارگاهي ، مركز آمار ايران:منبع
  

 )1382( مقايسه مناطق ميزبان پاركها - 4جدول 

تعداد واحدهاي 
صنعتي داراي بيش از 

 ده نفر شاغل

تعداد نيروي انساني 
در صنعت با شاغل 

 كارشناستحصيالت  
  و باالتر

   صنعتارزش افزوده
 1382در سال 

 )ميليون ريال(

گذاري  ارزش سرمايه
طقه ميزبان من  در صنعت

 پارك

  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه  شاخص  رتبه

شاخص 
كلي 
 صنعت

 3/17 24/9 7 32/14 5 94/14 6 81/30 4 شرقي آذربايجان
 2/36 81/16 3 72/46 2 66/31 2 79/49 2 اصفهان
 100 100 1 100 1 100 1 100 1 تهران

 2/23 71/13 5 13/14 6 47/17 4 38/47 3 خراسان
 6/2 6/2 13 25/2 17 29/3 15 17/2 23 سمنان
 8/9 22/7 8 46/8 9 8 9 51/15 6 فارس
 8/5 31/2 16 64/6 10 04/5 12 01/9 13 كرمان
 4/8 98/5 9 57/4 14 8/8 8 09/14 7 گيالن
 16 81/13 4 61/20 4 52/22 3 96/6 15 مركزي

 9/5 26/2 17 5 13 66/5 11 77/10 10 يزد

 پيشرفت منطقه ظرفيتدهنده  ف نشاناز آنجا كه رشد ارزش افزوده صنعت در مناطق مختل   
 اين شاخص را به عنوان شاخص رشد صنعتي منطقه ،در صنعت است) وجود مزيت نسبي(
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نشان  جايگاه مناطق ميزبان با توجه به ميزان رشد صنعتي در آن مناطق 3 دانسته و در نمودار
  . داده شده است

اگرچه تعداد نيروي . بندي شده است  فقط محور افقي در مقياس لگاريتمي درجه3 در نمودار   
انساني داراي تحصيالت عالي در شاخص كلي صنعت منطقه مورد توجه قرار گرفته است، 

 توجه براي ليكن از آنجا كه نيروي انساني عاملي بسيار مهم در ايجاد مزيت نسبي است، مجدداً
گونه برداشت وان اين ت مي نشان داده شده است وها   بزرگي دايرهبه صورتبيشتر در نمودار 

يا به عبارتي، سهم ) وجود مزيت رقابتي(دهنده شاخص كلي صنعت محور افقي نشان كرد كه 
منطقه از كل بازار داخلي فناوري در ايران و محور عمودي نشان دهنده ميزان رشد صنعت يا 

رده اي كه نمودار را به چهار قسمت تقسيم ك خطوط تيره. وجود مزيت نسبي در منطقه است
 حداقل سهم و ميزان رشد مورد انتظار ،به بيان ديگر و است، ميانگين كشوري شاخصها

  . فعاليتهاي صنعتي در مناطق برگزيده  است
اين مناطق شاخص صنعتي ضعيف و .  يزد و سمنان قرار دارند مناطق،3 نمودار 1در بخش   

تواند نشانه  اند كه مي داده ولي رشد بااليي را از خود نشان دارند،كمتر از متوسط كشوري 
اين مناطق در وضعيت .  موفقيت در اين مناطق باشدظرفيتداشتن نوعي مزيت نسبي و 

   ولي در صورت ، را دارند2دشواري قرار دارند و اگرچه امكان حركت به سمت منطقه 
ن سمنامنطقه رشد .  را نيز دارند4عدم توجه و مديريت ناكارآمد امكان افت به سمت منطقه 

الزم است به .  يزد دارد منطقه و شرايط نامساعدتري نسبت بهاستنزديك به متوسط ملي 
  .شود سمنان نيز توجه  منطقهحجم كم تعداد نيروي انساني

اين گروه داراي شاخص . اند  فقط سه منطقه تهران، اصفهان و خراسان قرار گرفته2در بخش    
مناطقي كه در . باالتر از ميانگين نيز برخوردارند و از رشد هستندصنعتي بيش از ميانگين ملي 

 حفظ براي اگرچه بايد ، و آينده روشني در فعاليتهاي صنعتي دارندظرفيتاين بخش قرار دارند 
 زيادي با ميزان شاخص مناطق ميزبان در اين گروه فاصله نسبتاً. موقعيت خود تالش كنند

 و در  استت عالي بااليي  نيز برخوردارو از حجم نيروي انساني داراي تحصيالرد متوسط دا
  .مجموع، موقعيت مناسب و با ثباتي دارد
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دهنده شاخص  اين بخش نشان. قرار دارند 3آذربايجان شرقي و مركزي در بخش    مناطق 
 ولي با رشد كم است و به نوعي بلوغ نسبي صنعت ،كلي باال يا سهم باال در فعاليتهاي صنعتي

كرده شاغل در صنايع اين مناطق  حجم نيروي انساني تحصيل. دهد  ميدر اين مناطق را نشان
اين بخش نشان دهنده موضع قوي، قابل دفاع و مولد مناطق آدربايجان شرقي و . نيز باالست

  .مركزي در فعاليتهاي صنعتي است
. دان قرارگرفته  نمودار4وكرمان دربخش  يعني فارس،گيالن؛منطقه ميزبان پارك، سه سفانهأمت   

. نموداراست 3سمت بخش حركت بهبراي دهنده توان ضعيف اين مناطق  اين بخش نشان
از  كمتر افزوده صنعت آنها نيز تر از متوسط و رشد ارزش شاخص صنعتي اين مناطق پايين

  .طلبد بسيارزيادي را مي ديگرازنمودارتالش سمت بخشي حركت اين مناطق به. است ملي  ميانگين
 

 
   جايگاه نسبي مناطق ميزبان پاركهاي ايران در فعاليتهاي صنعتي-3نمودار 

 و باالتر در منطقه كارشناسيها نشان دهنده تعداد نيروي انساني شاغل در صنايع با تحصيالت  مساحت دايره
  .است
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ركيبي شاخص علم و فناوري در واقع، ت: جايگاه نسبي علم و فناوري مناطق ميزبان پاركها 
به دليل آنكه . از شاخص كلي تحقيق و توسعه و شاخص كلي صنعت در مناطق ميزبان است

دهد، سعي شده است تا با  نمودار تصويري درك بهتري از موقعيت نسبي مناطق به ما مي
در اين نمودار .  جايگاه نسبي علم و فناوري مناطق ميزبان نشان داده شود4استفاده از نمودار 

نشان دهنده شاخص تحقيق و توسعه و محور عمودي نشان دهنده شاخص صنعت محور افقي 
بزرگي . اند بندي شده هر دو محور افقي و عمودي در مقياس لگاريتمي درجه. مناطق است

ها مجموع نيروي انساني محقق و شاغالن داراي تحصيالت عالي صنايع منطقه را شامل  دايره
اي  توان مقايسه اند و بدين وسيله مي ره نشان داده شدهمحققان با رنگ سياه در داي. شود مي

  .اجمالي بين نسبت آنها نيز انجام داد
 2بخش . مفهوم بخشهاي مختلف اين نمودار با نمودارهاي پيشين متفاوت است   

در اين بخش مناطق تهران، اصفهان، خراسان و آذربايجان شرقي قرار . ترين بخش است برجسته
 ، هم در تحقيق و توسعه و هم در صنعت،ناطق به دليل دارا بودن مزيتهاي نسبياين م. اند گرفته

) تحقيقاتي، علمي، فناوري و صنعتي يا تجاري( را براي ايجاد انواع پاركها ظرفيتبهترين 
 زيادي با  با توجه به لگاريتمي بودن مقياس محورها، آذربايجان شرقي فاصله نسبتاً،البته. دارند

 و به دليل نزديكي با شاخص ميانگين كشوري تحقيق و توسعه موقعيتي رد داسه منطقه ديگر
فعاليت در اين منطقه به صورت پارك صنعتي يا تجاري و كه رسد  تر دارد و به نظر مي ضعيف

 فعاليت پارك تحقيقاتي وابسته به .امكان موفقيت باالتري برخوردار باشد نيز مركز رشد از
 ايجاد برايتر  خص تحقيق و توسعه و رسيدن به موقعيت مناسبدانشگاه نيز در افزايش شا

  .پارك علم و فناوري سودمند است
 سمنان در  منطقهيزد و كرمان در آن قرار دارند ومناطق ترين بخش است كه   ضعيف4بخش   

 اين مناطق از شاخص علم و فناوري ،سفانهأمت.  قرار گرفته است3مرز اين بخش با بخش 
گذاري كالن در توسعه پاركها داراي توجيه   و ممكن است سرمايهيستنددار نمناسبي برخور

 موقعيت اين مناطق نياز به مديريتي بسيار قوي و كارآمد و تالش ي ارتقابراي. كافي نباشد
 مراكز رشد داراي  فعاليت پاركها در اين مناطق به صورت صرفاً كهآيد به نظر مي. بسيار است
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جم نيروي انساني اين مناطق نيز از ساير مناطق كمتر و اين امر نيز ح. توجيه بيشتري باشد
  منطقه با توجه به رشد باالي،البته. دليلي ديگر بر نامناسب بودن موقعيت كنوني آنهاست

ن در كل نيروي انساني داراي او نيز نسبت باالي محقق سمنان در امر تحقيق و توسعه
ورت پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه را نيز عالي اين منطقه، فعاليت به ص تحصيالت

  .سازد پذير مي توجيه
تر  فارس و گيالن قرار دارند كه شاخص تحقيق و توسعه در آنها مناسبمناطق  3در بخش    

فعاليت به صورت پارك تحقيقاتي و علمي و نيز مراكز رشد در اين . از شاخص صنعت است
 و نيز حجم نيروي 4ه به نزديكي اين مناطق به مرز بخش  با توج،البته. مناطق توجيه پذير است

 افزايش فاصله خود از برايشود  و پيشنهاد ميرسند  ميپذير به نظر  انساني، اين مناطق آسيب
 فعاليت پاركهاي اين براي، 2 و سپس بخش 3 و حركت به سمت ميانه بخش 4مرز بخش 

  .ريزي شود  يا مراكز رشد برنامهمناطق به صورت پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها
 متفاوت با  است، وضعيتي كامال1ً منطقه مركزي كه تنها منطقه حاضر در بخش ،در اين ميان  

 باالي نيروي انساني داراي تحصيالت منطقه مركزي با داشتن حجم نسبتاً. دارد مناطق ساير
 شاخص تحقيق و  در صنعت و دارا بودن شاخص صنعتي قابل قبول ازكارشناسيبيش از 

ن ادر ساير مناطق محقق. ن در آن بسيار كم استاتوسعه مناسبي برخوردار نيست و نسبت محقق
 منطقه دهند، ولي در در حدود يك ششم يا بيشتر از نيروي انساني متخصص را تشكيل مي

 متفاوت با  اين نشان دهنده الگويي كامالً ومركزي اين نسبت در حدود يك دوازدهم است
فعاليت پارك در اين منطقه به صورت پارك صنعتي يا كه آيد   به نظر مي.  مناطق استساير

حقيقاتي و علمي در اين منطقه تايجاد پارك . آميزتر از پارك فناوري باشد تجاري بسيار موفقيت
تواند به حركت منطقه به سمت   ولي فعاليت به صورت مركز رشد ميپذير نيست، توجيه
 با توجه به مباحث انجام شده، موقعيت پاركهاي علمي در 5جدول  در .دكن كمك 2بخش

  .شده استبندي   شرايط موجود و بهبود شرايط جمع
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   جايگاه نسبي علم و فناوري مناطق ميزبان پاركها در ايران-4نمودار 

  . عالي درصنايع منطقه است ن داراي تحصيالتن و شاغالامحققددهنده تعدا ها نشان بزرگي دايره
  

  موقعيت پاركهاي علم و فناوري ايران در شرايط موجود و شرايط مطلوب– 5جدول 
 شرايط مطلوب شرايط موجود نطقه ميزبانم

  پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه،  تجاري، مراكز رشد_پارك صنعتي آذربايجان شرقي
  تجاري_پارك علم و فناوري، پارك صنعتي

  پارك تحقيقاتي،  پارك علم و فناوري اصفهان
 تجاري_پارك صنعتي

  پارك تحقيقاتي،  پارك علم و فناوري
 تجاري_پارك صنعتي

  پارك تحقيقاتي،  پارك علم و فناوري تهران
 تجاري_پارك صنعتي

  پارك تحقيقاتي،  پارك علم و فناوري
 تجاري_پارك صنعتي

  ك علم و فناوريپارك تحقيقاتي،  پار خراسان
 تجاري_پارك صنعتي

  پارك تحقيقاتي،  پارك علم و فناوري
 تجاري_پارك صنعتي

 پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه مراكز رشد سمنان
 پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه راكز رشدم فارس
 پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه مراكز رشد كرمان
 پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه راكز رشدم گيالن
 كز رشدتجاري، مرا_پارك صنعتي تجاري، مراكز رشد_پارك صنعتي مركزي

 پارك تحقيقاتي وابسته به دانشگاه مراكز رشد يزد

  
  گيري نتيجهبحث و 

در اين مقاله با توجه به اهميت زير ساخت علمي و فناوري منطقه ميزبان پاركهاي علم و 
طق ميزبان پاركها در اي از جايگاه فعلي علم و فناوري منا فناوري در موفقيت آنها ارزيابي ساده
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دهنده تفاوتهاي مشخص در بافت علم و  ارزيابي به عمل آمده نشان. ايران به عمل آمده است
كارگيري مدلها و استراتژيهاي متفاوت   كه بر لزوم بهستفناوري مناطق مختلف ميزبان پاركها

ساير مناطق شاخص علم و فناوري در تهران فاصله چشمگيري با . شود كيد ميأدر هر منطقه ت
 و هر سه رند اصفهان و خراسان با فاصله زياد از ساير مناطق قرار دا مناطقپس از آن. دارد

 در ساير مناطق ميزبان شاخصهاي .هستندمنطقه مستعد فعاليت انواع پاركهاي علمي و فناوري 
وري  و در برخي موارد حتي از متوسط كشرد مطلوبي قرار نداعلم و فناوري در وضعيت كامالً

گونه پاركها را  تواند فعاليتهاي بازاريابي و جذب مشتريان در اين اين امر مي. تر هستند نيز پايين
لذا، انتخاب مدل صحيح و تدوين استراتژي عملي مناسب و . با چالش جدي مواجه سازد

  .ثر در اين پاركها بسيار ضروري استؤمديريت بازاريابي م
 از آمار ارائه شده توسط مركز آمار ايران استفاده شده است، از آنجا كه در اين مقاله صرفاً   

در آمار مورد استفاده فقط به واحدهاي داراي . نقايص زيادي در برآورد شاخصها وجود دارد
سسات آموزشي و ؤ متعلق به صنايع بزرگ هستند و نيز م صنايع كه عمدتاR&Dًمجوز 

 ولي واحد رندوهشي داژ كه فعاليت پ،وچكپژوهشي پرداخته شده است و دربرگيرنده صنايع ك
مدرك  نيروي انساني شاغل در صنعت كه داراي  خصوص در.شود ندارند، نمي R&Dرسمي 

 نفر 10 و باالتر هستند نيز فقط از آمار مربوط به كارگاههاي صنعتي داراي تحصيلي كارشناسي
هاي بسيار كوچك و نيز  دسترسي به آمار شركت،سفانهأشاغل و بيشتر استفاده شده است و مت
 ،عالوه بر موارد ياد شده. ورانه خدمات وجود نداشتاشركتهاي فعال در برخي بخشهاي فن

 ميزان پيشرفته بودن صنايع ،ورانه در بخشهاي توليدي و به عبارت ديگرابايد به مهارتهاي فن
از . شتترين شاخصهاي زيرساخت علم و فناوري نيز توجه دا منطقه به عنوان يكي از مهم

يندهاي جديد باشد، در اين صورت اسيس پاركها ايجاد محصوالت و فرأطرفي، اگر هدف از ت
. يند نوآوري استا تنها يكي از وروديهاي فرR&D.يند نوآوري بسيار حساس باشيمابايد به فر

گيرند كه   صورت ميR&Dبسياري از نوآوريهاي پرارزش در خارج از آزمايشگاههاي
 .نيستاز اين گونه فعاليتها در ايران موجود  آماري ،سفانهأمت

ميزان و چگونگي استفاده از فناوري پيشرفته در صنايع منطقه ميزبان نيز بايد در شاخص    
 نقشي براي  استفاده از تجهيزات پيشرفته در اگر چه معموالً. صنعت مورد توجه قرار گيرد
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يند توليد افاده از تجهيزات پيشرفته در فرشود، با اين حال است  نميدر نظر گرفتهايجاد نوآوري 
  . است دانش تخصصي آن ،نشاني از توانمنديهاي فناوري يك شركت و در واقع

 به منظور شناخت بيشتر سطح علم و فناوري در مناطق ،با توجه به محدوديتهاي ياد شده   
  .مختلف كشور مطالعات و پژوهشهاي بيشتر در اين زمينه ضروري به نظر مي رسد

  
  منابع
   فارسي. الف

 ؛»پارك فناوري، سازنده صنايع فردا و ايجاد فرصتهاي شغلي بر پايه نوآوري« ؛)1382(، پريسا رياحي .1
 .1382، اراك، بهمن زيانداز و راهكارهاي توسعه اشتغال در استان مرك همايش چشم

  ؛»ي نوآوري ايرانپاركها و مراكز رشد در نظام مل« ؛)1382( سلطاني، بهزاد و علي مرتضي بيرنگ .2
، اصفهان، آذر هفتمين كنگره سراسري همكاريهاي دولت، دانشگاه و صنعت براي توسعه ملي

1382.  
: ، تهرانمديريت استراتژيك و استراتژي هاي صنعتي و تجاري ؛)1382(، عبدالحميدشمس .3

 .سسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزيؤانتشارات م

زيابي علم و ار ؛)1382(نگي، هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علميعالي انقالب فره شوراي .4
 . تهران،)يابي كالنزاولين ار(فناوري در جمهوري اسالمي ايران، 

 ترجمه ريزي، اجرا و كنترل، برنامه مديريت بازاريابي، تجزيه و تحليل، ؛)1382(كاتلر، فيليپ  .5
  .انتشارات آتروپات: بهمن فروزنده، تهران

 www.sci.org.ir.  ايرانكز آمارمر .6

  
  التين. ب

1. Amirahmadi, H. and G. Saff (1993); "Science Parks: A Critical 
Assessment"; Jounal of Planning Literature, Vol. 8, No. 2, pp. 107-123. 

2. International Association of Science Parks, www.iasp.ws 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  1386 ،44شماره  ،عالي ريزي در آموزش وهش و برنامهپژلنامه فص  48
  

 

3. Lowe, J. (1985); “Science Parks in the UK”; Lloyds Bank Review, Vol. 
156, pp. 31-42. 

4. Luger, M. I. (2000); Science and Technology Parks at the Millennium: 
Concept, History, and Metrics; Paper Prepared for Presentation at the 
Songdo Techno Park International Symposium, Technopark, Innovation 
and Regional Development in the Knowledge-Based Economy, Inchon, 
Korea, March 30. 

5. Luger, M. I. & H. A. Goldstein (1991); Technology in the Garden: 
Research Parks and Regional Economic Development; The University 
of  North Carolina Press, Chapel Hill & London. 

6. Porter, Michael E. (2001); “Regions and the New Economics of 
Competition”; pp. 155-156, in Scott, Allen (Ed); Global City-Regions. 
Trends, Theory, Policy; Oxford University Press. 

7. Porter, Michael E. (1990); The Competitive Advantage of Nations; The 
Free Press, New York. 

8. Porter, R. B. (1989); “Science Parks – the European Dimension” in H. 
Sunman (Ed.); The Role of Science Park in the Promotion of Innovation 
and the Transfer of Technology; pp.19–24. 

9.  Rubini, D. (2002); A Critical Analysis of Science and Technology 
Parks: Learning from the Italian Experience; Thesis for the Degree of 
Master of Science in Engineering Policy and Technology Management, 
Supervised by Manuel Fredrico Tojal de Valsassina Heitor, 
Universidade Tecnica de Lisboa, Instituto Superior Tecnico.  

10.  Seitinger, S. (2004); Spaces of Innovation:21st Century Technopoles; 
Thesis for the Degree of Master of City Planning, Supervised by 
Proffesor Dennis Frenchman, Massachusetts Institute of Technology. 

11.  Slotani, B. (2003); “The Importance and Roles of Science Parks in the 
National Innovation System”; XX IASP World Conference on Science 
and Technology Park, June 2003, Lisboa, Portugal. 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  49   علم و فناوري ايرانيبررسي بازار محلي پاركها
  

 

12.  Souitaris, V. & T. Daskalopoulos (2000); Managing Science and 
Technology Parks in Low-tech Environments: A Resource-based 
Strategic Mapping Framework. 

13.  Wharton _ SMU Reseach Center of Singapore Management University, 
Working Paper. (2003). "An Analytical Framework of Science Parks and 
Technology Districts with an Application to Singapore", journal of 
Business Venturing, Special Issue on "Science Parks and Incubators", 
September 2003. 

14. World Bank (2003); Closing the Gap in Education and Technology; D. 
Ferranti W. F. Maloney; C. Sanches-Parano. World Bank Latin 
American and Caribbean Studies; Washington DC. 

15. Zhang, Yuehua (2005); “The Science Park Phenomenon: Development, 
Evolution and Typology”; Int. J. Entrepreneurship and Innovation 
Management, Vol. 5, No. 1/2, pp. 138-154. 

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

