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  پارکهاي علمی؛
  یک ارزیابی انتقادي

  
  دکتر هوشنگ امیراحمدي
  استاد و رئیس دپارتمان برنامه ریزي شهري و توسعه سیاستها

  و مدیر برنامه مطالعات خاورمیانه این دانشگاه) Rutgers(راتگرزدر دانشگاه 
  علیرضا طیب: مترجم

  
  

  پارکهاي علمی، نوعی پارك تجاري هستند که فعالیت اصلی ■
  اکثریت سازمانهاي موجود در آنها را تحقیق و توسعه صنعتی تشکیل می دهد

  در بیشتر موارد، تجمعات شهري موجود ■
  لمی محیطهایی کارآمدتر و اقتصادي تر از نواحی براي ایجاد پارکهاي ع

  .دوردست و حاشیه اي هستند
  نخستین پارکی ك از سوي همگان به عنوان پارك علمی شناخته شد، پارك  ■

  تحقیقاتی استانفورد واقع در پالواتوي کالیفرنیا بود
  .اندیشه آن مطرح گردید 1951که در سال 

  
  
افـزایش  پیوند صنعت و تحقیقات در جهت  □

نــوآوري تکنولوژیــک و توســعه شــتابان    
اقتصادي از جمله اهداف پدیده نـوینی اسـت   
که تحـت عنـوان پارکهـاي علمـی در ادبیـات      
. توسعه، طی دو دهه اخیر رواج یافتـه اسـت  

ــر مباحــث    ــه حاضــر ضــمن مــروري ب مقال
مربوط به پدیده یاد شده، کارایی این پارکهـا  

گاهها و خاست. را مورد ارزیابی قرار می دهد
تحوالت این پارکها در امریکا و سـایر نقـاط   
جهان موضوعاتی است که در بخش حاضـر  

بخـش نهـایی مقالـه    . از مقاله جاي گرفته اند
یاد شده که به نقد و ارزیـابی دسـتاوردها و   
نقــش آتــی ایــن پارکهــا اختصــاص دارد در  

  .شماره آتی تقدیم خواهد شد

 آموزش و پژوهش
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ــه  ــیاري از 1980در دهــــــ ، بســــــ
هنگـام مواجهـه بـا کـاهش     سیاستگذاران 

درآمدها و افزایش بیکاري، بـراي دمیـدن   
حیاتی تازه به کالبـد اقتصـادهاي نـاتوان    
ملی و منطقه اي خـود، بـه توسـعه تحـت     

از . روي آوردنـــد 1راهبـــري تکنولـــوژي
جمله تالشـهاي آنـان بـراي پیشـبرد ایـن      
ــر تکنولــوژي پیشــرفته،   راهبــرد متکــی ب

د ایـن  هـر چنـ  . بـود  2ایجاد پارکهاي علمی
پارکها از خود برخی باور سیاسـتگذاران،  
ــان بخــش اقتصــادي      ــن پارکهــا درم ای

پارکهاي موفـق اغلـب بـه    . سریعی نبودند
یک دهه یا بیشتر زمان نیاز داشته انـد تـا   
ــزان     ــد؛ می ــا گردن ــادي پای ــر اقتص از نظ
شکســت آنهــا بــاال بــوده و در مــورد     
تأثیرات اقتصـادي آنهـا در سـطح ملـی و     

براي موفقیت . غه شده استمنطقه اي مبال
یک پارك علمی، حمایـت دولـت محلـی بـا     

ایـن حمایـت   . مرکزي نقـش اساسـی دارد  
: ممکن است اشکال مختلفی به خود بگیرد

از کمکهاي مالی مستقیم دولـت تـا تـأمین    
زیرساختها یا صرفاً هـدایت قراردادهـاي   
تحقیـــق و توســـعه دولتـــی بـــه ســـمت  
ــی   ــاي علم ــتقر در پارکه ــرکتهاي مس . ش

ــز    ا ــی مراکـ ــارك در نزدیکـ ــتقرار پـ سـ

شهرهاي معین، پیوندهاي ترابري خـوب،  
محیط مسکونی کیفیت دار، یـک دانشـگاه   
و یک محیط دلچسـب کـاري نیـز اهمیـت     

پارکهـاي علمـی فـی نفسـه     . اساسی دارد
پاسخی براي پیشـبرد توسـعه اقتصـادي    
تحت راهبري تکنولوژي در سـطح منطقـه   

ننـد بـه   یا کشور نیستند بلکه آنها مـی توا 
عنوان بخشی از یک راهبـرد اندیشـمندانه   
و هماهنگ توسعه که بر پایه توانمندیهاي 
ملی یا منطقه اي اسـتوار اسـت، از جملـه    
گزینه هایی باشند که در دسترس برنامـه  
ریزان و سیاستگذاران می باشـد و جـاي   
حمایتهاي تصنعی از راهبردهاي پرهزینه 

ته و نامعلوم مبتنی بـر تکنولـوژي پیشـرف   
  .را بگیرند

حجــم عظیمــی از  1980از اوایــل دهــه 
 Goldstein(نوشته ها بـه طـور مسـتقیم   

and Lueger 1991; Massey et al., 
1992 Gibb 1985; Monck et al., 

) Malecki,1991(و غیر مستقیم) ;1988
ــی را در    ــاي علمـ ــوع پارکهـ ــه موضـ بـ
چهــارچوب گســترده تــر تکنولــوژي و    

انـد، حـال   توسعه اقتصادي مطرح ساخته 
ــته دوم     ــاي دس ــته ه ــتر نوش ــه بیش آنک
مضامین و جنبه هاي خاصی از پارکهاي 
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هر چند نوشـته هـا   . علمی تمرکز یافته اند
بسیار مبسوط و جامعنـد ولـی تـا همـین     
اواخر براي ارائه تلفیق و ارزیابی جـامعی  
از ماهیت پارکهاي علمی، علت آنها، نحـوه  

ا و مکان ظهورشان، اینکه آیـا ایـن پارکهـ   
از نظر دستیابی به اهداف مورد نظرشـان  
موفق بوده اند یا نه و اینکه آینده آنها چه 
خواهد شد، تالش چندانی صورت نگرفتـه  

  .است
یکـــی از علـــل معـــدود بـــودن چنـــین 
ــورد    ــه اي م ــامع و مقادان ــاي ج ارزیابیه
پارکهاي علمی، گونـاگونی آنهـا از لحـاظ    

پارکهـاي علمـی از   . شکل و کارکرد اسـت 
وســعت و ســاختار، حجــم و نــوع لحــاظ 

مشاغلی کـه ایجـاد مـی کننـد و از لحـاظ      
اهداف و تاریخچه تحولشان با هم تفـاوت  

ولی با همه ایـن تفاوتهـا، پارکهـاي    . دارند
ــاي     ــافی داراي ویژگیه ــد ک ــه ح ــی ب علم

) همچــون کــارکرد عمــده آنهــا(مشــترکی
پارکهـاي  «هستند کـه در مقولـه جداگانـه    

  .قرار داده شوند» علمی
ــر   هــدف ــه، مــروري جــامع ب ــن مقال ای

ــا     ــرتبط ب ــاي م ــوع ه ــات و موض مباحث
پارکهاي علمی براي ارائه تلفیقی اساسـی  
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از آنها، اشاره به زمینه هایی کـه نیازمنـد   
ــارایی   ــابی کـ ــترند و ارزیـ ــق بیشـ تحقیـ

  .پارکهاي علمی است
مقاله حاضر در چهار بخش تهیه شـده  

بخش نخست بـه بررسـی تعـاریف    . است
پارکهاي علمی ارائه شده و مختلفی که از 

تعیین ویژگی هاي کلیدي آنها اختصـاص  
ــتگاهها و . دارد در بخـــــش دوم، خاســـ

در . تحوالت این پارکها مطـرح مـی شـود   
ایـن بخـش، نخســت بـه تکـوین پارکهــاي     
علمی در ایاالت متحده این پارکها در بقیه 

بخش چهارم نیـز  . جهان خواهیم پرداخت
نقش آتـی   به نقد و ارزیابی دستاوردها و

  .این پارکها اختصاص دارد
  

  تعیین ویژگیهاي پارکهاي علمی
تعریف واحدي از پارکهاي علمی وجود 

هرچند این امر با توجه بـه اشـکال   . ندارد
و ویژگیهــاي ظــاهري متفــاوت پارکهــاي  
علمی شگفت آور نیست، با این حال، عـدم  
اتفاق نظر بـر یـک تعریـف واحـد موجـب      

ــردرگمیهایی در نو  ــاد س ــاي  ایج ــته ه ش
) Allesch,1985(آلش. مربوط شده است

که در مـورد پارکهـاي علمـی آلمـان قلـم      
زده است، تعریف نسبتاً دقیقی ارائـه مـی   

، 3وي در میــان پارکهــاي تحقیقــاتی. دهــد
و پارکهـاي علمـی تمـایز     4مراکز نوآوري

پارك تحقیقـاتی پـارکی اسـت    . قائل است
که در آن شـرکتهاي جـوان یـا بخشـهاي     

ه از شرکتهاي بزرگ از طریـق  مستقل شد
ــا    ــگاه ی ــک دانش ــا ی ــگ ب ــاري تنگاتن همک
ــر    ــود، ام ــاور خ ــاتی مج ــه تحقیق مؤسس
تحقیق و توسعه خویش را پیش می برنـد  
و در آنها امکان تکوین نمونه هـاي اولیـه   

فـراهم  ) ولی البته نه تولید انبوه کـاال (کاال
یک مرکز نوآوري طیف وسـیعی از  . است

هـاي دانشـگاهی   خدمات، مجاورت به نهاد
و امکان ادغام در شـبکه نـوآوري محلـی    
یــا منطقــه اي را بــراي شــرکتهاي جدیــد  

فـراهم مـی    5متکی به تکنولوژي پیشـرفته 
ــرین شــانس   ــدین وســیله، بهت ســازد و ب
ممکـن بـراي بقــا و توسـعه را در اختیــار    

از طـرف دیگـر، پـارك    . آنها قرار می دهد
علمی شیوه جدیدي براي استقرار صـنایع  

در ایــن پارکهــا، محیطــی جــذاب و  :اســت
همجــواري بــا نهادهــاي تحقیقــاتی بــراي 
شــرکتهاي موجــود در حــوزه تکنولــوژي 

  .نوآوري تأمین می شود
تعریف آلـش از پارکهـاي علمـی بـا دو     

نخسـت، امکـان   : محدودیت مواجـه اسـت  
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گاپور، تایوان، کره در کشورهایی همچون سن ■
جنوبی، هنگ کنگ و چین معمـوالً از طریـق   
مداخله مستقیم دولت پارکهایی ایجـاد شـده   

 .است

یـا مسـتقل   (شکل گیري شـرکتهاي جدیـد  
را در داخــل  6)شــده از شــرکتهاي بــزرگ

مـی گیـرد و ایـن کاسـتی     پارکها در نظر ن
مهمـی اسـت زیــرا یکـی از دالیـل تــرویج     
پارکهاي علمی ایجاد محـرك بـراي شـکل    

دوم، قائـل  . گیري شرکتهاي کوچک اسـت 
شدن تمایز مورد نظر وي میان پارکهـاي  
علمـــی و پارکهـــاي تحقیقـــاتی در عمـــل 

در واقع، بسیاري از پارکهـا  . دشوار است
 تلفیقی را که آلش مطرح ساخته اسـت در 

  .خود دارند
ــی از    ــاي علم ــري پارکه ــز نظ ــا تمیی ام
پارکهــاي تحقیقــاتی داراي اهمیــت اســت، 
چراکه برخی نوشته هاي ناظر بـر ایـاالت   
متحده، پارکهاي تحقیقاتی را زیرمجموعه 
ــی    ــی مـ ــاي علمـ ــه اي از پارکهـ جداگانـ

و ) Everhart, n. d.; Fusi, 1991(داننـد 
برخی دیگر ایـن دو اصـطالح را متـرادف    

 Goldstein and(م به کار مـی برنـد  با ه

Luger, 1991 .(  در بیشتر این نوشته بـه
 حد کافی بر این تمایز تأکیـد نشـده اسـت   

)Goldetein and Luger, 

1989,1990,1991; Malecki, 1991 .(
از لحــاظ بحــث ایـــن مقالــه، پارکهـــاي    
تحقیقاتی را زیرمجموعـه اي از پارکهـاي   
ــدهایی   علمــی مــی گیــریم کــه داراي پیون
رسمی با یـک دانشـگاه هسـتند و فعالیـت     
اصلی اکثریت شرکتهاي مسـتقر در آنهـا،   

ــت  ــعه اسـ ــق و توسـ ــن رو، . تحقیـ از ایـ
ــورد    ــه در م ــن مقال ــه در ای ــایی ک آماره
پارکهاي علمی ذکر شده شامل و ناظر بر 

  .پارکهاي تحقیقاتی هست
 ,.Monck et al(مانـک و همکـارانش  

تعریفــــی کــــامالً کــــارکردي از ) 1988
هـاي علمـی را کـه از سـوي اتحادیــه     پارک

ــی انگلســتان  ــاي علم ــده  7پارکه ــه ش ارائ
است، به عنوان تعریفی که بـیش از دیگـر   
تعاریف بر انـواع پارکهـاي علمـی صـدق     

ــد  ــده ان ــد، برگزی ــی کن ــف  . م ــر تعری براب
اتحادیه مزبـور یـک پـارك علمـی، نـوعی      

با ویژگیهاي زیر  8ابتکار مبتنی بر مالکیت
نشــگاه، یــک نهــاد بــا یــک دا) الــف: اســت

آموزش عالی و یـا یـک مرکـز تحقیقـاتی     
ــدهاي رســمی و عملیــاتی دارد؛ ب   ) پیون

شکل گیري و رشـد فعالیتهـاي اقتصـادي    
و دیگر سازمانهایی را کـه بـه    9دانش پایه
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طور معمول در محل ساکنند، تشویق مـی  
مدیریتی دارد که فعاالنه درگیـر  ) کند؛ و ج

ري بـه  انتقال تکنولوژي و مهارتهـاي تجـا  
سازمانهاي موجود در محـل اسـت و بـه    
عالوه، می کوشد تا پارکها را به ویـژه در  
زمینه موضـوعهاي علـم و تکنولـوژي بـا     

 Monclیک نهاد آموزش عالی پیوند دهد 
 ,Massey and Wield(به . ك.همچنین ر

1992, P. 412 et al., 1988, P.64 .(
ایـن تعریــف نیــز ماننـد تعریــف آلــش در   

اي علمی ایاالت متحده چنـدان  مورد پارکه
صدق نمی کند زیرا پیونـدهاي میـان ایـن    
پارکها و دانشگاهها همیشه بـه انـدازه اي   
که در این تعریف بیان شده است رسـمی  

افزون بر این، ظـاهرا ایـن تعریـف    . نیست
از بسیاري جهـات بـه ویژگـی هـاي یـک      
پارك تحقیقاتی نزدیکتر است تا یک پارك 

مبتنی بر مالکیت ایـن   عبارت ابتکار. علمی
تعریف را به طرز خاصی مبهم می کنـد و  
راه را براي اشتباه گرفتن یک پارك علمی 
با دیگر انواع پارکها یـا محلهـاي اسـتقرار    

  .فعالیتهاي اقتصادي هموار می سازد
ــد (بســیاري از نویســندگان  زجــوع کنی

 Joseph, 1989; Goldstein and:بـه 

Luger, 1991; Malecki, 1991 ( دو

اصطالح پارك علمی و پارك تحقیقـاتی را  
از دیـد  . مترادف با هم بـه کـار بـرده انـد    

جوزف، این پارکها مؤید رشد مجتمعهـاي  
وي چهـار  . هستند 10بزرگ تکنولوژي نگر

نوع از مجتمعها را بـر اسـاس اینکـه چـه     
عواملی در تکوین اولیه آنها نقـش داشـته   

مجتمعهایی  -1: اند مشخص ساخته است
ــا اساســاً حاصــل فعالیــت  کــه رشــ د آنه

شرکتهایی است که در محل آغاز به کـار  
کرده اند یا از دل شرکتهاي بزرگ بیرون 

و  11بوسـتون  128آمده اند مانند شـاهراه  
مجتمعهـــــاي   -2؛ 12و دره ســـــیلیکون

تحقیقاتی که معموالً در محـدوده عرصـه   
یک پارك فعالیت دارند مانند پـارك مثلـث   

 -3نــاي شــمالی؛   در کارولی 13تحقیقــاتی
مجتمعهایی که هدف اولیه از تشکیل آنهـا  
جلب تسهیالت تولیـدي شـرکتهاي مبتنـی    
بــر تکنولــوژي پیشــرفته اســت ماننــد     
مجتمعهاي موجود در فـونیکس آریزونـا؛   

ــایی کــه در نتیجــه صــرف   -4و  مجتمعه
مبــالغ عظیمــی از اعتبــارات دولتــی ماننــد 
ــاالت     ــایی ای ــاعی و قض ــاي دف ــه ه هزین

ر سـتون تگـزاس بـه وجـود     متحده در هـ 
ــد ــده ان ). Joseph, 1989, P. 173(آم

ممکن است این انواع اصلی، همپوشیهایی 
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با هم داشته باشند و چه بسا یک مجتمـع  
واحد عناصري از دو یـا چنـد مـدل را در    

پارکهـاي علمـی ایــن   . خـود داشـته باشـد   
چهار مدل را در خود دارند ولـی تنهـا در   

ي علمـی  مدل دوم جوزف است که پارکها
آشکارا براي پیشبرد توسعه منطقه اي یـا  
تحقیق و توسعه یـا رشـد تحـت راهبـري     
تکنولوژي پیشرفته از این هـر سـه ایجـاد    

  .شده اند
ــر  ــتاین والگ  Goldstein and(گلدش

Luger, 1989, 1990 (   تعریـف رضـایت
از نظـر ایـن   . بخش تري به دست داده اند

دو، یــک پــارك علمـــی، تکنولــوژي یـــا    
نوعی پـارك تجـاري اسـت کـه      تحقیقاتی،

فعالیت اصلی اکثر سازمانهاي موجود در 
ــا   ــراورده ی ــا توســعه ف ــق و ی آن را تحقی

به عنوان فعـالیتی متبـاین    -فرایندي جدید
از تولیــد کارخانــه اي، فــروش، شــعب    
ــاري    ــاي تج ــر کارکرده ــا دیگ ــزي ی مرک

بـراي نمونـه،   . تشـکیل مـی دهـد    -مشابه
نســبت دانشــمندان و مهندســان واجــد    
درجات باالي دانشـگاهی در کـل نیـروي    
یک پارك را شاخص بـراي انـدازه گیـري    
ــعه    ــق و توس ــه تحقی ــت آن در زمین فعالی

مزیت تعریف گلدشتاین والگـر  . گرفته اند

در آن اســت کــه امکــان تمییــز پارکهــاي  
ــوژي   علمــی را از مکانهــاي تمرکــز تکنول

بوسـتون   128پیشرفته اي مانند شـاهراه  
دیت واحد سـازمان  که در قالب یک موجو

و جـوزف آنهـا را مجتمعهـاي    (نیافتـه انـد  
، فـراهم مــی  )تکنولـوژي نگــر مـی خوانــد  

ــاي  . ســازد ــواره ه ــر گه گلدشــتاین والگ
جز آنها که حاوي سـازمانهایی  (140تجاري

هستند عمدتاً به فعالیت در زمینـه تحقیـق   
ــد  ــتغال دارنـ ــعه اشـ ــز ) و توسـ و مراکـ

را از تعریــف خــود کنــار    15تکنولــوژي
بــر اســاس نظــر گلدشــتاین . ته انــدگذاشــ

ــوژي،   والگــر هــدف اصــلی مراکــز تکنول
هماهنــگ ســازي تحــوالت تکنولوژیــک و 
انتقــال تکنولــوژي در میــان دانشــگاهها و 

  .دیگر سازمانهاي تحقیقاتی است
ــی ــز دو ) Malecki 1991(ملکــ نیــ

اصــطالح پارکهـــاي علمــی و پارکهـــاي   
تحقیقاتی را مترادف بـا هـم مـی گیـرد و     

ه صورت هسته اي بالقوه نمونـه  آنها را ب
هــاي جدیــد دره سیلســکون تعریــف مــی 

این تعریـف بـر پایـه نقشـی اسـتوار      . کند
است که این پارکها به عنوان هسـته هـاي   

وي بـر  . مکانی توسعه مناطق ایفا می کنند
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پایه ویژگیهاي فیزیکی پارکها نیز تعریـف  
  :سودمند دیگري به دست می دهد

جـو تحقیقـاتی    با توجه به دفاتر تمیز و
مراکز تحقیق و توسعه، بسـیاري از آنهـا   
در داخـــل حومـــه شـــهرها و پارکهـــاي 
صنعتی یی جاي گرفته اند که اکنون محل 
متداول اسـتقرار فعالیتهـاي اقتصـادي در    

ــتند 16مادرشـــهرها ایـــن تحـــوالت . هسـ
ــاي   ــا را پارکه ــر، خــواه آنه تخصصــی ت
ــا    ــاتی و ی ــاي تحقیق ــواه پارکه ــی، خ علم

ولــوژي بنــامیم، پاســخگوي پارکهــاي تکن
ــراکم    ــا ت ــگاهی ب ــه محیطــی دانش ــاز ب نی
ــده   ســاختمانی کــم و ســاختمانهاي پراکن

  ).P.308(هستند
کـــاربیرد متـــرادف پارکهـــاي علمـــی، 
پارکهاي تحقیقاتی و پارکهـاي تکنولـوژي   
نشان دهنده آن است که قائل شدن تمـایز  
واقعی میان انواع مختلـف پارکهـا تـا چـه     

  .حد دشوار است
در مـورد  [فهـوم سـازي جدیـدتر    یک م

ــی  ــاي علم ــه  ] پارکه ــوم ب از روش موس
پیــروي مــی کنــد  17»واقعگرایــی نقادانــه«
)Massey et al., 1992; Massey and 

wield, 1992 .( بــر اســاس ایــن مفهــوم
میـان   18سازي، وجود هیچ رابطـه سـببی  

پارکهاي علمی، عوامـل مـؤثر در تشـکیل    
مسـلم  آنها و نتایج احتمالی عملیـات آنهـا   

ایـن در واقـه واکنشـی    . فرض نمی شـود 
است در برابـر مفهـوم سـازیهاي قـدیمی     
ی میـان   تري که مدعی وجود پیوندهاي علّ
پــیش ظرطهــاي تشــکیل پارکهــاي علمــی  
نتایج مورد انتظار از آنها هستند، به گفتـه  
مسی و وایلـد، ایـن مفهـوم سـازي رایـج      
اغلب بـه اتکـاي فقـدان تحقیقـات تجربـی      

رد پـیش شـرطها و نتـایج    گسترده در مو
ــورت مــــی   ــا صــ ــر پارکهــ ــان تــ نهــ

این ). Massey and Wield, 1992(گیرد
نـوعی  «دو مدعی اند کـه پارکهـاي علمـی    

. نماد براي مفهـومی گسـترده تـر هسـتند    
ــه     ــوع دامن ــدین موض ــاره چن ــا عص آنه

بـه ویـژه، پارکهـاي علمـی نمـاد      . دارترند
در مــورد روابــط میــان ... نــوعی دیــدگاه 

 .Ibid. P(» و مکـان هسـتند   علم، جامعـه 

نمونه اعالي یـک پـارك علمـی بـر     ). 412
نخست، یـک  . پایه سه عنصر استوار است

مــدل خطــی از تحقیــق علمــی و نــوآوري 
ــب و   ــاص قالـ ــاي خـ ــنعتی؛ ویژگیهـ صـ
محتــواي مکــانی؛ و ســوم، پارکهــا نــوعی 

اهمیـت سـومین   . هستند 19توسعه داراییها
عنصر یعنی توسعه داراییهـا از آن جهـت   
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ست کـه حتـی هنگـامی کـه میـان بخـش       ا
عمــومی و بخــش خصوصــی مشــارکتی  
برقرار می شود باز این سودطلبی بخـش  
خصوصی است که نیروي محرك کـار را  

بــه اســتدالل ایــن دو . فــراهم مــی ســازد
نویسنده، هر یک از این عناصر پیامـدهاي  
بالقوه و تواناییهـاي سـببی اي دارنـد کـه     

سـت کـه   کامالً متفـاوت از آن چیزهـایی ا  
ــازند  ــرح مــی س ــن . سیاســتگذاران مط ای

پیامدهاي بـالقوه اغلـب در خـالف جهـت     
اهــدافی اســت کــه پارکهــاي علمــی بــراي 

بـدین ترتیـب   . حصول آنها ایجاد شـدهاند 
مسی و وایلد معتقدند هرچند ممکن اسـت  
ــا    ــه از آنه ــایجی را ک ــی نت ــاي علم پارکه
انتظار می رود تا حدودي تحقیـق بخشـند   

ــ  ــدهاي نه ــی پیام ــون  ول ــري همچ ان دیگ
نــابرابري اجتمــاعی، توســعه نــاموزون و 
ــز    ــنایع نی ــل ص ــد نس ــوگیري از تجدی جل

  .دارند
ــاگونی     ــر گون ــافتن ب ــراف ی ــراي اش ب
ــاد     ــز از ایجـ ــی و پرهیـ ــاي علمـ پارکهـ
ــوعی    ــه ن ــاهراً ب ــومی، ظ ســردرگمی مفه
مفهوم سازي یا تعریف نیاز داریم کـه تـا   
حد ممکن جامع و در عین حال کـامالً بـی   

چنــین تعریفــی هــم شــامل . باشــدمهنــی ن

پیش شرطهاي ایجاد پارکهـا و هـم نتـایج    
مـا تـا حـد    . مورد انتظار از آنها می شـود 

که در زیر می  -امکان تعریف خودمان را
بــه عنـــوان راهنمــاي تشـــخیص    -آیــد 

خاستگاهها و تحوالت پارکهاي علمـی بـه   
البته گهگاه بـراي پرهیـز از   . کار می بریم

ندگان اصـلی،  مخدوش شدن منظور نویس
اصطالحات خاص خـود آنهـا را بـه کـار     

همچنین، باید توجـه داشـت کـه    . می بریم
این تعریف فراخ تر به مـا اجـازه اشـراف    
بیشــتري را در مقایســه بــا تعــاریفی مــی 
دهد که تا اینجا در آثار مورد اشاره مـان  

این نکته از آنجـا مشـخص   . ارائه شده اند
ر شـما )  Fusi, 1991(می شود که فوسی

پارکهاي علمی موجود در ایـاالت متحـده   
مــورد بــرآورد کــرده اســت ولــی  285را 

ــوي گلدشــتاین      ــه شــده از س ــم ارائ رق
) Goldstein and Luger, 1991(والگـر 

علمـی،   -براي تعـداد پارکهـاي تحقیقـاتی   
  .است 116

 20پارکهاي علمی، نـوعی پـارك تجـاري   
ــلی اکثریـــت   ــه فعالیـــت اصـ ــتند کـ هسـ

نهـا را تحقیـق و   سازمانهاي موجـود در آ 
توســعه صــنعتی تشــکیل مــی دهــد و بــه 

و  21همــین واســطه، معمــوالً تولیــد انبــوه
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در این پارکها صـورت   22تحقیقات بنیادي
یــک ویژگــی دیگــر پارکهــاي . نمــی گیــرد

ــانی  ــاختار مکـ ــارچگی سـ ــی یکپـ  23علمـ
ــت ــر   . آنهاس ــم از نظ ــف ه ــر مختل عناص

تقسیم کاراجتماعی و هم از لحاظ تقسـیم  
دیگر به شکل منطقـی مـرتبط   کارفنی با یک

ــد  ــن . و متقــابالً بــه هــم وابســته ان بــر ای
اساس، جاي شگفتی نیست که هـر پـارك   
علمی اغلب به عنوان یک موجودیت واحـد  
و نه به عنوان مجتمعهاي تکنولـوژي نگـر   

البتـه پارکهـاي   (تصور و معرفی می شود
علمی اغلب بخشی از این گونـه مجتمعهـا   

ن، از پارکهاي همچنی). را تشکیل می دهند
علمی انتظار می رود که از طریق مسـتقل  
شدن واحدهاي شرکتهاي بزرگ یـا دیگـر   
ــد،   ــذاریهاي جدیـ ــرمایه گـ ــکلهاي سـ شـ
ــوژي    ــر تکنول ــی ب ــد مبتن شــرکتهاي جدی

ــد  ــه وجــود آورن بــه عــالوه، . پیشــرفته ب
بیشتر پارکهـاي علمـی داراي محوطـه اي    
پـارك ماننــد بـا تــراکم سـاختمانی پــایین    

مـثالً  (د با یـک نهـاد تحقیقـاتی   پیون. هستند
ــا انســتیتو  ــم دانشــگاه ی ، پــیش شــرط )ی

افـزون بـر   . تشکیل پارکهاي علمـی اسـت  
این، بـازار کـار بایـد نیـروي کـار بسـیار       
ماهري را عرضه دارد یا دست کـم تـوان   

. جلـب چنــین مهارتهــایی را داشــته باشــد 
پارکهاي علمی به عنوان توسـعه داراییهـا   

ت دو بخـش  حتی وقتی از طریـق مشـارک  
عمومی و خصوصی ایجاد می شوند، باز 
ــودطلبی   ــه انگیـــزه سـ معمـــوالً بـــر پایـ

سرانجام اینکه، تمـام پارکهـایی   . استوارند
کــه شــرطهاي مســتقر در آنهــا، سیاســت 
گذاران، توسعه گران و عموم مـردم آنهـا   

هرچند ممکن اسـت  . را پارك می شناسند
این نکته آخر حشوآمیز به نظر می رسـد  

نگذاشتن پارکهایی که خودشان  ولی کنار
را پارك علمـی مـی داننـد بسـیار اهمیـت      

البته، ممکن است این امر با تعاریف . دارد
ســختگیرانه تــري کــه از جملــه از ســوي 

ــک و ) Allesch, 1985(آلـــش ــا مانـ یـ
ارائـه  ) Munck et al., 1988(همکارانش

  .شده است، جور در نیاید

  

ــوین    ــوه تک ــا و نح ــتگاه ه خاس

  میپارکهاي عل
ــه  ــاي علمــی 1980در طــول ده ، پارکه

نوعی نماد براي همایش مناطق محصـور،  
حکومت هاي محلی و دانشـگاههایی بـود   
که با تحول اقتصاد ملـی و جهـانی، افـول    
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صــنایع تولیــد و کــاهش شــدید اعتبــارات 
تصــور . دولــت مرکــزي روبــه رو بودنــد

موفقیـت منــاطقی همچــون دره ســیلیکون  
ــث  ــارك مثل ــا، پ ــاتی در  در کالیفرنی تحقیق

ــاهراه   ــمالی و شــ  128کارولینــــاي شــ
بوسـتون در زمینــه تکنولـوژي پیشــرفته،   
ــت و     ــود گرف ــه خ ــانه اي ب ــادي افس ابع
ــا     ــز ب ــان نی ــاط جه ــر نق ــاطقی در دیگ من
یکدیگر بر سر تکرار موفقیت ایـن پارکهـا   

توسـعه تحـت راهبـري    . رقابت می کردند
تکنولوژي پیشرفته، محملی بـراي احیـاي   

و پارکهاي علمی نیز ابزار رشد اقتصادي 
ــوژي    ــر تکنول ــی ب ــرکتهاي مبتن ــب ش جل

ــد   ــی ش ــناخت م ــرفته ش ــه  . پیش ــه گفت ب
ــر،   ــتاین والگ  Goldstein and(گلدش

Luger, 1989(  ــالهاي ــله سـ ، در فاصـ
شـــمار پارکهـــاي علمـــی  1989و  1982

ــده   ــاالت متح ــود در ای ــد  300موج درص
این نـرخ سـریع رشـد    . افزایش یافته است

ــاالت  ــه ای ــود محــدود ب ــراي . متحــده نب ب
نمونه، در انگلستان تعـداد ایـن پارکهـا از    

ــال  ــدد در س ــه  1972دو ع ــدد در  65ب ع
 ,Fusi(افـزایش یافتــه اسـت   1991سـال  

1991.(  
پارکهاي علمی عمالً از تمامی جنبـه هـا   

از . تفاوتهاي شـگفت آوري بـا هـم دارنـد    
لحاظ حجم اشتغال، از پارکهایی بـا کمتـر   

ــ  ــد ت ــر کارمن ــث از یکصــد نف ــارك مثل ا پ
. نفـر شـاغل را داریـم    32000تحقیقاتی با 

از لحاظ ابعاد فیزیکی نیز از پارکهـایی بـا   
جریب وسعت تـا پارکهـایی بـا     3کمتر از 

ــیش از  ــاحتی ب ــود  6500مس ــب وج جری
پارکهاي علمـی از نظـر سـازمان و    . دارند

بیشــتر : مالکیــت نیــز متفــاوت هســتند   
بــا یــک  -البتــه نــه تمــامی آنهــا -پارکهــا

ــد؛ برخــی در مالیــت  د انشــگاه در ارتباطن
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بخش عمـومی هسـتند و برخـی دیگـر در     
قالـــب تشـــکیالتی خصوصـــی فعالیـــت  

). Goldstein and Luger, 1990(دارنـد 
پـارك   116گلدشتاین والگـر بـا بررسـی    

تحقیقاتی در ایاالت متحده دریافته اند کـه  
ــزء   25 ــدهاي جــ ــا واحــ ــد آنهــ درصــ

 16دانشـگاههاي عمــومی یـا خصوصــی،   
صد تحـت مالکیـت دولـت یـا حکومـت      در

درصد سازمانها یـا بنیادهـایی    23محلی، 
درصــد تحــت مالکیــت  15غیــر انتفــاعی، 

درصــد بقیــه   21بنگاههــاي انتفــاعی و  
ــهاي    ــترك بخش ــذاریهاي مش ــرمایه گ س

 Goldstein(عمومی و خصوصی بودنـد 

and Luger, 1991 .(  ــرکتهاي ــوع ش ن
مســتقر در پارکهــاي علمــی نیــز متفــاوت 

ــت و  ــعه  اس ــق و توس ــهاي تحقی از بخش
شرکتهاي چند ملیتی یی همچون هیولیـت  

ــارد ــی.آي«و  24پاکـ ــا   25»ام.بـ ــه تـ گرفتـ
شــرکتهاي کوچــک مبتنــی بــر تکنولــوژي 
پیشرفته اي را که به تازگی تأسیس شـده  

ــرد    ــی گی ــر م ــد، در ب ــه   . ان ــه ب ــا توج ب
ــا مــی    ــاگونی، در بخــش حاضــر تنه گون
ــالی از    ــیار اجم ــه اي بس ــوانیم تاریخچ ت

. ین پارکهـاي علمـی بـه دسـت دهــیم    تکـو 
کانون بحث ما را تحوالت ایـن پارکهـا در   

ایاالت متحده تشکیل مـی دهـد زیـرا ایـن     
کشور هم زادگاه مفهوم پارکها در ایاالت 
متحده تشکیل می دهـد زیـرا ایـن کشـور     
هم زادگاه مفهوم پارکهاي علمـی اسـت و   
هــم دربرگیرنــده نزدیــک بــه نیمــی از     

  .پارکهاي علمی جهان
  

  پارکهاي علمی در ایاالت متحده
پـارك، بیشـترین    285ایاالت متحده بـا  

تعــــداد علمــــی را در خــــاك خــــود    
همچنین، شش پـارك  ). 1جدول .ك.ر(دارد

از اولین ده پـارك بـزرگ جهـان از حیـث     
ــرار      ــور ق ــن کش ــان، در ای ــداد کارکن تع

از نظـر جغرافیـایی،   ). 2جدول .ك.ر(دارند
سراسـر  پارکهاي علمی ایاالت متحـده در  

خاك اصلی این کشور پراکنـده انـد ولـی    
جنوب آن به نسبت سـهم بیشـتري را بـه    

جـدول  . ك.ر(خـود اختصـاص داده اسـت   
3.(  

بـه نوشــته گلدشـتاین والگــر، در ســال   
درصـــد از پارکهـــا در  40حـــدود  1985

هزار  500با بیش از (مادرشهرهاي بزرگ
ــت ــر جمعیـ ــدود )نفـ ــد در  50، حـ درصـ

ــهره  ــا شـ ــک یـ ــهرهاي کوچـ اي مادرشـ
) هزار نفر جمعیـت  200با کمتر از (دیگري
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که دست کم داراي یک دانشگاه تحقیقـاتی  
ــا یــک مجتمــع تحقیقــات فــدرال   بــزرگ ی

درصـــد بقیـــه در مراکـــز  10بودنـــد، و 
هـزار   500بـا کمتـر از   (کوچک تا متوسط

که فاقد یـک نهـاد پژوهشـی    ) نفر جمعیت
ایــن . عمــده بــوده انــد، قــرار داشــتند    

ی شـوند کـه شـمار    نویسندگان یادآور مـ 
پارکهایی که بدون داشـتن پیونـدهایی یـا    
یک مؤسسه پژوهشی عمده تکـوین یافتـه   

ایـن مشـاهدات   . اند رو بـه افـزایش اسـت   
مؤید لزوم تالش براي سـاختن پارکهـاي   
تحقیقاتی در برابر پارکهـاي علمـی اسـت    

  .که در بخش قبل یادآور شدیم
  

  1991رکهاي علمی، پیشتازترین کشورها از لحاظ شمار پا. 1جدول 
  پارك علمی 285ایاالت متحده                      -1
  پارك علمی 65انگلیس                            -2
  پارك علمی 43فرانسه                             -3
  پارك علمی 38کانادا                              -4
  پارك علمی 29 ژاپن                             -5
  پارك علمی 22استرالیا                           -6

 Fusi(1991,p.610): منبع
  

  1991بزرگترین پارکهاي علمی از لحاظ شمار کارکنان، . 2جدول 

  32000          پارك مثلث تحقیقاتی در کارولیناي شمالی                -1
  26000       لوآلتوي کالیفرنیا      پارك تحقیقاتی استانفورد واقع در پا -2
  18000      پارك تحقیقاتی کامینگز واقع در هانتسویل آالباما           -3
  17900   شهر علمی آکادم گورودوك واقع در نووسیبرسک روسیه   -4
  15500        شهر علمی تسوکوبا واقع در ایباراکی ژاپن                 -5
  14500        آنتی پولیس واقع در والبون فرانسه    -وفیاپارك علمی س -6
  9600     پارك تحقیقات دانشگاهی واقع در شارلوت کارولیناي شمالی-7
  6000       مرکز شهر علمی دانشگاه واقع در فیالدلفیاي پنسیلوانیا      -8
  4900            رنه آتالنت واقع در رنه فرانسه                              -9

  4000          پارك تحقیقاتی فلوریداي مرکزي در اورالندوي فلوریدا  -10
  Fusi(1991,p. 613): منبع

پیشـتازترین ایالتهـاي امریکـا    . 3جدول 
  1991از لحاظ شمار پارکهاي علمی، 

  31کالیفرنیا                                                        -1
  22دا                                                        فلوری -2
  17میشیگان                                                        -3
  16نیوجرسی                                                      -4
  14       کلورادو                                                 -5
  13نیویورك                                                       -6
  13تگزاس                                                         -7
  12جورجیا                                                        -8
  12                         اوهایو                                 -9

  11مري لند                                                      -10
  Fusi(1991,p. 614): منبع

  
از لحاظ تاریخی، ایجاد پارکهاي علمـی  
و در ایــاالت متحــده از دو الگــوي اصــلی 

الگوي نخست، تکـوین  . پیروي کرده است
ر خــود انگیختــه مجموعــه هــاي مبتنــی بــ

تکنولــوژي پیشــرفته اي اســت کــه بســتر 
شکل گیري پارکهـاي علمـی قـرار گرفتـه     
اند؛ مانند ناحیـه تکـوین یافتـه در اطـراف     

ایــن الگـــو بـــا  (بوســـتون 128شــاهراه  
نخستین گـروه از مجتمعهـاي تکنولـوژي    

ــت دارد   ــوزف مطابق ــر ج  ,Joseph[نگ

الگوي دوم، تأسیس حسب شـده  ]). 1989
علمــی بــه پارکهــاي بــزرگ تحقیقــاتی یــا 

قصد تقویت اقبال مناطق یـا دانشـگاههاي   
پـارك تحقیقـاتی   . خاص و یا هـر دوسـت  

و پـارك مثلـث تحقیقـاتی در     26استانفورد
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کارولینـــاي شـــمالی در شـــمار ایــــن    
ایــن گــروه بــا دومــین دســته از (گروهنــد

مجتمعهـاي مــورد نظــر جــوزف مطابقــت  
  ).دارند

، شاهراه بـزرگ کمربنـدي   128شاهراه 
سـاخته شـد    1950دهه  است که در طول

و نام آن به کل ناحیه مجتمـع الکترونیـک   
). Malecki, 1986(بوستون تعمیم یافـت 

این ناحیه که منطقه اي به مرکز بوسـتون  
مایـل را در بـر مـی گیـرد در      30و شعاع 

هـزار نفـر شـاغل     250حدود  1983سال 
ــنایع    ــر ص ــک و دیگ ــنایع الکترونی در ص

 ,.Monck et al(مـرتبط بـا آن داشـت   

مانک و همکارانش نطفه رشد این ). 1988
ــوژي   ــرکتهاي تکنول ــکیل ش ــه را تش ناحی
ــت علمــی    پیشــرفته توســط اعضــاي هیئ
ــت   ــوژي ماساچوســ ــه تکنولــ  مؤسســ

آنـان همچنـین،   . دانسته انـد  27.)تی.آي.ام(
بر نقشی که استقرار یـک شـرکت بـزرگ    

 28واحد یعنی شرکت دیجیتـال ایکویپمنـت  
ت مـی  در این ناحیـه داشـته اسـت، انگشـ    

ــارانش. گذارنـــــد ــارکوزن و همکـــ  مـــ
)Markusen et al., 1986 (  نیز بر نقـش

قاطع شرکتهاي تجـاري زاده شـده از دل   
تحقیقــــات صــــورت گرفتــــه توســــط 

دانشگاههاي مهم این ناحیه کـه اعتبـارات   
بیشتر آنهـا از محـل قراردادهـاي دفـاعی     
. تــــأمین شــــده بــــود، تأکیــــد دارنــــد

ر را نیز همین نظ) Malecki, 1986(ملکی
ــور   ــه حضــ ــت کــ ــد اســ دارد و معتقــ

بـه تنهـایی نمـی توانـد رشـد      » .تی.آي.ام«
ــرفته را در   ــوژي پیشـ ــرکتهاي تکنولـ شـ

تبیین کند بلکه، وجـود   128امتداد شاهراه 
مجموعه اي از دانشگاههاي بلنـد پایـه در   
ــگاهیان،    ــب دانشـ ــه جلـ ــت کـ ــن اسـ ایـ
دانشــجویان و شــرکتها را موجــب شــده  

ــین خاطرنشــان . اســت ــی  ملکــی همچن م
سازد که تسـهیالت فرهنگـی و مسـکونی    
ــگاههاي    ــدارس دانش ــل م ــود از قبی موج
خوب، در رشـد ایـن منطقـه نقـش داشـته      

  .است
ــتهاي   ــوین، سیاس ــه تک در مراحــل اولی
دولت محلی و مرکـزي نقـش چنـدانی در    
ــرفته   ــوژي پیشـ ــه تکنولـ موفقیـــت ناحیـ

). Malecki, 1986(بوســـتون نداشـــت
آنچــه اهمیــت بیشــتري داشــت نــوآوري  
تاریخی شرکتهایی بود که در بوسـتون و  

ــد  ــتقرار یافتن ــه آن اس ــن  . حوم ــاریخ ای ت
جریان به قبـل از جنـگ جهـانی دوم بـاز     

تـاریخ ایـن جریـان بـه قبـل از      . می گردد
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پارکهاي علمی، نوعی پارك تجـاري هسـتند کـه     ■
فعالیت اصلی اکثریت سازمانهاي موجود در آنهـا را  

ه صنعتی تشکیل می دهد و بـه همـین   تحقیق و توسع
واسطه، معموالً تولید انبوه و تحقیقات بنیادي در این 

 .پارکها صورت نمی گیرد

بـا ایـن   . جنگ جهانی دوم بـاز مـی گـردد   
نوآوري، این ناحیه امکان آن را یافت کـه  
هم در طول جنگ جهانی دوم و هـم پـس   

. ادهاي دفاعی منتفـع گـردد  از آن از قرارد
ماساچوســـت بـــاالترین  1986در ســـال 

سطح سرانه پژوهش نظامی را در ایـاالت  
ــت ــده داشــ ). Malecki, 1986(متحــ

سیاستهاي حکومت محلی فقط تـا آن حـد   
مؤید این جریان بـود کـه اجـازه توسـعه     

را در امتـداد شـاهراه    29پارکهاي صنعتی
ــالتی، ماساچوســت  . داد 128 در ســطح ای

د تا با برنامه هـاي نـواحی دیگـري    کوشی
که بر سر صنایع تکنولـوژي پیشـرفته بـا    

 ,Malecki(هم رقابت داشتند همپا گـردد 

مقامات ایـالتی از بـار مالیاتهـاي    ). 1986
شخصی کاستند، از یـک مرکـز همکـاري    
ــه   ــنایع در زمینــــ ــگاه و صــــ دانشــــ
میکروالکترونیـــک حمایـــت کردنـــد و در 

را  سطحی ظریف تر، هزینه هاي عمـومی 
در جهـــت پشـــتیبانی از محـــیط جـــذاب 
مسکونی و تفریحـی ناحیـه بوسـتون بـه     

  .کار بردند
  
  
  

  
از ایــــن ) Botkin, 1988(بــــوتکین

تاریخچــه ســه درس مــی گیــرد کــه بایــد 
ــا    ــت ب ــاي رقاب ــاطق جوی ــر من ــراي دیگ ب

. هشدار دهنده باشـد  128توسعه شاهراه 
ــوژي     ــه تکنول ــک منطق ــاد ی ــت، ایج نخس

دوم، بـه  . اج داردپیشرفته بـه زمـان احتیـ   
سیاستها و مشوقهاي حکومتی در قسمت 
رکودي چرخه تجاري بیشتر نیاز است تا 
در نقطه نضج گیري؛ ایـن گونـه مشـوقها    
احتمــاالً در ایــن نقــاط پــایینی چرخــه     
مؤثرترنــد زیــرا تســلی دادن و بــه دســت 
ــراي    ــت ب ــراي حکوم ــردم ب آوردن دل م
. حکومت آسان تر است تا برانگیختن آنها

تکنولوژي پیشرفته نـه پایـدارتر از    سوم،
دیگر صنایع اسـت و نـه بـی ثبـات تـر از      

  .آنها
نخستین پارکی که از سوي همگان به 
عنوان پارك علمی شناخته شد، پارك 

 30تحقیقاتی استانفورد در واقع پالوآلتوي
اندیشه  1951کالیفرنیا بود که در سال 
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این پارك، زاده اندیشه . آن مطرح گردید
پدربزرگ دره «که لقب ( 31ترمن فردریک

به . ك.را گرفته است؛ بود ر» سیلیکون
Larson and Rogers[1988] ( وي

استاد مهندسی الکترونیک دانشگاه 
استانفورد بود و براي کسب درآمد براي 
دانشگاه و بهبود شهرت بین المللی آن 

این پارك که در اراضی . می کوشید
الیت دانشگاه استانفورد قرار دارد، فع

آغاز کرد و عامل  1952خود را در سال 
تسهیل کننده توسعه اقتصادي دره 

به این سو،  1952از سال . سیلیکون است
میلیون  9پارك به مجتمعی با مساحت 

شرکت را  59فوت مربع تبدیل شده که 
هزار نفر کارگر و کارمند در خود  28با 

 Goldstein and. (جاي داده است

Luger, 1991 .(دره  1980وایل دهه در ا
سیلیکون که پارك بخشی از آن است، 
یکی از مناطق با رشد سریع در ایاالت 
متحده بود و هر سال نزدیک به چهل 

 Larson(هزار شغل جدید ایجاد می کرد

and Rogers, 1988 .( ترمن در سال
دالر به شرکت  538با اعطاي  1938

نوپاي هیولیت پارکارد که به این شرکت 
اه اندازي تولید یک اوسیالتور امکان ر

به فرکانس متناوب را دارد، نام خود را 
. ان مؤسس این شرکت ثبت کردوعن

تصمیم شرکت هیولیت پاکارد در این 
مورد که پارك تحقیقاتی استانفورد را 

  و این  - محل استقرار خود قرار دهد

  
اگر هزینه هاي دفاعی براي موفقیت پارکهاي علمی یا ■

قر در این پارکها اهمیت قاطع داشته باشد شرکتهاي مست
در این صورت باید هرچه سریعتر در مورد اثرهاي 

کاهش هزینه هاي دفاعی بر آینده پارکهاي علمی به 
  .بررسی پرداخت

  
شمار پارکهاي علمی  1989و  1982در فاصله سالهاي  ■

  .درصد افزایش است 300موجود در ایاالت متحده 
  

اعتبار و اشتغال  تصمیم از لحاظ درآمد،
در واقع  -زایی به نفع پارك بوده است

  .پاداش آینده نگري ترمن بود
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 ,.Monck et al(مانـک و همکـارانش  

بر این عقیده اند که موفقیت اولیـه  ) 1988
تــی اســتانفورد مرهــون =پــارك تحقیقــان

 32نقش یک شرکت بزرگ به نام فیرچایلـد 
ــال   ــه در س ــت ک ــه   1957اس ــارك را ب پ

بـر  . ستقرار خود اختیار کرداعنوان محل 
ــه   ــالف رابطـ ــی.آي.ام«خـ ــه » تـ و ناحیـ

بوستون، هیئت علمی دانشگاه اسـتانفورد  
ــارك   ــادي در پـ ــدان زیـ ــرکتهاي چنـ شـ
ــد  ــاد نکردنـ ــتانفورد ایجـ ــاتی اسـ  تحقیقـ

)Malecki 1986 .(  بیشــتر شــرکتها را
دانشــجویان ســابق اســتانفورد کــه در    
شـرکتهایی همچـون فیرچایلـد و هیولیــت    

ــارد ف ــد  پاک ــاد کردن ــتند، ایج ــت داش . عالی
) Malecki 1986(افـزون بـر ایـن، ملکـی    

، دولـت  128معتقد است که مانند شـاهراه  
محلی و مرکزي نقش چنـدانی در توسـعه   
موفقیــت آمیــز فعالیــت دره ســیلیکون در 
. زمینــه تکنولــوزي پیشــرفته نداشــته انــد 

نقش دولت محلی در حد تسـهیل توسـعه   
ــه    ــردن و منطق ــنظم ک ــق م ــدي از طری بن

ــدمات    ــترش خـ ــی، گسـ ــاره اراضـ دوبـ
زیربنــایی، ایجــاد پارکهــاي صــنعتی و    

امــا همچــون . احــداث جــاده بــوده اســت
ــاهراه   ــعیت شـ ــاي 128وضـ ، قراردادهـ

دفــاعی دولــت فــدرال بــراي توســعه ایــن 
  .ناحیه حائز اهمیت بوده است

  
بسیاري از کشورهاي تازه صنعتی شده یا آنهـا کـه    ■

رها را در سر دارنـد،  آرزوي پیوستن به جمع این کشو
تحت تأثیر توان بالقوه توسعه تحت راهبري تکنولـوژي  

 .پیشرفته، دست به ایجاد پارکهاي علمی زده اند
 

  
 Larson and(الرســون و راجــرز  

Rogers, 1998( شش عامل را مشخص ،
کرده اند که در ظهور دره سیلیکون نقـش  

وجود کارشناسـان   -1: اساسی داشته اند
رس بودن زیرسـاختهاي  در دست -2فنی، 

 -4وجـود سـرمایه،    -3از پیش موجـود،  
ــغلی،   ــایی ش ــادل   -5پوی ــاي تب ــبکه ه ش

شرکتهاي کوچک زاده شـده   -6اطالعات، 
این شـش عامـل   . از دل شرکتهاي موجود

همراه بـا عـواملی کـه مانـک و همکـاران      
)Monck et al. 88 ( و ملکی)Malecki 

ــت   ) 1986 ــد، فهرس ــاخته ان ــخص س مش
عی را از سیاســتها و عوامــل نســبتاً جــام

الزم براي پیشبرد توسعه تحـت راهبـري   
  .تکنولوژي پیشرفته به دست می دهند

 ,Vogel and Larson(وگل و الرسون

در مــورد چگــونگی ایجــاد پــارك ) 1986
ــمالی،   ــاي ش ــاتی در کارولین ــث تحقیق مثل
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ــد   ــه کــرده ان ــدي ارائ ــل بســیار مفی . تحلی
ــیل   ــارك ارزش تفصـ ــن پـ ــه ایـ تاریخچـ

ي را دارد چراکـه ایـن پـارك نقـش     بیشتر
ــراي پارکهــاي علمــی سراســر   الگــو را ب

پس از جنگ جهانی . جهان ایفا کرده است
ــاي    ــنتی کارولینـــ ــنایع ســـ دوم، صـــ

وارد ) مبلمان منسوجات و تنبـاکو (شمالی
ــول نســبی شــدند  ــتالف . دوره اي از اف ائ

ــت    ــن ایال ــتمداران ای ــوداگران و سیاس س
بـر   خواستار تشکیل یک پـارك تحقیقـاتی  

مبنـــاي دو نمونـــه پـــارك تحقیقــــاتی    
. بوسـتون شـد   128استانفورد و شاهراه 

این گروه، از بـدو تشـکیل در اوایـل دهـه     
کوشید تا عناصر دانشگاهی عالقـه   1950

مند به این طرح را از سـه دانشـگاه واقـع    
ــمالی  ــاي ش ــگاه  33دوك،(در کارولین دانش

و  35کارولیناي شمالی واقع در چاپل هیـل 
جـذب  ) التی کارولیناي شـمالی دانشگاه ای

هدف، ایجاد یکپارك ایالتی تحقیقـاتی  . کند
هزار جریبـی بـراي جلـب شـرکتهایی      67

ــاي     ــترش فعالیته ــان گس ــه خواه ــود ک ب
تحقیقــــاتی خــــود در نــــواحی واجــــد 
. توانمندیهاي عظـیم دانشـگاهی بـوده انـد    

ــوي     ــه از س ــی ک ــت تالش ــس از شکس پ
در سـال  ) 36پاینلنـدز (توسعه گران تجاري

ــر     1958 ــاد غی ــک بنی ــت، ی ــورت گرف ص
انتفاعی که اعتبـارات آن از محـل هـدایاي    
مردمی تأمین می شد، تحت عنوان پـارك  
ــی از    ــط ائتالفـ ــاتی، توسـ ــث تحقیقـ مثلـ
سوداگران و سیاستمداران بـراي تبلیـغ و   

  .جا انداختن این مفهوم تشکیل شد
پــارك مثلــث تحقیقــاتی از ســه قســمت 

یــک بنیــاد غیــر  -1: تشــکیل شــده اســت
انتفاعی بهره مند از معافیـت مالیـاتی کـه    

خـود پـارك    -2در مالکیت دانشگاه است؛ 
که بخش سودآور بنیاد اسـت و سـود آن   
که از محـل فروشـها و حـق االجـاره هـا      
ــه    ــأمین هزین ــراي ت حاصــل مــی شــود ب
تحقیقات بیشتر، در اختیار بنیاد قرار مـی  

مؤسسـه غیـر انتفـاعی مثلـث      -3گیرد؛ و 
ــه   ــه ب ــاتی ک ــک ســازمان  تحقیق ــوان ی عن

ــش     ــاد و از بخ ــتقل از بنی ــاتی مس تحقیق
ســودآور پــارك تشـــکیل شــده اســـت    

)Vogel and Larson, 1985   همچنـین
). Golsein and Luger, 1991بـه  . ك.ر

ویژگی هاي جذابیت هاي پـارك مـواردي   
ــل ــا ســه دانشــگاه،  : بــود از قبی ــاط ب ارتب

اجازه ایجاد هیچ گونـه  (فضاي پارك مانند
ــات تول ــه   تأسیس ــدارد و ب ــود ن ــدي وج ی

 10عالوه مستأجرها حق ندارنـد بـیش از   
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درصــد از اراضــی را ســاختمان ســازي  
. و تأمین زیرساختها از سوي دولت) کنند

پیشــرفت اولیــه در زمینــه جلــب شــرکتها 
بسـیار کنــد بــود و پــارك حتــی تــا ســال  

. نتوانســت کــار خــود را آغــاز کنــد 1965
مقررات پارك در زمینـه درصـد اراضـی    

ل ساختمان سازي تا حـدودي بـر اثـر    قاب
سهل تر شـد و  » ام.بی.آي«اصرار شرکت 
درصــد  15درصــد بــه  10ایــن نســبت از 

همچنین، نواحی تخصـیص  . افزایش یافت
امـا  . یافته براي تولید نیز گسترده تر شـد 

پارك تنها با کمک تـدابیر دولـت توانسـت    
حکومت ایالتی مبالغ عظیمـی  . پایدار بماند

زیـر سـاختهاي منطقـه     پول صرف بهبود
همچون احداث یک شـاهراه جدیـد و یـک    

قـوه مقننـه نیـز بـه منظـور      . فرودگاه کرد
ــراي    ــی ب ــروي کــار مــاهر محل ــأمین نی ت
ــالج    ــکیل ک ــانون تش ــد، ق ــرکتهاي جدی ش

  .را تصویب کرد 37اجتماعی دانشگاهیان
پایین بودن نـرخ تشـکیل اتحادیـه هـاي     

کـه از   -کارگري در کارولیناي شمالی نیز
له پایین ترین نرخ هـا در تمـام کشـور    جم

به جلب مستأجرهایی بـراي پـارك    -است
شــــرکتها توانســــتند از . کمــــک کــــرد

ــر از حــد متوســط   ــایین ت دســتمزدهاي پ

. نیروي کار تحقیق و توسعه سـود ببرنـد  
دولت فدرال با ایجاد مؤسسه ملـی علـوم   

در پـارك در   38زیست محیطی و بهداشتی
. ک کـرد ، به توسعه پـارك کمـ  1965سال 

، 1981افزون بر این، دولت فدرال تا سـال  
پنج آزمایشگاه فـدرال را در داخـل پـارك    

امــا تنهــا هنگــامی . مســتقر ســاخته اســت
» ام.بـی .آي«موفقیت پارك تضمین شد که 

 1965پس از هفت سـال گفتگـو، در سـال    
تصمیم به انتقال تأسیسات خود به داخـل  

این پارك هم از لحاظ میزان . پارك گرفت
ــه  ا ــر فیزیکـــی، بـ ــتغال و هـــم از نظـ شـ

بزرگترین پارك علمی جهـان مبـدل شـده    
ــت ــال   . اس ــاتی در ح ــث تحقیق ــارك مثل پ

ــاحت   ــه مس ــه اي ب  12حاضــر در محوط
هـزار نفـر شـاغل     32میلیون فـوت مربـع   

ــال  ــتمزد  1987دارد و در سـ ــل دسـ ، کـ
ساالنه پرداختی می بایست تبدیل می شد 
ــوده    ــارد دالر بـ ــک میلیـ ــیش از یـ آن بـ

  ).Hayes, 1987(است
ــه اي کــه در بــاال ذکــر شــد،   ســه نمون

در هر مـورد  . وجوه اشتراك معینی دارند
ارتبــاط میــان پــارك یــا ناحیــه مزبــور و 
دانشگاه هاي تحقیقاتی محلی عامل مهمی 
در تسهیل و تسریع توسـعه پـارك بـوده    
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هرچند این موضوع که شـرکتها تـا   . است
چه انـدازه پیونـدهاي نزدیـک خـود را بـا      

شگاهها حفظ کـرده انـد محـل مناقشـه     دان
است ولی تردید چندانی وجود نـدارد کـه   
در مراحل اولیه تکوین پارك، این پیوندها 

وجــه مشــترك . بســیار مهــم بــوده اســت
ــواحی بســیار    ــن اســت کــه در ن دیگــر ای
ــیط     ــد و مح ــده ان ــاد ش ــی ایج فرحبخش
ــان     ــار کارکن ــذابی را در اختی ــدگی ج زن

یـک  . هنـد کیفیت دار تحقیقاتی قرار مـی د 
نقطه اشتراك دیگر، نقشـی اسـت کـه یـک     
شرکت بزرگ واحـد در تضـمین موفقیـت    

در ناحیـه  : اقتصادي پـارك داشـته اسـت   
بوستون، شرکت دیجیتـال ایکویپمنـت؛ در   
ــرکت   ــتانفورد شـ ــاتی اسـ ــارك تحقیقـ پـ
ــاتی،   ــث تحقیق ــارك مثل ــد؛ و در پ فیرچایل

کمـک حکومـت ایلتـی    . »ام.بی.آي«شرکت 
ــا و ت  ــق پارکه ــادي  در توفی ــعه اقتص وس

نــواحی اطــراف آنهــا تعیــین کننــده بــوده 
است و سرانجام، در هر سه مورد، نقطـه  
ــداري    ــایی و پای ــد نه ــان رش ــاز و بنی آغ
ــردي تشــکیل داده   ــارات ف ــا را ابتک پارکه

  .است
ــاتی   ــارك تحقیقـ ــات فیزیکـــی پـ ترتیبـ
ــث تحقیقــاتی بــه   اســتانفورد و پــارك مثل

صورت قاعده عمل براي توسعه پارکهاي 
در سراسـر ایـاالت متحـده و بقیــه     علمـی 

این ترتیبات به طـور  . جهان در آمده است
کلــی مرکــب از محیطــی پــارك ماننــد بــا  
تراکم ساختمانی اندك و تسهیالت دفتري 
خـوبی اسـت کـه اغلـب شـامل تســهیالت      
ــن   ــراي شــرکتها، تســهیالت ای تفریحــی ب

بـراي  . پارکها تکامل بیشتري یافتـه اسـت  
 39ن دیـه گـو  نمونه، مرکز تکنولـوژي سـا  

داراي دو چایخانه ژاپنی، دو زمین تنـیس،  
ــزرگ     ــتخر ب ــک اس ــال، ی ــین والیب دو زم
ــازي،     ــدن س ــالن ب ــک س ــیده، ی سرپوش
ــایی    ــین دو و راهپیم ــک زم ــوزي و ی جک
است که اسـتفاده از آنهـا بـراي کارکنـان     

  ).Nunes, 1985(مرکز رایگان است
ــه     ــده اي ک ــه عم ــه نمون ــان س ــا می ام

هـم وجــود  ذکرشـان رفــت، یـک تفــاوت م  
نتیجــه خــود انگیختــه  128شــاهراه . دارد

شرایط اقتصـادي، خـط مشـی اقتصـادي     
محلی، فرهنگ از پیش موجود نـوآوري و  
. همگرایــی دانشــگاههاي درجــه یــک بــود

ــاتی اســتانفورد و   ــارك تحقیق بــرعکس، پ
پارك مثلث تحقیقـاتی، واحـدهایی برنامـه    
ــوژي،     ــرویج تکنول ــراي ت ــده ب ــزي ش ری

ــا   ــد اقتص ــوآوري و رش ــه اي ن دي منطق
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ــد ــاهراه  .بودن ــورد ش ــارك  128در م و پ
ــهري   ــات ش ــتانفورد، تجمع ــاتی اس تحقیق
موجود نقـش مهمـی در جلـب شـرکتهاي     
تکنولــوژي پیشــرفته بــا حــداقل ســرمایه  

اما در پـارك مثلـث   . گذاري دولتی داشتند
تحقیقــاتی، دولــت ناچــار بــود محــیط      
فرحبخش، تسـهیالت و زیرسـاختها را بـا    

از . اف تـأمین کنـد  صرف هزینه هـاي گـز  
نقطه نظر خط مشی ملی، این امر حکایـت  
از آن دارد که در بیشتر مـوارد، تجمعـات   
شهري موجود براي ایجاد پارکهاي علمی 
ــر از    ــادي ت ــدتر و اقتص ــایی کارآم محله

  .نواحی دوردست و حاشیه هستند
بـــر ) Saxenian, 1988(ساکســـنیان

ایستارهاي بسـیار متفـاوتی انگشـت مـی     
ــ  ــوژي پیشــرفته گــذارد کــه ص نایع تکنول

ــاهراه  ــال   128ش ــیلیکون در قب و دره س
ــد   ــت دارن ــه دول ــد،  . مداخل ــی گوی وي م

 128صاحبان صنایع مسـتقر در شـاهراه   
به دفعات با بخش عمومی محلی برخـورد  
داشته اند و از لحاظ ایـدئولوژیک، تقریبـاً   
. با هر نوع مداخله دولـت مخـالف هسـتند   
 امـــا صـــاحبان صـــنایع مســـتقر دردره
سیلسکون صراحتاً پاي بنـد همکـاري بـا    
دولت محلی بوده و همواره از نقش فعـال  

دولــت در برنامــه ریــزي توســعه منطقــه  
از نظـر وي ایـن تفـاوت    . حمایت کرده اند

لیستارها عمدتاً ناشی از محـیط سیاسـی   
یی است که بسـتر فراینـد سـازماندهی و    
احراز هویت گروههـاي ذینفـع را تشـکیل    

ــویحی بررســی یــک نتی. مــی دهــد جــه تل
ساکسینان ایـن اسـت کـه برنامـه ریـزان      
بایـــد قبـــل از تـــالش در جهـــت تعیـــین 
رهنمودهاي سیاستگذارانه ملی یـا منطقـه   
براي رشد تکنولوژي پیشـرفته، در مـورد   
تک تک نواحی بررسـیهاي خـردي انجـام    
ــال    ــی را در قب ــتارهاي محل ــد و ایس دهن

چنـــین . دخالـــت دولـــت ارزیـــابی کننـــد
ه تنها امکان پیش بینی منابع بررسیهایی ن

احتمالی مخالفـت را بـه برنامـه ریـزان و     
سیاستگذاران می دهد بلکه آنـان را قـادر   
می سازد تا برنامه هـاي خـود را موافـق    
حال محیط و شـرایط هـر منطقـه تـدوین     

  .کنند
یاداوري ایـن نکتـه اهمیـت دارد کـه در     
ایـاالت متحـده نقـش کلیـدي را در زمینـه      

علمی نـه حکومـت فـدرال     ترویج پارکهاي
بلکه حکومت ایالتی بر عهده داشـته اسـت   
و ایـــن نقـــش عمـــدتاً در قالـــب تـــأمین  
زیرســاختها و زمــین، تخفیــف و معافیــت 
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اساساً از طریق بازاریـابی   -مالیاتی، تبلیغ
ــرکتها   ــایی ش ــر نه ــب نظ ــر  -و جل و دیگ

. مشوقهاي مالی و فیزیکی ایفا شده اسـت 
سـت کـه   معتقد ا) Malecki, 1991(ملکی

روند رو بـه رشـدي در زمینـه مشـارکت     
ــراي    ــومی ب ــی و عم ــهاي خصوص بخش
توســعه اقتصــادي و بــه ویــژه ایجــاد     

بـراي نمونـه،   . پارکهاي علمی وجـود دارد 
ــا اعطــاي    4/4دولــت ایالــت کانکتیکــات ب

میلیون دالر اعتبار، از ایجاد پـارك علمـی   
حمایت  41واقع در دانشگاه ییل 40نیوهیون

 ,Kysiak: بـه . ك.ر همچنـین (کرده اسـت 

1989; McQueen, 1988 .( یکـــی از
ــاهش    ــد، ک ــن رون ــري ای ــل شــکل گی دالی

است که هـم بـر    1980بودجه ها در دهه 
دولتهـــاي محلـــی و ایـــالتی و هـــم بـــر  
. دانشگاهها فشار زیادي وارد کرده اسـت 

ــراي افــزایش     ــیاري از دانشــگاهها ب بس
درآمدهاي خود دست به ایجـاد پارکهـاي   

این سیاست نوعاً متضـمن   .علمی زده اند
اســتفاده از اراضــی بالاســتفاده دانشــگاه 

: بـه . ك.ر(براي ایجـاد پـارك بـوده اسـت    
Everhart n. d. (     همـان گونـه کـه ملکـی

 ,Malecki(خــاطر نشــان ســاخته اســت

این کار بـه نـدرت بـدون حمایـت     ) 1991

اولیاي محلی شهر یا ایالت صورت گرفته 
  .است

انشـگاه  اورهارت یاداور می شود کـه د 
دست اندرکار ایجـاد یـک    42نورث وسترن

ــاتی   ــارك تحقیق ــون دالري در  400پ میلی
واقع در ایالت ایلینـویز اسـت    43اوانستون

تکمیـل   1997که طبق برنامه باید در سال 
این پارك حاصـل سـرمایه گـذاري    . گردد

مشترك دانشگاه مورد بحث، یک توسـعه  
گـــر برجســـته محـــل، و اولیـــاي شـــهر 

طبـــق بـــرآورد . باشـــداوانســـتون مـــی 
اورهارت، این شهر تنهـا از محـل مالیـات    

میلیــون دالر کــه  10بــر دارایــی، ســاالنه 
حدود یـک ششـم بودجـه شـهر در سـال      

این نوع . است، درامد خواهد داشت 1990
مشارکت کـم کـم بـه صـورت قاعـده اي      
براي ایجاد پارکهاي علمی درآمـده اسـت   
 ولی معموالً اولیاي شهر یا ایالـت هسـتند  

  .که بانی امر می شوند و نه یک دانشگاه
دولت فدرال تنها از طریـق قراردادهـاي   
دفاعی و دیگر قراردادهـا، صـرف هزینـه    

ــق و توســعه  ــراي تحقی ــال (ب  1985در س
درصد این هزینه ها مربوط بـه   59معادل 

بخش تحقیق و توسعه در مسـائل دفـاعی   
یـا  ) Malecki, 1991به .ك.بوده است، ر
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ت فـدرال در داخـل ایـن    استقرار مؤسسـا 
پارکها کمک غیر مستقیمی به آنهـا کـرده   

با توجه به سطح باالي هزینه هـاي  . است
دفاعی در ایـاالت متحـده ایـن نقـش غیـر      
مســتقیم بایــد بــر بســیاري از شــرکتهاي 
مستقر در داخل پارکها تـأثیر چشـمگیري   

ظــاهراً میـــان اســـتقرار  . داشــته باشـــد 
رشـد   تأسیسات فدرال در داخل پارکها و

پارکهاي علمـی، نـوعی همبسـتگی وجـود     
واقـع در   44پارك تحقیقاتی کـامینگز . دارد

آالباما محـل اسـتقرار مرکـز     45هانتسویل
پــارك  46موشــکی و فضــایی آالباماســت؛

 47تحقیقاتی فلوریداي مرکزي در اورالندو
واقع در  48به مرکز فضایی جان اف کندي

ــاورال  ــپ کان ــارك   49کی ــت؛ پ ــک اس نزدی

استانفورد و مرکز علمـی شـهر    تحقیقاتی
در فیالدلفیـا بـه ترتیـب از هزینـه      50دانش

هاي فدرال در زمینه تحقیقات هسته اي و 
  .تکنولوژي پزشکی سود برده اند

در نوشته هاي موجود به رابطه متقابل 
میان هزینه هاي دولـت فـدرال در زمینـه    
ــق و     ــژه تحقی ــه وی ــعه، ب ــق و توس تحقی

رکهـاي علمـی   توسعه دفاعی، و موفقیت پا
ــه   توجــه کــافی نشــده اســت و ایــن زمین
ــات بعــدي اســت  ــراي تحقیق . مســاعدي ب

ــت    ــراي موفقی ــاعی ب ــاي دف ــه ه اگرهزین
پارکهاي علمـی یـا شـرکتهاي مسـتقر در     
این پارکها اهمیت قـاطع داشـته باشـد در    
این صورت باید هرچه سریعتر در مـورد  
اثرهاي کاهش هزینه هاي دفاعی بر آینده 

  .به بررسی پرداختپارکهاي علمی 
  

  پارکهاي علمی در سایر نقاط جهان

پس از ایـاالت متحـده، انگلـیس از نظـر     
. شمار پارکهـاي علمـی مقـام دوم را دارد   

ــوژي    ــد تکنول ــز رش ــا و مراک ــن پارکه ای
ــد     ــا در ارتباطن ــا آنه ــه ب ــرفته اي ک پیش
ــه    ــرار گرفت موضــوع برخــی بررســیها ق

ــت ــه.ك.ر(اسـ  ,Segal; Quince: بـ

Wicksteed, 1985; Segal, 1986 
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1988 Manek et al. 1988; Massey 
and wied, 1992; Massey et al, 
1992; MacDonald, 1987; Keeble 
1989; Hall et al., 1987; Currie, 

پـارك   65تعـداد   1991در سـال  ).  1985
علمی در انگلیس وجود داشت که بـیش از  

هـزار نفـر    50هزار شـرکت را بـا حـدود    
 ,Fusi(داده بودنـد  شاغل در خـود جـاي  

مسی و همکارانش بـا مبنـا قـرار    ). 1991
دادن تعریف دقیـق تـر اتحادیـه پارکهـاي     

 38علمــی انگلــیس تنهــا قائــل بــه وجــود  
. پــارك علمــی در ایــن کشــور هســتند    

)Massay et al., 1992 .(   آنـان بسـیاري
ــدي    ــل نداشــتن پیون ــه دلی ــا را ب از پارکه
ــار     ــگاهی کن ــاد دانش ــک نه ــا ی ــمی ب رس

ــد گذاشــته ــی در  . ان ــارك علم نخســتین پ
ــریج  ــیس را دانشــگاه کمب در ســال  51انگل

ــرد  1973 ــیس ک ــارك  . تأس ــن پ ــد ای رش
تنهـا هفـت    1987آهسته بـود و تـا سـال    

امــا ایــن . شـرکت در آن حضــور داشــتند 
بــه شــدت  1980پــارك در اواســط دهــه 

 1986گسترش یافت به نحوي که تا سـال  
 68تعداد شرکتهاي مستقر در آن به رقـم  

ید و به صـورت عامـل تسـهیل کننـده     رس
رشــد شــرکتهاي تکنولــوژي پیشــرفته در 

 52یا همـان پدیـده کمبـریج   (منطقه کمبریج

در حـدود   1968در ژانویـه  . شد) معروف
نفر در استخدام نزدیـک   500هزار و  165
شــرکت تکنولــوژي پیشــرفته در  350بــه 

جنـوبی بودنـد کـه     53ناحیه کمبریج شـایر 
ــادل  ــل شــا  4/11مع ــن درصــد ک غالن ای

  ).Jeeble, 1989, p. 158(ناحیه بود
 – 54تکوین مجتمـع تکنولـوژي کمبـریج   

نیـز مـی    55که شامل پارك علمی کمبـریج 
ــود ــا     -ش ــه ب ــدي دارد ک ــاي چن ویژگیه

تاریخچه تکوین پارکهاي علمی در جهـان  
براي رشـد  ) Keep, 1989. (مرتبط است

مجتمع کمبریج شش ویژگـی مهـم برمـی    
  :شمارد

  
بـا وجـود    .ن دوره رشـد جدید بود -1

ــال    ــی در س ــارك علم ــن پ ــه ای  1973آنک
تأسیس شده است ولی کمبریج شـایر در  

ــالهاي   ــله س ــر  1981و  1971فاص از نظ
تعداد شاغلین در کارخانجـات تکنولـوژي   
ــرار     ــی ق ــیر نزول ــامالً در س ــرفته ک پیش

بـــه ایـــن ســـو،  1981از ســـال . داشـــت
شـرکت   20چرخشی رخ داده و هر سـاله  

ژي پیشـرفته در ایـن ناحیـه    جدید تکنولـو 
  .مستقر می شوند
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اســتقالل و عمــر   56کارآفرینــان، -2

بسـیاري از شـرکتهاي واقـع در    . شرکتها
ــوژي    ــرکتهاي تکنول ــریج، ش ــع کمب مجتم
ــه    ــتند ک ــوانی هس ــبتاض ج پیشــرفته نس
. توسط کارآفرینان منفرد تشکیل شده اند

ــال  ــادل  1986در سـ ــد از  53معـ درصـ
فعــال در  شــرکتهاي تکنولــوژي پیشــرفته

این منطقه مدت پنج سال یـا کمتـر سـابقه    
ــتند  ــت داش ــاً   . فعالی ــرکتها عموم ــن ش ای

کوچکتر از شرکتهاي قدیمی تـر بودنـد و   
درصد از مشاغل تکنولوژي پیشـرفته   24

ــد  ــی کردنـ ــأمین مـ ــرکتهاي . را تـ از شـ
درصـد بـومی و    75تکنولوژي پیشـرفته،  

ــی ایجــاد شــده   ــان محل توســط کارآفرین
وز کـه مـی گـذرد تعـداد     اما هـر ر . بودند

بیشتري از این شرکتهاي کوچـک توسـط   
شرکتهاي چند ملیتی خریداري می شـوند  
و این نشانه تغییر احتمالی الگـویی اسـت   

  .که در باال مطرح شد
  
ــا -3 ــوع فعالیته شــرکتهاي بســیار  .ن

با سـهمی  (متنوعند ولی صنایع الکترونیک
بزرگترین بخـش را تشـکیل   ) درصدي 21

یــت اصــلی ایــن شــرکتها، فعال. مــی دهنــد
) درصـدي  42با سـهمی  (تحقیق و توسعه

بـا سـهمی   (و پس از آن تولید کارخانه اي
  .است) درصدي 37

  
بـیش از نیمـی    .پیوند با دانشگاهها -4

از شرکتهاي مـورد بررسـی، یـا در حـال     
حاضر با نهادهاي تحقیقاتی محلـی پیونـد   

درصـد از ایـن    90. دارند یا قبالً داشته اند
ــا  ــا   نهاده ــگاه ه ــاي دانش ــکده ه را دانش

  .تشکیل می دهند
  
در فاصــله  .تــأثیرات بــر اشــتغال -5

ــالهاي  ــاغل   1987و  1979س ــزان مش می
شـغل بـراي    6000رشد خالصی داشته و 

هـزار   120این کار نیروي کار محلـی کـه   
ایـن رشـد را بایـد    . نفر بودند ایجـاد شـد  

درصدي مشاغل تولیـد   27توأم با کاهش 
به بعد مد نظـر   1979ال کارخانه اي از س

ــن مشــاغل در  . قــرار داد بخــش عمــده ای
پستهاي بسیار مهارتی فنی، تحقیقـاتی یـا   

کارگران  1986در سال . مدیریت بوده اند
نیمه ماهر و غیر ماهر مشـاغل یـدي تنهـا    

ــود در     11 ــار موج ــروي ک ــد از نی درص
  .مجتمع کمبریج را تشکیل می دادند
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تمامی پارکهاي علمی بر این باور مشترك پایه گرفتـه   ■
و تکنولوژي پیشرفته  اند که از طریق توسعه تحت راهبري

 .می توان به رشد شتابان اقتصادي دست یافت

یل زیر، به دال 57.آثار فزاینده محلی -6
ــود    ــه اي وج ــل مالحظ ــده قاب ــار فزاین آث

نخســــت، شــــرکتهاي : داشــــته اســــت
تکنولوژي پیشرفته کمبـریج بخـش اعظـم    
ــاد    ــارج از اقتص ــود را در خ ــدات خ تولی
محلــی بــه فــروش مــی رســانند؛ دوم، در 
محل، پیوندهاي مهمی در زمینـه خریـد و   
ــوم،     ــود دارد و س ــزء وج ــاري ج پیمانک

ی بـــه دســـتمزدها و حقوقهـــاي پرداختـــ
نیروي کار موجـود در شـرکتهاي محلـی    
مجتمع کمبریج که بـاالتر از حـد متوسـط    
است تقاضاي مـؤثر بـاالتري ایجـاد مـی     
کند که به صورت ضریب افـزایش محلـی   

کیبـل بـر اسـاس    . بـاالیی نمـود مـی یابـد    
 Moore and(بررسـی مـور و اسـپاپرز   

Spires, 1986 (   ــه ــد ک ــی زن ــین م تخم
راي بخش ضریب افزایش اشتغال محلی ب

تکنولوژي پیشرفته تقریباً به میزان ایجـاد  
یک شغل غیر مستقیم بـه ازاي هـر شـغل    

  .جدید در بخش تکنولوژي پیشرفته است
ویژگیهاي مشخص شده از سوي کیبـل  
ــدازه هــا،      ــتگاهها، ان ــین خاس ــراي تعی ب
پیوندها، انواع و سن مسـتقر در پارکهـاي   

یافتـه هـاي او در مـورد    . علمی مفید است
یی پارکهاي علمی را بایـد بـا احتیـاط    کارا

خـود کیبـل هشـدار مـی     . مد نظر قرار داد
سیاسـت   58البته بایـد بهـره وري  «دهد که 

ایجاد پارکهاي علمی را در چهارچوب هر 
منطقه خاص به دقت ارزیـابی کـرد زیـرا    

) Segal, 1988(همــان گونــه کــه ســگال
تأکید دارد، پارکهاي علمی شرط کافی یـا  

توسـعه تکنولـوژي پایـه    حتی شرط الزم 
 ,Jowitt(جوئیــت  . »نیســتند  59محلــی 

که به بررسی پـارك علمـی واقـع    ) 1988
 – 61در یورکشــایر غربــی 60در برادفــورد

که فاقد تمـامی مزایـاي محلـی یـا نهـادي      
پرداخته نتیجه مـی   -مجتمع کمبریج است

  .گیرد که شانس موفقیت آن اندك است
سطح ضـرایب افـزایش محلـی نیـز بـه      

. قابــل مالحظــه اي فــرق مــی کنــد میــزان
 ,.Massey et al(مسـی و همکـارانش   

مــدعی انــد کــه ضــرایب افــزایش  ) 1992
تکنولــوژي پارکهــاي علمــی علمــی نســبتاً 
پـایین اســت و بنــابراین، بیشــتر ضــرایب  
افــزایش پارکهـــاي علمــی بســـتگی بـــه   
. دســتمزدهاي بــاالي دیگــر مشــاغل دارد
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 بسیاري از مشاغلی که بدین ترتیب ایجاد
شده اند مشاغل غیر مهارتی بـا دسـتمزد   
پایین در بخش خدماتنـد؛ بـر ایـن اسـاس     
ــارانش مـــدعی انـــد کـــه   مســـی و همکـ
راهبردهـاي توسـعه تکنولـوژي پیشـرفته     
که در قالب پارکهاي علمی نمود می یابنـد  
عمالً مـی تواننـد باعـث تشـدید نـابرابري      

این موضوعی اسـت  . فزاینده شغلی شوند
اي مربوطه در مـورد  که باید در نوشته ه

  .آن تحقیق بیشتري صورت گیرد
ــارانش   ــی و همک ــرآورد مس ــابق ب  مط

)Massey et al., 1992( ــر خــالف ، ب
) درصـد  59(ایاالت متحـده، بخـش اعظـم   

سـرمایه گــذاریهاي صــورت گرفتــه روي  
زمین و ساختمانها در سی و هشت پارك 
علمــی انگلــیس کــه از ســوي اتحادیــه     

عنوان پـارك  پارکهاي علمی این کشور به 
ــد از بخـــش    ــده انـ ــناخته شـ ــی شـ علمـ

مقامـــات محلـــی، نهادهـــاي   (عمـــومی
تــأمین ) دانشــگاهی و مؤسســات توســعه

یادآوري این نکته اهمیت دارد . شده است
که هرچند سرمایه گذاري بخـش عمـومی   
از نظر جغرافیایی نسـبتاً یکنواخـت بـوده    
اســت ولــی در منــاطقی کــه شــاهد رشــد 

نـوب شـرغی   مناطق ج(اقتصادي بوده اند

، سـرمایه گـذاري بخـش    )و جنوب غربـی 
خصوصی بخش اعظـم سـرمایه گـذاریها    

ــت  ــی داده اسـ ــکیل مـ ــی و . را تشـ مسـ
همکارانش معتقدند که این الگوي سـرمایه  
ــد    ــدید فراین ــب تش ــاالً موج ــذاري احتم گ
توسعه ناموزون منـاطق مـی شـود و بـه     
عالوه، کمکهاي بالعـوض و هزینـه هـاي    

الً بیشـتر  تحقیقاتی بخـش عمـومی معمـو   
شامل حال پارکهاي علمی واقع در جنوب 

شـده و   -به ویژه پـارك کمبـریج   -کشور
الگوي مکانی توسعه نـاموزون منـاطق را   

  .تحکیم می بخشد
مانند ایاالت متحده، در انگلیس نیز بایـد  
رابطه میان هزینـه هـاي دفـاعی دولـت و     
توفیــق پارکهــاي علمــی را مــورد تحقیــق 

شود که رشـد  چنانچه مشخص . قرار داد
پارکهاي علمی انگلیس بسـتگی بـه سـطح    
باالي هزینـه هـاي دفـاعی در طـول دهـه      

داشته است در این صورت کـاهش   1980
این هزینـه هـا احتمـاالً متضـمن تـأثیرات      
منفــی شــدیدي بــر آینــده بســیاري از     
شرکتهاي مستقر در ایـن پارکهـا و شـاید    

  .بر بسیاري از خود پارکها باشد
 1980در طـول دهـه    عالوه بر انگلـیس، 

قاره اروپا شـاهد رشـد سـریع پارکهـاي     
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). Gibb, 1985: بـه .ك.ر(علمی بوده است
و ) Allesch, 1985(این پدیـده در آلمـان  

 Swyngedouw, 1988: به.ك.ر(فرانسه

and Dycman; Scho, 1988, Perrin, 
1988; Laffitt (  بــــارزتر از دیگــــر

ــت ــاي . کشورهاســـ ــان قطبهـــ در میـــ
هــــاي تحقیقــــاتی  پارک( 62تکنولــــوژي

ــه   63)شــهري ــرین نمون فرانســه، موفــق ت
واقــع در خــارج  64آنتــی پــولیس -ســوفیا

ایـن  ). Perrin, 1988(اسـت  65شهر نـیس 
ــال   ــه در س ــارك ک ــده   1969پ ــاد ش ایج

ــا     ــابهی بــ ــاي مشــ ــه هــ داراي ریشــ
. خاستگاههاي پارك مثلث تحقیقاتی اسـت 

این پروژه بـه طـور مشـخص بـه ابتکـار      
سـوي شـکل   فران 66مدیر یـک دانشسـراي  

گرفت که می کوشـید تـا تجربـه موفقیـت     
و دره سـیلیکون را در   128آمیز شاهراه 

امـا بـر خـالف    . کشور خود را تکرار کنـد 
و دره ســـیلیکون، ســـوفیا  128شـــاهراه 

پولیس در منطقه اي پیرامـونی کـه    -آنتی
داراي یک دانشـگاه نسـبتاً تـازه تأسـیس     

) Perrin, 1988(پـرین . بـود قـرار داشـت   
آنتـی پـولیس طـی     -یک سـوفیا  می گوید

پانزده سال در یـک ناحیـه پیرامـونی کـه     
داراي ســـنت صـــنعتی ضـــعیف و یـــک 

دانشگاه نسـبتاً جدیـد اسـت، شـش هـزار      
کــه بــیش از  –شــغل ایجــاد کــرده اســت 

چهار هزار تـاي آن در زمینـه فعالیتهـاي    
دایکمــن و  . تکنولــوژي پیشــرفته اســت  

ــوینگدو   Dyckman and(ســــ

Swygedow, 1988 (مـورد موفقیـت    در
آنتـی پـولیس کمتـر از     -منطقه اي سوفیا

آنان معتقدند کـه بـه   . این خوشبین هستند
آنتـی   -رغم ظاهر چشمگیري کـه سـوفیا  

ــاظ توســـعه تکنولـــوژي   پـــولیس از لحـ
پیشرفته و اشتغال زایی دارد، صنایع ایـن  

 1988و  1978منطقه در فاصـله سـالهاي   
هزار تن از کارکنان خـود را   131بیش از 

ز دست داده اند و این یعنـی یـک کـاهش    ا
چنــین تفســیري حکایــت از . درصــدي 16

ــنایع     ــد ص ــت رش ــد اس ــه بعی آن دارد ک
تکنولوژي پیشرفته در مناطق رو به افـول  
موجب گرایشهاي کلی در زمینه از دسـت  

  .رفتن مشاغل شود
همچنـین معتقـد   ) Perrin, 1988(پـرین 

آنتـی پـولیس نمونـه نـوعی      -است سوفیا
در زمینــه  67»لمــرو محــورق«خــط مشــی 

تکنولــوژي اســت چراکــه ایــن پــروژه در 
در سـطح یـک قلمـرو و نـه     () سطح محلی

. در سطح کشور ترویج و پیش بـرده شـد  
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مفهوم پارکهاي علمی پس از شروعی آرام، در دهـه   ■
به یکباره رونق چشمگیري یافت و در سراسر جهان  1980

 .پارکهاي علمی ایجاد شد

ــیر دایکمـــن و      ــا تفسـ ــیر بـ ــن تفسـ ایـ
ــوینگدو  Dyckman and(ســــ

Swyngedow, 1988 (ایـن  . تفاوت دارد
در [دو معتقدند که یک خط مشی فرانسـه  

بخشی از یک ] لمیزمینه ایجاد پارکهاي ع
تکــوین . بــوده اســت» نوســازي«راهبــرد 

آنتی پولیس بر خالف قاعده عمل  -سوفیا
فرانسه در زمینـه ایجـاد پارکهـاي علمـی     
صورت گرفتـه اسـت و همـین مـی توانـد      

بـر  . علت برخی از تفاوت تفسـیرها باشـد  
ــوفیا  ــالف س ــتر    -خ ــولیس، بیش ــی پ آنت

پارکهاي علمی فرانسه در نزدیکی نـواحی  
بـه عـالوه بـر    . شـهري قـرار دارنـد   عمده 

خالف ایاالت متحده، قطبهـاي تکنولـوژي   
فرانسه همواره از حمایت دولـت مرکـزي   

و  -و محلی هـر دو برخـوردار بـوده انـد    
بنابراین تلفیقی از یک خط مشی محلـی و  

افزون بر این، هر چند پرین . ملی بوده اند
ــز    ــرویج مراک ــه در وراي ت ــد ک ــی گوی م

ه رسماً پذیرفته شـده  تکنولوزي هیچ نظری
اي وجود ندارد ولـی بـا توجـه بـه اینکـه      

در فرانسـه پـا    68نظریه هاي قطبهاي رشد
بـه اعتقـاد   . گرفته، چنین چیزي بعید است

دو عامل عمـده  ) Malecki, 1991(ملکی 
بـر خــط مشــی دولـت فرانســه در زمینــه   

یکـی  : تکنولوژي پیشرفته تأثیر می گذارند
اریس و لــزوم رفــع تمرکــز صــنایع در پــ

ــاي      ــه ه ــاي نظری ــاطره دیرپ ــري خ دیگ
پــا   1950قطبهــاي رشــد کــه در دهــه     

 Golstein and: بـه .ك.همچنین ر(گرفتند

Luger, 1990.(  
در جمــــع پیشــــتازترین کشــــورهاي 
صنعتی، ژاپ جـاه طلبانـه تـرین طـرح را     
ــوژي   بــراي توســعه حســاب شــده تکنول

 ,Tatsuno(پیشـــرفته در دســـت دارد 

1986, 1988; Masser, 1990; 
Markusen, 1991; Malecki, 1991; 
Kawashima and Stohr 1988; 

Glasmeier, 1988 .( 1983در ســــال 
 69وزارت بازرگــانی خــارجی و صــنایع   

ژاپن در تالش براي هدایت صنایع پویـاي  
ــاطق    ــمت من ــه س ــرفته ب ــوژي پیش تکنول
خــاص کــه بــا هــدف تحقــق خــود ابقــاي 
منطقه اي کـاهش نابرابریهـاي منطقـه اي    

را بـه   70گرفت، برنامه تکنوپولیس صورت
این خـط مشـی مبـین    . مورد اجرا گذاشت

گرایشی در برنامه ریزي ژاپنـی بـود کـه    



 

 103

فت
هیا
ر

   
   

   
   

   
  

ره 
شما

هم
د

_ 
یز 

پای
13

74
  

بـاز مـی    1960آغاز آن بـه واسـطه دهـه    
گشت و هـدف آن تـرویج توسـعه منطقـه     

کــه از  71شــهر علمــی تســوکوبا. اي بــود
روي پارك مثلـث تحقیقـاتی الگـوبرداري    

گذاري شـد  بنیان 1963شده است در سال 
ــه     ــلی برنامـ ــه دار اصـ ــون طالیـ و اکنـ

 60این شـهر علمـی در   . تکنوپولیس است
کیلومتري شـمال توکیـو قـرار دارد و در    
حال حاضر محل اسـتقرار دو دانشـگاه و   
ــت     ــی اس ــاتی مل ــه تحقیق ــاه مؤسس پنج

)Malecki, 1991 .( ــال ــانون س  1983ق
ــوابط وزارت  تکنوپــــولیس همــــان ضــ

در مـورد  بازرگانی خـارجی و صـنایع را   
. محل استقرار شـهر علمـی تصـریح کـرد    

ضوابط مزبـور مـواردي از ایـن قبیـل را     
مجاورت به شـهري بـا    -1: شامل می شد

نفر جمعیت که خدمات  150000دست کم 
مجاورت بـا یـک    -2شهري را تأمین کند؛ 

فرودگاه یا یک ایستگاه قطار سرع السـیر؛  
ــواحی    -3 ــه از ن ــاي یکپارچ ــه ه مجموع

ــگ ــنعتی، دانشـ ــکونی، و صـ  -4اهی، مسـ
محیطــــی فــــرحبخش بــــراي زنــــدگی 

)Malecki, 1991, p. 301 .(  شـهرهاي
انتخاب شده با دریافت کمک مالی بسـیار  
محدودي از دولت مرکزي، زیرساختها را 

چهـارده   1983در سـال  . تأمین می کردند
شهر از سوي وزارت بازرگـانی خـارجی   

ــد   ــاب ش ــن انتخ ــنایع ژاپ ــال . و ص در س
شهر بود که  26ت شامل این فهرس 1990

تنها معدودي از آنها در فقیرترین منـاطق  
همـین امـر موجـب محـدود     . قرار داشتند

بـودن تــأثیر ایــن برنامــه از لحــاظ برابــر  
  .کردن منابع منطقه ها می شود

ــازه صــنعتی   بســیاري از کشــورهاي ت
یا آنها که آرزوي پیوستن به جمع  72شده

یر این کشورها را در سر دارند، تحت تـأث 
تــوان بـــالقوه توســعه تحـــت راهبـــري   
ــاد     ــه ایج ــت ب ــرفته، دس ــوژي پیش تکنول

در کشــورهایی . پارکهــاي علمــی زده انــد
همچون سـنگاپور، تـایوان، کـره جنـوبی،     
هنگ کنگ و چین معموالً از طریق مداخله 
. مستقیم دولت پارکهایی ایجاد شده اسـت 

بـراي نمونـه، دولــت سـنگاپور یـک طــرح     
الري بـراي توسـعه   پنجساله دو میلیارد د

 1991تکنولــوژي ملــی دارد کــه از ســال  
ــت   ــده اسـ ــروع شـ  Singapore"(شـ

Government Commits to R&D 
Graowth", 1992 .(   این میـزان سـرمایه

براي تسهیل تحقیق و توسـعه صـنعتی از   
طریق تأمین نهادهایی همچـون آمـوزش،   
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بورس تحصیلی و استخدام خارجیان کـه  
از ) میـل یـا بـی   (بخش خصوصی نـاتوان 

. تــأمین آنهاســت، تخصــیص یافتــه اســت
ــق و   ــات تحقی ــراي تشــویق عملی دولــت ب

ملـی و  (توسعه، توسط بخـش خصوصـی  
معافیتهـاي مالیـاتی، کمکهـاي    ) بین المللی

بالعوض، مشوقهاي مالی، زیرسـاختهایی  
هزینـه  . در اختیار این بخش قرار می دهد

تحقیق و توسعه در این پـارك علمـی یـک    
-91ی در سـال مـالی   میلیون فوت مربعـ 

. میلیون دالر بوده اسـت  96بالغ بر  1990
ــدتاً (شـــرکتهاي بخـــش خصوصـــی عمـ

، )شرکتهاي چند ملیتی متعلق به خارجیان
درصــد شــرکتهاي مســتقر در  60حــدود 

دولت سـنگاپور  . پارك را تشکیل می دهند
امیدوار است از طریق افزایش تبادالت بـا  
شرکتهاي چنـد ملیتـی کـه بـه خصـوص      

هتر شدن دانش فراینـد تحقیـق و   موجب ب
توسعه می شـود، بنیـان علمـی کشـور را     

هـدف نهـایی دولـت، بهتـر     . بهبود بخشـد 
کردن قدرت رقابـت کشـور در بازارهـاي    

  .صادراتی بین المللی است
در مقام جمع بندي مبحث خاستگاه هـا  
و تحوالت پارکهاي علمی، به اختصار می 
توان گفت که مفهوم پارکهاي علمـی پـس   

به یکبـاره   1980شروعی آرام، در دهه  از
ــر    ــت و در سراس ــمگیري یاف ــق چش رون

هرچنـد  . جهان پارکهاي علمی ایجـاد شـد  
رشد و توسعه این پارکهـا در هـر مـورد    
فرق می کند ولی ظـاهراً تمـامی پارکهـاي    
علمی بر این باور مشترك پایه گرفته انـد  
کــه از طریــق توســعه تحــت راهبــري     

ان بــه رشــد تکنولـوژي پیشــرفته مــی تـو  
از میـان  . شـتابان اقتصـادي دسـت یافـت    

عوامل مهم در زمینه تکوین موفقیت آمیـز  
پارکهاي علمی، مـی تـوان ایـن مـوارد را     

سیاست هاي مناسب دولـت   -1: برشمرد
مرکزي و محلـی بـراي تـرویج پارکهـاي     

ایجــاد پــارك در داخــل یــا     -2علمــی؛ 
 -3مجــاورت تجمعــات موجــود شــهري؛  

اي عـالی مسـکونی؛   همجواري با محیط ه
 -5وجـــود یـــک فرهنـــگ نـــوآوري؛  -4

مجاورت با دست کم یک دانشـگاه عمـده؛   
وجود زیرساختا و شـبکه هـاي عـالی     -6

ــع  -7ارتبـــاطی و ترابـــري؛  وجـــود منبـ
وجـود   -8سرشاري از نیروي کار ماهر؛ 

دســت کــم یــک شــرکت عمــده در داخــل  
وجود سـرمایه بـراي سـرمایه     -9پارك؛ 

تشکیل شرکتهاي  -10گذاري در عملیات؛ 
هرچند تلفیـق  . پویایی شغلی -11موجود؛ 
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ــراي      ــرایط را ب ــرین ش ــل بهت ــن عوام ای
توسعه موفقیت آمیز پارکهـاي علمـی بـه    
وجــود مــی آورد ولــی نمونــه هــایی کــه  
تــاکنون مــورد بررســی قــرار گرفتــه انــد 
ــین      ــل، چن ــه در عم ــد ک ــی دهن ــان م نش

  .شرایطی به ندرت وجود دارد
  

  یادداشتها
1.thechnology- led development 
2.science parks 
3.research parks 
4.innovation centers 
5.high – technology firms 
6.spin – offs 
7.United Kingdom Science Parks 
Association (UKSPA) 
8.property – based initiative 
9.Kniwledge – based businesses 
10. Technology – Oriented Complexes 
(TOC) 
11. Baston's Route 128 
12. Silicon Valley 
13. Research Triangle Park 
14. business incubator 
15. technology centers 
16. metropolitan areas 
17. "critical realist" methodology 
18. causal relation 
19. property development 
20. business park 
21. mass production 
22. basic research 
23. integrated spatial structure 
24. Hewlett Packard 
25. IBM 
26. Stanford Research Park 

27. Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) 
28. Digital Equipment 
29. industrial parks 
30. Palo Alto 
31. Fredrick Terman 
32. Fairchild 
33. Duke 
34. University of North Carolina 
35. Chapel Hill 
36. Pinelans 
37. community college act 
38. National Institute of 
Envirommental and Health Science 
39. San Diego Tech. Center 
40. New Haven Science Park 
41. Yale University 
42. Northwestern University 
43. Evanston 
44. Cummings Research Park 
45. Huntsville 
46. Alabama Space and Roket Center 
47. Orlando 
48. John F. Kennedy Space Center 
49. Cap Canaveral 
50. University Ciity Science Center 
51. Cambridge University 
52. Cambridge phenomenon 
53. Cambridgeshire 
54. Cambridge TOC 
55. Cambridge Science Park 
56. entrepreneurs 
57. local multiplier effects 
58. cost – effectiveness 
59. local technology – based 
development 
60. Bradford 
61. West Yorkshire 
62. ewchnopoles 
63. urban research parks 
64. Sophia – Antipolis 
65. Nice 


