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Abstract

This study aims at investigating Iranian
nanotechnology companies based on their
positions in the value chain. Activities and
behaviors of nanotechnology companies were
investigated in a three-year period, from 2007 to
2010. The research adopts a descriptive approach
to portray the emerging nanotechnology industry
in Iran using the concept of value chain. All
companies active in the field of nanotechnology
in Iran were investigated during the study period.
Data collection has been done through semi-
structured interviews with managers of
nanotechnology companies, their business
customers, and partner organizations like other
companies, universities, laboratories or research
centers. In addition, formal and informal company
documents, letters, reports and company websites
were used as secondary data sources. Analysis of
the data shows that the general approach of
nanotechnology companies in Iran was more
supply-oriented than demand-oriented. Some
companies in the upstream part of the value chain
have developed their activities to produce end
products and moved toward downstream parts of
the value chain. Results of the study reveal that
industrial firms that have enhanced their products
through adoption of nanotechnologies enjoy
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higher rates of return and profitability, compared
to firms that are active in the upstream or
midstream parts of the value chain. The research
provides a comprehensive understanding of
situation of Iranian nanotechnology companies for
businesses and policy makers. It recommends
support and empowerment of the intermediary
firms and industrial firms to enable and facilitate
cooperation of nanotechnology companies with
the established industries.
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چکیده
يکاروکسبرفتارمنظورنیابه. استارزشرهیزنجدرهاآنگاهیجابریمبتنیرانیانانويفناورهايشرکتتیوضعيسازشفافوبررسی مطالعهنیاهدف

یفیتوصمطالعهکیپژوهش،نیا. استگرفتهقرارمطالعهمورد1389انتهاي سال تا1387سالاز ابتداي یزمانبازهدرنانويفناوريهاشرکتازکدامهر
در این تحقیق روش پیمایش طولی مورد استفاده قرار گرفته و .داردرانانويریگشکلحالدرصنعتفیتوصقصدارزش،رهیزنجمفهومازاستفادهباکهاست

هاي مصاحبهاز،هاداده. جهت جمع آوري. ي فعال در حوزه فناوري نانو مورد مطالعه قرار داده استهاشرکتعنوان یی که بههاشرکتدر یک تمام شماري، کلیه 
ها،دانشگاهایتوسعهوقیتحقمراکزایهاشگاهیآزمامانندهاآنهمکاريهاسازمانایهاتشرکها،آنانیمشترنانو،يهاشرکتنیمه ساخت یافته، در سطح 

.استفاده شدهاشرکتيهاگزارشومکاتباتمدارك،ها،شرکتیررسمیغویرسممستندات
يهاشرکتازیبعضنیهمچن. محورتقاضاتااستبودهمحورعرضهنانويفناورحوزهدرهاشرکتیکلکردیرودهدیمنشانآوري شده هاي جمعتحلیل داده

دهدیمنشانقیتحقجینتا. اندشدهمشغولرهیزنجیدستنییپادرتیفعالبهودادهگسترشیینهامحصولدیتولسمتبهراخودتیفعالره،یزنجیباالدست
انهیمایابتدادريهاشرکتازبهتر یمالگردشوهیسرمابازگشت،يسودآورمنظرازاند،کردهنهیبهنانوباراخودمحصوالتکهیعیصناياقتصادتیوضع
يهاشرکتتیتقووکردهفراهمکاروکسبفعاالنوگذاراناستیسيبرانانويفناوريهاشرکتتیفعالازیمناسبریتصومطالعهنیا. استارزشرهیزنج

.کندیمهیتوصرایینانويهاشرکتوصنعتنیبراهبردييهاشراکتنیهمچنونانويفناوربریمبتندیتولبهعالقمندیصنعتيهاشرکتویینانوواسطه

يفناورواسطهيهاشرکتابزارها،نانومواد،نانوارزش،رهیزنجنانو،يفناور:هاکلیدواژه

1مقدمه-1

دریمهمنقششرفتهیپيفناورحوزهدرموفقيهاشرکت
بریمبتنمحصوالتوکنندیمفایایملياقتصادرفاهبهبود
یالمللنیبمعامالتدررارشدنیشتریبشرفتهیپيفناور
درتوانندیمهاشرکتنیاکهيابالقوهنقش. ]1[اندداشته

محققتوسعهحالدريکشورهادرمعموالًند،ینمافایااقتصاد
بازارمانندهاشرکتنیاازینمورديهایژگیورایز. شودینم

alibahreini@gmail.com: دار مکاتباتنویسنده عهده* 

هیسرمامتخصص،یانسانيروینفناور،محصوالتمساعد
کشورهانیادرکمتر... والزميهارساختیزر،یخطرپذيها

يکشورهاطیمحنکهیاباگریدطرفاز. ]2[داردوجود
امااست،مساعدفناوريهاشرکترشديبراافتهیتوسعه

روندیمنیبازیسالگپنجازقبلهاشرکتاز% 95ازشیب
طیمحکهتوسعهحالدريکشورهادراستیهیبد. ]3[

. استترسختهاشرکتتیوضعندارند،زینرامساعد
جادیاشرکتيبرايمتعدديهاچالش،یطیمحمشکالت

شرکتوکندیممحدودشیپازشیبراشرکتتوانوکرده

پژوهشی-فصلنامه علمی

سیاست علم و فناوري 1391بهار، 3سال چهارم، شماره 
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ينوآورتوسعه،وقیتحقماننديضروريندهایفراتواندینم
.]5و4[دینمادنبالداریپاصورتبهرايسازيتجارو

انباشتهتجاربکهافتهیتوسعهيکشورهاخالفبررانیادر
يهايفناوربامرتبطعیصنامورددریتوجهقابلشده

تیوضعازیچنداناطالعاتدارند،اریاختدر]1[شرفتهیپ
ولیتمازینهاشرکتونداردوجودفناوريهاشرکتقیدق

تیفعالکهیتیوضعدر. ]4[ندارنداطالعاتدادنبهاعتماد
يکاروکسبفعاالنوگذاراناستیسيبراهاشرکت
ويگذاراستیست،یوضعلیتحلگونههرست،ینشفاف

ورانیا. شودیمخدشهدچارزینهاآنيبرايریگمیتصم
کهاستدههکیحدودتوسعهحالدريکشورهاازیبعض

يهاتیحماوکردهدیتاکشرفتهیپفناورعیصناحوزهبر
یمختلفيهاشرکت. انددادهصیتخصآنيبرارایمختلف

هیسرماواندگذاشتهتیفعالعرصهبهپاهاحوزهنیادر
انجامهايفناورنیاازارزشخلقيبرایمختلفيهايگذار
يهاشرکتتیوضعلیتحلرونیااز،]6و1[استشده
گریدوگذارانهیسرماگذاران،استیسيبراشرفتهیپفناور

.بودخواهدیاساسومهميفناورحوزهنفعانیذ
عرصهدریمهمياقتصادنقشنانويفناورنکهیابهتوجهبا

تمرکززینکشوردروداشتهشرفتهیپيفناوريکاروکسب
نانويفناورکاروکسبحوزهشده،مبذولآنبرياژهیو

يهاسالدر. استگرفتهقراریبررسموردمطالعهنیادر
شرفته،یپيهايفناورمختلفيهاحوزهانیمدرریاخ

در.  استداشتهقراردولتخاصتوجهموردنانويفناور
جیترووتوسعهبرزینکشورسالهستیباندازچشم
.]7[استشدهدیتاکنانويفناورجملهازدیجديهايفناور

هاي خوشبختانه غیر از موضوعات و مباحث فناورانه، حوزه
گذاري، مدیریت فناوري و کسب و کاري مرتبط با سیاست

نیا. ]8-11[نانو نیز مورد اهتمام محققین ایرانی بوده است 
. پرداخته استنانوي فناورکاروکسبمطالعهتحقیق نیز به 

ي هايفناورمختلفي هاحوزهانیدرمریاخي هاسالدر
وداشتهقراردولتخاصتوجهموردنانوي فناورشرفته،یپ

جیترووتوسعهبرزینکشورسالهستیباندازچشمدر
استشدهدیتاکنانوي فناورازجملهدیجدي هايفناور

هدفبا1382سالردنانويفناورتوسعهژهیوستاد.]12[
سالهدهراهبردشده ولیتشکشتریبرفاهجادیاوثروتدیتول

در. دیگردبیتصو1384سالدررانیانانويفناورتوسعه
حوزهدرجهانبرترکشور15انیمگرفتنقرارسندنیا

. ]13[استشدهيریگهدفنانويفناور
حوزهدرکشورتیوضعازقیدقشناخت،مطالعهنیاهدف
يسازشفافولیتحل. استنانويفناورکاروکسب
مدلیبررسقیطرازنانويفناوريهاشرکتتیوضع

یکلتیوضعلیتحلوهاشرکتازکدامهرکاروکسب
يارزشمنديهاهیتوصشناختنیا.استشدهانجامهاآن
ایویدولت،یملمنابعنهیبهصیتخصويگذاراستیسيبرا

يهاتیمحدودبهتوجهباتادینمایمهیارایخصوص
بتوان،یانسانيهاهیسرماویمالمنابعازاعمياهیسرما

قراراستفادهموردارتقاءوبهبوديبرايانهیبهيراهکارها
وتیتقوجاد،یايراهکارهاقیتحقنیاجینتانیهمچن. ردیگ
کهشرکتهريمحورتیمزاساسبرهابنگاهتوسعهای

وکسبیبنگاهویملتوسعهدریمهمويدیکلموضوع
.دهدیمنشانرااست،کارها
یمناسببازخورد،مختلفيهازماندرمطالعهنیامشابه

هاآنکردننهیبهویتیحمايهااستیسجینتایابیارزيبرا
رانیاتجاربازیمناسبشناختنیهمچن. کردخواهدجادیا

ریسااریاختدررانانويفناوريهاشرکتتوسعهدر
يفناورگسترشبهعالقمندکهتوسعهحالدريکشورها

.دهدیمقرارهستند،کشورشاندرنانو
وشدهپژوهشنهیشیپوموضوعاتیادببريمرورادامهدر

وهادادهيآورجمعروششاملکهقیتحقروشسپس
ضمنآخردر. استدهیگردهیاراهاست،آنلیتحلروش
گذاران،استیسيبراقیتحقيکاربردها،يریگجهینتوبحث
1.استشدههیارايکاروکسبفعاالنوگذارانهیسرما

پیشینه پژوهش-2
وارزشرهیزنجیکلمفهومیبررسبهابتدادربخشنیا

يهاحلقهضعفوقوتوپرداختهآنمختلفمراحل
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نهیشیپسپس. استنمودهیبررسراآنتیاهمورهیزنج
شرفتهیپيفناورارزشرهیزنجنهیزمدرشدهانجاممطالعات

مختلفمراحلدرافزودهارزشبهدانشلیتبدوشدههیارا
ادامه،در. استشدهیبررسآنيانتهاتاابتداازرهیزنج
يفناوروشرفتهیپموادکاروکسبحوزهدوارزشرهیزنج
.استدهیگردهیارانانو

يهامدلقالبدردانش،ازثروتدیتولندیفرانییتب
یسعهامدلنیادر. استشدهیبررسوفیتوص،یمختلف
ندیفرامراحلوریتصوبازارتاعلمریمسنیبهترتاشده
ازیکی. گرددنییتبثروتوپولبهدانشوعلملیتبد
رهیزنجای]14[1پورترارزشرهیزنجمدلها،مدلنیترمهم

کهیجانبویاصليهاتیفعالمدلنیا. استیثمرده
لیتبدمنظوربههاشرکتازیگروهایشرکتکیتوسط

ارزشباخدماتومحصوالتبهاطالعاتوخاممواد
محققانوسندگانینو. دهدیمنشانراشودیمانجام
ازثروتدیتولندیفرانییتبيبرامدلنیاازیمختلف
شدهانجامقیتحقدر. اندکردهاستفادهد،یجديهايفناور

يهاچالشران،یادر]15[شادناموینیبحرتوسط
مدلاساسبرفناوريهاشرکتدريفناوريسازيتجار
رهیزنجنیا. استشدهیبررسبازارتاقیتحقارزشرهیزنج

وتوسعهباوشروعاست،قیتحقجهینتکهمفهومجادیااز
مصرفيبرایینهامحصولخدماتوفروشبهينوآور
نیایتمامکردنیطثروت،جادیايبرا. گرددیمختمکننده
.]15و3[استالزمرهیزنج
بهریزنجکیقوتکهاستمهماریبسنکتهنیاذکر
یطراحدرنیبنابرا؛]15[استوابستهآنحلقهنیترفیضع
آنيهاحلقهیتمامقوتتادیکوشدیباریزنجکینهیبه
قوتوجودبدونحلقهکییاضافقوترایزباشد،کسانی

بیترتنیابه. ]3[استمنابعاتالفها،حلقهریسادرالزم
الزمقوتازهاحلقهیتمامکهاستالزمثروتدیتوليبرا

بودهنهیبهییکارافاقدارزشرهیزنجوگرنهباشندبرخوردار
بادیباپس. ]15[داشتنخواهدمناسبافزودهارزشو

تیتقورافیضعيهاحلقهضعف،وقوتنقاطبهتوجه

1- Porter

بتواندفیضعایمفقودحلقهداشتنبدونره،یزنجکلتاکرد
فوقرهیزنجيهاحلقهقوترانیادر. بپردازدثروتدیتولبه
سمتيهاحلقهرونیااز. شوندیمکمترراستبهچپاز

ثروتبهدانشلیتبدوارزشخلقندیفراگلوگاهراست،
ارزشرهیزنج1شکل. ]15[شوندیممحسوبرانیادر

این .دهدیمنشانرایثمردهرهیزنجایبازارتاقیتحق
زنجیره از ایجاد مفهوم که نتیجه تحقیق است، شروع شده و 

. گرددیمبه فروش و خدمات پس از فروش محصول ختم 
سازي فناوري و ایجاد ثروت، طی تمامی مراحل براي تجاري

.زنجیره الزم است
ي هاشرکتدر مطالعات خود بر روي ]16[2ماین و گارنسی

سازي را ي ذاتی تجاريهاچالشتولید کننده مواد پیشرفته، 
در . اندکردهدر زنجیره ارزش بررسی هاآنمبتنی بر جایگاه 

، اثرات فناوري مواد پیشرفته و هاآنمدل ارائه شده توسط 
در زنجیره ارزش، بر توانایی بنگاه در خلق هاشرکتجایگاه 

]17[3ماین، لوبیک و گارنسی. ارزش بررسی شده است

ارزش را به سه گروه باالدستی، در زنجیرههاشرکتجایگاه 
یی که هاشرکت. بندي کردندی و پایین دستی تقسیمدستانیم

در جایگاه باالدستی زنجیره ارزش قرار دارند با دو یا چند 
یحالدر . واسطه با مصرف کننده نهایی فاصله ارتباط دارند

ي پایین دستی زنجیره ارزش مستقیم و بدون هاشرکتکه
کننده نهایی محصوالت خود را ارایه واسطه به مصرف

ي میان دستی زنجیره ارزش حداقل هاشرکتبین . کنندیم
. یک واسطه تا مصرف کننده نهایی وجود دارد

که عدم قطعیت بسیار باالي دهدیمنشان هاآننتایج تحقیق 
فنی و بازار در این حوزه چالش اصلی خلق ارزش از 

همچنین براي ایجاد ارزش در . فناوري مواد پیشرفته است
گذاري قابل توجه و حوزه فناوري مواد پیشرفته، سرمایه

به عالوه الزم است . طوالنی مدت ضرورتی انکارناپذیر است
بنگاهی با دیگر صنایع مرتبط بنگاه فناور ارتباطات موثر بین

برقرار کرده تا بتواند ضمن نشان دادن کاربردهاي مشخص 
. ]16[فناوري، به ارزش افزوده ناشی از فناوري دست یابد

2- Maine & Garnsey
3- Maine, Lubik & Garnsey
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در حوزه مواد پیشرفته ]16[بر اساس نظر ماین و گارنسی
ي نوپاي هاشرکتسازي فناوري براي تجاري،مانند نانو مواد

ي موجود با هاشرکتاز ترسختباالدستی زنجیره ارزش 
ي فناور مواد پیشرفته با هاشرکت. سابقه صنعتی است

این ویژگی . ریسک باالیی در فناوري و بازار روبرو هستند
در زنجیره ارزش هاآنبه شرایطی مانند جایگاه باالدستی 

براي بازار هدف و همچنین پیچیده بودن فرایندهاي مکمل
با توجه به . گرددیبازمتطبیق فناوري شرکت با نیاز صنعت 

موقعیت باالدستی، انتقال ارزش افزوده ایجاد شده توسط 
ي پایین دستی و ایجاد محصول نمونه هاشرکتفناوري به 

براي صنعت، نیازمند نوآوري در فرآیندهاي پایین دستی و 
ي هاشچالبا توجه به . ]17-19[ي مکمل استهايفناور

دستی و دستی و پایینانتقال ارزش افزوده از باالدستی به میان
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زنجیره ارزش فناوري نانو و جایگاه نانو مواد، 2شکل 
محصوالت میانی نانو، محصوالت توانمند شده با فناوري 

براي هر کدام از این . دهدیمنانو و نانو ابزارها را نشان 
شود یمکه دیده طورهمانو یی نیز ذکر شده هانمونههادسته

ي وکاربردها)یینهامحصوالتتاهیمواداول(محصوالتگاهیجا
نانوابزارها. استي شده بندمیتقسارزشرهیزنجدرکلنانوي فناور

. گیرندیمي مختلف زنجیره ارزش مورد استفاده قرار هابخشدر 
ي قوي در انتهاي هابنگاهثمردهی کل زنجیره در گرو وجود 

ي بازیگران هاتالشزنجیره ارزش است تا بتوانند نتیجه همه 
.]15[ي زنجیره را تبدیل به ثروت نمایند هابخشسایر 

از طرف دیگر با توجه به محدودیت منابع و امکانات، 
که ردیگیمي تعلق ایباالدستي هايفناوراولویت صنایع به 

با واسطه کمتري به ارزش افزوده در پایین دست، تبدیل 
یعنی با واسطه کمتري به تولید ثروت منتهی شوند . شوند

و هايگذاراستیس، هايزیربرنامهاگر در . ]21[
گذاري مد نظر قرار ، این راهبرد اولویتهايگذارسرمایه

در غیر این صورت . گیرد؛ منابع بهینه تخصیص خواهد یافت
ناتمام خواهد هاتیفعالبخش زیادي از منابع اتالف شده و 

. ]20و16، 15[ماند 
اي در توسعه گذاري بهینهاز این رو براي اینکه بتوان اولویت

ي پیشرفته در کشور انجام داد باید جایگاه هايفناور
در این صورت . در زنجیره ارزش را شناسایی کردهاشرکت

ي مستقر در هاشرکتي متفاوتی از هاتیحماتوانیم
و هااستیسهاي مختلف زنجیره مبتنی بر جایگاه

هاتیحمااین . ي ملی یا حتی بنگاهی تعریف کردهاتیاولو
هاي ارزش استقرار یافته را بیشینه خواهد کارایی یک زنجیره

همچنین در صورتی که زنجیره هنوز کامل نشده باشد، . کرد

تقویت یا توسعه بخشی از تواندیمهاتیاولوو هاتیحما
از این رو این مطالعه و مشابه . ي نمایدریگهدفزنجیره را 

.آن الزم و ضروري است

روش پژوهش-3
ازاستفادهباکهاست1یفیتوصمطالعهکیپژوهش،نای

حالدرصنعتفیتوصقصدارزش،رهیزنجمفهوم
رانونا) يریگشکلحالدرارزشرهیزنجای(يریگشکل
قیتحقنیادرمنتخب،یفیتوصکردیرواساسبر. دارد

تمامکیدروگرفتهقراراستفادهموردیطولشیمایپروش
درفعاليهاشرکتعنوانبهکهییهاشرکتکلیه،يشمار
بودند؛شدهییشناسا) نانوستادتوسط(نانويفناورحوزه
یبررسشاملمطالعهاین .استدادهقرارمطالعهمورد
ازیزماندورهکیدریاطالعاتيهادادهباهمراهیلیتفص

توصیفی ارائههدفبانانوفناوريهاشرکتازيامجموعه
رهیزنجدرهاشرکتگاهیجادرلیدخيندهایفراونهیزماز

.باشدیماست،قیتحقموضوعکهارزش
بر اساس هدف توصیفی منتخب، در این تحقیق روش 

، »بنگاه«سطح . مورد استفاده قرار گرفته است2پیمایش طولی
به عنوان واحد تحلیل، مورد استفاده در این پژوهش تعریف 

يهاشرکتشده و در یک تمام شماري جامعه آماري، همه 
شناسایی نانويفناورتوسعهژهیوستادتوسط که،نانوفناور

يهمکاررانیانانويفناوريهاشرکتشبکهبا وشده بودند 
بازه زمانی انتخاب .، مورد مطالعه قرار گرفته استاشتندد

ساليانتهاتا1387سالابتداي ازشده براي این پیمایش، 
بوده و اطالعات مورد نیاز در پژوهش، در شش مقطع 1389

.ي شده استآورزمانی مختلف جمع

1- descreptive
2- longitudinal survey

تحقیقوآوريـــــــعه و نـــوســــــتتــــریــــدیــــمیــــابــازاریـــب

.]15[زنجیره ثمردهی یا بازارتاقیتحقزنجیره ارزش ) 1شکل

مفهومایجاد تعریف  
محصول
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هر شش ارزشرهیزنجدرشرکتهر گاهیجابر این اساس، 
گردید و بر اساس نتایج استخراج شده، یبررسبارکماه ی

. در طول زنجیره ارزش مشخص گردیدهاآنمسیر حرکت 
بر تغییر جایگاه یک شرکت در با توجه به روند آرام و زمان

به زنجیره، بازه شش ماهه براي رصد این تغییرات مناسب 
.  رسدمینظر

عدد16مطالعهشروعدرشدهیبررسيهاشرکتتعداد
. دیگردشرکت90بربالغتعدادنیامطالعهانیپادروبوده
هاي هاي مورد نیاز، از طریق انجام مصاحبهداده
انیمشتري فناوري نانو، هاشرکتیافته با مدیران ساختنیمه
مانندهاآنهمکاريهاسازمانایهاشرکتها،آن

یرسممستندات،ایتوسعهوقیتحقمراکزایهاشگاهیآزما
هاآنيهاگزارشومکاتباتمدارك،ها،شرکتیررسمیغو

.شده استنیتأم
دسترسی به اطالعات صحیح و معتبر، یکی از آنجا کهاز 

توانیمهاي اصلی در انجام روش پیمایش است، دغدغه
ي هاشرکتارتباط نزدیک، مستمر و عمیق پژوهشگران با 

فعال در حوزه نانو را، زمینه بسیار مناسبی را براي دستیابی 
ازمقالهسندگانینو. هاي معتبر و صحیح ارزیابی نمودبه داده

ستادبهنانويفناوريهاشرکتشبکهجادیاهاددهندگانشنیپ
بهشبکهجادیاتیمسئولوبودندنانويفناورتوسعهویژه

مداومصورتبهیاپیپسالچنددربود؛شدهواگذارهاآن
ازمختلفيهاردهدرنانوفناوريهاشرکتباتعاملدر

کارشناسانوتوسعهوقیتحقرانیمدعامل،ریمدجمله
درسندگانینوتیمسئولبهتوجهبا. اندبودههاآنمسئول

ازیلیتفصاطالعاتهاآنشبکه،تیهداویسامانده
کاروسازها،آنیداخلساختارشرکت،هرتیوضع
محصوالتگاهیجاها،آننیبيهمکارها،آنيریگمیتصم

.داشتنداریاختدر... ومرتبطعیصنادرهاآن
يماديایمزاازاستفادهمنظوربهزینهاشرکتگریدطرفاز
يهمکاربهازمندیننانو،يفناورتوسعهویژهستاديمعنوو
موردشبکهقیطرازبتوانندتابودهشبکهبهاطالعاتارائهو

تادیگردسببطیشرانیا. رندیگقرارستادتیحما
بهرانانويهاشرکتازیکمویفیکاطالعاتسندگانینو

قیطرازاطالعاتانتقال. باشندداشتهاریاختدرروز
محلازدیبازدوهاشرکترانیمدباجلسهصدهايبرگزار

ورانیمدبایجمعدستهنشستهادهها،شرکتتیفعال
وشبکهنیبمکاتبههزارازشیبمسئول،کارشناسان

ویداخلشگاهینماهادهدرمشتركحضورها،شرکت
تیساقیطرازتعاملنیهمچنوهاشرکتهمراهیالمللنیب

مدتیطوالنوقیعمسطحنیا. کرداشارهستادوشبکه
واطالعاتانیجردرمقالهسندگانینوکهشدباعثتعامل
واعتبارنیهمچنوهاشرکتیرسمریغيهايهمکار
.رندیگقراراطالعاتصحت

یافته، با مدیران ساختهاي نیمهانجام مصاحبهقیطراز
از نظر هاشرکتتیوضعکنندهنییتعاطالعات ،هاشرکت

اطالعات،چگونگی ورود محصول در زنجیره کسب و کار
وهاشرکتگریدوگریکدیبایینانوشرکتيهايهمکار

ارزشرهیزنجدرشرکتتیموقعجهینتدرو هاآنمشتریان 
يهمکاررابطهلیتحليهاروشازیکی. دیگرداستخراج

، )STM(میکروسکوپ تونلی روبشی مانند روندیمتجهیزات سرمایه اي که براي نمایش، ایجاد تغییرات و نمونه سازي در مقیاس نانو بکار : نانو ابزارها
... .و ) AFM(میکروسکوپ نیروي اتمی 

]20[سرچیرلوکسموسسهزنجیره ارزش فناوري نانو ) 2شکل

ساختارهاي نانو مقیاس  
انو مانند نفرآوري نشده 

، فولرینذرات، نانو تیوب
و ها،  مواد نانو متخلخل
...پلیمرهاي شاخه دار و 
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محصوالت میانی نانو مانند 
پوشش ها، پارچه ها، تراشه هاي  

حافظه،  اجزاء نوري، مواد 
استخوان پزشکی، سیم هاي ابر 

...رسانه ها  و 

محصوالت نهایی  فناوري نانو مانند 
خودرو، پوشاك، هواپیما، کامپیوتر،  
دستگاه هاي الکترونیکی، داروها، 

غذاهاي فرآوري شده، بسته بندي ها،  
... لوازم خانگی و 
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يمبنابررهیزنجدرشرکتگاهیجانییتعيبرایبنگاهنیب
و1فورديهاافتهیاساسبر]17[همکارانشونیمافیتعر

منابعبنگاه،دونیبمشتركيهاتیفعالیبررسهمکارانش،
ریدرگافرادانیمیاجتماعروابطوشدهگذاشتهاشتراكبه

نویسندگان از این روش تحلیل براي . ]22[استيهمکار
يهاشرکتنیبارتباط. ارایه نتایج خود استفاده کردند

اطالعات،،یفندانشهیاراشاملارزشرهیزنجدرمجاور
مواد،نیتأمنیهمچنوهاآنيگذاراشتراكبهواتیتجرب

مطالعه،نیادر. استازینموردزاتیتجهایویانیممحصول
گاهیجابرنداشتنریتأثلیدلبهافراد،نیبیاجتماعروابط

.استنبودهنظرموردارزش،رهیزنجدرشرکت
رابطه]23-29[مقالهسندگانینوسالهچندتجربهاساسبر

ایيمشترکههاشرکتگریدبانانوشرکتکیيهمکار
ازمنظور. دیگردفیتعربودند،یینانوشرکتکنندهنیتأم

نوع رابطه ها،شرکتگریدبایینانوشرکتيهمکاررابطه
مانند خرید و محصولتبادلبا یکدیگر اعم از هاآنکاري 

بین شرکتی یدانشيهمکارفروش محصول میانی یا نهایی، 
نیبانهفناوراي، همکاري ي تحقیق و توسعههايهمکارمانند 
،فنیدانشو خرید و فروش انتقالمانندیشرکت

. بود... و، اعطاي حق لیسانسندیفرایچگونگون،یفرموالس
گریدباآنتعاملوشرکتهریخروجمحصولاساسبر

نییتعارزشرهیزنجدرشرکتآنتیوضعها،شرکت
هر چه محصول و خروجی یک شرکت به .دیگرد

دستی بود، شرکت در پایینترکینزدکننده نهایی مصرف
و بالعکس اگر محصول شرکت گرفتیمزنجیره ارزش قرار 

مورد هاآننیتأمي دیگر و در زنجیره هاشرکتتوسط 
، شرکت در میان دستی یا ابتداي گرفتیماستفاده قرار 

در این صورت اگر . گرفتیمزنجیره ارزش قرار 
نیتأمي فناوري دیگر هاشرکتي شرکت خود از هايورود

کت مواد ي شرهايورود، جایگاه میان دستی و اگر شدیم
اولیه فرایند نشده بود، شرکت در باالدستی زنجیره قرار 

يمبنابرارزشرهیزنجدرهاشرکتیابیگاهیجا. داشت
:]23-25[گرفتشکلهاي زیرشاخص

1- Ford

؛ )مشتریان نهایی یا صنایع(نوع مشتریان اصلی محصول - 
بدون تغییر توسط (چگونگی استفاده از محصول نانویی - 

یا در فرایند تولید شدیممصرف کننده نهایی استفاده 
).؟شدیمدیگري دوباره دچار تغییرات فیزیکی یا شیمیایی 

چگونگی استفاده شرکت خریدار محصول نانویی از - 
محصول نانویی در تولید خود؛ 

رکت نانویی و شرکت انتقال دانش فنی و فرموالسیون بین ش- 
خریدار؛

مصرف محصول نانویی توسط شرکت خریدار یا انجام - 
فرآیندهاي مکمل توسط شرکت تولیدي دیگر؛ 

شکلی (چگونگی فرایندهاي مکمل روي محصول نانویی - 
یا محتوایی مانند تغییرات خواص ،بنديمانند بسته

).محصول
فرایندهاي وبندي مجدد و تغییر ظاهر محصول جزبسته

منظور از فرایند مکمل تغییري در . شودینممکمل محسوب 
براي مثال فرایند مکمل . ي محصول نانویی استهایژگیو

بر روي ماده اولیه نانو پودر کلی انجام شده تا کامپوزیت 
اگر محصول یک شرکت در . پلیمري نانو کلی تولید شود

گیرد و بر کنندگان صنعتی یا خانگی قرارسبد نهایی مصرف
د دیگري انجام نشود، آن محصول روي محصول، فرآین

عنوان محصول نهایی در نظر گرفته شده و جایگاه شرکت به
ي پایینی زنجیره ارزش تعیین هابخشتولید کننده آن در 

نانو پاكبراي مثال فیلتر یخچال نانویی شرکت . شودیم
در کنندگان است که پرشیا یک محصول نهایی براي مصرف

.و مراکز خرید قابل تهیه استهافروشگاه
در صورتی که محصول یک شرکت نانویی، در تولید یک 
شرکت دیگر مورد استفاده قرار گیرد یا اینکه دانش به همراه 
محصول یا بدون آن به تولید کننده دیگري منتقل شود، 

دستی یا باالدستی زنجیره ي میانهابخششرکت نانویی در 
اگر شرکت نانویی محصول یا خدمات . ردیگیمارزش قرار 

و شرکت دوم کندیمدانشی خود را به شرکت دیگري منتقل 
دستی زنجیره ارزش قرار دارد، موقعیت شرکت در میان

. ي باالدستی زنجیره ارزش قرار داردهابخشنانویی در 
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هاافتهی-4
هـا شـرکت بندي جایگاه هاي تحقیق در ابتدا به دستهدر یافته

در زنجیره ارزش پرداخته شده و سپس توضیحاتی در مـورد  
یی کـه جایگـاه خـود را در زنجیـره ارزش تغییـر      هـا شرکت

.، ارایه شده استاندداده

در زنجیره ارزشهاشرکتجایگاه 1- 4
بندي ماین، لوبیک طبق طبقهکه دهدیمنشان هایبررسنتایج 

ي فناوري نانو ایران  در جایگـاه  هاشرکت، ]17[و گارنسی 
هاي باالدستی، میـان دسـتی و پـایین دسـتی زنجیـره ارزش      

نـانو ابـزار  ي هـا شـرکت همچنـین  . مشغول فعالیـت هسـتند  
خدمات خود را در طول زنجیره ارزش شامل ابتـدا، میانـه و   

در ادامه بـا توجـه بـه تعـاریف     . کنندیمانتهاي زنجیره ارائه 
ي نـانو ایرانـی در زنجیـره    هاشرکتجایگاه]17[ارایه شده

با توجه به تغییـر جایگـاه   . ارزش و تغییر آن ارایه شده است
ي مختلف، جایگاه شرکت در شش مـاه  هازماندر هاشرکت

اول فعالیت خود به عنوان جایگـاه ابتـدایی شـرکت در نظـر     
گرفته شد و بر اسـاس آن مسـیر تغییـر جایگـاه شـرکت در      

هـا شـرکت ر طـول زمـان تعـداد    د. زنجیـره بررسـی گردیـد   
در تغییر هاشرکتصورت صعودي افزایش یافت اما رفتار به

. دادیمدر زنجیره ارزش تشابه روشنی را نشان هاآنجایگاه 
ي خـود را مبتنـی بـر زمـان     هـا یبررساز این رو نویسندگان 

تشکیل شرکت، جایگاه شرکت در آن زمان و مقایسـه رفتـار   
هـاي زمـانی   یکـدیگر بعـد از بـازه   ي مختلـف بـا   هـا شرکت

بـر ایـن اسـاس و بـراي     . مشخص هر شـرکت قـرار دادنـد   
در زنجیـره،  هـا آنو جایگـاه  هاشرکتمشخص شدن تعداد 
انتهـاي  (در پایان زمان مطالعه هاشرکتتوصیفی از وضعیت 

: شودیمبه شرح زیر ارایه ) 1389سال 
ن بیش در ایرا: ي فعال در باالدست زنجیره ارزشهاشرکت- 

از پنجاه شرکت خصوصی نوپا نانو وجود دارند که حداقل 
در شش ماه نخست فعالیت خود در باالدست زنجیره ارزش 

با توجه به اینکه تعداد چهل و پنج . فناوري نانو قرار داشتند
، کنندیمشرکت از این مجموعه در حوزه نانو مواد فعالیت 

ي تولید کننده نانو مواد هاشرکتنام این دسته را توانیم

ي این دسته، در مراکز رشد هاشرکتبیشتر . گذاشت
، هاشرکتگذاران این اغلب بنیان. دانشگاهی مستقر هستند

متخصصین هاآندانشگاهی و تعداد کمی از النیالتحصفارغ
تک نفره بوده و تعداد معموالًهاشرکتاین . صنعتی هستند

گردش مالی . فر بیشتر نیستاز یک یا دو نهاآنهمکاران 
بسیار محدود بوده به طوري که بعضی از هاشرکتاین 

با . بدون حمایت دولت قادر به ادامه حیات نیستندهاآن
فاقد ساختار سازمانی هاشرکت، این هایژگیوتوجه به این 

ي هاتیفعالمدیر عامل بیشتر معموالًمشخص بوده و 
ازاریابی را انجام شرکت از جمله تحقیق و توسعه و ب

محصوالت این . و دانش فنی در اختیار اوستدهدیم
شامل انواع مختلف نانو مواد مانند نانو ذرات هاشرکت

نقره، نانو تیوب کربن، نانو اکسید روي، نانو اکسید تیتانیوم 
بخش زیادي از . استهاحفرهو نانو ذرات الماس و یا نانو 

ر مشخصی نداشته و این هنوز بازاهاشرکتمحصوالت این 
. اي در ایجاد بازار دارندمشکالت عدیدههاشرکت

مشکالت مختلفی هاشرکتمحدودیت بازار محصوالت این 
. ]23-29[ایجاد کرده استهاآنبراي 

سه شرکت : ي فعال در میان دستی زنجیره ارزشهاشرکت- 
خصوصی در قسمت میانی زنجیره ارزش فناوري نانو وجود 

) 1389سال (این سه شرکت در سال آخر مطالعه . دارند
از این رو در بازه زمانی تحقیق، تغییري در . تشکیل شدند

هاي فعالیت این حوزه. جایگاه این سه شرکت مشاهده نشد
عبارتند از کاربردهاي نانو ذرات در ضد لک و هاشرکت

ضد آب کردن پارچه و سرامیک، استفاده از نانو اکسید 
روي پایه کاتالیزورهاي نفتی و استفاده از نانو آلومینیوم بر

تعداد نیروي انسانی این . در صنعت پلیمرهاتیکامپوز
از هاآنبین پنج تا ده نفر بوده و گردش مالی هاشرکت
.   ي بخش باالدستی زنجیره ارزش بیشتر استهاشرکت

چهارده : دستی زنجیره ارزشي فعال در پایینهاشرکت- 
نده محصوالت توانمند شده با فناوري نانو شرکت تولیدکن

که حداقل اندشدهدر ایران در طول زمان تحقیق تشکیل 
شش ماه نخست تشکیل شرکت، در پایین دستی زنجیره 

شامل هاشرکتمحصوالت این . ارزش فعالیت کردند
ي ضد باکتري و هالباسپوشاك مردانه ضد لک، جوراب و 

ضد بو و ضد قارچ، بو، فیلترهاي هواي ضد باکتري، 
جاذب گاز جاتوهیمفیلترهاي نگهداري مواد غذایی و 
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اتیلن، لوله هاي فاضالب بی صدا، روغن موتور، شیشه هاي 
ي ترافیکی با طول هارنگساختمانی عایق انرژي گرمایی، 

ي هاياسپري عایق حرارتی ساختمانی، هارنگعمر باال، 
زخم ضد باکتري، کودهاي ارگانیک و الکترودهاي جوش با 

از این چهارده شرکت، سه شرکت از . طول عمر باال است
ابتداي تشکیل بخش باالدستی زنجیره و میان دستی را در 

نیتأمشرکت خود داشته و از بیرون مجموعه خود 
یدستانیمورهیزنجیباالدستبخشپنج شرکت . شوندینم
از رونیبایجاد کردند تا نیازي بهخودشرکتدررا

نیز فقط در هاشرکتبقیه . نداشته باشندخودمجموعه
. اندگرفتهجایگاه پایین دستی زنجیره ارزش قرار 

ي میان دستی و هاشرکتي دسته سوم، به نسبت هاشرکت
باالدستی زنجیره ارزش، از تعداد نیروي انسانی بیشتر، 

االتري از بازگشت سرمایه، فضا ، نرخ بتربزرگگردش مالی 
این . برخوردارندتریطوالنتر و تجربه و تجهیزات گسترده

به مفهوم یک بنگاه اقتصادي سودآور مشغول به هاشرکت
. فعالیت هستند

این دسته، : ي فعال در طول زنجیره ارزشهاشرکت- 
در طول زنجیره ارزش هاآنیی هستند که خدمات هاشرکت

براي مثال، . ردیگیمقرار هاشرکتمورد استفاده سایر 
ي میان دستی و هاشرکتي تولید کننده نانو مواد، هاشرکت

، کنندیمپایین دستی زنجیره ارزش که از نانو مواد استفاده 
و تجهیزات هادستگاههر کدام نیازمند استفاده از 

از این رو . باشندیمآن گیري اندازه ذره و خواصاندازه
گیري مقیاس نانو مواد در تجهیزات مورد استفاده براي اندازه

در ایران . ي زنجیره ارزش مورد نیاز استهابخشهمه 
هیجده شرکت تولید کننده تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 
فناوري نانو وجود دارند که میکروسکوپ الکترونی روبشی 

جمله محصوالت این و میکروسکوپ نیروي اتمی از 
از یک هاشرکتتعداد نیروي انسانی این . هستندهاشرکت

ي هاتیحمااز هاشرکتتا ده نفر متغیر است و همه این 
براي ایجاد بازار ) شبکه آزمایشگاهی فناوري نانو(دولت 

اندتوانستهتا کنون دو شرکت از این دسته . برخوردارند
. ادر نمایندمحصوالت خود را به کشورهاي دیگر ص

در طول تحقیق از چهار دسته شرکت که در باال توصیف 
ي تجهیزات ساز در زنجیره ارزش جایگاه هاشرکتشد؛ 

با توجه به ماهیت . ثابتی داشته و تغییري در آن ایجاد نکردند
که تولید و فروش تجهیزات است، این عدم هاآنفعالیت 

دستی زنجیره نیز در ي میانهاشرکت. شدیمبینی تغییر پیش
هاآنسال آخر تحقیق تشکیل شدند و امکان دقیق بررسی 

تشکیل ریتأخو هاشرکتتعداد محدود این . وجود نداشت
در باالدستی و هاشرکتنسبت به تعداد و زمان تشکیل هاآن

نشان هاشرکتدستی زنجیره و نیاز کشور به این پایین
ام کافی از طرف بخش به این بخش از زنجیره اهتمدهدیم

نویسندگان بررسی وضعیت . خصوصی و دولتی نشده است
ي میان دستی زنجیره را موضوعی مهم و اثرگذار هاشرکت

در روند توسعه کسب و کارهاي فناوري نانو در کشور 
موضوعی مهم براي مطالعات تواندیممیدانند که حتی 

با . مرتبط با کسب و کارهاي فناوري پیشرفته کشور باشد
در زنجیره هاشرکتحرکت شودیماین توضیحات مشخص 
در هاآني هستند که ایجاد هاشرکتارزش شامل دو دسته 

. دستی زنجیره ارزش بوده استبخش باالدستی و یا پایین
.    میپردازیمهاآناکنون به بررسی رفتار 

به سمت پایین دستی هاشرکتحرکت 2- 4
در ابتداي فعالیت خود نانو موادي تولیدي هاشرکتتمامی 

اما بعد از . کردندیمدر باال دستی زنجیره ارزش فعالیت 
و بعد از گذشت هاشرکت% 50گذشت شش ماه بیش از 

حوزه فعالیت خود را به هاشرکت% 60یک سال بیش از 
میان دستی زنجیره منتقل کرده در حالی که  همچنان در 

بعد از گذشت چهار . بودندباالدستی نیز مشغول به فعالیت 
نانو ي هاشرکت% 90)  چهار بازه شش ماهه(مقطع زمانی 

هایی از محصوالت نهایی را ارایه کرده حداقل نمونهمواد
دو بازه شش ماهه (این وضعیت تا پایان زمان تحقیق . بودند
بنابراین، بعد از دو سال، . همچنان ثابت باقی ماند) بعدي
، تنها در جایگاه باالدستی نانو موادي هاشرکتاز % 10فقط 

. زنجیره قرار داشتند و به سمت پایین زنجیره حرکت نکردند
. این نسبت بعد از سه سال همچنان وجود داشت

ي الزم براي فعالیت در بخش هاتیمزنانو موادي هاشرکت
به مرور هاآن. باالدستی زنجیره ارزش، را بسیج کرده بودند
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ي دانشی، هاتیمزي مختلفی مانند هاتیمززمان توانستند 
فناوري، نیروي انسانی، تجهیزات و تجربه مرتبط را در 
. بخش باالدستی زنجیره ارزش به صورت نسبی کسب کنند

دستی اما بعد از مدتی در طول زنجیره ارزش به سمت میان
دستی حرکت کرده و تالش کردند که نقش و پایین

ي پایینی زنجیره ارزش هاشرکتي میانی و سپس هاشرکت
این عالقه به وضوح در میان مدیران . را خود بر عهده گیرند

اي گونهي واقع باالي زنجیره ارزش مشهود بود بههاشرکت
از این رو یکی از . که مورد حیرت نویسندگان شده بود

اي تالش کرد این عالقه را تحلیل کرده نویسندگان در مقاله
.    ]30[ه تصویر بکشاندو معایب و محاسن آن را ب

نقره که نانو ذراتي تولید کننده هاشرکتبراي مثال یکی از 
در باالدست زنجیره ارزش به ارایه نانو ذرات نقره در دو 
سال اول تاسیس مشغول بود، تصمیم گرفت بر فرموالسیون 

نقره در محصوالت مختلف نانو ذراتو چگونگی کاربست 
شرکت . متمرکز شود... مانند جوراب، رنگ، کاغذ، اسپري و 
ي ضد باکتري هاياسپرمذکور جوراب ضد باکتري و یا 

در این شرایط، شرکت نانو وارد . تولید و به بازار ارایه کرد
ي صنعتی در حوزه هاي جوراب، هاشرکترقابت با دیگر 

شد منابع گسترده مالی، شد و مجبور ... رنگ، اسپري و 
انسانی و تجهیزات را به انجام نقش خود در تولید 

تنوع محصوالت و حوزه . محصوالت متنوع تخصیص دهد
کاري، با توجه به منابع محدود در دسترس باعث ایجاد 
اختالل در روند توسعه شرکت و دور شدن از مزیت 

. محوري شرکت نانویی شد
ي فناور هاشرکتجود دارد که هاي موفقی نیز والبته نمونه

. اندکردهنانو به سمت پایین دستی زنجیره ارزش حرکت 
براي مثال، شرکتی با توانمندي اولیه تولید آزمایشگاهی نانو 
ذرات الماس، اقدام به ایجاد واحد محدودي براي تولید نانو 
ذرات کرد و سپس تمرکز خود را بر روي فرموالسیون نانو 

اندازي واحد دستی ه و اقدام به راهذرات در روغن کرد
از آنجا که . سازي افزودنی با کنسانتره روغن نمودمخلوط

شرکت نتوانست در سطح صنعتی موفق به تولید نانو الماس 
شود، تالش کرد که از حوزه تولید نانو مواد دور شده و نانو 

در حال . کندنیتأمالماس مورد نیاز خود را از منابع بیرونی 
تمرکز اصلی این شرکت بر توزیع و بازاریابی حاضر،
ي نانویی و همچنین فرموالسیون نانو ذرات و هاروغن

اگرچه مزیت . سازي آن با روغن پایه استفرآیند مخلوط
اصلی این شرکت در فرموالسیون نانو مواد نهفته است، اما 
با توجه به شرایط کسب و کاري ایران که چه بسا نتوان از 

فرموالسیون دهدیمواظبت کرد، شرکت ترجیح دانش فنی م
. را در اختیار خود داشته و به تولید محصول نهایی ادامه دهد

به هر حال دور شدن از تولید نانو الماس باعث تخصیص 
هاي مورد نیاز شده و شرکت تاکنون با بهتر منابع به حوزه

.گذشت بیش از شش سال توانسته به حیات خود ادامه دهد
5شرکت در باالدستی زنجیره فقط 50در مجموع از حدود 

کردندیمشرکت همچنان در همان موقعیت زنجیره فعالیت 
به ارایه محصوالت نهایی مشغول شده هاشرکتو بقیه 

و هاشرکتاین در حالی بود که نقطه تشکیل . بودند
مانند ترکیب نیروي انسانی و ساختار هاآنهاي مهم مزیت

ي بنگاهی مورد نیاز مانند بازاریابی همه هابخشو سازمانی 
. در باالدست زنجیره طراحی شده بودقرار داشتنبراي 

به سمت باالدستیهاشرکتحرکت 3- 4
% 36(ي پایین دستی زنجیره ارزش هاشرکتپنج شرکت از 

دستی ي باالدستی و میانهاتیمز، تالش کردند که )هاشرکت
زنجیره ارزش را کسب کرده تا از منظر خودشان هم از سود 

مواد و نیتأمبیشتري برخوردار شوند و هم کنترل بهتري بر 
ششگذشتازبعد. ي مورد نیاز خود داشته باشندهايفناور

به سمت باالدستی حرکت نکرده هاشرکتاز کدامچیهماه
گذشت بعد از گذشت یک سال یک شرکت و بعد از . بود

همه پنج شرکت به سمت ) دو سال(چهار مقطع زمانی 
این وضعیت تا پایان زمان . باالدستی حرکت کرده بودند

.همچنان ثابت باقی ماند) دو بازه شش ماهه بعدي(تحقیق 
در پایین دستی زنجیره فعالیت خود را ادامه هاشرکت% 43

اي بودند گونهنیز از ابتداي تشکیل بههاشرکت% 21. دادند
که محصول باالدستی خود را تبدیل به محصوالت پایین 

یی که در طول زنجیره به سمت هاشرکت. کردندیمدستی 
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بر این باور بودند که ) پنج شرکت(باالدستی حرکت کردند 
حرکت به سوي باالدستی یک ضرورت براي شرکت 

براي مثال یک شرکت تولیدي جوراب بعد از . هاستآن
ناوري نانو و مزایاي جوراب ضد باکتري توسط آشنایی با ف

نقره، اقدام نانو ذراتي نانویی تولید کننده هاشرکتیکی از 
ي ضد باکتري با همکاري همان شرکت هاجوراببه تولید 

بعد از گذشت شش ماه، شرکت تولیدي جوراب اقدام . نمود
کرده و با شرکت تولیدي نانو نانو موادکننده نیتأمبه تغییر 

سپس بعد از . واد دیگري قرارداد همکاري منعقد نمودم
حدود یک سال شرکت تولیدي جوراب خود اقدام به ایجاد 

کرده تا مواد اولیه نانویی  مورد نیاز نانو موادواحد تولید 
بعد از این فرآیند، شرکت تولیدي . کندنیتأمخود را 
ي نانویی قطع هاشرکتي خود را با هايهمکارجوراب 

.کرد
هاي دیگري نیز وجود دارد که شرکتی در پایین دست نمونه

ي هاشرکتو با گذشت کردهیمزنجیره ارزش فعالیت 
دیگري را به صورت شریک راهبردي خود انتخاب کرده که 

. کردندیمدر میان دستی یا پایین دستی زنجیره فعالیت هاآن
صدا هاي بی به شرکت تولیدکننده لولهتوانیمبراي مثال 
این شرکت در ابتدا با مواد خارجی طی فرایند . اشاره کرد

صدا یا عایق صوتی هاي بیتولیدي خود اقدام به ساخت لوله
سپس این شرکت به توسعه دانش فنی خود در . کردیم

ي نانویی هاشرکتحوزه نانو پرداخته و با همکاري یکی از 
ه ایجاد دستی زنجیره ارزش قرار داشت، اقدام بکه در میان

. صدا نمودهاي بیدانش فنی بومی تولید مواد مورد نیاز لوله
هم اکنون این دانش در اختیار شرکت تولیدي لوله عایق 
بوده و شرکت مواد مورد نیاز خود را از داخل کشور و از 

به این ترتیب . دینمایمنیتأمطریق همان شرکت نانویی 
ا اتخاذ شریک هاي عایق بجایگاه شرکت تولیدکننده لوله

دستی راهبردي در زنجیره ارزش توسعه یافته و از پایین
زنجیره ارزش که تولید محصول توانمند شده با نانو بوده به 

مواد میانی نانویی نیتأمزنجیره ارزش که تریانیمي هابخش
این شرکت که بر اساس راهبرد . شده استترکینزداست، 

طول زنجیره ارزش شرکاي استراتژیک نفوذ خود را در 

دستی یک طرف تمرکز خود را در پاییناز توسعه داد، 
و از طرف دیگر مزایاي حضور در بقیه قرار دادهزنجیره 

این رویکرد . ي زنجیره را نیز در خود ایجاد کردهابخش
که در حوزه کسب و کارهاي ) انتخاب شرکاي راهبردي(

ین شراکت ، از نظر طرفشودیمفناوري نانو به ندرت دیده 
راهبردي موفق تلقی شده و باعث ایجاد ثروت در این حوزه 

بررسی این شراکت که از نظر ستاد توسعه فناوري . گردید
نانو و همچنین نویسندگان باعث توسعه ارزشمندي در یک 
بخش فناوري نانو در کشور گردید، موضوع ارزشمندي 

میان براي تحقیقات بعدي بوده و چه بسا توسعه این راهبرد
ي توسعه کسب و گشاراهي فناوري نانو بتواند هاشرکت

کارهاي نانو در ایران باشد که البته نیاز بر بررسی بیشتر 
. دارد

به هاشرکت، نتایج حرکت هاافتهدر ادامه مبتنی بر این ی
سمت پایین دستی و باالدستی زنجیره ارزش مطالعه و بحث 

.  و بررسی شده است

گیريبحث و نتیجه-5
ي فعال در هر دسته از زنجیره ارزش هاشرکتبررسی تعداد 

در بخش باالدستی زنجیره هاشرکتکه تعداد دهدیمنشان 
در هاشرکتچندین برابر تعداد ) شرکت50حدود (ارزش 

در هاشرکتهمچنین تعداد . بقیه مراحل زنجیره ارزش است
. ستا) شرکت3(مراحل میان دستی زنجیره ارزش کمترین 

در باالدست زنجیره ارزش نشان دهنده هاشرکتتعداد زیاد 
هاي مختلف براي ایجاد شرکت در حوزه ایجاد انگیزه

اینکه چرا .  باالدستی زنجیره ارزش فناوري نانو است
و بعد شوندیمدر باالدست زنجیره ارزش تشکیل هاشرکت

ناشی از عوامل مختلفی کنندیمدستی حرکت به سمت پایین
ي دولت و همچنین رفتار متخصصین هااستیساز جمله 

با توجه به اینکه محصوالت باالدستی . فناوري نانو است
زنجیره ارزش فناوري نانو به حوزه دانشی بسیار نزدیک 
هستند، متخصصین دانشگاهی نانو در ایران توانمندي در 

با این باور که هاآن. ارایه محصول باالدستی زنجیره دارند
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توانمندي تولید آزمایشگاهی یا نیمه صنعتی مواد باالدستی 
ي دولتی هاقیتشوزنجیره ارزش را دارا هستند و با توجه به 

و اقدام به ایجاد شوندیمو دانشگاهی وارد کسب و کار 
بعد از ایجاد شرکت و فروکش کردن تب . ندینمایمشرکت 

ي سنگین بنگاه داري و و تاب اولیه، متوجه هزینه ها
بازار فعلی کشور . شوندیمهاي متعدد از جمله بازار چالش

و کاربردهاي آن برایش شناسدیمرا کمتر هاآنمحصول 
ها براي نشان دادن مزایاي مدیر بنگاه. چندان شفاف نیست

محصول خود شروع به تالش براي کاربست محصول در 
ال تولیدکننده نانو براي مث. کندیمیک یا چند صنعت خاص 

کاربست نانو نقره در جوراب را کندیمذرات نقره تالش 
تا حدودي وارد صنعت شودیماز این رو مجبور . نشان دهد

این در حالی است که ورود به یک صنعت . نساجی شود
دیگر یا کاربست محصول نانو در یک صنعت به سادگی 

را درگیر نیست و اقتضاي خاص خود را دارد و مدیر بنگاه
و ادامه این روند کندیمحوزه دیگري از کسب و کار 

دستی بنگاه از باالدستی به پایینشودیمسرانجام باعث 
به عبارت دیگر مدیر بنگاه در ایجاد شرکت . کندیمحرکت 

هاي مختلفی دارد اما سپس به منظور پایداري شرکت، انگیزه
ترملموسبه سمت پایین دستی زنجیره که ردیگیمتصمیم 

.   است حرکت کند
ي تشویقی دولت در حمایت گسترده از پایان هااستیس

و تشویق ) پایان نامه تاکنون8000حمایت بیش از (هانامه
به ایجاد شرکت و ارایه محصول فناور خود النیالتحصفارغ

. ]31و25، 7[از دالیل اقبال به ایجاد شرکت باشدتواندیم
سیاست تمرکز بیشتر بر عرضه فناوري از تخصیص بودجه 

. ]7[سالیانه دولت در حوزه فناوري نانو نیز مشهود است
اندبردهنویسندگان در تعامل با مدیران ستاد به این نکته پی 

تمرکز بر عرضه فناوري در بازه ،که از نظر مدیران ستاد
. زمانی این مطالعه، ضرورت بوده است

در باالدست زنجیره هاشرکتسازي محصوالت فناور تجاري
ي بیشتري در میان دستی زنجیره هاشرکتارزش، نیازمند 

است تا کاربردهاي محصوالت باالدستی زنجیره، مورد 
بررسی و تحقیق و توسعه قرار گرفته تا سرانجام به 

اما . ي واقع در بخش پایینی زنجیره ارایه شودهاشرکت
ي فناور نانو ایران هاشرکتفعلی استقراریافته زنجیره ارزش

به عبارت دیگر رشد کسب و . هنوز از این تعادل دور است
کارهاي نانو در ایران نیازمند تمرکز بر ایجاد شرکت در 
مراحل میانی زنجیره و درگیر کردن بیشتر صنایع موجود در 

ي میانی زنجیره هاشرکتتوسعه و تقویت . حوزه نانو است
کاربردهاي فناوري نانو را توسعه داده و از این طریق ارزش

امکان افزایش تعداد و کیفیت محصوالت توانمند شده با 
ي میانی تکمیل کننده هاشرکت. شودیمفناوري نانو بیشتر 

ي واقع در باالدست زنجیره ارزش هستند و هاشرکتفعالیت 
ي هاتیفعالگیري چه بسا باعث عدم نتیجههاآنفقدان 
در این . ي واقع در باالدست زنجیره ارزش شودهاشرکت

شرایط تاسیس شرکت در باالدست زنجیره ارزش با خطر بی 
این شرایط نشان . نتیجه بودن و اتالف منابع روبرو است

که وضعیت کسب و کاري فناوري نانو در ایران، دهدیم
.هنوز تا بلوغ نسبی خود مسیر طوالنی در پیش دارد

ي فناور نانو در زنجیره ارزش، هاشرکتناسب توزیع نامت
بعضی از این دالیل به . باشدتواندیممعلول دالیل مختلفی 

:اندشدهشرح زیر فهرست 
منظور از دولت، ستاد ویژه (دولت : ي دولتهااستیس- 

نقش گسترده اي در توسعه ) توسعه فناوري نانو است
فناوري نانو در کشور داشته و تاکنون بیشتر منابع و 

ي تشویقی از پایان هاتیحماتوان خود را در بخش 
. ]7[و تقویت عرضه فناوري متمرکز کرده استهانامه

مالی دولت باعث يهاتیحمابه این ترتیب نتیجه 
در بخش باالدستی زنجیره ارزش شده هاشرکتازدیاد 

با حمایت دولت در مراحل هاشرکتاین . است
مختلف مانند پایان نامه، اشتغال متخصص نانو، ایجاد 

تشکیل یا تشویق شده و ... شرکت در مرکز رشد و 
ي دولت باعث ایجاد انگیزه اولیه و حتی هااستیس

به توانیمبراي مثال، . شده استهاآنادامه فعالیت 
یی که مشغول به تولید نانو مواد هاشرکتتعداد زیاد 

.در مقیاس آزمایشگاهی هستند، اشاره کرد
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عدم تناسب تعداد : وضعیت کلی کسب و کارهاي فناور- 
در زنجیره ارزش به وضعیت کلی کسب و هاشرکت

. گرددیمکارهاي صنعتی و فناوري در ایران نیز باز 
تاسیس و توسعه کسب و کارهاي فناور در ایران به 
تازگی مورد توجه قرار گرفته و مسبوق به سابقه 

از این رو دانش بومی شکل گرفته و تجربه . نیست
شده اي پیرامون آن به ویژه در موضوعاتی مانند 
تجاري سازي فناوري یا بازارسازي محصوالت جدید 

دسترس یا معرفی محصوالت نوین در کشور در 
این شرایط باعث شده است که بخشی از . نیست

متخصصین بدون در نظر گرفتن همه جوانب کسب و 
عدم اطالع و . کاري اقدام به ایجاد بنگاه نانویی کنند

از ملزومات مورد نیاز ایجاد بنگاه در هاآنناآگاهی 
ي دقیق هایبررسشرایط کسب و کاري ایران و عدم 

ده، از جمله دالیل تعداد زیاد بازار، رقبا و شرایط آین
. در بخش باالدستی زنجیره ارزش استهاشرکت

وضعیت کنونی اگرچه در کوتاه مدت آمار خوشایندي 
را در زمینه تعداد بنگاه هاي نانو کشور ایجاد کرده 

ي مختلفی در هاچالشتواندیماست، اما در حقیقت 
هاچالشاین نیترمهماز . دراز مدت ایجاد نماید

به سرخوردگی نیروي انسانی متخصص، توانیم
داري نانو و ایجاد سابقه منفی ي متعدد بنگاههاشکست

گذاران و عالقمندان به کسب و کار در میان سرمایه
.  اشاره کرد

ایجاد چند شرکت محدود در میان دستی زنجیره ارزش - 
ن است که بازار کوچکی در این حوزه در آنشان از 

اهتمام گذاراناستیسشایسته است . حال ایجاد است
ي حمایتی هااستیسجدي به این حوزه داشته و 

همچنین . ]29و7[مشخصی در این زمینه تدوین کنند
دستی مهارت ایجاد و هدایت شرکت در جایگاه میان

این نقش . زنجیره نیز به سادگی در دسترس نیست
ي فنی عمیق و در عین حال شناخت دقیق هايتوانمند

از صنعت موجود کشور و نیازهاي آن از یک طرف و 
همچنین . طلبدیمي باالدستی زنجیره را هايتوانمند

ارتباطات عمیق با پایین دستی زنجیره و صنعت و 
دستی باالدستی زنجیره از ضروریات موفقیت در میان

ی که دانشگاهالنیالتحصفارغمتخصصین یا . است
ي فوق را دارا باشند، کمتر در دسترس کشور هایژگیو

.  ]15[هستند
در زنجیره از باالدستی هاشرکتنتایج مقایسه حرکت - 

درصد اوالًکه دهدیمدستی یا بالعکس نشان به پایین
یی که به سمت پایین دستی حرکت هاشرکتنسبی 

یی است هاشرکتسه برابر درصد نسبی باًیتقرکنندیم
همچنین . ندینمایمکه به سمت باالدستی حرکت 

ي هاشرکتاز ترعیسري باالدستی بسیار هاشرکت
. دهندیمپایین دستی جایگاه خود در زنجیره را تغییر 

دالیل دیگري نیز در ایجاد این وضعیت زنجیره ارزش 
ي کشور در توسعه هااستیسبراي مثال، . اندبودهرگذاریتأث

علم و فناوري باعث تربیت متخصصین تولید کننده نانو مواد 
یی که بتوانند کاربردهاي نانو مواد را هاواسطهشده است تا 

همچنین برخی از . شناسایی کرده و به صنعت ارائه کنند
متخصصین نانو، توانمندي خود را بیش از مقدار واقعی خود 

در اندکردهجاد شرکت اقدام تخمین زده و از این رو به ای
حداکثر در حد یک مدیر تحقیق و هاآنحالی که تخصص 

.  بنگاه یا مدیر عامل آنمؤسستوسعه است تا 
در زنجیره ارزش مبتنی بر شرایط کسب و هاشرکتحرکت 

کاري، پسندیده است به شرطی که روند آن مبتنی بر تقویت 
بعضی از . اشدي محوري یک شرکت و پیرامون آن بهاتیمز

ي تولید کننده نانو مواد که نتوانستند در زنجیره هاشرکت
ي صنعتی قرار گیرند، تالش کردند تا هاشرکتارزش 

. خودشان محصوالت نهایی توانمند شده با نانو را تولید کنند
در حرکت خود در طول زنجیره ارزش، هاشرکتاما این 

ی از مزیت دقت الزم به مزیت محوري خود نداشته و گاه
ي مختلفی را هاچالشاین روند . محوري خود دور شدند

نیاز به منابع مالی هاآنبراي شرکت ایجاد کرده که غلبه بر 
گسترده تر، نیروي انسانی با تجربه تر و تجهیزات و امکانات 

براي شرکت به هاآنو بسیج نیتأممختلف دیگر داشت که 
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ي هاشرکتجه به اینکه با تو. سادگی امکان پذیر نخواهد بود
محدود بوده پیش هاآننانو کوچک بوده و منابع در دسترس 

یی که در طول زنجیره ارزش به سمت هاشرکتشدیمبینی 
. ي زیادي روبرو شوندهاچالشپایین دستی حرکت کنند با 

ي صنعتی که از منابع و امکانات بهتري هاشرکتدر مقابل 
در طول زنجیره ارزش به توانستند ترراحتبرخوردارند، 

و منافع مالی آن هاتیمزسمت باالدستی حرکت کنند و از 
ي نانو هاشرکتشودیماز این رو توصیه . شوندمندبهره

ی خودشان را در زنجیره ارزش هوشمندانه ابیجا هرگونه 
انجام دهند زیرا با ریسک باالیی روبرو هستند و چه بسا با 

اتالف منابع شده و یا حتی حرکت در زنجیره ارزش باعث 
.  شرکت را با شکست مواجه کنند

این است که در گذاراناستیستوصیه مقاله به نیترمهم
ي دسته هاشرکتشرایط فعلی کسب و کاري نانو کشور، 

تقویت و حمایت شود تا نیاز ستیبایمسوم زنجیره ارزش 
هاي زنجیره ارزش بازار، باعث ایجاد انگیزه در بقیه دسته

دستی ي میانهاشرکتاولویت دوم دولت، تقویت . شود
سازي فرموالسیون مواد نانویی زنجیره ارزش با هدف شفاف

. به منظور تولید محصوالت ارتقا یافته با نانو است
ي دولت هااستیسکه تغییر صریح کنندیمنویسندگان تاکید 

ب و ضروري بوده وگرنه در آینده نزدیک توسعه کس
ي هاشرکتي مختلفی از جمله تعدد هاچالشکارهاي نانو با 

. باالدست زنجیره ارزش و اتالف منابع روبرو خواهد بود
راهکارهاي معقولی براي ستیبایمگذاران همچنین سیاست

افزایش دانش کسب و کاري فناوري اتخاذ کنند وگرنه بخش 
نجام ي گسترده در این حوزه بدون سر اهاتالشزیادي از 
. خواهد بود

ي نانویی توصیه هاشرکتگذاران در این مقاله به سرمایه
که جایگاه مشخص یک طرح در زنجیره ارزش را کندیم

قبل از سرمایه گذاري مورد بررسی قرار دهند و توسعه 
هاي توسعه شرکت، دستی را نیز در برنامهباالدستی و پایین

از یک طرف به ستیبایمگذار از این رو سرمایه. لحاظ کنند
عمق ادعاهاي متخصصین دقت کرده و از طرف دیگر شرایط 

اعتماد بیش . گذاري در نظر گیردواقعی بازار را براي سرمایه
از حد به متخصصین فناوري و تکیه بر ادعاهاي کارشناسی 

جایگاه یک شودیمدر حوزه بازار و سرمایه باعث هاآن
تعیین نشده و چه بسا شرکت در زنجیره ارزش به درستی 

ي محوري هاتیمزمسیر توسعه آینده شرکت نیز مبتنی بر 
تشخیص مزیت محوري یک شرکت و . شرکت تبیین نشود

جایگاه یک شرکت در زنجیره ارزش مبتنی بر آن، در 
تواندیمگذار است و فناور فقط صالحیت سرمایه

.گذار را ارائه نمایدهاي فنی مورد نیاز سرمایهمشاوره
مبتنی بر صالحیت فناوران و دیگر ستیبایمگذار سرمایه

مشاوران خود مزیت محوري شرکت را پیدا کرده و مبتنی بر 
. گذاري خود را تهیه نمایدآن، طرح تجاري و برنامه سرمایه

شخص فناور نظراتگذاران مبتنی بر نقطه برخی از سرمایه
اندشدهرد گذاري وي به حوزه فناوري نانو واو طرح سرمایه

که اکنون بعد از گذشت بیش از پنج سال به هیچ کدام از 
نتایج مورد نظر خود نرسیده و حتی اصل سرمایه را نیز در 

.  نندیبیمخطر 
که ارتباط و کندیمي نانو توصیه هاشرکتاین مقاله به 

تعامل خود را با صنعت روزافزون کرده و تالش کنند 
مواد یا تجهیزات مورد نیاز نیتأمجایگاه مناسبی در شبکه 

این رویکرد، دو فایده مهم . صنعت، براي خود ایجاد کنند
نخست آنکه شرکت . ي نانویی به همراه داردهاشرکتبراي 

نانویی بر مزیت محوري خود که تخصص در فناوري نانو 
است متمرکز مانده و همچنین درگیر موضوعات متعدد 

این رویکرد براي . شودینممرتبط با تولید محصول نهایی 
. صنعت نیز مشابه همین مزایا را به دنبال خواهد داشت

صنعت نیز از یک طرف از مزایاي فناوري نانو بهره برده و 
از طرف دیگر لزومی به بسیج امکانات خود در جهت 

به ستیبایمبرد - این رابطه برد. کندینمتخصصی نانو پیدا 
ي هاشرکتد توجه کلیدي همواره مورراهبردعنوان یک 

از این رو تقویت این نوع . نانویی و صنعت قرار داشته باشد
مورد تاکید و حمایت ویژه ستیبایم، راهبرديارتباطات 

صنعت . گذاران قرار داشته باشدگذاران و سرمایهسیاست
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ي زایشی به سمت پایین هاشرکتبا ایجاد تواندیمهمچنین 
نکته کلیدي و مهم، اما. دستی زنجیره ارزش حرکت کند

تمرکز هر شرکت بر مزیت محوري خود است که به هیچ 
.وجه نباید در این تعامالت مورد چشم پوشی قرار گیرد
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