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   يا شهرهاي علم و فن آوريها تكنوپل
  1مرتضي طالچيان

  :مقدمه
تكنـو  . باشـد  مشتق از دو واژه كه ريـشه التـين دارنـد مـي        . اند  تهنسهاي فناوري دا    تكنوپل كه معادل فارسي آن را به غلط پارك        

 يا به معني قطب Polosتين باشد و پل از ريشه ال فن مينيز رايج شده است به معناي      فارسي  كه اين واژه در     مشتق از تكنيك    
 (FRANCIOS PERROUX)پـرو   ا از تئوري قطب رشد يا قطب توسـعه اقتـصادان فرانـسوي فرانـسو     استكه تداعي

هاي اقتصادي    تئوريي كه بر اساس آن تعداد زيادي از كشورها در اروپا، آمريكاي جنوبي و آفريقاي شمالي و آسيا سرمشق توسعه                   
  .ندر ميالدي قرار دا1950 – 1960ي ها سالخود در 

تعدادي از كشورهاي در حال رشد به اقتضاي شرايط اقتصادي، سياسـي و اجتمـاعي               نيز  امروزه تمامي كشورهاي توسعه يافته و       
  .اند  روي آوردهها تكنوپلخود به ايجاد 

هـا و     تنـگ ميـان دانـشگاه     اند كه استراتژي توسعه اقتصادي آنهـا متكـي بـر رابطـه تنگا               ي ايجاد شده  ي در كنار شهرها   ها  تكنوپل
 بـه عبـارتي ديگـر خروجـي مراكـز      ، يا برخوردار از تكنولوژي پيشرفته است(high – tech) البراتورهاي تحقيقاتي با صنايع

  .گيرد تحقيقاتي و دانشگاهي به صورت كاربردي در اختيار صنايع پيشرفته قرار مي
مايـشگاهي،   آز  كامپيوتر، موبايل وسائل بصري،   (سائل و ابزار الكترونيكي     توليد اين صنايع امروزه بازارهاي اقتصادي جهان را از و         

  .تسخير نموده است) و غيرهاي  هاي ماهواره سيستم
هـاي بـا      هاي فناوري، پاركهاي علمي، مراكز نوآوري، شهرهاي علمي و يا پارك            ها امروزه اتالق به مراكزي مانند پارك       تكنوپل
نگاهي خواهيم داشـت بـه      ه علل پيدايش اينگونه مراكز      ببعد از پرداختن    در نوشتار حاضر     .شود  هاي تجاري تخصصي مي     فعاليت

 در جهـان    هـا   تكنوپـل باشد و با ارائه چند نمونـه از           تيپولوژي مراكزي كه توليد نهايي آنها در خدمت علم و فناوري و صنعت مي             
 ها  تكنوپل .بايست ايفا كنند    و دانشگاهي ما در اين روند مي      پردازيم به جايگاه كشورمان و نقش و رسالتي كه مراكز تحقيقاتي              مي

 شهري بزرگ و كالنشهرها ايجاد      هاي   پيرامون مجموعه  ريزي از قبل سنجيده و خصوصاً در        نيز به مانند شهرهاي جديد با برنامه      
   اين نظر معادل شهرهاي جديد دانست؟از را ها تكنوپلاحداث توان  آيا مي. شوند مي
  
  
  

                                                 
   تحقيقات تهراندانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم وگروه شهرسازي دانشكده هنر و معماري عضو هيأت علمي  1

   دكتر در شهرسازي و آمايش سرزمين از دانشگاه سوربن فرانسه
 دكتر در جغرافياي شهري از دانشگاه لومونوسف مسكو
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  :اتكنوپل ه
 نهادهاي  و پشتيباني  مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي      ادغام آنها با  هاي صنايع با فناوري پيشرفته و         احداث مجموعه 

امروزه در عصر جهاني  .  نيم قرن است كه دركشورهاي توسعه يافته آغاز گشته است          حدودمالي و سياسي از آنها      
 نقـش اينگونـه مراكـز را در نوآوريهـا و عرضـه              شدن اقتصاد رقابت مابين كشورها در تسخير بازارهاي جهـاني         

  .سازد  روز به روز آشكارتر ميهاكاالهاي جديد به بازار
توان خارج از تغيير و تحوالتي كه اقتصاد جهاني خـصوصاً بعـد از جنـگ جهـاني دوم                      را نمي  ها  تكنوپلپيدايش  

  . تجربه كرده است مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد
خ بـه    كشورهاي پيشرفته بعد از جنگ جهاني دوم متكي بر توليـدات انبـوه كـه بـر اسـاس پاسـ                     توليد اقتصادي 

 2را مرحله توليد فورديسم    اقتصاددانان اين مرحله از روند اقتصادي     . د بوده است  ش  ريزي مي   نيازهاي جمعي برنامه  
(FORDISME) گـسترده بـوده اسـت      مقياسشاخصه اين دوره از زمان توليدات انبوه در ابعاد و           . نامند   مي  .

خـصوصاً  ( ذوب آهن، پتروشيمي، اتومبيل و ديگر وسـائل مـصرفي            :ي مانند بخش مهم و اعظم صنايع را توليدات      
روند توليدات اقتصادي اين برهه زماني بر اساس استانداردهاي مـشخص           . داده است   تشكيل مي ) خانگي و برقي  

فزايش توليدات خود را با هـدف افـزايش سـود خـود             صنايع بزرگ ا  . و زمان مصرفي توليدات صنعتي بوده است      
. رقابت صنايع در تسخير بازارها نهايتاً تبديل به اتحاد و انحصاري نمودن توليدات آنهـا گرديـد                . كردند  دنبال مي 

 ادامه داشت از لحاظ كالبدي توليد انبوه فورديـسم  70شرايطي كه كم و بيش ثابت و تا بحران نفتي اواسط دهه    
 واقع در جنوب اين     (RUHR) صنعتي در جهان براي مثال شمال فرانسه، در آلمان منطقه روهر             مناطق بزرگ 

 پويـايي اينگونـه   .يا و همچنين در جنوب شرقي آمريكا را بـه خـود اختـصاص داده اسـت    كشور يا در شمال ايتال   
. بـوده اسـت   فضاهاي بزرگ صنعتي وابسته به منـابع پيرامـوني و خـدمات و نيروهـاي كـار در دسـترس آنهـا                       

  .دادند اي از شهرهاي كوچك صنعتي را تشكيل مي متروپلهاي صنعتي مناطق مذكور شبكه
بـه  . شـود   اي روبـرو مـي      روند توليدي مورد اشاره به مرور زمان خصوصاً  بعد از بحران نفتي با مشكالت عديـده                

 ،تي و امروزه در حال رشـد      ر از مرحله بحران استراتژي كشورهاي صنع      امنظور جلوگيري از سقوط اقتصادي و گذ      
                                                 

باشد كه روش توليد انبوه اتومبيل را در زنجيره  تداعي از نام فورد مالك كارخانه اتومبيل سازي فورد در آمريكا مي 2
 .توليد كارخانه خود بكار برد
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سازماندهي مجدد فضايي به مراكز توليدي، منعطف ساختن روند توليد و تغييـر دائـم و سـريع در روش توليـد و               
 فورديـسم   فـرا توليدات اقتصادي اين مرحلـه گـذار را كـه           . ارائه كاالهاي متنوع به بازارهاي مصرفي بوده است       

(POST– FORDISM)هاي پيشرفته كامپيوتري  ريزي توسط دستگاه صه برنامه در شاخ نامند خصوصاً  مي
شوند و همچنين   تر مي   از نظر ابعاد و اندازه مراكز اقتصادي كوچكتر و تخصصي         . توان دانست   در زنجيره توليد مي   

هاي اقتصادي وابسته به خود و يا خدمات رسان در جهت ارائه توليد كاالهـاي                 تر با ديگر بخش     ارتباطي منسجم 
  .ه بازار مصرف را دارا هستندمختلف ب

ريـزي و     د توليد خصوصاً در جوامع پيشرفته منجر به وضع ضـوابط و مقـررات جديـد، برنامـه                 بازتاب اينگونه رون  
كنترل در سلسله مراتب روند توليد، كاهش زمان كار نسبت به گذشته و حتي اشـتغال موقـت و غيـردائم شـده                       

گيرنـد، بلكـه امـروزه تجميـع          شكل نمـي   منابع اوليه و نيروي كار       يرامون برخالف گذشته پ   مراكز توليدي . است
هاي صنعتي در اقصي نقـاط كـشورهاي توسـعه            مجدد و بخشايش مراكز توليدي در ابعادي كوچكتر در محدوده         

  .اند يافته و يا در حال رشد واقع شده
در دوره  اشـاره در بـاال      ف بـا تحـوالت مـورد        دي مـصاد  ال مـي  80 و   70هاي     خصوصاً از دهه   ها  تكنوپلپيدايش  

پيشرفت علم و فناوري، دسترسي به مراكز تحقيقاتي و علمي و دسترسي به مراكز خدماتي . باشد فورديسم ميفرا
هـاي شـهري بـزرگ و در      در مجموعـه هـا  تكنوپـل و بازارهاي با تقاضاي ميليوني همگي باعث گشته است كه      

هايي كه اكثراً از ابعادي كوچك و يا متوسط برخور            ه فعاليت  مجموع ها  تكنوپل. مناطق پيراموني آنها شكل گيرند    
ها شامل بر دفاتر، البراتورها و واحدهاي توليدي است كه در محيطـي آرام                اين فعاليت . دهند  دارند را تشكيل مي   

  .شوند و دور از هياهوي شهري ايجاد مي
 مراكز توليدي بـا تكنولـوژي پيـشرفته را          ا ي ها  تكنوپلهاي علمي و توليدي        و درجه و نوع فعاليت     از نظر فضايي  

  :هاي ذيل معرفي نمود توان در گونه مي
اين مراكز متشكل از    . دنگير  ميشكل  ) CAMPUS  ( ي دانشگاهي ها   توسعه پيوسته با محيط    از: مراكز نوآوري 

  .گيرد واحدهاي كوچك تحقيقاتي هستند كه خروجي آنها در اختيار صنايع پيشرفته قرار مي
 و در   هـا   اند، توسط دانشگاه     زبان ايجاد شده   ياينگونه پاركها كه در كشورهاي انگليس     :  و فناوري  ي علمي ها  پارك

 مخـتص بـه توسـعه و تحقيقـات          مكانيشوند و وابسته به صنايعي است كه برخوردار از            نزديكي آنها احداث مي   
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هـاي    طي تنگاتنـگ دارنـد مجموعـه      باشند كه مشتركاً با البراتورهاي دانشگاها و ديگـر مراكـز علمـي ارتبـا                مي
نمونه بارز آن پارك تحقيقاتي كمبريج در . شود ميها و مراكز توليدي  مايشگاه  Ĥز هاي علمي شامل بر دفاتر،    پارك

 (ORSAY)اورسـي  نزديـك بـه دانـشگاه     جنوب حومـه پـاريس  در  (ULIS)انگلستان و يا پارك اوليس 
  .باشد مي

ز اينگونه شهرها مختص به تحقيقات علمي و كاربردي اسـت كـه هـم                بخش مهمي ا   : و فناوري  شهرهاي علم 
فعاليـت  . دهند  ها باشد و يا تنها خروجي علمي آنها را مورد استفاده قرار مي              تواند در ارتباط مستقيم با دانشگاه       مي

شـهرهاي  . باشـد    توليدات با تكنولوژي پيشرفته و ارائه خدمات برتر به ديگر صنايع مي            اين گونه از شهرها   عمده  
هاي شـهري بـزرگ در فـضاهاي اجتمـاعي مناسـب بـا                 معموالً در حومه كالنشهرها و مجموعه      علم و فناوري  

در كنـار فعاليتهـاي مـورد اشـاره امـاكن مـسكوني و ديگـر        . شـوند  هاي كم جمعيتي مكانيابي و ايجاد مي    تراكم
و نـ يبـراي مثـال دو شـهر پروتو       . سـت  در جهـان فـراوان ا      اين نـوع از شـهرها     نمونه  . گيرند  ها شكل مي    كاربري

(PROTVINO) و دوبنا  وگرادن، زلي(ZELENOGRAD,DOUBNA)       در حومه مـسكو، تـسوكوبا 
(TSUKUBA)،ــوليس   آنتــيســوفيا  در ژاپــن ــسهدر جنــوب  (SOPHIA ANTIPOLIS)پ  و فران

اينكـه   شهرهاي علم و فناوري بـا  .توان نام برد را ميدر امريكا  (SILICON VALLEY)ي لسيليكون وا
معـادل شـهرهاي    به داليل مورد اشاره     توان    شوند را نمي     شهرهاي جديد در حومه كالنشهرها ايجاد مي       مانندبه  

ست دانـست بلكـه      اهاي شهري بزرگ      جديد اقماري كه نقش اصلي آنها كاهش بار جمعيتي و فعاليتي مجموعه           
به معناي سـنتي    (ند شهرهاي جديد صنعتي     اي از شهرهاي جديد كه با هدف ايجاد فعاليتي خاص به مان             در گونه 

  .قرار مي گيرندشوند  احداث مي) آن
شاخصه اينگونه از پاركها كيفيت باالي محيطي با تـراكم كـم جمعيتـي              :  تخصصي هاي فعاليتهاي تجاري    پارك

ز عملكرد ايـن نـوع ا     . هاي تجاري تخصصي را پاسخگو هستند       هاي بنگاه   هاي مذكور نياز فعاليت     پارك. آنهاست
ايـن گونـه از پاركهـا معمـوالً در مجـاورت و نزديكـي               . پاركها شامل بر خدمات كااليي، تجاري و شغلي اسـت         

  .شوند ها مكانيابي و ايجاد مي فرودگاه
به معناي اخـص    هاي شهري      از شاخصه   تنها شهرهاي علم و فناوري     ها  تكنوپلاز  هاي مورد اشاره      در ميان گونه  

به استثناي شوروي سابق و ( در كشورهاي مختلف ها تكنوپل حداثت اين است كه انكته حائز اهمي. ندردا برخور
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. كننـد  هاي آمايشي در سطح ملي پيـروي نمـي   از سياست) كشورهاي اروپاي شرقي قبل از فروپاشي ديوار برلين   
ه همين دليل و    ب. باشد  اي و يا محلي مي      هاي منطقه    مكانيابي و احداث آنها تابعي از طرح        در سطحي نازلتر،   بلكه

هـا سـهيم هـستند، شـاهد تنـوع در       خصوصي در احداث تكنوپـل يا دولتي و  مختلف اعم از    از آنجا كه نهادهاي     
  .يمهستساختار معماري و شهرسازي آنها در اقصي نقاط جهان 

  آلفرد  اقتصاددان آلماني  ها ريشه در تئوري مكانيابي بنگاههاي صنعتي       تكنوپلتوان گفت كه       نظري مي  گاهاز ديد 
و بـازار   ) اي و يـا ريلـي       هاي ارتباطي اعـم از جـاده        يا زيرساخت ( دارند نيروي كار، فاصله      (A.WEBER)وبر

را القـاء   ) ها و صـنايع سـنگين       كارخانه(هاي صنعتي به معناي سنتي آنها          جايگاه بنگاه  وبرمصرفي كه در تئوري     
شوند با اين تفـاوت    پيشرفته جايگزين صنايع سنتي مي صنايع با فناوري ها  تكنوپلكند، در ارتباط با مكانيابي        مي

 ماهيت توليد و متقاضي ايجاد آنها      و  بستگي به شرايط اقتصادي كشورها     ها  تكنوپلكه در اينجا مكانيابي فضايي      
گيـري فـضايي و       فاكتورهاي مورد اشاره بر ساختار معماري، شـكل       . دارد) بخش دولتي يا خصوصي و يا نظامي      (

 از  هـا   تكنوپـل و يا سرمايه انـساني بـراي        ) در تئوري وبر  (نيروي كار   . مورد نظر تاثيري مستقيم دارد    ابعاد صنايع   
  بـه  جـذب نيروهـاي متخـصص     . كننـد   ها نقـش ايفـا مـي       لايي است كه در انتخاب مكان تكنوپ      ديگر فاكتوره 

ن علمـي، مهندسـين،     نخبگـا دسترسي بـه    . در مقايسه با صنايع سنتي از نسبت بااليي برخوردار است          ها  تكنوپل
اي برخـوردار      از اهميت ويـژه    ها  تكنوپلمديران، متخصصين در روند توليدي صنايع پيشرفته همگي در مكانيابي           

مكـاني آرام و مناسـب دور از آلودگيهـاي     بايـست در   مـي هـا  تكنوپلهمچنين همانگونه كه اشاره شد . باشند  مي
دسترسـي بـه بـازار نيـروي كـار          . يجـاد شـود   صوتي و محيطي بـراي جـذب و اسـكان نيروهـاي متخـصص ا              

  .باشد  ميها تكنوپلغيرمتخصص نيز مكملي ديگر در مكانيابي بهينه 
نقـشي بـه    امـروزه   هاي صنعتي در تئوري وبـر         اي، ريلي برخالف مكانيابي بنگاه      هاي ارتباطي اعم از جاده      شبكه

 ارتباطات از طريق    ،ها  سريع افراد به بزرگراه   وسائط نقليه شخصي، دسترسي     . كنند  مراتب نازلتر از گذشته ايفا مي     
در (هاي مترو همگي هزينه دسترسي نيروهاي كار اعم از متخصص و غيرمتخـصص بـه مراكـز اشـتغال                      شبكه

رسـاني نيـز در       هـاي اطـالع      شـبكه   به دسترسي.  بر خالف گذشته به حداقل رسانده است       را) ها  تكنوپلاينجا به   
فيبـر نـوري، اينترنـت و       (رساني     اطالع هاي  شبكه. باشند   نقش مهمي را دارا مي     توسعه صنايع با فناوري پيشرفته    

كاتـاليزوري در   هاي اطالع رسـاني       شبكه. روند   بشمار مي  ها  تكنوپلاز فاكتورهاي عمده توسعه و پيشرفت       ) غيره



 ۶

كز علمـي،   دسترسي سهل به مرا   . روند  ي مجازي و حقيقي بشمار مي     هاتجميع صنايع با فناوري پيشرفته در فضا      
  .كنند  ايفا ميها تكنوپل و غيره هر كدام نقش بسزايي در ارتباطات اداري، اقتصادي، اجتماعي

 در حومه كالنشهرهاي جهان بيانگر نقش اهميت اقتصادي آنها و همچنين تجميـع آنهـا در                 ها  تكنوپلمكانيابي  
  .هاي شهري بزرگ است روند توسعه مجموعه

ها با فناوري  ها و مجموعه فعاليت ز كوچك نوآوري، پاركهاي علمي، تكنوپولمكان بخشايش مراك1نقشه شماره  
  .دهد  ميالدي نشان مي90پيشرفته در اروپا را با ابعاد آنها در اواخر دهه 
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شاهده تـوان مـ      ميالدي مـي   90تجمع مراكز اصلي با فناوري پيشرفته را در آمريكا در نيمه دهه              2نقشه شماره   
در ذيل به اختـصار بـه معرفـي دو       . دهد  ي ايجاد شده در ژاپن را نشان مي       ها  تكنوپل مكان   3كرد و نقشه شماره     

ايجـاد  در  پردازيم و سپس به نكاتي در ارتباط با نقش مراكز علمي و تحقيقاتي و جايگـاه كـشورمان                     تكنوپل مي 
  . اشاره خواهيم داشتها تكنوپل

  

  



 ٨

سـيليكون  . ي ايجاد شده در جهان اسـت      ها  تكنوپلون والي از قديميترين و بزرگترين       در آمريكاي شمالي سيليك   
نقـش  . فرانسيسكو واقع شده است ب سانو كيلومتر در جن50 كيلومتر و بطول حدود 15والي در نواري به عرض     

م گره خـورده     ميالدي و توسعه صنايع با فناوري پيشرفته در سيليكون والي به           1950دانشگاه استن فورد از دهه      
 در سيليكون والي نشان     90 مكانيابي مراكز توليدات الكترونيكي و كامپيوتر را در اواخر دهه            4است نقشه شماره    

  .دهد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 شهري توكيو در حومه اين شهر       د ميالدي به منظور كنترل رش     60تسوكوبا ديگر تكنوپل است كه در اوايل دهه         
 .دهـد   سازي ژاپن طرح جامع اين شهر علم و فناوري را ارائه مي             ن دهه شركت خانه   شود در اواسط همي     ايجاد مي 

 1973 ميالدي البراتورهاي تحقيقاتي و بدنبال آن دانشگاه تسوكوبا در سـال             70در اوايل دهه    ) 5نقشه شماره   (
 هـزار   200معيـت   از ج . رسد  برداري مي   بطور كامل به مرحله بهره     تكنوپل تسوكوبا    1980در سال   . شود  ايجاد مي 

در تكنوپل تسوكوبا امـاكن مـسكوني و        .  هزار نفر در مراكز تحقيقاتي و آموزشي اشتغال دارند         40نفري تسوكوبا   
 آموزشي در پيرامون البراتورهاي تحقيقاتي در محيطـي آرام و مناسـب    ها اعم از تجاري، فرهنگي،   ديگر كاربري 
  .اند ايجاد شده
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 بيانگر نقشي است كه امروزه اينگونه مراكز در بكارگيري نخبگان، دانـشمندان             ها  تكنوپلمورد اشاره از    دو نمونه   
گيري نهادهاي علمي و تحقيقاتي از مرحله توليـد علـم و نـوآوري تـا عرضـه                    شكل. كنند  و متخصصين ايفا مي   

ي هـا  تكنوپـل مـاني اسـت در      كااليي جديد توسط صنايع با فناوري پيشرفته به بازارهاي مصرفي گرچه مـدت ز             
 مراحلـي    مـا   پيشرفته و يا در حال رشد آغاز شده ليكن در بسياري از ديگر كـشورها منجملـه كـشور                   هايكشور
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هاي   توان در پويايي و بكارگيري ظرفيت       بدون شك ميزان توسعه و رشد هر كشور را مي         . كند  ابتدايي را طي مي   
 در جذب نيروهاي متخـصص فـرار مغزهـا را بـدنبال خواهـد               ضعف مديريتي و ناتواني   . علمي و فني آن سنجيد    

انـد    سنگاپور، برزيل و غيره كه عقب ماندگي را پـشت سـر گذاشـته    كشورهايي مانند كره جنوبي، مالزي،    . داشت
انـد و از ايـن طريـق          همگي درصد قابل توجهي از درآمد ناخالص ملي خود را اختصاص به تحقيقات علمي داده              

اين كشورها علوم خود را     . صين و نخبگان خود را در كشور نگاه داشته و يا به كشور بازگردانند             اند متخص   توانسته
 مـيالدي كـه جنـگ آن بـا همـسايه            50 براي مثال كره جنـوبي در ابتـداي دهـه            .اند  در اختيار صنايع قرار داده    

ري با منـابع طبيعـي كـم و    كشو. شد اش پايان گرفت كشوري بود كه عمدتاً با اقتصاد كشاورزي اداره مي        شمالي
ليكن امروزه همين كشور كاالهايش بازارهاي جهـاني را تـسخير نمـوده             . امكانات ضعيف براي تحقيق و توسعه     

 درصد از توليد ناخالص ملي آن رسيده است و قـرار            2گذاري در تحقيق و توسعه اكنون به بيش از            سرمايه. است
آوري مـا بـسيار        حالي كه در همين دوره زماني رشد علمـي و فـن            در.  درصد اين مقدار افزايش يابد     2/3است تا   

اگر منابع غنـي زيرزمينـي را نـه بـه عنـوان             . اندك بوده است و حرفي براي گفتن در بازارهاي جهاني را نداريم           
هاي پايدار و كاتاليزوري بـراي توسـعه علمـي و اقتـصادي      سرمايه قابل مصرف و فناپذير بلكه به عنوان سرمايه 

  .هاي سريع در جهت پيشرفت و توسعه برداريم  بدانيم ما هم خواهيم توانست گامكشور
شوروي سـابق  . شود هاي خاص خالصه نمي   گذاري در تخصص    توسعه علمي و پيشرفت اقتصادي تنها با سرمايه       

هاي تحقيقاتي و علمي سـنگين شـد كـه            گذاري  اتي و فضايي خود با آمريكا متحمل سرمايه       حيلدر مسابقات تس  
 نظـام   در كـشور مـا بـا تغييـر در         . نهايتاً اقتصاد آن را بسوي انحطـاط و فروپاشـي سيـستم سياسـي آن كـشاند                

هاي مستعد در ابـداع و نـوآوري و همچنـين ارتقـاء كيفـي                 ريزي آموزشي به سوي پژوهش و ايجاد زمينه         برنامه
حقيقات توسط نهادهاي دولتـي و  تحقيقات از طريق ارزيابي آن توسط نهادهاي علمي ذيربط و حمايت مالي از ت    

 در كـشور بـدون   هـا  تكنوپلايجاد . هاي علمي هموار ساخت توان راه را در جهت توسعه و پيشرفت         خصوصي مي 
  .شك در گرو اين مسائل است

  :نتيجه گيري
در اين نوشتار با آشنايي با تكنولوژيها و گونه هاي مختلف آن سعي شد در عـصر جهـاني شـدن اقتـصاد نقـش                         

 پيشرفته با نمونه هـايي از آن در جهـان مـورد بررسـي و         صنايعدر روند توليدات     نه مراكز علم و فن آوري     اينگو



 ١١

در مقام مقايسه با تئوري آلفرد وبر كوشش شد مكانيابي تكنوپل ها از ديدگاه نظري       . رفتتجزيه و تحليل قرار گ    
نمونه آن پـارك فنـاوري      . (اشته شده است   برد  ها در كشور ما گامهاي اوليه در جهت ايجاد تكنوپل        . روشن گردد 

هنوز انسجام الزم مابين مراكز دانـشگاهي و تحقيقـاتي بـا            ليكن به داليل مورد اشاره      ) پرديس در حومه تهران   
الزمه آن چنانچه آمد اراده اي ملـي در         . خصوصاً صنايع با فن آوري پيشرفته عمالً اتفاق نيافتاده است         صنعت و   

 طرف پژوهش در مراكز تحقيقاتي و دانشگاهي با هدف بهره وري از نتـايج علـم و                  جهت سوق دادن آموزش به    
به نتايج ملمـوس و      در كشور    )فضايي و اتمي  (همانگونه كه در بعضي از تخصصها     . آوري در تكنوپل ها است     فن

يـدا  تبلـور پ پيشرفت هايي همگام مي بايست   نيزمثبتي رسيده ايم در ديگر رشته هاي علمي و صنايع تخصصي   
  .آوري پيشرفته كشور به بازار توليدي اينگونه كاالها تبديل گردد كند تا بازار مصرفي كاالهاي با فن
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