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  ؛يا منطقه يها تیمز بر دیتاک با يرفناو و علم يها پارك یطراح و يزیر برنامه
  مازندران استان يمورد نمونه

  
  2زاده فالح سجاد ، *1یثاقیم محمود دیس

 

 مازندران دانشگاه يشهرساز گروه یعلم تایه عضو - 1

  تهران دانشگاه يا منطقه و يشهر يزیر برنامه ارشد یکارشناس يدانشجو - 2

  چکیده

 باعث يامنطقه و یمل سطح در بتواند که يوفناورعلم يها پارك رینظ ییفضاها توسعه و جادیا کشور، ياورفن و علم يزیربرنامه و يگذار استیس روند در
 جادیا ضرورت کشور، يزیرن برنامهینو يهااستیدر س یو عمل ياقدامات نظر .است يضرور اریبس گردد مناطق داریپاتوسعه سپس و رشد در عیتسر

 ارها ویمعتاکنون ن اهداف، یوصول به ا يکن برایل ،دهد یقرار م دیتأک دار را موردیپابه توسعه یابیمناطق با هدف دست يها انیبر بن یمبتن يوفناورعلم يها پارك
 )یسنمونه مورد برر(مازندران  استان يها تیو مز فردمنحصربه يها یژگیو به توجه ، بايکاربرد پژوهش نیا در. اند ن نشدهیتدو ،یو طراح يزیر اصول برنامه

کشور و  نقاط ریبا سا اسیق در يوفناورعلم يها پارك يو اجرا تدارك يبرا یمتفاوت یو طراح يزیر برنامه است، اصول استوار انیبن عتیطب اقتصاد بر بستر که
 یو چگونگ يا وع توسعه منطقهم مرتبط با موضیق شناخت مفاهیاز طر. گردد هیارا مشابه طیشرا يمناسب برا ییالگو و تالش شده است تا گرفته صورت جهان

ند گردش کامل یانداز و فرآ ه چشمیانین بیدر قالب تدو یو طراح يزیر ، اصول برنامهیتیمز يهایژگیو و یعلم يها بر روش یمبتن يا منطقه يها تین مزییتع
و  ی، زمانياقتصاد ،یاجتماع يرهایمتغ به توجه با ،ياوروفنعلم يها پارك يزیر برنامه يبرا که دهش مشخص يبند جمع در. اند ن شدهیها تدو د در پاركیتول
 يراهبردها .باشد »انیبن عتیطب« ،مناطق اقتصاد اگر ژهیبه و نمود، هیارا را یمتفاوت یطراح و يزیر برنامه يراهبردها توانیم مختلف، مناطق ییو فضا یطیژه محیبو
 مذکور يهاعرصه در يراهبرد هدف 65 و شده يبند دسته يو فناور دانش و یفرهنگ –یاجتماع، يکالبد –یطیمح ،یتیریمد ،ياقتصاد عرصه پنج در شده هیارا
  .اندشده هیارا

 
، استان مازندرانيا منطقه يها تیمز ،يا منطقه توسعه ،يزیر برنامه ،يفناور و علم پارك :ها د واژهیکل

  
  'ـ مقدمه1

ن یدارتری، پا1APECبراساس مطالعات انجام گرفته توسط 
 هستند محور دانش اقتصادهاي به مربوط جهان در قتصادهاا
 1995ن بار در سال یبر دانش اول یمفهوم اقتصاد مبتن. ]1[

در . مطرح شد 2ياقتصاد يتوسط سازمان توسعه و همکار
ن ی، اقتصاد دانش چن1996ن سازمان در سال یگزارش ا

                                                
  m.misaghi@umz.ac.ir: دار مکاتبات نویسنده عهده* 

1- Asia-Pacific Economic Cooperation 
2- OECD 

بر  یم مبتنیکه به طور مستق ياقتصاد: ف شده استیتعر
 یاز طرف. ]2[ ع و استفاد از دانش و اطالعات باشدیتوزد، یتول

ده یاطالعات نام يو فناورفناوري که عصر در هزاره سوم 
 ها به سمت شدن و مکان یمحل يشود، جهان به سو یم

و  یرقابت يفضاها يریگ شکل. اند شدن در حال حرکت یجهان
 يها یژگیاز و يبر عملکرد عقل، دانش و فناور یدار متکیپا
ن یلذا سهم مناطق در توسعه چن. باشد ین هزاره میرز ابا

ر بوده و یگ ار چشمیبس یو جهان یدر عرصه محل ییفضاها
که بتواند  یین فضایامروزه چن. ه استیدوسو یتعامل يدارا

 
  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
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 يها بر دانش را به منصه ظهور در عرصه یدانش و اقتصاد مبتن
 1يبکشاند، تحت عنوان پارك علم و فناور يا فرامنطقه
 يعلم و فناور يها پارك 2ده جان آلنیبه عق. شود یشناخته م

ستند، بلکه دروازه ورود به یک حرکت نینسل سوم مقصد 
ان ین بر بستر رقابت مینو يها يدر فناور يشاهراه نوآور

ن پژوهش بر آن است تا نشان دهد که یا. ]3[ ها هستند شهیاند
 يفناورو  یک پارك علمیجاد یا يگذار استیبه هنگام س

ران، حوزه یدرحال توسعه مانند ا يژه در کشورهایبو
به طور  یستیموفق، با يک پارك علم و فناوری يها تیفعال

ق و یباشد تا مراحل تحق 3منطقه يها تیمز ياخص بر مبنا
، فروش و یابیو ساخت و بازار ی، مهندسیتوسعه، طراح

و  یذات يها یژگیکپارچه و منطبق بر ویخدمات به صورت 
 يو ارتقا يا اص منطقه استوار شده و موجب توسعه منطقهخ

و  ی، مليا پارك در سطوح منطقه یتیو فعال يعملکرد
شد که  يبند ن گونه صورتیند مقاله بدیفرآ. گردد یالملل نیب

م پرداخته یو شناخت مفاه ينظر یدر بخش نخست به مبان
و کالن  يراهبرد يها لیها و پتانس تیدر بخش دوم مز. شد

 ییدر استان مازندران شناسا يجاد پارك علم فناوریؤثر بر ام
 يزیر ند برنامهیز فرآیدر بخش سوم ن. دین گردیو تدو
را نسبت به  یمتفاوت يزیر ت برنامهیشد تا در نها یط يراهبرد

و  یجاد پارك علمیر نقاط کشور و جهان در خصوص ایسا
  .تجربه نمود يفناور

  
  میو شناخت مفاه يچارچوب نظر - 2
   يف پارك علم و فناوریتعر 2-1

دارند؛  یمختلف یاسام یدر سطوح جهان یعلم يها پارك
و » یپژوهش يها پارك«، »ها تکنوپل«، »يفناور يها پارك«
 یالملل نیف انجمن بیطبق تعر. ]4[» ينوآور يها پارك«

: عبارت است از ي، پارك فناور4يعلم و فناور يها پارك
شود و هدف  یت میریمد که توسط متخصصان یسازمان«

و رقابت در قالب کسب و  يفرهنگ نوآور يآن ارتقا یاصل
ن اقدامات یمهمتر. »محور است آور دانش فن يها کار شرکت

                                                
1- Science and Technology Park 
2- John Allen 
3- Region's Advantages 
4- International Association Science Park 

ان دانش و یت بر جریرین هدف، مدیبه ا یابیدست يبرا
 یزش در ارتباط با دانشگاه، مؤسسات علمیجاد انگی، ايفناور

ل و بهبود یشرفته تسهیع پیها و صنا ، شرکتیقاتیو تحق
ق و توسعه درون یطه تحقینوآور و نوپا در ح يها شرکت

 يساز و فراهم 6یشیزا يها ا در قالب شرکتی 5مراکز رشد
  . ]3[هاست  تیانجام فعال يسات الزم برایفضا و تأس

  يعلم و فناور يهاعمده پارك يهااهداف و نقش 2-2
جاد ید، اک مرکز رشیدر عمل همانند  یک پارك علمیهدف 

تر،  ی، و بطور کلیمؤسسات پژوهش يها تیارزش از فعال
 يایجاد و حفظ اشتغال، احیا يها برا ج مهارتیترو
در حال ظهور و  يها تی، توسعه فعالیبوم یصنعت يها تیفعال

است  یا ملیو  يا ، منطقهیمحل يتوسعه محصوالت اقتصاد
طبق  يعلم و فناور يها اهم اهداف کالن پارك. ]5[

مصوب سال  يوفناورعلم يها نامه پارك نیینامه و آ اساس
ر است یکشور، به شرح ز یعالگسترش آموزش يشورا 1381

]6[:  
  کمک به افزایش ثروت در جامعه از طریق توسعه اقتصاد

 دانش محور 

 هاي  سازي نتایج تحقیقات و تحقق ارتباط بخش تجاري
 تحقیقاتی، تولیدي و خدماتی جامعه

 بر دانش  یهاي متک قابت و رشد شرکتافزایش قدرت ر 

 المللی هاي داخلی و بین کمک به جذب دانش فنی و سرمایه 

 هاي فنّاور داخلی  افزایش حضور و مشارکت تخصصی شرکت
 المللی در سطح بین

 هاي کوچک و متوسط حمایت از ایجاد و توسعه شرکت
  محورفنّاوري

 ی نوآور هاي تحقیقاتی و مهندسها و شرکت حمایت از موسسه
 با هدف توسعه فنّاوري و کارآفرینی

ها  پارك یو طراح يزیر در اهداف ذکر شده موضوع برنامه
 یمغفول مانده و این در صورت يا منطقه يها تیبر مز یمتک

 يو عملکرد يان ساختاریتواند بن ین امر میاست که ا
هاي پژوهش و  را بر اساس یافته يو فناور یعلم يها پارك

                                                
5- Incubator 
6- Spin offs 
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ند یظران توسعه که در ادامه آمده است تدارك ببنظرات صاحبن
  .ها صحه گذارد ت آنیو بر موفق

  يعلم و فناور يهاپارك یاصل يها یژگیو 2-3
 یعلم يها ا، پاركیتانیبر یعلم يها ف انجمن پاركیطبق تعر

  : ]7[دارند  یو اصل يادیبن یژگیسه و
 يها جاد و رشد شرکتیپرورش، ا يشده برا یطراح 

  نوآورانه
 ان یت توسعه روابط میبا قابل یطیراهم ساختن محف

  نوآورانه کوچک يها بزرگ با شرکت يها شرکت
 با مراکز خلق دانش  یاتیو عمل یرسم يوندهایج پیترو

 و موسسات یها، موسسات آموزش عال مانند دانشگاه

 .یقاتیتحق

 ی، که عموماً ارائه دهنده نوعيعلم و فناور يها امروزه پارك
اند  شده یهستند، طراح یخصوص -یش عموماز مشارکت بخ

ان مؤسسات پارك و به عالوه یان دانش را عمدتاً در میتا جر
ج یترو یق و توسعه خارجیتحق ين مؤسسات و نهادهاین ایب

. ]8[را بهبود بخشند  يا جه توسعه اقتصاد منطقهیکنند و در نت
کسب و کار،  یعنی ین سطح، سه حوزه اصلیتر در جامع

 يات پارك علم و فناوریر در عملیدولت درگ دانشگاه و
  . ]9[باشند  یم

  یح جهاندر سط يو فناورعلم يهاجاد پاركیااهداف  2-4
که  ]10[ کا مطرح گشتیمرآ، ابتدا در یمفهوم پارك علم

وابسته بودند  یک و پژوهشیها به مؤسسات آکادم اغلب آن
 يوربا فنا يها ده خوشهیدار شدن پدیبا توجه به پد. ]11[

ن بار در یاول يبرا یکرد بخش سنتیرو یبا هدف فروپاش 1باال
ط یک محیجاد یاست حداقل مداخله دولت و ای، سکایامر

، ییها طین محیها در چن ن خوشهیج ایترو يپارك مانند برا
ن کشور قرار یا یها و مقامات محل التیاز ا ياریدستورکار بس

در  یارك علمن پیاول 2استانفورد یو پارك صنعت ]5[گرفت 
س یتأس 1951کا در سال ین هدف در امریجهان است که با ا

از اول  يعلم و فناور يها جاد پاركیا یاما بطورکل. ]12[شد 

                                                
1- High-Technology Clusters 
2- Stanford 

که با ظهور  يبطور. در جهان متداول گشت 1980دهه 
، تصور 1980در طول دهه  ایتانیبرق در اقتصاد یرات عمییتغ
ت قرار ی، مورد حماباال به خلق ثروت کمک کند ينکه فناوریا

به  یعلم يها شروع به توسعه پارك یگرفت و مقامات محل
باال نمودند تا  يجذب مؤسسات با فناور يبرا يعنوان ابزار

ب ین ترتی، بد]5[ند یت نمایباال را تقو يتوسعه تجارت فناور
 يها ا با بودجهیتانیها در بر ، پارك21و در قرن  1990در دهه 

 يها که پارك يا توسعه منطقه يها ماناز طرف ساز يا هیسرما
محور را به عنوان شواهد ملموس توسعه اقتصاد دانش یعلم

 يها استیدر مقابل س. ]13[افتند یاند، توسعه  دهید یها م منطقه
توسط  ژاپنن جنبش در یا، ایتانیکا و بریجاد پارك در امریا

. مطرح گشت» 3سیبرنامه تکنوپول«، تحت عنوان یاست ملیس
ف شده و هدف یتعر 1983در سال  یبرنامه توسط قانون نیا

با  یصنعت يها بر مجتمع یمبتن يا ع توسعه منطقهیآن تسر
ز ین فرانسه. ]3[ن شده، بود ییش تعیباال در مناطق از پ يفناور

ا و یتانیبر يها استیک مدل مختلط از سیتواند به عنوان  یم
عبارت  فرانسه یاست اصلیکه س يژاپن مطرح گردد، بطور

 يها تیکه معرف فعال يج مراکز فناوریجاد و ترویا :است از
 يالزم برا یپژوهش يها تیان و فعالیبندانش یصنعت

در . ]5[هستند  يا اس توسعه منطقهیها در مق سیتکنوپول
نوآور  یطیها با هدف فراهم ساختن مح ن پاركیز این ایاسترال

ا در یدشان ق و توسعه را در خویها بتوانند تحق که شرکت
د و کننت یها هدا ا دانشگاهیها  ر شرکتیا ساب يهمکار
ها را با هدف  د را توسعه بخشند و آنیدات جدین تولیهمچن

ت عرضه به بازار به عمل آورند، مطرح یو با قابل یرشد و ترق
تا اواسط  یچ پارکیز عمالً هین وب اروپاجنر د. ]14[ند شد
ر عمده در ییتغ کیدر آن زمان  .س نشدیتاس 1980دهه

 یکپارچگیروند  يدر راستا يا توسعه منطقه يها استیس
، در 1980که از از اواخر دهه  يصورت گرفت بطور ییاروپا
در  يا با هدف رشد توسعه منطقه يادیه اروپا بودجه زیاتحاد
جاد یا يکه کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند، برا یمناطق
 یجنوب ياروپا يشورهادر تمام ک يعلم و فناور يها پارك

ل یو اوا 1980جه، در اواخر دهه یافته بود و در نتیاختصاص 

                                                
3- Technopolis Program 
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دو پارك (س پارك ین کشورها شاهد تاسی، همه ا1990دهه 
ونان، دوازده پارك در جنوب یدر پرتغال، چهار پارك در 

با هدف رشد توسعه ) ایش از دوازده پارك در اسپانیا و بیتالیا
و مراکز  یمحل ي، دانشگاهایت ملیمابودند که از ح يا منطقه

ه اروپا یت بودجه اتحادین از حمایو همچن یقاتیتحق
تحت  يشنهادیپ ی، گزارشمصر نیزدر . ]5[برخوردار شدند 

ق پارك یاز طر يا توسعه منطقه يونسکو با محتوایت یحما
د که در آن از پارك یه گردیته 2007در سال  يعلم و فناور

، ين سه بخش توسعه فناوریب یاطبه عنوان پل ارتب یعلم
 در بستر یو بازرگان يت تجارید و حمایستم تولیس
و  يا به اقتصاد منطقه یابیجهت دست یاجتماع يها رساختیز

  .]15[) 1شکل (شده است ذکر  يا ت توسعه منطقهیدر نها

  يفناور و پارك علم عملکرد تیموفق يها شاخص 2-5
شمندان و یاه انددگیاز د یات متنوعینه نظرین زمیدر ا

در خصوص ) محقق و یک نهاد 15(المللی  متخصصان بین
ارائه شده  "يعلم و فناور يها ت پاركیموفق یاتیعوامل ح"

 يها ن گامیاز مهمتر یکی یاتین عوامل حیص ایاست که تشخ

دگاه ین عوامل از دیا. هاست  نده پاركیآ يبرا يزیر برنامه
 1جدول ته در افیتلف به شکل انسجام شگران مخهپژو

  .بندي شده است خیص و صورتتل
پژوهشگران مطروحه و  ين عوامل ارائه شده از سویدر ب

هاي علمی و توسعه  ها و رابطه بین پارك مبتنی بر ادبیات پارك
 اماتوان سطح کالن استدالل موضوع دانست  اي را می منطقه

الزامات سطح . د توجه کمتري بدان شده استردر سطح خ
ها  ریزي و طراحی پارك الل مورد نظر، اصول برنامهخرد استد

از آنجا که . هاي مناطق است ها و مزیت بر مبناي ویژگی
توسعه  یتوأمان، عامل اصل یعیر طبیو غ یعیطب يها تیمز

هت روند، ج یبه شمار م يا منطقه يریپذ و رقابت يا منطقه
ن ییتع يها شناخت و روش یات ابتدا به مبانینظر يساز یبوم
شود  یپرداخته م يا منطقه يریپذ و رقابت يا منطقه يها تیمز

 یعیرطبیو غ یعیطب يها تیدر انطباق مز ادامهتا در 
رات متقابل آن یها و تأث ت پاركیموفق يالزم برا يها نیتضم

  .به سنجش گذاشته شود يا در عرصه توسعه منطقه

  ]15[ يا به توسعه منطقه یابیجهت دست یو بازرگان يت تجارید و حمای، تولين سه بخش توسعه فناوریب یپل ارتباط به عنوان یپارك علم) 1شکل 
  
  

 از اجتماع منطقه اي به سوي نوآوري منطقه اي

آژانس توسعه 
 اي منطقه

  بخش توسعه فناوري
  مراکز آموزشی و

  دانشگاه ها
 مراکز تحقیقاتی 

  بخش تولید
 مؤسسات بزرگ  
 کمؤسسات متوسط و کوچ 

بخش حمایت تجاري و 
  بازرگانی

 حمایت دولتی  
 حمایت خصوصی 

 اقتصاد منطقه اي

المللی هاي بین منابع شبکه  منابع انسانی فناوري منابع مالی مهارت 

 

 پارك علمی

 

 پارك علمی

هاي اجتماعی زیرساخت  
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  ]16[هاي علم و فناوري از دیدگاه پژوهشگران و متخصصین  موفقیت عملکرد پارك عوامل) 1جدول 

  تیعوامل موفق  سال  محقق

  1970  1یمان
دانشگاه  یلیالت تکمیان تحصید و دانشجویاسات يها ن پارك و برنامهیساکن يها تین فعالیب یمنطق  وجود رابطه

و  یمت مناسب، مدارس عالیبا ق یبا فاصله کم از شهر، ساختمان کاف یمانند منطقه مسکون ییایمنطقه، عوامل جغراف
  .ناسبم يان ماهر در منطقه، فرودگاه منطقهیدانشگاه مناسب در منطقه با برنامه پژوهش مشخص، تکنس

  1982  2الواله
با  يا منطقه ي، وجود دانشگاه قویکاف یمت، منابع مالیارزان ق يانکوباتور يمناسب، فضا یکیزیزات فیوجود تجه

  یو مهندس یو دانشگاه فن یلیالت تکمیتحص

  مناسب يو کار یط مسکونیمناسب، مح ي، شبکه راه هاین المللیآسان به فرودگاه ب یدسترس  1982  3امزیلیو
  يت کننده منطقه ایکار ماهر، راه آهن، وجود دانشگاه حما يرویه، نیبه بازار سرما یترسدس

  تمام وقت يت حرفه ایریت ها، رابطه محکم با دانشگاه، مدیکنترل فعال یوجود ضوابط شفاف و رسم  1983  4ن شالیم
  ر ماهر در منطقهکا يروی، نیزات پژوهشیو تجه ی، وجود دانشگاه فنير کاریط دلپذیمح  1985  5کاکس

به بازار،  یمنطقه، دسترسکار مناسب در  يرویو ارتباط با آنها، وجود ن یو دانشگاه یقاتیتحق يبه نهادها یکینزد  1989  6کارتر
  یالملل نیو ب یمل یمناسب، شبکه ارتباط يو کار یط مسکونی، محيا کنندگان، خدمات حرفه عرضه

  ت از پاركیحما يبرا یاسیاستقرار در پارك، جو س يها استی، سیتیریمد ياه ، مهارتینیه کارآفریروح  1990  7لبرتیه

در  یا مهندسی یپزشک يها و دانشگاه یدر منطقه، وجود مراکز پژوهش High-Techو  R&D يها تیوجود فعال  1991  8ن و الگریگلداست
  کسب و کار يها ر ساختیاز ز يبه فرودگاه مناسب، شبکه ا یمنطقه، دسترس

  و اطالعات يبه منابع فناور یدسترس  1992  9یل
  و ارتباط با دانشگاه یکینزد  1994  10نیاست فلسن

به محققان و متخصصان کسب و کار،  یکنندگان و عرضه کنندگان، دسترس به مصرف یکیرابطه با دانشگاه منطقه، نزد  2001  11الفستن و ندالفیل
  ن بنگاه حاضر در پاركیارتباط ب

  2002  12بکروس
حاضر در پارك با  يمدت بنگاه ها ی، تعامالت طوالنیر رسمیو غ یبا دانشگاه اعم از رابطه رسم يورابطه ق

  گریکدی
  یتیریمد يها وجود مهارت  2003  13وستهد

  2004  14کانگ جو ونگیب
، عوامل مربوط به خدمات و امکانات و عوامل مربوط به ی، عوامل مکانيافزارسخت و يافزارعوامل نرم
  یتیحما يسازوکارها

  یبالقوه آت يبه عرضه کنندگان، متخصصان و شرکا  یکیو نزد يانکوباتور يوجود فضا  2005  15کُه
 یالملل نیب انجمن

  ها پارك
-  

 ينه برایجاد زمیو ا يقو یتیریم مدی، تیر مراکز آموزش عالیا سای یقاتیها و مراکز تحق با دانشگاه ییارتباطات اجرا
  حاضر در پارك يها سب و کار به بنگاهک يها و مهارت يانتقال فناور

  

                                                
1- Money 
2- Lavelle 
3- Williams 
4- Minshall 
5- Cox 
6- Carter 
7- Hilbert 
8- Goldstein & Luger 
9- Lee 
10- Felsen stein 
11- Lindalof & Lofsten 
12- Beckeros 
13- Westhead 
14- Joo Kung, Byung 
15- Koh 
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علم و  يهاات پاركیف، اهداف و نظریانطباق تعار 2-6
  یاس بومیدر مق يفناور

 یاس بومیدر مق یات جهانیف، اهداف و نظریبا انطباق تعار
 یدر چگونگ یتوان گام مهم یم) ا شهریکشور، استان (

ت و یهو .ها برداشت نده مطلوب آنیها و آ پارك يزیربرنامه
 فیهر منطقه در زمان و مکان خاص خود تعر یژگیو
 یدر مناطق مختلف، قطعاً با گوناگون يزیر گردد و برنامه یم

خاص منطقه  يها یژگیبر و یمبتن ياهداف و عملکردها
اتفاق  یزمان يا دار منطقهیاست توسعه پا یهیبد. روبرو است

ل منطقه، یسها و پتان تیمز يبر مبنا يزیر افتد که برنامه یم
جاد پارك علم و ینکه این رو با توجه به ایاز ا .انجام گردد

است  يا ن منطقهیساز توسعه نو نهیاز عوامل زم یکی يفناور
علم و  يها پارك يزیر ه و اصول برنامهین الزم است پایبنابرا
مانند  يا در حال توسعه يط کشورهایبا توجه به شرا يفناور

 يا منطقه يها تیان مزیگون بر بنگونا يها نهیران، در زمیا
 و ییگرا ، تخصصییگرایگاه بوماستوار گردد تا جلوه

ش یخو یتیت منطقه فعالیمحور و مزاقتصاد دانش يمند تیهو
استوار باشد،  یعیطب يادیت مناطق بر بنیکه مز یزمان. باشد

متناسب با  يزیر برنامه يالزامات، اصول و راهبردها
ک از یچه بسا هر. ابندی یمضاعف م یتیاهم یذات يها یژگیو

ها و  تیتوان در دسته مز یها را م ت پاركیعوامل موفق
آن رابطه  ياد و بر مبنامورد نظر قرار د منطقه يها لیپتانس

  .ف کردیتعر يا منطقه  توسعه يرا برا 2شکل  یمفهوم
  

  
  يا ت منطقه و توسعه منطقهیپارك، مز يزیر ه برنامهرابط )2شکل 

و نقش  يا منطقهان مفهوم توسعه یح، ابتدا به بیوضتن یبا ا
پرداخته و سپس  يا منطقه يها تیز مزیپارك در آن و ن

 يها استان مازندران، براساس روش يپارك برا يزیر برنامه
  .ها انجام خواهد شد تیارائه شده در شناخت مز

  يو فناورو نقش پارك علميا منطقهيها تیمز وتوسعه 2-7
  در آن يو نقش پارك علم وفناور يا وم توسعه منطقهمفه 2-7-1

 یطورکل که به د گفتیبا يدر خصوص مفهوم توسعه منطقه ا
ه رشد ینظر یچهار عامل، ارکان اصل يا نه عمران منطقهیدر زم

در  یعنوان ضوابط اساس ها به دهند که از آن یل میرا تشک
از . دشو یها استفاده م يریگ میها و تصم ها و قضاوت لیتحل

ن چهار عامل یا 2ام آلنسویلیو و 1دمنینقطه نظر جان فر
و نقل و انتقال  یانسان يروی، نیعیمنابع طب« :]17[عبارتند از 
در برابر ) روستا( ي، واکنش بخش کشاورزینیآن، شهرنش

  »ینیشهرنش
 يجاد نظام شهریو ا يشهرتوسعه  هیبر پا ياصول نظر

 يها تیبودن فعال يا هیپا و یعیافته و وجود منابع طبی استقرار
 را شکل يا توسعه منطقه یمرتبط با آن منابع، ارکان اصل

 يا منطقه  ست که رشد و توسعهید نین قابل تردیا. بخشند یم
ابد که به منطقه و کشور کمک کند و یش ید افزایبا ییدر جا
عت ضرر یانسان و طب يد متوقف شود که برایبا ییدر جا

 يا توسعه منطقه يبرا یژگیهوم چند ون مفیاز ا. داشته باشد
  :]17[ده است یاستنتاج گرد

از  يا دهیچیک منطقه حاصل نظام پیند توسعه در یفرآ )1
  است؛  یر دولتیا غی یدولت يزا توسعه يها تیفعال

زا را بر  توسعه يها تیدر توسعه، فعال يا کرد منطقهیرو )2
  د؛ ینما یت میهدا يا منطقه يها تیقابلاساس 

، حرکت از نگرش يا توسعه منطقه يزیر امهش برنیگرا )3
ک منطقه یه در یسرما یان بخشیع میتوز يبه سو یبخش
  .است

ا و ه از ضرورت ي، تعداديا ر توسعه منطقهیقات اخیتحق
 یت رقابتیساخت مز يت مناطق برایکه ظرف يدیکل يها مولفه
دهند، مشخص یشکل مرا  يا منطقه ياست نوآوریق سیاز طر

  :]18[ها عبارتند از  ن مولفهیاکرده است که 

                                                
1- John friedman 
2- William Alanso 

برنامه ریزي پارك 
علم و فناوري

مبتنی بر مزیت ها و 
پتانسیل هاي منطقه

توسعه منطقه اي
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بر  یست مبتنیبا یم يا منطقه يگذار استیس يها مدل )1
  ه گردند؛ ویخودشان تعب ١ییفضا يها یژگیو

ست از یبا ینده میبطور فزا يگذار استیس يها انیبن )2
ان مردم، یمختلف در م یدانش يها هیپا ییق شناسایطر

  .گردند یرسان ها در مناطق اطالع مؤسسات و بخش
دارد و آن  یان میاست روشن و واضح را بیک سیات ین ادبیا
 کهاز دارد ین يامنطقه يگذار استیس«: ن است کهیا

 )يها تیمز(خاص  يها ییدارا يرا بر مبنا يگذار هیسرما
 يهادستورالعملاز  يا مجموعه يبر مبنار کند، نه یمنطقه درگ

ت خود را در ین شده که موفقییش تعیاز پ يگذار استیس
  .]18[» اند متفاوت کسب کرده یطیمح

را  يا منطقه يها استیاز س یسهم قابل توجه 1970از دهه 
 يعلم و فناور يق نوآوریاز طر يا د بر توسعه منطقهیتأک

 ياز ابزارها یکیس ها تنها یل داده است که تکنوپولیتشک
 يا منطقهفناوري شرفت در یق پیاز طر يج توسعه منطقه ایترو

 يها پارك ،1980در ادامه از دهه . ]20[فتندر یبه شمار م
توسعه  يها پژوهش ار مهم دریک موضوع بسیل به یتبد یعلم

 یر، برخیاخ يها که در پژوهش يبطور. ]21[شدند  يا منطقه
و رشد  یه و اساس ترقیرا پا ين، پارك علم و فناوریاز محقق

 2کاستلز و هال. ]22[اند کرده یمطلوب معرف يا توسعه منطقه
 يشبکه از منابع مهم را برا ،یعلم يها افتند که پاركی

آنها . سازند یفراهم م ینو علم يبر فناور یمبتن يها شرکت
: اند را ذکر کرده یجاد پارك علمیا يبرا یزه اصلیسه انگ
. ]23[ ییو خلق هم افزا يا ، توسعه منطقهیصنعت يبازساز
نام  یابتارچوب اقتصاد رقچ يه را برایچهار عامل پا 3گالوب

به  ين آن تمرکز بر پارك علم و فناورین و مهمتریبرد که اول
در  .]24[است  ياتوسعه منطقه يبرا يعنوان ابزار

ن و الگر در ارتباط با پارك یکه گلداست ین پژوهشیتر گسترده
علم و  يها پارك«با عنوان  يا و توسعه منطقه يعلم وفناور

اند  انجام داده 1990الدر س» يا ه توسعه منطقهیو نظر يفناور

                                                
دارابودن : باشند که عبارتند از اي می هاي فضایی منطقه هاي فضایی، مزیت منظور از ویژگی -1

منابع بیوفیزیکی، دسترسی جغرافیایی به بازار و خدمات، ظرفیت سرمایه اجتماعی و انسانی، 
فناوري ارتباطات  الگوهاي سکونتگاهی و جمعیتی، ترجیحات درحال تغییر در سبک زندگی،

هاي جدید تولید در بخش منابع با مزیت نسبی،  موجود و دسترسی به آن، دسترسی به فناوري
ها، مدیریت بازرگانی و ظرفیت  گذاري عمومی و خصوصی در زیرساخت سطح سرمایه

  .]19[.. توسعه و 
2- Castells & Hall 
3- Gollub 

توسعه  يها يبرجسته در استراتژ ياز پارك ها به عنوان عنصر
 يک پارك علم وفناوریجاد یا. ]25[اند ذکر کرده يا قهمنط

مستقل  يها تیبر فعال ين اسباب اثرگذاریشتریممکن است ب
انواع و ابعاد اثرات . ک منطقه باشدیق و توسعه در یتحق

که  ارائه شده 3شکل در  يفناورو  یک پارك علمی توسعه 
را در  يادر توسعه منطقه ياثرات ممکن پارك علم و فناور

اثرات  یعیه، ابعاد توزیاول) يرشد اقتصاد(نه اثرات یسه زم
کند  یم يبندطبقهه یثانو) يساختار اقتصاد(ات ه و اثریاول
 يادیدست کم به سه هدف بن ]26[ها از نوشته یدر برخ. ]25[

در مناطق اشاره شده که  یتوسعه پارك علم ها از دولت
   :بردارندتوسعه پارك در  یمش را در خط یالزامات متفاوت

 یعملکرد اصل :ينوآور/قاتیج تحقینتا يساز يتجار.1
 يها ين گروه نوآوریب يری، پرورش رقابت پذیپارك علم
با  یپارك علم. ج آنهاستینتا يساز ب و بهیترغ يمرتبط برا

 يساز يند تجاری، فرآيدینان کلینقش آفر نیجاد شبکه بیا
  .کند یل میرا تسه ينوآور

د یع جدیظهور صنا یعلم يها پارك :مجدد يساز یصنعت.2
رواج  ياتر در اقتصاد منطقهیمیع قدیافول صنا یرا در پ

ن اشتغال یگزید را جایاشتغال جد ،دیع جدیصنا. دهند یم
  .کند یا کوچک شده مید شده یع ناپدیصنا

تفاوت در توسعه  یعلم يها پارك :يا منطقه/ یسعه محلتو.3
دهند و به  یم ن مناطق را هدف قراریو عدم توازن ب ياقتصاد

 يا مجدد اقتصاد منطقه يمتعال ساز يست برایعنوان کاتال
ن یتر د از مهمیجد يها جاد شرکتیکمک به ا. کنند یعمل م

  .ن هدف استیبه ا یابیها در دست پارك يها یمش خط

  يا منطقه یو رقابت یمطلق، نسب يها تیمفهوم مز 2-7-2
 ثروت کتاب در 1776 سال در 4اسمیت ن بار آدامیاول يبرا

 به کشور یک ثروت که را سوداگران مکتب فروض ،ملل
 کشورها و دارد بستگی) نقره و طال( کشور آن دارائی میزان
 زیر ببرند سود تجارت از توانند می کشورها سایر ضرر به فقط

 کشور هر آزاد تجارت طریق از که نمود استدالل او .برد سؤال
 داراي آنها در که کند پیدا تخصص کاالیی تولید در تواند می

 به نسبت بیشتر کارآیی با را کاال آن یعنی( است مطلق مزیت
 آنها در که کند وارد را کاالیی و) کند تولید دیگر کشورهاي

                                                
4- Adam Smith 
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آن  تولید براي الزم یکارآی داراي یعنی( ندارد مطلق مزیت
 سطح در تولید عوامل بهینۀ تخصص با ترتیب بدین) نیست
 همه کشورها رفاه و یابد می افزایش جهان تولید جهان،

 دو بین تجارت اسمیت آدام نظر براساس .یابد می افزایش
  .]27[شود  می انجام مطلق مزیت اصل براساس تنها کشور

 را نسبی مزیت ریۀبعد، نظ سال 40 حدود 1د ریکاردویوید
شود  می شامل را جهانی تجارت مهم بخش که نمود ارائه

 مطرح را نسبی مزیت قانون  ریکاردو 1817 سال در .]27[
 از دسته آن صادرات به کشور یک: ن قانونیطبق ا .کرد

 نسبی) قیمت( هزینه کمترین داراي که دارد گرایش کاالهایی
 تجارت هاي مدل اساس این بر. هستند بسته اقتصاد یک در

 به 2اوهلین -هکشر و ریکاردو هاي مدل نظیر بین الملل
 مدل در. پردازند می مشابه اقتصادهاي ها در قیمت تفاوت
 منابع مناطق اگر) نئوکالسیک مدل( هکشر ـ اوهلین اي منطقه
 روشی همان به دقیقاً نسبی مزیت اصل اساس بر را خود

 تجاري تولیدات هدربار باید می کشورها  که دهند تخصیص
  .]27[اند  کرده حداکثر را خود درآمد ،کنند عمل

 در منطقه هر ،اقتصادملی در اي منطقه نسبی مزیت بنابر اصل
 محصوالتی تولید به تمایل یا کاالها، مناطق سایر با مقایسه

این . است برخوردار بیشتري مزیت از آنها تولید در که دارد
 آنکه  نخست: دهد می قرار توجه مورد را مهم عامل دو اصل

 درصورتی یکسان، داشتن کیفیت شرط به تولیدي، کاالهاي
هزینه  کاالها سایر به نسبت که بود خواهند نسبی مزیت داراي
 با رقابت توان داراي آنکه دوم و باشند داشته کمتري تولید

 این در. باشند مناطق تولیدکنندگان دیگر سایر محصوالت
 مفهوم دو هر بر نسبی منطقه مزیت تحلیل و تجزیه بررسی،

از  )يریرقابت پذ( یت رقابتیمزج یمفهوم را .دارد تکیه
مورد توجه قرار  یو شرکت ي، منطقه ایسطوح مختلف مل

 يه،  تئورین نظرین مفهوم مرتبط با ایبهتر .]27[ گرفته است
باشد که معتقد است وجود  یم 3کل پورتریما ياهخوشه
 يو سودمند يریپذ بب رقابت، سییایجغراف يها خوشه

در واقع از نظر پورتر، . ]27[ شود یها م بنگاه يها تیفعال
 يادی، تا حد زیک اقتصاد جهانیماندگار در  یت رقابتیمز

                                                
1- David Ricardo 
2- Heckscher–Ohlin 
3- Michael Porter 

 یتخصص يها هستند و از تمرکز مهارت یو محل يمنطقه ا
ان یمرتبط و مشتر يها شده و دانش، نهادها، رقبا، تجارت

ک نماد مناسب یکرد به مثابه ین رویا. شوند یده حاصل میچیپ
سازگار با  يا توسعه منطقه يها استیس یدر طراح

ت یدر نها .شود یده مید یدر اقتصاد جهان يریپذ رقابت
به عنوان  یرا به طور کل يطقه امن يریتوان رقابت پذ یم
از اشتغال و درآمد،  یجاد سطح قابل قبولیمناطق در ا ییتوانا"

، رشد ارزش افزوده و ماندن در یددهش سهم بازار، سویافزا
با  یک دوره طوالنی يبرا یالملل نیصحنه رقابت عادالنه و ب

و  یطیست محی، زیخیتار يها یژگیدر نظر گرفتن و
در توسعه  يریپذ اصل رقابت. ]27[ ف نمودیتعر "یفرهنگ
نش یو ب يدارین پایادیبا دو مفهوم بن ینه تنها تعارض يا منطقه
  . ها استوار شود تواند بر آن یبلکه مک ندارد یاکولوژ

  يا منطقه يها تین مزییروش تع 2-7-3
با اطالعات موثق و موجود، از دو  کرده که ین پژوهش سعیا

استان  يها تیاز مز یو جامع یق، به شناخت علمیطر
 یعلم يها ابتدا با استفاده از روش لذا. ابدیمازندران دست 

  بواسطه یو تجرب یقیها و سپس به شکل تحق تین مزییتع
ژه سند یاستان مازندران به و يمرور اسناد فرادست و مواز

استان در  یو رقابت ینسب يها تیش استان مازندران، مزیآما
  .مختلف ارائه خواهد شد يها بخش

 براي مختلفی یعلم هاي روش از اي منطقه اقتصاد پژوهشگران
 این همترینم. کنند می اي استفاده منطقه نسبی مزیتهاي تعیین
) 2؛ )DRC( 4داخلی منابع هزینه روش) 1 :از عبارتند ها روش
 مزیت روش) 3؛  )SCB( 5اجتماعی منفعت به هزینه نسبت
 )SSM( 7متغیر هاي مدل سهم) 4؛  )RCA( 6شده آشکار نسبی

به علت کاربرد دو روش . )LQ( 8یمکان ضریب روش) 5و 
ن یدر ا یب مکانیآشکار شده و روش ضر یت نسبیمز

ن دو روش پرداخته شده است یح مختصر ایپژوهش، به تشر
  :که عبارتند از

  

                                                
4- Domestic Resource Cost 
5- Social Cost Benefit 
6- Revealed Comparative Advantage 
7- Shift Share Model 
8- Location Quotient 
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  ]25[ يک پارك علم و فناوری يا اثرات توسعه منطقه انواع و ابعاد )3شکل 
  

 از مطالعات از بسیاري در :آشکار شده یت نسبیمز -
 محصوالت نسبی مزیت تعیین براي RCA شاخص

 جایگاه تعیین یا و اقتصادي بخش و یا یک خاص
زمان  طول در آن تغییرات و محصول یک جهانی
 یت نسبیشاخص مز. ]28[است  شده استفاده

) 1965( ١ن بار توسط باالسایآشکار شده که اول
ک کشور در ی یت نسبینه مزیشد، در زم یمعرف

شاخص . ]29[ن است یمع يک کاالیصادرات 
ر یالسا به صورت زآشکار شده با یت نسبیمز
  :باشد یم

RCAi
a = (Xi

a / Xi
t) ÷ (Xw

a / Xw
t)  

                                                
1- Balaca 

توسط  a يارزش صادرات کاال Xiaکه در آن 
 i ،Xwaارزش کل صادرات کشور  i ،Xitکشور 

ارزش کل  Xwtو  a يکاال یارزش صادرات جهان
هرگاه شاخص بزرگتر از . باشد یم یصادرات جهان

  .]29[ت وجود دارد یمز a يباشد درکاال 1
از روش  یکی یب مکانیروش ضر :یب مکانیضر -

ان ها و یجر یل و بررسیه و تحلیمتداول تجز يها
ن روش یبا استفاده از ا. باشد یم يا ن منطقهیروابط ب

 يرا برا یو نسب یت رقابتیمز يها توان شاخص یم
 .]17[مناطق مختلف محاسبه نمود 

  
  

  :اولیه ناشی از رشد در) رشد اقتصادي(اثرات 
 فعالیت هاي تحقیق و توسعه  
 الیت هاي ساختفع  
 فعالیت هاي تابع ستاد و خدمات تجاري  
 فعالیت هاي خدمات مصرفی و خرده فروشی  
 سودمندي موسسات منطقه ها  
  فقدان تجارت هاي موجود  

  :ابعاد توزیعی اثرات اولیه توسط
 تولیدات بخش صنعتی  
 دسته بندي حرفه ها  

  نیازهاي آموزشی و مهارتی -
 نوع سرمایه گذاري و مالکیت  

  نفرادي، مالکیت محلی در مقابل موسسه چند محلیا -
 بخش نیروي کار  

  جنس -
  نژاد -
  سن -
  مکان سکونت قبلی -

 وقوع فضایی  

  :ثانویه تغییر در) ساختار اقتصادي(اثرات 
 پایداري اقتصادي منطقه  
 اختالط سرمایه گذاري و مالکیت منطقه  
 سودمندي منطقه  
 تولید منطقه اختالط تولیدات بوسیله موقعیتشان در چرخه  
 ساختار دستمزد منطقه  
 الگوي مهاجرت درونی و بیرونی منطقه  
 نرخ مشارکت نیروي کار منطقه  
 نرخ ساختار بیکاري منطقه  
 وقوع و نرخ فقر و بیکاري منطقه  
 جمعی دسته ارتباطات مدیریت کار و محیط مذاکرات 

  کارفرما در منطقه با کارمندان
 سطح نابرابري درآمد منطقه  
 فرم فضایی  
 قیمت زمین و مسکن  
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یرقابت تیمز  =  شاخص 

کی کاال در منطقه انزیم صادرات 
کل صادرات منطقه

زانیم صادرات آن کاال در کشور
کل صادرات کشور

   

ینسب تیمز  =  شاخص 

یصنعت در منطقه تیفعال  کی   ارزش افزوده 
یصنعت در منطقه کل ارزش افزوده 

یصنعت در کشور تیفعال  ارزش افزوده آن 
یصنعت در کشور کل ارزش افزوده 

  

ت مورد یشد منطقه در فعالک بایشتر از یجه محاسبه اگر بینت
ک یجه محاسبه برابر با یدارد؛ اگر نت یو رقابت یت نسبینظر مز

فوق است و اگر  ينه هایت بالقوه در زمیقابل يباشد دارا
مورد  يها يک باشد فاقد توانمندیجه محاسبه کمتر از ینت

  .]17[باشد  یمحاسبه م
  
  مازندران يا منطقه يها لیها و پتانس تیمز - 3
  یعلم يها حاصل از روش يها تیزم 3-1

ها به  ن بخش با استفاده از اطالعات صادرات استانیدر ا
ت یکشور شاخص مز يها ر استانیخارج از کشور و سا

ن اطالعات از یا. آشکار شده محاسبه شده است یرقابت
ن جدول یآخر( 1386سال  یو استان یجداول داده ستانده مل

لعات اسناد توسعه اشتغال ه شده در مطایته) موجود در کشور
ن اساس یبر ا. ]30[اند  کشور استخراج شده يگذار هیو سرما

ک یبا شاخص بزرگتر از  يها تیاستان مازندران در فعال
. اند ه شدهداد نشان 2در جدول ت است که یمز يدارا

به روش  يامنطقه يها تیمز یحاصل از بررس يها افتهی
RCA يازهایبر ن یمتک ياه تیو تفوق فعال ينشانگر برتر 

، زراعت، يدار ، جنگليریگیژه ماهیمنطقه به و یعیو طب یذات
 .باشد یم... و  يدامدار

اسناد و مطالعات  مندرج در يها تیقابلها و  تیمز 3-2
  فرادست
صورت گرفته  يان مطالعات منطقهیدترین و جدیجامع تر

 ش استانیاستان مازندران، مطالعات مربوط به سند آما يبرا
. ص داده شده استیتشخمناسب  ین بررسیا يکه برا است
ش استان مازندران، صرفاً ین بخش، از مطالعات سند آمایدر ا

 يزیر در برنامهکه  شدهبرتر استخراج  يها لیها و پتانس تیمز

 ينظر یاستان مازندران با توجه به مبان يپارك علم و فناورر
  .خواهند بود یاتیار مهم و حیارائه شده، بس

  یعیو منابع طب يساختار کشاورز يها تیمز 3-2-1
استان  در کشاورزي سرشماري آخرین جینتا اساس بر

. است داشته وجود کشاورزي بردار بهره 336500 مازندران
 زراعت، يها برداري بهره به مربوطها  برداري بهره بیشترین
 با و بعـدي يها رتبه در و بـوده باغداري و ماکیان پرورش

 بزرگ و کـوچک دام پرورش آنها به نسبت زیـاد فاختال
هاي مختلف  برداري مقایسه ضریب مکانی بهره .دارد قـرار

دهد که در  کشاورزي در استان مازندران و کشور نشان می
جز ه ها ب برداري ري کلیه بهرهاستان نسبت به سطح کشو

هاي مربوط به دامپروري و زنبورعسل، در سطح  برداري بهره
هاي تولید  برداري ري قرار دارند و شدت آن در بهرهمطلوبت
 خاص بطور. باشد ها می برداري اي بیشتر از سایر بهره گلخانه
 تولید در و اول مقام شبدر و برنج تولید در مازندران استان
 ترین عمده .داراست را کشوري دوم رتبه سویا و توتون کلزا،

 جو، ندم،گ ونجه،ی: استان عبارتند از زراعی محصوالت
 و نیشکر يها دانه تنباکو، و توتون عدس، لوبیا، شلتوك، نخود،

 سایر و خیار هندوانه،، پیاز، گوجه زمینی، سیب روغن،
 نه محصوالتیدر زم .اي علوفه نباتات و جالیزي محصوالت

 محصول، تن میلیون 4/1تولید  با مرکبات باغات شامل، یباغ
، خشک و سردسیري يها میوه، تن محصول هزار 50 با کیوي

، اي گلخانه زینتی، موز گیاهان و گل، دارها هسته و دارها دانه
استان مازندران در . باشد زیتون می نهال تولید، دارویی گیاهان

که یاست به طور یگاه خوبیجا يدارا ینه محصوالت دامیزم
 چهارم ، رتبه)مرغ( سفید گوشت تولید در کشوري دوم رتبه

عسل  تولید در کشوري پنجم ام، رتبهشیرخ تولید در کشوري
. قرمز را داراست گوشت تولید در کشوري هفتم و رتبه

متأثر از رطوبت  یمیط اقلیخاص و شرا يط ساختاریشرا
و تواتر در جهت تکامل  یر توالیکه س شدهسبب  خزر يایدر

که  برسد تا آنجا یبه درجه تعال یخود از نظر علم يو غنا
ن منطقه به یدر ا يفرده نحصربخاص و م یدرخت يها گونه
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ن منطقه شکل یدر ا یرکانیه يها رشد و غنا برسند و جنگل
ا و کوهستان در یدر یکیه اکولوژین دو ناحیب يریقرارگ. ردیبگ

ت ین وضعیع کوهستان ایسر یابیر و ارتفاع یکم نظ یمجاورت
شده  ییاهان دارویش انواع گیز سبب رویرا سبب شده و ن

  .ان هستندیعت بنیها کامالً طب تین مزیا. ]31[است 

  یو معدن یساختار صنعت يها تیمز 3-2-2
، غذایی يها فرآورده شامل استان صنعتی تولیدات ترین عمده

 صنعتی آالت ماشین و قطعات ساخت، کاغذ، چوب نساجی،
 .باشد می معدنی آبهاي و سیمان، برق تولید، کشاورزي و

در  اشتغـال انبراساس میـز مکانی ضریب شاخـص محاسبه
هاي  فعالیت که دهـد می نشـان مختلـف فعـالیتی يها  رشتـه
 منسوجات، تولید آشامیدنی، و غذایی مواد صنایع هاي  رشته
 و کاغذ تولید چوبی، محصوالت و چوب تولید پوشاك، تولید

 توتون از محصوالت تولید مبلمان، تولید کاغذي، محصوالت
 ضریب داراي فابریکی و فلزي محصوالت دیتول و تنباکو و

 این موجود، تعاریف براساس که باشند یک می از باالتر مکانی
 تولیدات که شده محسوب اي پایه و برتر صنایع جزء صنایع

 استان از خارج به داخلی، نیازهاي تأمین بر عالوه ها رشته این
 است آن انگریب استان معادن ساختار یبررس .شود می صادر نیز
 34 سنگ، ذغال به مربوط معدن 47 استان عدنم 134 از که

 و آهک سنگ به مربوط معدن 19 و زهیوار به مربوط معدن
 یمعدن ماده 7 فوق، یمعدن ماده برسه عالوه. باشد یم الشه

 سرب، پوکه، ،یئنیتز يها سنگ، نیمرمر ن،یفلور شامل گرید
 استان سطح در. دارد وجود استان در گچ و سیلیس و تیبار

 وجود صنعتی ناحیه 11 و صنعتی شهرك 23 تعداد نمازندرا
 بزرگ صنعتی يو واحدها ینواح هاي شهرك توزیع. دارند

 يها تیاغلب مز .]31[داده شده است  نشان 4شکل استان در 
  .ان هستندیعت بنیز کامالً طبین بخش نیمذکور در ا

  
  
  
  

  1386آشکار شده مازندران در سال  یت نسبیشاخص مز )2جدول 

 RCA  تیفعال

  7  يزراعت و باغدار
، پرورش کرم و زنبور ي، مرغداريدامدار

  عسل
71  

  94  يجنگل دار
  4545  يریگیماه

  15  ها یدنیو انواع آشام ییساخت محصوالت غذا
  2  ساخت منسوجات

و رنگ کردن  يساخت پوشاك،  عمل آور
  خز

4  

ر محصوالت یو پرداخت چرم و سا یدباغ
  یچرم

0  

  255  یت چوبساخت چوب و محصوال
  29  و نشر يساخت کاغذ و محصوالت کاغذ

ه یحاصل از تصف يها ساخت کک، فراورده
  يهسته ا يها نفت و سوخت

0  

  0  ییایمیو محصوالت ش ییایمیساخت مواد ش
  2  کیک و پالستیساخت محصوالت از الست

  4  ير فلزیغ یر محصوالت کانیساخت سا
  1  یساخت فلزات اساس

ن یبجز ماش یکیفابر يساخت محصوالت فلز
  زاتیآالت و تجه

37  

  12  ن آالتیساخت ماش
م یلر و نی، تريه موتوریل نقلیساخت وسا

  لریتر
8  

نشده  يساخت مبلمان و مصنوعات طبقه بند
  گرید يدر جا

46  

  2  برق
  0  یعیع گاز طبیتوز

  1  آب
ل یر وسای، تعمی، خرده فروشیعمده فروش

  ه و کاالهاینقل
3  

  1  هتل و خوابگاه
  4  رستوران

  2  يحمل و نقل جاده ا
  2  ر حمل و نقلیسا

  30  يو انباردار یبانیخدمات پشت
  3  پست و مخابرات

  6  مهیبانک و ب
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  یعال آموزش و یعلم ساختار يها تیمز 3-2-3
بر لزوم  یمبن ينظر یبا توجه به مباحث مطرح شده در مبان

علم و با پارك  یو دانشگاه یان مراکز علمیم يارتباط قو
 يد علم و دانش و ارتقایجهت تول يقو يو همکار يفناور

 ين مراکزیست از وجود چنا يمنطقه، ضرور يسطح فناور
 هیانیب به توجه با. دیالزم به عمل آ یدر سطح استان شناخت

 نظام ریز« نکهیبرا یمبن استان یعال آموزش شیآما انداز چشم
 سعهتو یاصل محرك و شالوده مازندران یعال آموزش

ن امر یا. ]32[» . . . د یآ یم شمار به مازندران يا منطقه
در  ین مراکز دانشگاهیمهمتر. سازد یتر مانیتش را نمایاهم

، )دانشگاه مادر استان(استان مازندران شامل دانشگاه مازندران 

، يسار یبابل، دانشگاه علوم پزشک یروانینوش یدانشگاه صنعت
بابل،  یدرمان یهداشتو خدمات ب یدانشگاه علوم پزشک
ت ی، دانشگاه تربيسار یعیو منابع طب يدانشگاه علوم کشاورز

 یموزش عالدانشگاه و مؤسسه آ 120ش از یمدرس نور و ب
باشند  یگر هستند که در پهنه استان مشغول به تولید دانش مید
متخصص هر  یانسان يروید دانش و نیتول تیمز). 5شکل (

 يریگ شکل یاز الزامات اصل کنیست ولیان نیعت بنیچند طب
اند شناخته شده ياکه عامل توسعه منطقه يفناور يها پارك

به  يا مالحظهش قابل یگرااي نیز بوده و توسعه منطقه
بنیان طبیعی  جه،یدر نتو  یطیمرتبط با علوم مح يها رشته

  .استان دارد

  
 ]31[ع بزرگ استان مازندران یو صنا یصنعت یحها، نوا شهرك ییع فضایتوز) 4شکل 
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 ]32[عالی در سطح استان مازندران  پراکنش مراکز آموزش) 5شکل 

  

  و نانو یستیز يهافناوري يساختار يها تیمز 3-2-4
ریزي  در حال حاضر اهم اقدامات شکل گرفته در زمینه برنامه

. باشد استان مازندران دهها مورد می و توسعه فناوري نانو در
وري نانو در استان اولین و ابا تدوین سند راهبردي توسعه فن

مهمترین اقدامات در . مهمترین گام در این زمینه برداشته شد
  :]33[وري نانو عبارتند از ااستان در زمینه توسعه فن

 وري نانو در مازندران اتدوین سند راهبردي توسعه فن  
 فناوري در دانشگاه یشگاه تحقیقاتی نانوبیوایجاد آزما

  .صنعتی بابل
 وري نانو در ااخذ مجوز برگزاري دوره دکتراي فن

  .دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی بابل
 وري نانو در دانشگاه جذب دانشجوي دوره دکتراي فنا

  صنعتی بابل

 هاي  وري نانو مبتنی بر دانشاایجاد آزمایشگاه فن
  .یمی در دانشگاه مازندرانبنیادي فیزیک و ش

 ري نـانـو بـراساس ثبت چند اختـراع در حـوزه فناو
تحقیقـات به عمل آمـده در آزمایشگـاه تحقیقـاتی 

  .دانشگاه صنعتی بابل فناورينانوبیو
 ن عنوان مقاله در یتدوین و ثبت چندISI  و در زمینه

 .وري نانوافن

 یستیزنانو و  يورااختصاص اعتبار به فن 

 و  یستیز يهافناوري یپژوهش يها گروه يریشکل گ
 . استان يها در دانشگاه نانو

 یدر تمامنانو  يو فناور يدر بخش کشاورز یستیز فناوري
را در اقدامات استان به  یسهم قابل توجه یتیفعال يها عرصه

  . اند خود اختصاص داده
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  يساختار گردشگر يها تیمز 3-2-5
ع و گسترده یار وسیساستان مازندران ب يساختار گردشگر

 يها نهین بخش به طور مختصر در زمیا يها تیاست، مز
  .هستند يبند قابل طبقه ی، فرهنگیخی، تاریعیطب

در استان مازندران، نقش  يمتعدد گردشگر يها ان جاذبهیاز م
که  ير موارد است به طوریار پرنگ تر از سایبس یعیعوامل طب

ا، یدر یعنیت منطقه عیطب یاصل يسازندها يها ق عملکردیتلف
ط ی، آب و هوا و شرایسطح يها کوهستان، جنگل، آب

ن بخش از یعت را در ایطب يمایس يکربندی، پیتوپوگراف
 يجهانگرد یعیطب يها ده که جاذبهیبخش یکشور شکل خاص

 يها توان در گروه یرا م آنهان یمهمتر و روندیبه شمار م
 ی، نواحیگلجن يها ها و پارك ، جنگلییایسواحل در: یکل
ها و  ، تاالبیآب معدن يها ها، چشمه و کوهستان یالقیی

 يها جاذبه یخیتار  نهیزم یبه طور کل. داد يها جا رودخانه
ها و  ارتگاهی، زیخیتار یمسکون يها شامل خانه يگردشگر

ش از یپ یباستان يها ادمانیها،  ، دژها و قلعهیاماکن مذهب
 یخیتعداد کل آثار تار. ندباش یها و بناها م پل یخ و برخیتار

ن تعداد یاثر است که از ا 672شده استان مازندران  ییشناسا
مختلف در  يها سال یط یخیاثر تار 366در استان مازندران 

استان مازندران عالوه بر . ثبت شده است یفهرست آثار مل
ز ین یفرهنگ يها از نظر جاذبه یخیو تار یعیطب يها جاذبه

 يها نییاستان شامل آ یفرهنگ يها جاذبه. باشد یم یغن
، پوشاك و خوراك یقی، موسیو مل ی، مراسم سنتیمذهب
 یع دستیصنا. است یع دستیخاص و صنا ي، معماریسنت

و  یع بافندگی، صنایع چوبیصنا: عمده در استان عبارت اند از
ن یجاد ایان استان سبب ایعت بنیذات طب. ]31[ يگر سفال

  .استعت محور شده یطب يها تیمز

  و حمل و نقل یساختار بازرگان يها تیمز 3-2-6
 ين بخش در عملکرد پارك علم و فناوریکه ا ین نقشیمهمتر

ل یالزم به منظور تسه يها ر ساختین زیفا خواهد کرد تأمیا
 يکه از سو است یو فروش کاال و خدمات یابیبازار  نهیزم

 يدیمحصوالت تول یالملل نیو ب یصادرات داخل يپارك برا
 يها تیو شناخت مز ین بررسیشود، بنابرا یاستان ارائه م

ار یاستان مازندران، نقش بس یو حمل و نقل یساختار بازرگان
در توسعه استان و ارتقاء عملکرد پارك علم و  یاتیمهم و ح

ن ارتباط استان مازندران با یشتریب. خواهد داشت يفناور
روزکوه و یفهراز،  یق جاده با سه محور اصلیتخت از طریپا

ت و یترانز يراهگذرها یبررس. ردیگ یکندوان صورت م
دهد،  یمرتبط با راه آهن استان مازندران نشان م يدورهایکر

دور امام ـ بنادر ی، کر1یدور بندرعباس ـ بنادر شمالیچهار کر
دور جلفا ـ بنادر یو کر یـ بنادر شمال يدور رازی، کریشمال
از استان مازندران عبور  یلیـ ر ییایدر يدورهایاز کر یشمال

استان  يژه اقتصادیوباد ـ به عنوان نقطه رآیکنند که بندر ام یم
گر استان مازندران یاز طرف د. ها قرار دارد ر همه آنیـ در مس
د، جاده یکا، آلتیجنوب، تراسشمال ـ  يدورهایر کریدر مس

ز قرار گرفته ین ییایآس يها از بزرگراه AH7ر یشم و مسیابر
، يدشت ناز سار(ر استان مازندران سه فرودگاه فعال د. است

شتر از یبراساس آمار موجود ب. وجود دارند) نوشهر و رامسر
درصد تجارت  94به ازاء تن و  یدرصد تجارت جهان 82

ق بنادر حمل یو از طر یلومتر با کشتیاز لحاظ تن ـ ک یجهان
 ستم حمل و نقلین ارقام نشانگر نقش برجسته سیا. ندشویم
 438000حدود  یمازندران با وسعت يایدر. استیدر دن یآب
رود که  یه شمار مین یاچه کره زمین دریلومتر مربع بزرگتریک

اه و یس يایبه در» دن-ولگا«کانال و » ولگا«ق رود یاز طر
مازندران را به بنادر  يایافته و بنادر دریک راه یبالت يایدر

ل ین استان از پتانسیرابناب .کندیاروپا متصل م یو جنوب یشمال
ن بنادر فعال یمهمتر. برخوردار است یار مناسبیبس ییایدر
و » نکاء«، »نوشهر«، »یانزل«ران بنادر یمازندران در ا يایدر
ت ممتاز استان مازندران ین موقعیبنابرا. باشند یم» رآبادیام«

 است ییهاتین مزیمهمتراز  یالملل نیب يدورهاینسبت به کر
استان  يو رونق اقتصاد ییدر شکوفا ینقش مهمتواند یم که

 ییفضا ساختار یعنی 6شکل ها در  تین مزیا. داشته باشد
  .]31[ ان استیاستان نما

                                                
  ترکمن ـ امیرآباد -1
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 ]31[موجود استان مازندران  ییساختار فضا) 6شکل 

  
  استان مازندران يپارك علم و فناور يزیر برنامه - 4

ن یپاسخ به ا. »باشیم؟ خواهیم می کجا« ینعی يزیر برنامه
 و مطلوب سویی و سمت به سیستم پیشبرد و سوال، هدایت

 در نظم و انگیزه ایجاد آرمانی اندازهاي چشم و اصول تعیین
 فرآیند در پارك و منطقه سیستم توسعه و هدایت عوامل

 دو به توجه با مرحله نیا در. گنجد می راهبردي برنامه طراحی
ها و  تیمز از دست آمده به جینتا و لیتحل خت،شنا بخش
 استان يفناور و علم پارك انداز ابتدا چشم ها، لیپتانس

 اهداف به یابیدست يبرا سپس. شد خواهد نیتدو مازندران
 به، پارك يبرا شده نیتدو انداز چشم و يزیر برنامه کالن

و  شود یم پرداخته پارك در دیتول و کار کامل چرخش ندیفرآ
 پارك یطراح و يزیر برنامه ياهداف راهبرد نیت تدویهادرن

 در مازندران منطقه یعموم و خاص يها یژگیبا و متناسب
  .بود پژوهش خواهد کار دستور

 انداز چشم نیتدو 4-1

 سرنوشت تعیین در اندازسازي چشم و انداز چشم اهمیت
 که است اي گونه به منطقه کالبدي و اجتماعی، اقتصادي

 طراحی و ریزي برنامه فزاینده "قلب" مثابه به را آن توان می
 عصر در یعنی کنونی، وضعیت در .نمود محسوب راهبردي

 سهم کسب سر بر که مناطق رقابت تشدید و شدن جهانی
 جامعه جلب و درخشان استعدادهايها،  ثروت از بیشتري

 انداز چشم اجراي و تدوین امر گیرد می صورت المللی بین
 "ضرورت" یک به بلکه "انتخاب"یک  نه ردیگ مناطق براي

انداز پارك از مدل  ن چشمیتدو يبرا .]34[ است شده تبدیل
 "ارگون" ياندازساز مدل چشم. ارگون استفاده شده است

زان یر الت ارگون انجمن برنامهیاست که توسط شاخه ا یمدل
 يشهر يزیر ت از امر برنامهیج و حمایکا و به منظور ترویآمر

ر یبه رشته تحر 1ون امسین شده و توسط استیدوبلندمدت ت
ل یمتشکل از چهارگام تشک يندین مدل را فرآیا. درآمده است

 ک پرسش ساده بنایها بر اساس  ک از گامیدهد که هر یم
کجا . 3م یرو یبه کجا م. 2م؟ یاکنون کجا هست. 1: اند شده

در  .]34[ م؟یچگونه به آنجا برس. 4م و یم باشیخواه یم
پارك  ياندازساز ند چشمیهاي سازنده فرآ سوم مولفهپرسش 

  :]34[در منطقه عبارتند از  يعلم و فناور
                                                
1- Steven Ames 

 



  مازندران استان موردي نمونه؛ اي منطقه هاي مزیت بر تاکید با فناوري و علم هاي پارك طراحی و ریزي برنامه

54 

 لقب و عنوان نمادین پارك : معناي ضمنی 
 بر اساس  نقش و پایه اقتصادي پارك: معناي صریح

 منطقه یهاي نسبی و رقابت مزیت
 بیان وضعیت مرفولوژي اقتصادي، اجتماعی : هویت

 اركفرهنگی و کالبدي پ

 ترسیم جایگاه نسبی پارك در سطوح محلی، : ساختار
 اي و ملیمنطقه

استان  يست ساله پارك علم و فناوریب چشم انداز 3جدول 
 .کند یان میمازندران را ب

  
  ) MSTP1( مازندران يپارك علم و فناور انداز چشم بیانیه يبندپیشنهادي صورت چارچوب )3 جدول

  رانیان ایعت بنیطب یپارك علم  ضمنی معنا لنگرگاهی
  ان استانیبنعتیمحور و طباقتصاد دانش يسازيو تجار يق و توسعه، نوآوریتحق  صریح

 جزئیات

 هویت

رفولوژي وم
 اقتصادي

 يها ان استان مازندران در بخشیعت بنیارتقاء و توسعه اقتصاد دانش محور و طب:  
 یو باغ یزراع( يکشاورز (  
  محصوالت و چوب منسوجات، پوشاك، تولید آشامیدنی، و یغذای مواد صنایع(صنعت و معدن 

  ) ن استانیدر ا یالتیع شیخزر و امکان توسعه صنا يایدر در ینیمواد پروتئ یچوبی، موشکاف
 يو تکنولوژینانو و با( يساختار دانش و فناور (  
 شرفتهیپ يها يفناور سالم، هی،تغذییدارو اهانید برگیتاک با(حوزه سالمت  يفناور(  
 و  ياهان آبزیگ( ییایع دریاصن (...  
 و  یم بافی، جاجیم بافیر گلینظ( يو هنر یفرهنگ یع بومیصنا (... 
 یخیو تار ی، فرهنگیعیطب يگردشگر .  
 ان مستقر در پاركیدانش بن يها از مؤسسات و شرکت یمال يها تیحما  
 فوق يها بر بخش ید شده مبتنیتول ياز کاالها یمال يها تیحما  
 د مشاغل متنوعجاین و ایتأم  

رفولوژي وم
اجتماعی و 

 فرهنگی

 پارك تیریمد وها  شرکت و متخصصان و کارکنان انیم نانیاطم و اعتماد هیروح  
 ها در آن يعت و نوآوریان فرهنگ، هنر، طبیوند میپ  
 پارك در ينوآور و ینیکارآفر هیروح  
 یداخله یو حفظ سرما یه خارجیت از سرمایاست حمایو س يگذارهیت سرمایامن  
 رقابت سالم در جامعه  

رفولوژي وم
 کالبدي

 م مازندرانیپارك متناسب با اقل یبوم یطراح  
 مستقر در پارك یعناصر اصل يها تیط و ظرفیمتناسب با شرا یطراح  
 ما و منظر غالب سبز در پاركیوجود س  
 مناسب در پارك یساتیتأس يها رساختیوجود ز  
 یکیط اکولوژیحفظ شراد ساخت سازه با یجد ياستفاده از فناور  
 ت پاركیدر منطقه مرتبط با فعال یقاتیبه دانشگاه و مراکز تحق یکینزد  
 استان ییو هوا ییایو در يجاده ا يدورهایآسان به کر یو دسترس یکینزد  
 مستقر يها ت شرکتیفعال ير و مناسب برایط کار دلپذیمح  

 ساختار

  محور در سطح استاندانش يها و شرکت وتوسعهقیرتبه اول در جذب مراکز تحق  جایگاه محلی

اي جایگاه منطقه  
 يها بر دانش و بخش ید محصوالت مبتنیها و مؤسسات و صادرات تول اول در جذب شرکت رتبه 

 شمال کشور یاقتصاد استان در منطقه ساحل یاصل
 یشمال يها انها در سطح است و فروش کاالها و داده یابید، بازاریق و توسعه، تولیاول در تحق  رتبه 

  کشور

 جایگاه ملی

 رانیا يجزء سه پارك برتر علم و فناور 
 رانیان ایعت بنیطب يعملکرد يو فناور ین پارك علمیاول  
 يمحصوالت کشاورز  در عرصه يسازيو تجار يوتوسعه، نوآورقیاول تحق  رتبه  
 یستینانو و ز يهايفناورمحصوالت   در عرصه يسازيو تجار يه، نوآورو توسعقیاول تحق  رتبه  
 و  یمحصوالت صنعت  در عرصه يساز يو تجار يق و توسعه، نوآوریجزء پنج پارك برتر تحق

  کشور یو فرهنگ یعیطب يو گردشگر یمعدن

  

                                                
1- Mazandaran Science and Technology Park 
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د در پارك یگردش کامل تول يشنهادیند کالن پیفرآ 4-2
  مازندران يعلم و فناور

ر مازندران برقرا يکه در پارك علم و فناور يدیچرخه تول
 يها ت شرکتیخواهد بود نشان از گردش کار و فعال

ق و توسعه یتحق ي ان و مراکز رشد مستقر، در عرصهیبن دانش
ت یمحصوالت نوآور و در نها يساز يبه سمت تجار

در : ن صورت است کهید بدیتول  چرخه. ها دارد صادرات آن
مستقر،  يها و شرکت یقاتیتحق يمختلف واحدها يها بخش

، صنعت و معدن، يکشاورز ي نهیعه در زمق و توسیتحق
حاصل از  ينوآور يها دهیصورت گرفته و ا... و  نانو يفناور

د یجد يها دهین ایوجود خواهد آمد، اه ق و توسعه بین تحقیا
 يها که دارند در شرکت یتیبر دانش برحسب نوع ماه یو مبتن
در . شوند یو ساخته م ی، مهندسین امر، طراحیا یمتقاض

، فروش و خدمات مربوط به آن محصول به یابیبا بازارادامه 
  .)7شکل ( دیخواهد گردده و صادر ید انبوه رسیتول

پارك علم و  يزیر برنامه ياهداف راهبرد نیتدو 4-3
  مازندران يفناور
دن به چشم انداز پارك یراه رس یعنین بخش پژوهش یمهمتر

 يزیتجو يابزارها  استان مازندران، ارائه يعلم و فناور
 ين ابزارها، اهداف راهبردیمنظور از ا. به آنهاست یابیدست
ها،  ازیها، ن است که برآمده از چالش یح و روشنیصر

ب ین ترتیبد. باشد یانداز م دن به چشمیها و رس لیپتانس
پارك علم و  یو طراح يزیر برنامه ين اهداف راهبردیمهمتر
، يتصادوان در پنج عرصه اق استان مازندران را  يفناور

و دانش و  یگـ فرهن ی، اجتماعيکالبد -یطی، محیتیریمد
  .نمود يبند صورت 8تا  4هاي  به شرح جدول يفناور

  

  
 مازندران يد در پارك علم و فناوریگردش کامل تول نمودار )7شکل 

 

  طراحی

DESIGNING 
  تحقیق

RESEARCH 

  توسعه

DEVELOPMENT 

  مهندسی

ENGINEERING 

  ساخت

MANUFACTURIN
G 

  بازاریابی

MARKETING 

  فروش

SALES 

  خدمات

SERVICES 
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   در بخش اقتصاد مازندران يرپارك علم و فناو یو طراح يزیر برنامه يو راهبردها اهداف )4جدول 
  ياهداف راهبرد  عرصه

اقتصاد
  ي

 ان استان مازندران یعت بنیسعه و پرورش اقتصاد دانش محور و طبتو 
 وري نوین و باالاهاي محیطی و کشاورزي استان مازندران با فن توسعه و پرورش اقتصاد صنعتی مبتنی بر مزیت . 
 ک استان یآکادم ي و حوزه ي، صنعت، گردشگرياعم از کشاورز ياقتصاد يها عرصه ید در تمامیمتنوع و جد يها جاد شغلیا  
 و  یو بازرگان ي، گردشگری، مراکز علميبر کشاورز یمبتن یصنعت يها تیان فعالیو دانش بن يا استقرار مراکز حرفه ... 
 ین المللیو ب یبه نقاط مل نمازندرا يپارك علم و فناور يها ، فروش و خدمات فرآوردهیابیتوسعه و پرورش مراکز بازار. 
 یو فن یعلم يها ونیسیجاد کمیق ایاستان از طر یخیو تار ی، فرهنگیعیطب يدر ساختار گردشگر یکاوش علم. 
 استان مازندران یک و دانشگاهیآکادم ي د شده در حوزهیتول يها کسب درآمد از دانش. 
 د بر یبا تاک يدر بخش کشاورز يساز يو تجار يق و توسعه، نوآوریتحق: 

 ییو دارو ینتیاهان زیو گل و گ يوی، ک) موی، لیپرتقال، نارنگ(مرکبات : ید محصوالت باغیتول -
 ر خام و عسلید، شیا، گوشت سفی، توتون، سویروغن يها برنج، شبدر، کلزا و دانه: ید محصوالت زراعیتول - 
 د بر یدر بخش صنعت با تاک يساز يو تجار يق و توسعه، نوآوریتحق: 

 ییع غذاید صنایتول 
 ع چوب و کاغذید صنایتول 
 يو سلولوز یع نساجید صنایتول 
 ستیط زیسازگار با مح ییایمیو ش يع فلزید صنایتول 
 يع ادوات و قطعات کشاورزید صنایتول 
 استان مازندران یبوم ید مصالح ساختمانیتول - 
 د بر یدر بخش معدن با تاک يساز يو تجار يق و توسعه، نوآوریتحق: 

 زغال سنگ دیتول 
 روزهیر مرمر، فینظ یمتیو ق ینتیز يها د سنگیتول 
  خزر يایدر یالتیع شیو صنا ینید مواد پروتئیتول -
 د بر یبا تأک يدر بخش گردشگر يساز يو تجار يق و توسعه، نوآوریتحق: 

 استان مازندران يها ز در جنگلیآب خ يها بر حوزه یمبتن یعیطب يگردشگر 
 و  یباف میجاج ،یباف میگل رینظ( يهنر و ی، فرهنگیبوم عید صنایدر تول یفرهنگ يگردشگر (... 
 .استان یومیو  یخیاماکن تار يدر حفظ و بهره بردار یخیتار يگردشگر - 
 صنعت و خدمات پوشاك، يمختلف کشاورز يها د نانو دارو و نانو ذرات در بخشیدر بخش تول يساز يو تجار يق و توسعه، نوآوریتحق ،

 .ان استانخوراك و درم
 يل روابط فروش و خدمات محصوالت پارك علم و فناورید بر تسهیو حمل و نقل با تأک یدر بخش بازرگان يق و توسعه و  نوآوریتحق 

 .ین المللیو ب یر نقاط ملیاستان مازندران به سا
 پاركبرتر استان  به  يها الن نخبه دانشگاهیفارغ التحص يق رهنمون سازیجاد مشاغل متنوع از طریا  

  
  یتیریمد بخش در مازندران يپارك علم و فناور یطراح و يزیر  برنامه يهبردهارا )5جدول 

  ياهداف راهبرد  عرصه

یمد
تیر

  ی

 ع و بالندهیوس يها يجاد همکاریا يک استان مازندران برایه با دانشگاه و مراکز آکادمیارتباط مؤثر دوسو يبرقرار 

 و مؤثر یقانون يها ها و بخش نامه ن نامهییق آیدر قبال پارك و بلعکس از طراستان  يها ف دانشگاهیق وظایف دقیتعر 

 یو عمل یآموزش يها کالس يق برگزاریا از طریدن يها و استفاده از تجارب پارك يفناور يها ران به مباحث پاركیارتقاء تسلط مد   
 د علم یتول ي ت دانش در عرصهیریکرد مدیاتخاذ رو  
 پاركمستقر در  يها استان مازندران از شرکت يها يو فرماندار ياستاندارت همه جانبه دولت، یحما  
 استان يو شهر يمنطقه ا يها الحاق طرح توسعه پارك با طرح يکپارچه سازی  
 يف کاریارتباطات و وظا يو شبکه ساز یت بر فرهنگ سازمانیریمد  
 پارك يها تیش به هنگام اجرا و نظارت بر فعالینگ و پایتوریستم مانیجاد سیا 

 یقاتیها و مراکز تحق استان، دانشگاه ییر پارك، مقامات اجراین مدیب یارتباطات مؤتر محل يبرقرار. 

 پارك، فروش و خدمات در یابیو ساخت و بازار ی، مهندسیق و توسعه، طراحیتحقدر سه بخش  يحرفه ا یتیریم مدیجاد سه تیا  
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  يکالبد – یطیمح بخش در مازندران يو فناور پارك علم یطراح و يزیر برنامه يراهبردها )6 جدول
  ياهداف راهبرد  عرصه

یمح
یط

 - 
کالبد

  ي
 پارك یدر طراح یطیمح يداریت اصول پایرعا  
 ت یست در سایط زیمح یکیحفظ توان اکولوژ  
 اطراف يبه خدمات و فضاها پارك یسهولت دسترس 

 ازید نمور يها ت و استقرار ساختمانیسا یدر طراح يم خزریت اصول اقلیرعا 

 عتیها با طب ت و انطباق با آنیط سایمح یب و توپوگرافیت شیرعا 

 ییو هوا ییایدر يدورهای، کریاصل ي، محورهایطی، توان محیبر توان انسان یمبتنپارك  یح و اصولیصح یابیمکان 

 آن یو گسترش آت پارك یطراح يبرا یاز مساحت مناسب و کاف يبرخوردار 

 ها تیفعال يو عملکرد يکالبد ياز تداخل و ناسازکار يریو جلوگ پاركستقر در ح عناصر میدمان مناسب و صحیچ 

 پارك يو عملکرد يبصر ییت در پارك و حفظ خوانایجاد مرکزیا 

 یاصل يها انیمناسب به شر یجاد دسترسیا 

 ت یع در سرتاسر سایسبز وس يجاد فضایسازگار و ا یاهیاستفاده از درختان، پوشش گ 

 ت یسا یبه هنگام طراح یاس انسانیت مقیرعا 

 نترنتیه پارك شامل آب، برق، گاز و شبکه ایسات پایتأس یفیو ک یارتقاء کم. 

 یمتناسب و شدت استفاده منطق یتیو جمع یتراکم ساختمان(ن ینه از زمیاستفاده به ( 

 دود، بو ویصوت( یطیمح يها یاز انواع آلودگ يریبر جلوگ یمبتن یطراح ،(... 

 پاركو ساخت  یو مصنوع به هنگام طراح یعیطب يهامیرت حیرعا  

  
  یفرهنگ - یدر بخش اجتماع مازندران يپارك علم و فناور یطراح و يزیر برنامه يراهبردها )7جدول 

  ياهداف راهبرد  عرصه

اجتماع
- ی

 
فرهنگ

  ی

 ت پاركیری، اجرا و مدی، طراحيزیجامعه در برنامه ر یو اجتماع یفرهنگ يها انیتوجه به بن 

 ایجاد از طریق و نوآوران پژوهشگران خالقیت شکوفایی و پرورش براي نیاز مورد عینی و فیزیکی بسترهاي ردنک فراهم 
 پاركدر  مطلوب يها فضا

 نفعان در خلق دانش یمشارکت ذ يمناسب برا يها جاد بستریا 

 پاركمستقر در  يها ان شرکتیم يو نوآور ینیکارآفر ي هیت روحیجاد و تقویا 

 پاركاستان در  يعت و نوآوریان فرهنگ، هنر، طبیم وندیپ يبرقرار  

  
  يفناور و دانش بخش در مازندران يك علم و فناورپار یطراح و يزیر برنامه يراهبردها )8جدول 

  ياهداف راهبرد  عرصه

ش و فناور
دان

ي

 یتیفعال يها بخش یاطالعات در تمام يفناور يریمناسب بکارگ يها نهیجاد زمیا  
 پاركو در ینانو و با يتوسعه فناور يالزم برا يردن بسترهافراهم ک  
 پاركسالمت استان در  ي حوزه يارتقاء فناور 

 مصوب استان ينانوتکنولوژ ياستفاده از اسناد راهبرد 

 وینانو و با يفناور  نهیدر زم پاركدر  یقاتیتحق يها ستگاهیجاد ایا 

 یستیاطالعات و ز يد علم و فناوریه در عرصه تولصورت گرفت یپژوهش يها همه جانبه از طرح يها تیحما 

 پاركدر  اي رشته ي تحقیقاتی میانها فراهم شدن زمینه اجرایی طرح 
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 هاي مختلف تخصصی و آموزشی جهت بسط علمی و توسعه فناوري ها و نشست برگزاري سمینارها، کنفرانس 

 پاركو در یباق و توسعه  نانو و یدر مرکز تحق ینترنتیع ایباند وس يجاد پهنایا 

 الن و گلستانیژه گیها بو ر استانیسا يه با پارك فناوریو چند سو یارتباط علم يبرقرار. 

 پاركک استان در یتجارت الکترون ي نهیدر زم يق و توسعه و نوآوریتحق 

 نه یدر زم يق و توسعه و نوآوریتحقIT پاركسم در یو اکوتور يگردشگر 

 اطالعات و ارتباطات  يطه با فناورزات در رابیامکانات و تجه يساز یبوم)ICT( 

 با خارج از کشور پارك یو تخصص ی، علمین مؤسسات آموزشیدار ب یمنسجم و معن یارتباط يبرقرار 

 پاركدر  يدر عرصه علم و فناور ین المللیو ب یات داخلید نشریتول 

 ید محصوالت علمینها جهت تولدر شهرستا پاركجاد مراکز رشد مرتبط با یبرتر استان به ا يها ق دانشگاهیتشو 

 ها يماریدر درمان انواع ب ییاهان داروید گیتول ي نهیق و تفحص در زمیتحق يالزم برا يبستر و فضا يفراهم ساز 

 ر خانه یاطالعات نظ يمرتبط به فناور یتخصص يجاد فضایاIT  پاركدر 

 پاركدر  نانو وريافن یتخصص پژوهشکده ایجاد  

  
  يریگ جهینت و يبند جمع - 5
ـ     یج حاصـل از بررسـ  ینتا  تـوان جهـت   یهـا نشـان داد کـه م

 بـا  يفنـاور  و یعلمـ  يهـا  جاد پاركیو ا ی، طراحيزیر برنامه
 رشد«تحقق هدف کالن  يمنطقه در راستا يها تیمز بر دیتاک
ــعه و ــاد توس ــش اقتص ــور دان ــتیطب و مح ــبن ع ــاطق انی » من

ـ ر برنامـه . ه نمودیارا يا ژهیو يراهبردها ـ با يزی ـ  ی  ياد بـر مبن
ـ منطقه صورت گ يها تیمز و  يعملکـرد  یـی رد تـا هـم افزا  ی

و در عرصـه اقتصـاد    یاصـل  يها را در بخش يا توسعه منطقه
 ينظـر  يالگـو  يبـر مبنـا   .ان رقم زندیبنعتیمحور و طبدانش

ل یو روش تحل RCA یعلم – یه شده که از دو روش کمیارا
 اسـتان مازنـدران بکـار    مـورد  اسناد فرادست بدست آمد و در

هـا   خـاص منطقـه مازنـدران کـه در آن     يها یژگیبسته شد، و
در ارائـه   يا ن کننـده یـی ت بـوده و نقـش تع  یرتبه و مز يدارا

 يپارك علم و فنـاور  یو طراح يزیبرنامه ر ياهداف راهبرد
ـ  یو تحل ییدارد مورد شناسا بـر آن بـه    یل قرار گرفـت و مبتن

ـ ر منـد و براسـاس نگـرش برنامـه    صورت نظام  يراهبـرد  يزی
ا یــ  هــا تیســا یو طراحــ يزیــبرنامــه ر يارهــایاصــول و مع

، یتیری، مـد يعرصـه اقتصـاد   5در  يفنـاور وعلـم   يها پارك
ـ  یفرهنگ – ی، اجتماعيکالبد – یطیمح  و يوراو دانش و فن

به شـرح   یو طراح يزیر برنامه يهدف خرد راهبرد 65تعداد 
ـ ر برنامـه  ،نکـه یجـه ا ینت. ن شده انـد ییعت 8تا  4جداول  و  يزی

از  یدر استان مازندران و منـاطق  يپارك علم و فناور یطراح

 يخواهد داشت که بـر مبنـا   یعملکرد موفق ین دست، زمانیا
ن یماب یان منطقه باشد و تعامل فیعت بنیو طب یذات يها یژگیو

 يط از سویک سو با محید از یتول –پارك، دانشگاه و صنعت 
ـ ین پذیادیـ ک اصـل بن یـ گر به عنوان ید ـ ا .ه شـود رفت ن نـوع  ی

 یمبتن يا دار توسعه منطقهیپا یو طراح يزیر کرد به برنامهیرو
ـ منـاطق موفق  یعیو طب یذات يها انیبر بن ـ ا يت عملکـرد ی ن ی

ـ ن پـژوهش در ته یـ ج ایاز نتـا . دینما ین میها را تضم پارك ه ی
بـا اقتصـاد    ییها استان يعلم و فن آور يها طرح جامع پارك

شـمال   يهـا  اسـتان  یو حتـ الن، گلستان یر گیان نظیعت بنیطب
 . غرب و جنوب غرب کشور استفاده نمود
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Abstract 

Science and technology parks, which could result  
in accelerating  growth and  sustainable 
development of regions, play a key role  in  
technological and scientific planning of the 
country. The modern science and technology 
planning theories  emphasize the necessity of 
creating science and technology parks, which are 
based on the region’s natural resource 
endowments and technological capabilities. 
However, neither criteria nor principles in 
planning and designing  these parks have been 
proposed. In this paper, given  the unique features 
of Mazandaran, which has a natural resource 
based economy, we propose different principles 
for planning, designing, and implementing the 
science and technology parks. The principles of 
the planning and designing are codified in 
framework of the vision statement and full flow 
process of production in the parks by recognizing 
the concepts related to regional development, as 
well as identifying the regional advantages using 
the  scientific methods and the regional  
comparative  advantages.The results have shown 
that it is possible to provide  different strategies of 
planning and designate for technology and 
science parks with respect to the social, economic, 
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spatial, environmental,  and temporal variables for 
a natural resource based economy. The strategies 
have been categorized in five areas: Economic, 
management, environmental-physical, social-
cultural, and science &  technology, and objective 
goals have been presented. 
 
Keywords: Science and Technology Park, 
Planning, Regional Development, Regional 
Advantages, Mazandaran Province. 
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