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نانو در  یو ثبت اختراعات مرتبط با فناور یفناور دیتول تیوضع یآمار یبررس

 مختلف یکشورها

 
 نژاد یصاحب دیمج ککام،ینادر ن ،یریام دیسع

 یابیو ارز یگذار استینانو، واحد س یتوسعه فناور ژهیستاد و 

s.amiri@nano.ir 

 

 

 چکیده
اختراعات ثبت شده در  مختلف، ینانو در کشورها یبازار فناور تیو جذاب یتوان نوآور یابیمقاله به منظور ارز نیدر ا

قرار گرفتند. در مرحله  یمورد بررس 1002 -1002 یدر بازه زمان QPATداده  گاهیبا استفاده از پا نانو  یحوزه فناور
 یفکر تیمالک یاروپا و سازمان جهان هیاتحاد کا،یآمر یدفاتر ثبت رمختلف د یاول تعداد اختراعات ثبت شده کشورها

(WOتجز )دیتول نیرابطه ب نیشد. همچن نییتع نهیزم نیاز کشورها در ا کیهر  گاهیشدند و سهم و جا لیتحل و هی 
 یبرا یمعل یتنها توانمند یبررس نیدو شاخص مطالعه شد. مطابق ا نیمختلف در ا یکشورها تیو موقع یعلم و فناور

است. در مرحله دوم  یضرور نهیزم نیدر ا یفکر تیمالک یرساختهایو توسعه ز ستین یکاف یرشد و توسعه فناور
 تیو جذاب یاز قدرت فناور یاریبعنوان مع QPATگاهیموجود در پا یاز کشورها کیتعداد اختراعات ثبت شده در هر 

رابطه  نیشدند. همچن یبند مورد نظر رده یقرار گرفت و بر اساس آن کشورها یآمار لیتحل و هیمورد تجز یبازار داخل
 قرار گرفت. یمورد بررس  زیبازار ن تیو جذاب یساز یو توان تجار ینوآور یشاخص توانمند نیب

 ، تولید فناوری ،تولید علم ،فناوری نانو ،پتنت ،اختراع :های کلیدی واژه

 مقدمه
 یها شرفتیو است و پنان یو روزافزون فناور عیاز رشد سر یحاک یسنج علم طهیصورت گرفته در ح یها یمطالعات و بررس

منجر شود.  دیجد یبه کاربردها تواند یکه م دهد  یم دینو عیاز صنا یعیرا در محدوده وس یاساس راتییوقوع تغ نهیزم نیدر ا ریاخ

ساله  20. در چشم انداز دهد یمختلف را نشان م یو کشورها عیدر صنا یعلم و فناور داتیلاز تو یآگاه تیامر ضرورت و اهم نیا

انداز، کشور  چشم نیتحقق ا یشده است. برا یریگ نانو هدف یکشور برتر فناور 21 انیکشور، قرار گرفتن در م ینانو یفناور توسعه

 دیو صنعت )تول یعلم، فناور دیانداز در تول افق چشم انیو در پا دیرا کسب نما یمناسب گاهیجا ینوآور یهاصشاخدر تمام  دیبا

به  ازیبرخوردار است و ن ییباال تیاز اهم گاهیجا نیبه ا یابیدست شی. پا]1و2[ردینانو قرار گ یناورکشور برتر ف 21 انیثروت( در م

 شده است. همربوط به هر حوزه اشار یها از شاخص یبه برخ لیدارد که در جدول ذ ییها شاخص فیتعر
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 مربوط به هر حوزه یها انداز و شاخص مختلف تحقق چشم یها حوزه :1جدول

 شاخص انداز مختلف تحقق چشم های حوزه

 تولید علم
 المللی تعداد مقاالت علمی بین 

 تعداد ارجاع به مقاالت علمی منتشر شده 

 المللی تعداد اختراعات ثبت شده در دفاتر ثبت بین  تولید فناوری

 صنعت )تولید ثروت(

 تعداد شرکتهای فناوری نانو 

 گذاری بخش خصوصی میزان سرمایه 

 وری نانومیزان تولیدات فنا 

 ارزش افزوده محصوالت فناوری نانو 

 میزان صادرات فناوری نانو 

 

 یبرا یاریو مع یفناور دیبه عنوان شاخص تول تواند یو ثبت را پشت سر گذاشته باشد م یمراحل داور که  یاختراع در صورت

و  قیتحق یها یخروج یابیارز یبر رو یادیمطالعات ز رو، نی. ازادیکشور به حساب آ کی یصنعت ینوآور تیوضع یابیو ارز فیتوص

صرف نظر از  ،یدفتر ثبت ایکشور   کیثبت اختراع در  گر،یشده انجام شده است. از طرف د ثبتتوسعه با استفاده از آمار اختراعات 

توان  انگریب محصول اختراع است، یعالوه بر آنکه نشان دهنده بازار آن کشور برا ر،یخ ایآن کشور مالک آن اختراع باشد  نکهیا

 لیو تحل یابیارز ن،یارائه شده است. بنابرا یاز نوآور یتجار یبردار هبه عبارت بهتر، بهر ایو ابداعات  قاتیتحق جینتا یساز یتجار

و  قیدر بخش تحق یگذار هیو سرما یگذار استیبهتر در س یریگ میبه تصم تواند یم یفناور کیاختراعات ثبت شده در  یآمار

  .دینما یمورد نظر کمک فراوان یتوسعه فناور

اختراعات خود را  توانند یمخترعان م ی. بطور عمومردیگ یمختلف انجام م یثبت اختراع توسط دفاتر مخصوص در کشورها

دارند اختراع خود را در کشور خود ثبت کنند  لیآنها تما شتریاند که ب مطالعات نشان داده یچند کشور به ثبت برسانند ول ای کیدر 

مخترعان و  حاتیترج ن،یبنابرا .]4[دارند یمتفاوت یو خط مش نیپتنت قوان تدفاتر ثباز طرف دیگر، . ]3[گرید یا در کشورهات

نانو الزم است که  یجامع در توسعه فناور لیبه تحل دنیرس یبرا و گذارد یاثر م ها تنتو تعداد پ یبر محتو یدفاتر ثبت نیقوان

 .شوند یلف بررسمخت یدفاتر ثبت یثبت یها پتنت

 یآمار یمورد بررس ریاخ یدر سالها یکشور مالک و دفاتر ثبت کینانو به تفک یمقاله، اختراعات ثبت شده در فناور نیا در

 .شده است سهینانو مقا یآنها در فناور یساز یو تجار یقرار گرفته و توان نوآور

 

 روش کار
 ند،یآ ینانو به حساب نم یمقاالت مرتبط با فناور یو جستجو یابیارز یبرا یخوب اریمع "Nano" شوندیاز آنجا که کلمات با پ

 هیبا در نظر گرفتن عناصر پا ریز یمنظور عبارت جستجو نیشد. بد دهیمنظور الزم د نیا یعبارت جامع و مختصر برا کی نییتع

 .شد میو تنظ هیته QPAT تیدر سا جستجونانو و مطابق دستورالعمل  یفناور
(nano+ not nanosecond+) or (quantum w dot+) or (quantum w comput+) or (quantum w well+) or (quantum w 

wire+) or qubit+ or (self w assembl+) or c60 or fullerene+ or dendrimer+ or (single w molecul+) or (atom+ w scale) 

or (porous w silicon) or (colloid+ w particle+) or mesopor+ or (ultrathin w film+) or supermolecul+ or 

supramolecul+ or (GMR and magnet+) or (giant w magnetoresist+) or (langmuir w blodgett) 

 گاهی( در پامهیمختلف )جدول ضم یمعرف کشورها ینانو با استفاده از کد دو حرف یاختراعات مرتبط با فناور یجستجو

است که اطالعات مربوط به  Questel یفکر تیوابسته به گروه مالک QPAT اطالعات گاهیانجام شد. پا QPAT اطالعات پتنت

 .دیآ یبانک اطالعات اختراعات به حساب م نیتر کرده و جامع یگردآور امختلف ر یدفتر ثبت 27اختراعات ثبت شده در حدود 
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 یبرا یو به عنوان بازار مناسب کنند یم فاینانو ا یدر فناور یو نوآور قاتیدر تحق یاروپا نقش مهم هیژاپن و اتحاد کا،یآمر

سازمان مالکیت جهانی از همچنین  .]1[رسد یآنها به ثبت م یاز اختراعات در دفاتر ثبت یادیحجم ز قات،یتحق جینتا یساز یتجار

با  و ایجاد کرده است یالملل در سطح بین ات ثبت شدهاختراع ازمسیر خوبی را جهت حمایت ( PCTطریق معاهده ثبت اختراع )

از  PCT عضو یمعاهده به طور همزمان در بسیاری از کشورها این ، یک اختراع طبقالمللی بینتشکیل پرونده برای تقاضای ثبت 

اختراعاتی که از  و  USPTO،EPOدفاتر  ینانو برا یمقاله آمار اختراعات مرتبط با فناور نیلذا در احمایت برخوردار خواهد بود. 

به  1002و  1002، 1001 ریبطور مجموع و سه سال اخ 1002تا  1002 یدر بازه زماناند،  ثبت شده  (WO)و با کدPCT  طریق

و زمان جستجو  (Publication) آمار، مربوط به تعداد انتشار اختراعات هی. الزم به ذکر است که کلدنجستجو و استخراج شد کیفکت

 .در واقع زمان انتشار است زین

فوق جستجو شدند بلکه تعداد اختراعات ثبت شده  یمختلف در دفاتر ثبت ینه تنها تعداد اختراعات کشورها یبررس نیا در

جستجو و  زیاند ن که مخترعان هر کشور در کشور خود ثبت کرده یتعداد اختراعات نیهمچن ،یمورد بررس یاز کشورها کیدر هر 

 .ارائه شده است لیآنها در ذ یآمار لیتحل

 

 یو بحث و بررس جینتا
 نانو یدر فناور ینوآور یمختلف بر حسب توانمند یکشورها یبررس -2

اختراع مرتبط با  12201تعداد  1002تا  1002 یها ع سالمذکور، در مجمو یآمار به دست آمده با عبارت جستجو مطابق

نشان داده شده  2. تعداد اختراعات ثبت شده در هر سال در شکلاند دهیبه ثبت رس ایدر سراسر دن یدفتر ثبت 27نانو در  یفناور

 1002در سال  کهیت؛ بطوراس افتهی شیافزا یادینانو در چهار سال گذشته با سرعت ز یاست. مطابق نمودار ثبت اختراعات فناور

 1002تا  1002 یها درصد رشد داشته است. تعداد اختراعات هر کشور در مجموع سال 10به  کینزد 1004نسبت به سال 

پتنت در  27412و  24211با  بیترت به نیو چ کایآمر یبند رده نیآمده است. مطابق ا 1در جدول کیدو سال آخر به تفک نیهمچن

با اختالف قابل توجه نسبت به دو  زیژاپن و آلمان ن ،ینانو را دارند. کره جنوب یسهم ابتکارات در فناور نیشتریسال گذشته ب 2

نانو  یاوردر فن ینوآور دیتول شگامیپ ایشرق آس یکشورها کا،یبعد از آمر بیترت نیقرار دارند. بد یبعد یها کشور فوق در رده

 .اند افتاده شیخود پ ییاروپا یاز رقبا ثیح نیهستند و از ا

کشور برتر در چهار سال  8 ینانو را برا ینانو از کل اختراعات ثبت شده در فناور یسهم اختراعات فناور راتییتغ 1شکل

 نینانو در ا یاز کل اختراعات فناور 21حدود %  1002تا  1002 یکشورها در بازه زمان نی. مجموع اختراعات ادهد یگذشته نشان م

کشورها تعلق دارد. سهم اختراعات  نینانو به ا یانجام شده در فناور یها یسه چهارم از کل نوآور گر،یمدت است. به عبارت د

ثبت اختراعات  کهیاست؛ در حال دهیرس یدر حال حاضر به سطح ثابت یداشته ول ینزول ریس ریاخ یها در سال کاینانو در آمر یفناور

کشور در سال  نیداشته است. ا یرشد صعود زین یکره جنوب ن،یاست. عالوه بر چ افتهی شینانو با گذشت زمان افزا یدر فناور نیچ

را دنبال  یروند نسبتاً ثابت گرید یتوانست به رتبه سوم صعود کند. کشورها 1002در سال یداشت، ول یدر رده هفتم جا 1004

 .کنند یم
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تعداد کل اخرتاعات نانو در سالهای مختلف
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 مختلف ینانو در سالها ی: تعداد کل اختراعات ثبت شده در فناور1شکل

  
 اند مختلف ثبت شده یدر دفاتر ثبت 2002تا  2001 یمختلف که در سالها یکشورها ینانو ی: تعداد اختراعات فناور2جدول 

 2002 - 2001سال  2002سال  2002سال 
 تعداد پتنت کشور رتبه تعداد پتنت کشور رتبه تعداد پتنت کشور رتبه

 24211 آمریکا 2 4281 آمریکا 2 7887 آمریکا 2

 27412 چین 1 7172 چین 1 1872 نچی 1

 4722 کره جنوبی 7 2770 کره جنوبی 7 2712 کره جنوبی 7

 7840 ژاپن 4 2281 ژاپن 4 2212 ژاپن 4

 7221 آلمان 1 2074 آلمان 1 848 آلمان 1

 2411 تایوان 2 421 فرانسه 2 421 تایوان 2

 2180 فرانسه 2 711 انگلستان 2 412 فرانسه 2

 821 انگلستان 8 722 تایوان 8 780 انگلستان 8

 220 هلند 8 182 هلند 8 118 هلند 8

 221 کانادا 20 171 سوئیس 20 108 سوئیس 20

 118 سوئیس 22 100 کانادا 22 281 کانادا 22

 407 روسیه 21 221 روسیه 21 272 روسیه 21

 742 ایتالیا 27 272 ایتالیا 27 228 ایتالیا 27

 702 سوئد 24 214 ئیلاسرا 24 207 اسرائیل 24

 187 اسرائیل 21 212 سوئد 21 200 سوئد 21

 180 بلژیک 22 228 بلژیک 22 88 بلژیک 22

 118 استرالیا 22 84 ایرلند 22 82 استرالیا 22

 100 ایرلند 28 81 هندوستان 28 22 ایرلند 28

 282 اسپانیا 28 80 اوکراین 28 28 سنگاپور 28

 281 هندوستان 10 88 یااسترال 10 22 هندوستان 10

 281 اوکراین 12 80 اسپانیا 12 22 اسپانیا 12

 220 سنگاپور 11 22 سنگاپور 11 27 فنالند 11

 242 فنالند 17 20 فنالند 17 48 اتریش 17

 278 برزیل 14 18 اتریش 14 40 اوکراین 14

 270 اتریش 11 10 برزیل 11 72 دانمارک 11
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 221 دانمارک 12 42 دانمارک 12 71 برزیل 12

 20 نروژ 12 72 نروژ 12 12 نروژ 12

 48 مکزیک 18 17 چک 18 22 نیوزلند 18

 41 لهستان 18 24 ترکیه 18 22 لهستان 18

 77 چک 70 24 آفریقای جنوبی 70 24 مکزیک 70

 72 نیوزلند 72 27 مجارستان 72 21 یونان 72

 18 مجارستان 71 27 قبرس 71 22 چک 71

 12 آفریقای جنوبی 77 20 نیوزلند 77 22 ترکیه 77

 12 ترکیه 74 8 مکزیک 74 8 مجارستان 74

 17 یونان 71 8 یونان 71 8 لوکزامبورگ 71

 11 لوکزامبورگ 72 8 لوکزامبورگ 72 1 قبرس 72

 28 روسیه سفید 72 8 آرژانتین 72 1 مالزی 72

 22 رومانی 78 2 لهستان 78 4 آفریقای جنوبی 78

 27 پرتقال 78 2 پرتقال 78 4 اسلواکی 78

 27 اسلواکی 40 2 مالزی 40 7 روسیه سفید 40

 27 بلغارستان 42 2 اسلواکی 42 7 رومانی 42

 22 آرژانتین 41 5 ایران 41 7 تایلند 41

 22 مالزی 47 4 روسیه سفید 47 7 عربستان 47

 2 ایران 44 4 رومانی 44 1 آرژانتین 44

 1 تایلند 41 4 تایلند 41 1 پرتقال 41

تغییرات سهم اختراعات نانو در کشورهای مختلف 
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 مختلف یها نانو در سال یبرتر در فناور یسهم اختراعات کشورها راتیی: تغ2شکل

 

 ان،یم نینانو است که از ا یاختراع در فناور  2در کل صاحب  رانینشان داده شده است، ا 7و شکل 1که در جدول همانطور

در ثبت اختراع در  رانیاند. رتبه ا ثبت شده 1002در سال  رگیاختراع د 1و  1002اختراع در سال  کی، 1004اختراع در سال  کی

مورد در دفتر ثبت  4اختراعات  نیاست. از مجموع ا دهیرس 1002به چهل و دوم در سال  1004نانو از چهل و نهم در سال  یفناور

 .اند دهیبه ثبت رس WO از طریقمورد  7و  EPO پتنت
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رتبه و تعداد اختراعات نانوی ایران
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 های مختلف نانو به همراه رتبه جهانی در سال: تعداد اختراعات ایران در فناوری 3شکل

 

. همانطور که دهد ینشان م 1002در سال  WOو  US ،EPO یکشور اول را در دفاتر ثبت 11 یها تعداد پتنت 7جدول 

مجموع  کهیاست؛ بطور ییکایآمر یها متعلق به محققان و سازمان USتعداد اختراعات ثبت شده در نیشتریب شود، یمشاهده م

سهم را  نیشتریب یو کره جنوب وانیژاپن، تا یکشورها کای. پس از آمررسد ینم کایبه تعداد اختراعات آمر یکشور بعد 20عات اخترا

رتبه  نیاست. چ کایصاحب اختراع، آمر یپس از کشورها اینانو در شرق آس یکه بازار اول ابداعات فناور دهد یامر نشان م نیدارند. ا

 ثبت نشده است. USنانو در  یفناور نهیزم رد رانیاز ا یاختراع چیدارد. ه USت ثبت شده در هفتم را در تعداد اختراعا

 
 مختلف یدر دفاتر ثبت 2002مختلف در سال  یکشورها ینانو ی: تعداد اختراعات فناور3جدول

WO EP US 

 تعداد پتنت کشور رتبه تعداد پتنت کشور رتبه تعداد پتنت کشور رتبه
 2818 آمریکا 2 471 آمریکا 2 1424 آمریکا 2

 720 ژاپن 1 112 ژاپن 1 112 آلمان 1

 172 تایوان 7 288 آلمان 7 714 ژاپن 7

 102 کره جنوبی 4 214 کره جنوبی 4 112 فرانسه 4

 274 آلمان 1 202 فرانسه 1 171 انگلستان 1

 28 فرانسه 2 18 سوئیس 2 102 کره جنوبی 2

 12 چین 2 48 هلند 2 224 هلند 2

 47 هلند 8 44 ایتالیا 8 241 سوئیس 8

 72 سوئیس 8 12 اسپانیا 8 202 کانادا 8

 72 انگلستان 20 17 انگلستان 20 82 اسرائیل 20

 17 کانادا 22 12 بلژیک 22 80 ایتالیا 22

 11 ایتالیا 21 28 تایوان 21 22 بلژیک 21

 22 اسرائیل 27 28 سوئد 27 22 سوئد 27

 21 فنالند 24 28 دایرلن 24 22 اتریش 24

 21 سنگاپور 21 21 سنگاپور 21 12 استرالیا 21
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 8 استرالیا 22 24 اسرائیل 22 11 چین 22

 8 هندوستان 22 22 اتریش 22 12 اسپانیا 22

 2 دانمارک 28 20 کانادا 28 12 هندوستان 28

 2 بلژیک 28 8 چین 28 42 ایرلند 28

 2 سوئد 10 8 هندوستان 10 78 سنگاپور 10

 4 اتریش 12 2 دانمارک 12 72 فنالند 12

 4 ایرلند 11 4 ایران 11 72 روسیه 11

 7 اسپانیا 17 4 برزیل 17 72 دانمارک 17

 1 نروژ 14 4 فنالند 14 22 نروژ 14

 2 چک 11 4 نروژ 11 22 آفریقای جنوبی 11

 

ثبت اختراع در  زانیرا در م ییباال یها هم رتبه ییاروپا یکشورها شتریدارند. ب EPOپتنت را در  نیشتریو ژاپن ب کایآمر 

EPO از لحاظ تعداد اختراعات ثبت شده در  وانیاند. تا به خود اختصاص دادهEPO  در رتبه شانزدهم قرار گرفته و درWO  11جزء 

است.  کایآمر زین وانیانانو در ت یگفت که هدف اول ثبت اختراعات فناور توان یم USدر  وانیا. با توجه به رتبه تستیکشور اول ن

 یمعطوف بازار داخل شتریب ینیکه نگاه محققان و نوآوران چ رسد یبه نظر م طور نیندارد و ا  WOو  EPOدر  ییرتبه باال زین نیچ

)رتبه دوم جهان( سهم  نانو یکشور در فناور نیا ینوآور یبا وجود توان باال رایندارند، ز یخارج یبه بازارها یادیاست و توجه ز

عدد است  4، 1002 در سال EPOدر  رانیا یها ثبت شده است. تعداد پتنت گرید یاز اختراعات آنها در کشورها و ادارات ثبت یاندک

 و دوم قرار دارد. ستیو نروژ در رتبه ب لیو بطور مشترک با فنالند، برز

 

 یفناور دیعلم و تول دیمختلف بر اساس رابطه تول یکشورها یبررس -1
نانو به عنوان  یمختلف از نظر تعداد مقاالت فناور یکشورها تیوضع ،یفناور دیعلم و تول دیرابطه تول یمنظور بررس به

است. مطابق  شده نشان داده 4در شکل یفناور دینانو به عنوان شاخص تول یعلم و تعداد اختراعات مرتبط با فناور دیشاخص تول

نانو  یتعداد مقاالت فناور شیوجود دارد و با افزا یفناور دیو تول یعلم یتوانمند نیب یمیمستق باًیقرنمودار شکل مذکور، رابطه ت

 توان یم یعلم و فناور نی. بر اساس رابطه بابدی یم شیاست افزا یبه معادله خط کیکه نزد یا طبق معادله زیتعداد اختراعات ن

به عبارت  ایدارند  ییباال یکه رابطه علم و فناور شود یرا شامل م ییول کشورهاکرد:  گروه ا میموجود را به دو دسته تقس یکشورها

در اطراف  یو ... که با انحراف کم وانیفرانسه، کانادا، تا کا،یآمر رینظ ییمتوازن هستند. کشورها یدر دو شاخص علم و فناور گرید

 یفناور دیو نروژ هم که در تول نیاکرا ک،یبلژ لند،ه ،ید کره جنوبمانن ییگروه کشورها نیاند. در ا جمله نیاند از ا شده عیتوز یمنحن

 .رندیگ یعلم دارند قرار م دینسبت به تول یبهتر تیوضع

متناسب  یفناور دینانو با تول یآنها در فناور یو توسعه علم یاست که توانمند نیدسته ا نیا یمشترک کشورها مشخصه

 ،یقو یها از رده یکی)بر اساس تعداد مقاالت و اختراعات در  ستین کسانی نهیزم نیآنها در ا لیو پتانس ییاست و گرچه توانا

 قیطر نیثروت از ا دیو تول ینوآور جادیدر آنها در جهت ا یو پژوهش یعلم قاتیتحق ی( سمت و سورندیگ یقرار م فیضع ایمتوسط 

 .است
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رابطه تولید علم و تولید فناوری در کشورهای مختلف در سال 2007
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 2002نانو در سال  یمرتبط با فناورمختلف براساس تعداد مقاالت و اختراعات  یکشورها تی: موقع 4شکل

 

 ییاز کشورها با توانا یعیاست. گستره وس فیدر آنها ضع یعلم و فناور نیکه رابطه ب ردیگ یرا دربرم ییگروه دوم کشورها

 نی. ارندیگ یم یدسته جا نیو ... در ا هیترک ران،یلهستان، پرتقال، ا ا،یهندوستان، اسپان ا،یتالیا ه،یروس لیقب مختلف از یفن -یعلم

 دیتول ییاند. لذا توانا موفق نبوده دیکه با یتا آن حد یو نوآور یفناور دیاند، در تول داشته یقاتینانو توف لومع دیکشورها اگرچه در تول

به اختراعات موثر هستند.  ییهم در شکوفا یمل یاستهایکه س رسد یو به نظر م نجامدیب یفناور دیبه تول ییبه تنها تواند یعلم نم

 .نانو دارد یپتنت مرتبط با فناور رانیبرابر ا 28حدود  کند یم یبرابر رانیمقاالت نانو با ا ادکه در تعد( UA) نیعنوان مثال اکرا

نانو  یدر فناور رانیکل اختراعات ا کهیمقاله است، درحال 421، 1002نانو در سال  یدر فناور رانیا یالملل نیمقاالت ب تعداد

از جمله فاصله چند ساله  یبه عوامل مختلف توان ینانو را م یدر فناور رانید است. علت تعداد اندک اختراعات امور 1سال  نیدر ا

 یفکر تیمناسب مالک یو عدم وجود ساختارها رانیمشکالت مربوط به نظام ثبت اختراع در ا ،یفناور دیلو تو یادیبن قاتیتحق نیب

ثبت  ینظام فعل نی. همچنستین QPAT موجود در یجزء دفاتر ثبت رانیختراعات اتوجه داشت که اداره ثبت ا دینسبت داد. با

ثبت  یبرا یو خارج یمحققان داخل لی. لذا تماشود یثبت انجام نم گامالزم در هن یها یمطلق بوده و بررس یاعالم رانیاختراع در ا

 یثبت اختراعات و نوآور ،یفکر تیمناسب مالک یها رساختیفقدان ز گر،ی. از طرف دابدی یبه شدت کاهش م رانیاختراع در ا

در علوم نانو و  رانیا ریاخ یها شرفتیپ هبا توجه ب جهیمواجه کرده است. در نت یرا در خارج از کشور عمالً با مشکالت یرانیمحققان ا

 ندهیآ در ،یفکر تیمالک یخدمات تخصص یها دفاتر و شرکت لینانو و تشک یدر فناور یاز نوآور تیدولت در حما یها استیس

اختراع  کهیبود که البته در صورت اصالح قانون ثبت اختراع در کشور، بطور میخواه یفناور نیدر ا رانیاختراعات ا شتریشاهد رشد ب

شدن آمار اختراعات ثبت شده  هینما نیهمچن د،یشده و از حقوق مخترع و مالک آن حفاظت مناسب به عمل آ یقبل از ثبت داور

 د.ریگ یم یشتریروند شتاب ب نیا Derwent و QPAT ریاطالعات معتبر نظ یها گاهیپا در رانیدر ا

 

 نانو یاختراعات فناور یمختلف بر اساس بازار مناسب برا یکشورها یبررس  -7

است  یفناور ایعرضه آن محصول  یبازار مناسب برا ازمندیمحصول ن کیانبوه و مستمر  دیدر تول تیآنجا که موفق از

آن محصول  یو داخل یاز بازار جهان یآن کشور در تصاحب حداقل بخش ییکشور نشانه توانا کیگفت که ثبت اختراع در  نتوا یم

 یو دولت یخصوص یتجار یو شرکتها یپژوهش ،یو مراکز و موسسات صنعت رکشو کی یاست که هر چه قدرت فناور یعیاست. طب

در آن  دیو تول یگذار هیجهت سرما یو فناور هیجلب نظر صاحبان سرما یراآن کشور ب لیتر باشند، پتانس و فعال شتریدر آن ب
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محققان  لیتما زانیمختلف در م یکشورهاحاکم بر نظام ثبت اختراع در  نیهمانطور که ذکر شد قوان ن،یبرا . عالوهابدی یم شیافزا

 ینانو در دفاتر ثبت پتنت کشورها یتراعات فناوراخ یآمار یبخش به بررس نیدارد. لذا در ا ییبسزا ریثبت اختراعات خود تاث یبرا

  .صرف نظر شده است  WOو EPO رینظ یتیاز دفاتر ثبت فرا مل یبررس نی. الزم به ذکر است که در امیپرداز یمختلف م

. از آنجا که دهد ینشان م 1002تا  1002 یها مختلف را در مجموع سال یسهم اختراعات ثبت شده در کشورها 1شکل

مقدار  نیشود. ا شتریب 200تک کشورها از %  است که مجموع سهم تک یعیدر چند کشور به ثبت برسد، طب تواند یراع ماخت کی

 .دان ثبت شده یثبت فترهستند که در چند د یمازاد در واقع همان اختراعات
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سهم اختراعات ثبت شده در هر دفتر ثبتی

 
 اند مختلف ثبت شده یکشورها ینانو که در دفاتر ثبت ی: تعداد اختراعات فناور 5شکل

 

و  یساز یتوان تجار ،یاند که با توجه به قدرت توسعه فناور ثبت شده کاینانو در آمر یاز کل اختراعات فناور یمیاز ن شیب

قرار دارند.  یبعد یها درصد در رده 72و  71با حدود  بیو ژاپن به ترت نی. چستیکشور دور از انتظار ن نیا یصنعت یها رساختیز

بر اساس نمودار  نیاند. همچن نانو را دربرگرفته یاخترعات ثبت شده در فناور تیاکثر یخوب بیقربا ت  JPو  US،CNیسه دفتر ثبت

. از ندیآ یبه حساب م زین یفناور نیا یبرا ینانو برخوردارند، بازار مناسب یدر فناور یخوب یکه از توان نوآور ییمذکور اکثر کشورها

 .شود ینم دهید یبررس نیدر ا رانیاز ا ینام ستین QPAT تیوجود در سام تجزء دفاتر ثبت پتن رانیآنجا که دفتر ثبت پتنت ا

اند و هم از نظر تعداد  نانو ثبت کرده یکه در فناور یمختلف را هم از نظر تعداد اختراعات یکشورها تیموقع 2و 2یها شکل

نانو در  ید اختراعات کشورها در فناوردهنده تعدا نشان یمحور عمود 2. در شکلدهد یاند نشان م  که در آنها ثبت شده یاختراعات

 .اند از کشورها ثبت شده کینانو است که در هر  یدهنده تعداد اختراعات فناور نشان یافقو محور  1002تا  1002 یها سال

 نهیهستند که در هر دو زم ییکرد: دسته اول آنها میرا به سه گروه تقس یمورد بررس یکشورها توان یبا توجه به شکل م

 کا،یاندک است. آمر یبازار فناور تیو جذاب ینوآور یدو شاخص توانمند نیدارند و انحراف آنها از رابطه مفروض ب یمشابه تیوضع

که تعداد اختراعات ثبت شده در  شود یم ییگروه هستند. گروه دوم شامل کشورها نیا شتازانیو آلمان از پ یژاپن، کره جنوب ن،یچ

نانو است. به عنوان مثال تعداد  یآنها در فناور ینوآور زانیاز م شیدر آنها ب یساز یبازار و توان تجار تیجذاب گریبه عبارت د ایآنها 

 کهیاست؛ درحال سهیقابل مقا یو با آلمان و کره جنوب ادیاند، ز ثبت شده ایاسترالکانادا و  ینانو که در دفاتر ثبت یاختراعات فناور

خط  ریدر ز یادیدسته که با انحراف ز نیا گرید یکمتر و در حد متوسط است. از کشورها نانو یتعداد اختراعات آنها در فناور

 را نام برد. یجنوب یقاینروژ و آفر ل،یپرتقال، برز ک،یمکز ش،یاتر توان ینمودار قرار دارد م
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تعداد اختراعات نانوی ثبت شده در یک کشور نسبت به تعداد اختراعات نانوی آن کشور 2001- 2007
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( در مجموع ینانو )محور افق یفناور بازار تی( و جذابی)محور عمود ینوآور یتوانمند یها مختلف براساس شاخص یکشورها تی: موقع 2شکل

 2002تا  2001 یها سال

 

کشورها  نیاز تعداد اختراعات ثبت شده در آنها است. ا شتریدر آنها ب یهستند که توان نوآور ییدسته آخر شامل کشورها 

. ستندین گرانیت داختراعا یبرا یکنندگان خوب دارند اما به همان نسبت مصرف یفناور دیتول یبرا یو نخبگان خوب استیس

 .اند جمله نیخط نمودار قرار دارند از ا یباال یادیبا اختالف ز کهسوئد و هند  ک،یبلژ ا،یتالیهلند، ا س،یسوئ

تعداد اختراعات نانوی هر کشور که در آن کشور ثبت شده نسبت به کل اختراعات نانوی آن کشور 2001 - 2007 
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که در همان کشور ثبت  2002تا  2001 یها کشور در سال کی ینانو یاز اختراعات فناور یمختلف بر حسب سهم یکشورها تی: موقع 2شکل

 شده است

 

کشور در  کیرا که محققان  ینمودار تعداد اختراعات نیا یبهتر نشان داده شده است. محور عمود 2وع در شکلموض نیا

 کی یدهنده تعداد کل اختراعات نانوفناور نشان یو محور افق دهد یاند نشان م نانو در همان کشور به ثبت رسانده یفناور طهیح
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از اختراعات خود را در کشور خود ثبت کرده  یکشور چه سهم کیکه محققان  هدد یم اننمودار نش نیا گریکشور است. به عبارت د

و نشان  شود یمشاهده م تیدو کم نیا نیب یرابطه خط کیدارند.  مانینانو در کشور خود ا یفناور یساز یو چقدر به توان تجار

 ن،ی. با وجود اکنند یکشور مطبوع خود ثبت مکشورها، محققان و نوآوران در مرحله اول اختراع خود را در  شتریکه در ب دهد یم

 د.شون یکشورها ثبت م نینانو در  ا یسنگاپور و ... در فناور ا،یتالیا رلند،یا س،یاز اختراعات پژوشگران هلند، سوئ یسهم اندک

  یناسبکشورها به نسبت، بازار م نیگرفت که ا جهینت نیچن توان یم 2و شکل 2کشورها در شکل نیا گاهیجا سهیاز مقا

سنگاپور و دانمارک از نظر  ان،یم نیدارند. در ا یخوب تیفعال نهیزم نیدر ا یفناور دیدر تول یول ندیآ ینانو به حساب نم یفناور یبرا

به ثبت  یادیز لیمحققان آنها تما ن،ی(؛ با وجود ا2)شکل شوند یم یابیمتوسط ارز یجزء کشورها نونا یبازار فناور تیجذاب

که هدف از محل  دهد یبدست آمده نشان م جی(. لذا آمار و نتا2نانو در کشور خود ندارند )شکل یفناور نهیر زماختراعات خود د

ثروت به مقوله ثبت پتنت  دیتول دیفقط با د یاز آن است و صاحبان نوآور یبردار ثبت اختراع در درجه اول بازار مناسب و توان بهره

 .نگرند یم یفکر تیو مالک

 

 یریگ جهینت
تعداد ثبت  یعنیبازار  تیو جذاب ینوآور جادینانو از دو منظر توان ا یدر فناور یفکر تیمقاله به مبحث مالک نیا در

و  یکره جنوب ن،یچ کا،یشده است. بر اساس آمار بدست آمده آمر ستهینگر کشورهای مختلفنانو در  یاختراعات مرتبط با فناور

 برخوردار یشتریاز شتاب ب ریاخ ینانو در سالها یو کره در فناور نیاختراعات چ یصعود ندواند که ر را داشته ینوآور نیشتریژاپن ب

 گریمورد د کیعدد در اداره ثبت پتنت اروپا و  4عدد است که  1،  1002نانو در سال  یدر فناور رانیاست. تعداد اختراعات ا بوده

 .درار دارق ایدر رتبه چهل و دوم دن ثیح نیاند. از ا ثبت شده  WO در

متناسب است. به عبارت بهتر  یفناور دیعلم کامالً با ثبت اختراع و تول دیو در حال توسعه رشد تول یصنعت یکشورها در

تعداد نه صرفاً انتشار مقاالت.  شود یو خلق ثروت انجام م ینوآور جادیکشورها با هدف ا نینانو در ا یو توسعه در فناور قیتحق

توان به عوامل مختلفی از جمله فقدان  بسیار اندک است. این امر را میآن وری نانو در مقایسه با تعداد مقاالت فنا ایران در اختراعات

های مناسب مالکیت فکری، اعالمی بودن نظام ثبت اختراع در ایران و عدم بررسی و داوری تقاضاهای ثبت اختراع نسبت  زیرساخت

 ور نیز تاثیرگذار بوده است.داد که بر میزان ثبت اختراعات خارجی در کش

 یادیبرخوردارند. اگرچه بخش ز زین یشتریبازار ب تیدارند از جذاب یخوب یفناور دیو تول یکه قدرت نوآور ییاکثر کشورها

 اند، دهیاست که در مرحله اول در کشور خود به ثبت رس یداخل عیکشورها متعلق به محققان و صنا نیاز اختراعات ثبت شده در ا

کشورها در جلب نظر نوآوران  نیدر ا یفکر تیمالکمناسب در  یها رساختیباال در کنار وجود ز یساز یمناسب و توان تجار بازار

 .داشته است ریتاث زیکشورها ن ریسا

 نیمعطوف کرده است. به هم یبه بازار بزرگ و مناسب داخل نهیزم نیاست که تمام توجه خود را در ا یتنها کشور نیچ

اندک است. در  ارینانو بس یبا کل اختراعات آنها در فناور سهیدر مقا گرید یدر دفاتر ثبت نیچ ینانو یفناور یها پتنت تعداد لیدل

 نیو ثبت اختراع در ا ینوآور دیتول شیبه افزا شتریتالش خود را ب ستندیبرخوردار ن یخوب ارباز تیکه از جذاب ییمقابل، کشورها

 .اند سوق داده یفناور
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 آنها یبه همراه کد اختصار QPAT تیموجود در سا ی: فهرست دفاتر ثبتمهیجدول ضم

 نام کشور کد کشور سال پوشش نام کشور کد کشور سال پوشش

1994 LT Lithuania 1973 AR Argentina 

1960 LU Luxembourg 1984AP ARIPO 

1973 MW Malawi 1966AU Australia 

1968 MT Malta 1969AT Austria 

1981 MX Mexico 1964BE Belgium 

1994 MD Moldova 
1998

BA 
Bosnia and 

Herzegovina 

1975 MC Monaco 1973BR Brazil 

1972 MN Mongolia 1973BG Bulgaria 

1977 MA Morocco 1973CA Canada 

1964 NL Netherlands 1986CN China 

1979 NZ New Zealand 1994HR Croatia 

1968 NO Norway 1974CU Cuba 

1966 OA OAPI 1975CY Cyprus 

1975 PH Philippines 
1993

CZ 
Czech 

Republic 

1973 PL Poland 1973CS Czechoslovakia 

1976 PT Portugal 1968DK Denmark 

1973 RO Romania 1995EE Estonia 

1972 RU 
Russian 

Federation 

1976
EG Egypt 

1983 SG Singapore 1835EP EPO 

1993 SK Slovakia 1997 EA 
Eurasian 

Patents 

1992 SI Slovenia 1968 FI Finland 

1971 ZA South Africa 1920 FR France 

1972 SU Soviet Union 1968 DE Germany 

1968 ES Spain 1963 GB Great Britain 

1968 SE Sweden 2002 GC Gulf Council 

1969 CH Switzerland 1977 GR Greece 

1998 TJ Tajikistan 1976 HK Hong Kong 

2000 TW Taiwan 1994 HU Hungary 

1994 TT 
Trinidad & 

Tobago 
1975 IN India 

1973 TR Turkey 1973 IE Ireland 

1968 US United States 1968 IL Israel 

1984 CN Vietnam 1973 IT Italy 
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1978 WO WIPO (PCT) 1973 JP Japan 

1973 YU Yugoslavia 1975 KE Kenya 

1968 ZM Zambia 1978 KR Korea 

1980 ZW Zimbabwe 1994 LV Latvia 
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