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 چکیده 

دس التلبد  های نوپای نوآوربازاریابی کارآفرینانه در شرکت ثشای رغشافیبیی ٕٞزٛاسی ٚ ضشٚست إٞیت

ثٝ تٕشوض كٙبیـ ٚ ؿشوت  ٔشثٛطٞبی  التلبد والػیه ثب تٕشوض ثش كشفٝ .تأویذ ؿذٜ اػت ٔذسٖوالػیه ٚ 

ثب تأویذ ثش ٔضایبی ٕٞزٛاسی  ٔذسٖٞب ٚ كشفٝ ٔمیبع ٚ التلبد ٔب٘ٙذ وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞبی ٞٓ ػٛ ٚ ٞٓ تىٕیُ

دس  .ٞب ٚ اثضاسٞبی ٔجتٙی ثش ٕٞزٛاسی سا ٔغشح ٔیىٙٙذٞب ٔب٘ٙذ ػشسیض دا٘ؾ، ِضْٚ عشاحی ػیبػتثٍٙبٜ

ٞبی كٙقتی دس ٞبی ٘ٛپب ٚ ؿشوت، ؿشوتیٞبی فٙبٚسٞؼتٝٞب، ػبختبسٞبی ٔجتٙی ثش ٔزبٚست رغشافیبیی، تیٓ

دس ایٗ ػبختبسٞب، ضٕٗ ثشخٛسداسی اص صیشػبخت ٔـتشن ثب  ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚسٞبی ؿشوت .ؿٛ٘ذرٛاس ٞٓ ٔؼتمش ٔی

دس ایٗ ٔمبِٝ، اثتذا إٞیت ٕٞزٛاسی  .ؿٛ٘ذٔٙذ ٔی افضایی ٘بؿی اص ػشسیض دا٘ؾ ٚ فٙبٚسی ثٟشٜ  ٞضیٙٝ وٕتش، اص ٞٓ

ٞبی ٔختّف ثیبٖ ٚ ػپغ ػبختبسٞبی ٔتٙٛؿ ٔجتٙی  اص دیذ ٘ؾشیٝ های نوپای نوآورشرکترغشافیبیی دس -٘یٔىب

، ٔتٙبػت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚسثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ دس ؿشوت، تؼشیـ وٙٙذٜرغشافیبیی اص رّٕٝ  -ٔىب٘یثش ٔزبٚست 

  .ٞب، ثشسػی ٚ ٔمبیؼٝ ؿذٜ اػتثب ٔشاحُ دٚسٜ فٕش ؿشوت
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 مقدمه

، أىب٘بت ٔحذٚد وؼت ٚوبسٞبی ٘ٛپب ٘ٛآٚس دس ارشای تالعٓ ٞبی التلبدی، فذْ أىبٖ پیؾ ثیٙی ؿشایظ آتی ثبصاس

الت وّیذی ٔذ٘ؾش دس ایٗ تحمیك الذأبت ثبصاسیبثی ٚ ػختی ایٗ وؼت ٚوبسٞب دس ؿٙبػبیی ٚ رزة ٔـتشیبٖ، ٔـى

ِزا ثب تٛرٝ ثٝ ٘مؾ وؼت ٚ وبس ٞبی ٘ٛپب ٘ٛآٚس ٚ فٙبٚس ٔحٛس دس تٛػقٝ پبیذاس  التلبدی، ٚ ٘مؾ فٙبٚسی  .اػت

ٞبی پیـشفتٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔضیت سلبثتی دس ػغح ّٔی ٚ ػبصٔب٘ی، ٘یبص ثٝ تٛكیف ٚ پیؾ ثیٙی ٚ تجییٗ ثبصاسیبثی 

ٞبی ٘ٛپب ٚ ٔجتٙی ثش فٙبٚسی پیـشفتٝ، ثب ٞذف ٚ ػیبػت ٌزاسی دس ػغح ػبصٔبٖوبسآفشیٙی ثشای آٔٛصؽ، تشٚیذ 

 .استمبء فّٕىشد ٘ٛآٚسا٘ٝ ایٗ ػبصٔبٟ٘ب ضشٚسی خٛاٞذ ثٛد

 تلٕیٓ، فُٕ ا٘تخبة ثیٗ ٌضیٙٝ .( 3 : 1381د٘یبی اعشاف ٔب ّٕٔٛ اص ٔؼبئُ چٙذٔقیبسٜ اػت ) لذػی پٛس، اص ػٛیی، 

ٌیشی سا تحىیٓ  ٚ ػیؼتٓ حٕبیت اص تلٕیٓ ٌیشی ثبیذ ؿبُٔ فشآیٙذ تلٕیٓ اػت، ...ٞب، فشضیبت، ٔىبٟ٘ب ٚ

تلٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔقیبسٜ سٚؿٟبیی اػت وٝ ثٝ افشاد وٕه ٔیىٙذ ثشاػبع چٙذیٗ ٔقیبس  .(75: 2005ثخـذ)ٞب٘ؼٗ، 

ٔــىُ ثٝ  دس ٚالـ، ٔیتٛاٖ ٌفت تلٕیٓ ٌیشی چٙذ ٔقیبسٜ اص عشیك تزضیٝ .، تلٕیٓ ثٍیش٘ذٔتفبٚت ٚ ٌبٞب ٔتضبد

پـغ اص ثشسػـی ٚ تلٕیٓ ٌیشی دسثبس٠ ارضای  .تش، ثشسػی ٔـىالت پیچیذٜ سا أىبٖ پزیش ٔیؼـبصدارضای وٛچه

ثٝ فالٜٚ،  .( 215 : 1999وٛچىتش، ایٗ ارضا ٔزذدا ٌشد آٔذٜ، تٕبیالت وّـی تلـٕیٓ ٌیشاٖ سا ٘ـبٖ ٔیذٞذ )دً٘، 

 .( 53 : 2003ٔمبیؼبت ٘یض افضایؾ ٔییبثذ )وٛسیشاٌـب ٚ ٕٞىـبسٖ،  ٞـب ٚ ٔقیبسٞب، تقذادثـب افـضایؾ تقـذاد ٌضیٙـٝ

 ٞـب، صٔـبٖ ٚ ثـبال ثـشدٖ دلت دس تلٕیٓ سٚؽ تلٕیٓ ٌیشی چٙذٔقیبسٜ تٛا٘بیی صیبدی ثشای وبٞؾ دادٖ ٞضیٙٝ

ٔی ؿٛد  ٌیشیٟبی فضبیی داسد، ثٝ ٚیظٜ ٍٞٙبٔی وٝ ایٗ سٚؽ ثب ػیؼتٓ اعالفـبت تّفیك ؿٛد، ایٗ تٛا٘بیی چٙذ ثشاثش

 .( 1 :1385)وٛٞؼبسی ٚ حجیجی، 

ٞبی  سیضی ٔٙبعك كٙقتی ثب تٛرٝ ثٝ تبحیشات ارتٕـبفی، التلـبدی ٚ صیؼـت ٔحیغـی، دس ثش٘بٔٝؿشوت ٞب ٚ ٔىبٖ 

یب یه  تلـٕیٓ ٌیشی پیشأٖٛ ٔىبٖ احذاث وبسخب٘ٝ (1: 2007ای تبحیش ثؼضایی داسد )سٚییض پٙتٝ ٚ ٕٞىـبساٖ،  ٔٙغمٝ

اوخـش ٔقیبسٞبی ٔىب٘یبثی ٚاثؼتٝ ثٝ ؿشایظ ٔٛرٛد ٚ  .ه ٔؼأِٝ تلٕیٓ ٌیشی چٙـذٔقیبسٜ اػـتیؿشوت تِٛیذی 

ثشاػبع فٛأّی ٔب٘ٙذ ٘ٛؿ كٙقت ٔتفبٚت ٞؼتٙذ )آتشیٛاسیًٙ ٚ ٔه  ٚ ٕٞچٙـیٗ دػتشػی ثٝ ٔٙبثـ دس وـٛس ثٛدٜ،

یـبس ٚ اص دػـت دادٖ ٔقیبسٞبی تلٕیٓ ٌیشی ٔىب٘ی ٔب٘ـ اص تٕشوض تلٕیٓ ٌیشاٖ ثشسٚی یـه ٔق (. 1، 2002وبستی، 

ٞـبی چٙـذٔقیبسٜ ویفیت تلٕیٓ ٌیشی سا دس آ٘بِیضٞبی تشویت ػیؼتٓ اعالفبت رغشافیبیی ٚ تىٙیـه .دیٍش ٔیـٛد

اػتفبدٜ اص ػیؼتٓ اعالفبت رغشافیبیی دس آ٘بِیضٞبی  (.243: 2002ٔىب٘ی افضایؾ ٔیذٞذ )ٌبٔض ٚ اػـتبِیتبِیٗ، 

یبثی سا ٔی تٛاٖ ثٝ دِیُ آغبص ؿذٜ ٚ ٔٛفمیت ایٗ ػیؼتٓ دس حُ ٔـىالت ٔىبٖ 1970ٔىب٘یـبثی دس اٚاخـش دٞـٝ 

اِٚـیٗ تحمیمبت ا٘زبْ (  72: 2003اِذسا٘ـذاِی، )تٛا٘بیی آٖ ثشای ا٘زبْ فّٕیـبت سٚی ٞـٓ ٌـزاسی ٚ ثبفشدا٘ؼـت

ٚ اٚایُ  1980دس اٚاخش دٞٝ  ؿذٜ دسثبسٜ آ٘بِیض تلٕیٓ ٌیشی چٙذٔقیبسٜ ثب اػتفبدٜ اص ػیؼـتٓ اعالفـبت رغشافیبیی،

 .( 703: 2006)ٔبِچٛفؼـىی، ا٘تـبس یبفت ٚ تب وٖٙٛ ٔمبالت صیبدی دس ایٗ صٔیٙٝ ثٝ چبح سػیذٜ اػـت 1990دٞٝ 

ٞبی ٘بٔٙبػت، تغییـش  ٞبی ٔختّف، حزف ٌضیٙٝ ثـب اػـتفبدٜ اص ػیؼـتٓ اعالفبت رغشافیبیی، أىبٖ ثشسػی ٌضیٙٝ

ٔقیبسٞبی تلٕیٓ ٌیشی ٔتضبد ٚ اػـتفبدٜ اص سٚؿٟـبی ٔختّف ثشای اسائٝ ساٜ حُ ٔقیبسٞبی تلٕیٓ ٌیشی، ثشسػی 

دس عَٛ ػبِٟب، كذٞب سٚؽ تلٕیٓ ٌیشی چٙذٔقیبسٜ ثٝ وبس ٌشفتٝ  (. 243: 2002ٚرٛد داسد ) ٌبٔض ٚ اػتبِیتبِیٗ، 

ِٛوٗ،  )ٍش تفبٚت داس٘ذ ؿذٜ وـٝ اص ٘ؾـش پیـیٙٝ تئٛسیه، ٘ٛؿ ػٛاَ فٙٛاٖ ؿذٜ ٚ ٘ٛؿ ٘تبیذ ثٝ دػت آٔذٜ، ثب یىذی
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ٌیشی چٙذٔقیبسٜ ؿبُٔ تقشیف  دس ٚالـ، ٔی تٛاٖ ٌفت ٔشاحُ تلٕیٓ ٌیشی دس سٚؽ آ٘بِیض تلٕیٓ(  1584: 2007

دٞی، تقییٗ إٞیت ٘ؼجی ٚ تّفیك ٔقیبسٞبػت  ٔؼأِٝ تلٕیٓ ٌیشی، تقییٗ ٔقیبسٞـبی ٔـٛسد ٘یـبص ثشای آ٘بِیض، ٚصٖ

تحّیُ چٙذٔقیبسٜ، پغ اص ؿٙبػبیی ٔؼأِٝ تلٕیٓ ٌیشی، ٔزٕٛفـٝ ای اص دس  .(61: 2006)ِیٙىٛٚ ٚ ٕٞىبساٖ، 

ٔقیبسٞبی اسصیبثی دس ٔالصٔت ثب پذیذٜ ٞبی رغشافیبیی ٔغشح ؿذٜ ٚ ثش  .ٔقیبسٞـبی اسصیبثی ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٔیٍیش٘ذ

  .خذٔت ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚس لشاس دادٕٞیٗ اػبع ٔی تٛاٖ آٟ٘ـب سا دس 

پشداصاٖ ٔختّف ثش ٘مؾ ٚ إٞیت ٔزبٚست فیضیىی دس ٘ٛآٚسی ٚ تٛػقٝ فٙبٚسی،  شیٝثب تٛرٝ ثٝ تأویذ ٘ؾ

٘مـی وّیذی دس  ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚسٞب، ٔشاوض سؿذ،  دٞٙذٜ ػبختبسٞبی ٔجتٙی ثش ٔزبٚست فیضیىی، ٔب٘ٙذ ؿتبة

ٞب،  اص ػیبػتٟب ٚ ثش٘بٔٝایٗ ػبختبسٞب اص عشیك تشویجی پٛیب ٚ ٘ٛآٚسا٘ٝ  .تٛػقٝ التلبدی ٔحیظ خٛد ایفبء ٔیىٙٙذ

فشاٞٓ وشدٖ فضب، تأػیؼبت ٚ خذٔبت ثبویفیت، رشیبٖ دا٘ؾ ٚ فٙبٚسی ثیٗ دا٘ـٍبٟٞب ٚ ؿشوتٟب سا تحشیه ٚ 

ٔذیشیت ٔیىٙذ؛ استجبط ثیٗ ؿشوتٟب، وبسآفشیٙبٖ ٚ افشاد فٙی سا تؼٟیُ ٔیىٙذ؛ ٔحیغی فشاٞٓ ٔیىٙذ وٝ فشًٞٙ ٘ٛآٚسی 

تٕشوض ٔیىٙذ؛  (تٟب ٚ ٟ٘بدٞبی پظٚٞـی ٚ ٘یض افشاد )وبسآفشیٙبٖ ٚ وبسوٙبٖ دا٘ـیٚ خاللیت سا تمٛیت ػبصد؛ سٚی ؿشو

ٌیشی ؿشوتٟبی صایـی سا تؼٟیُ ٔیىٙذ ٚ سؿذ  ٚوبسٞبی رذیذ اص عشیك ػبصٚوبس ٔشاوض سؿذ ٚ ؿىُ خّك وؼت

بت ٔٛسد فالاعتحّیّی  -اص ایٗ سٚ پظٚٞؾ حبضش ثب سٚؽ تٛكیفی ؿشوتٟبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ سا تؼشیـ ٔیٕٙبیذ؛ 

ثٝ إٞیت ٔزبٚست ٔىب٘ی دس ٘ٛآٚسی اص  ،٘یبص اص عشیك ٔغبِقبت وتبثخب٘ٝ ای ٚ دادٜ ٞبی آٔبسی ػبصٔبٖ ٞبی ٔشثٛعٝ 

ؿذٜ ثش ٔجٙبی ٕٞزٛاسی  دیذ سٚیىشدٞبی ٔختّف التلبدی اؿبسٜ ؿذٜ ٚ ػپغ ػبختبسٞبی ٔختّف عشاحی

٘ٛآٚس ثشسػی ٚ ثب ٞٓ ٔمبیؼٝ ؿذٜ  ٘ٛپبی ؿشوتٟبی رغشافیبیی ٚ اثضاسٞبی حٕبیتی آٟ٘ب دس ٔشاحُ ٔختّف دٚسٜ فٕش

  .اػت

  بازاریابی کارآفرینانه

ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ اغّت ثشای وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ ثٝ وبس ٔی سٚد تب وؼت ٚ وبسٞبی 

ذ ایٗ أش ثذیٗ دِیُ اػت وٝ وؼت ٚ وبسٞبی تبصٜ تبػیغ ؿذٜ ثب ٔٛا٘ـ داخّی ثیـتشی ٔٛارٝ ٞؼتٙ .ثضسٌتش

ثب ٕ٘بیبٖ ؿذٖ  .(Hallback and Gabriellson,2013)تب دیذٌبٞی وبسآفشیٙب٘ٝ ٘ؼجت ثٝ ثٝ ثبصاسیبثی داؿتٝ ثبؿٙذ

إٞیت وؼت ٚوبسٞبی وٛچه دس التلبد، فقبِیت ٞبی ثیـتشی دس صٔیٙٝ ثبصاسیبثی ایٍٙٛ٘ٝ ؿشوت ٞب عی 

أش ثٝ تٛػقٝ ثذ٘ٝ دا٘ـی دس ٔٛسد  ٚ ایٗ .(Belankson&Stokes, 2007)ثیؼت ػبَ ٌزؿتٝ ا٘زبْ ٌشفتٝ اػت 

دس  .ؿشوت ٞبی وٛچه ٚ فقبِیت ٞبی ثش٘بٔٝ سیضی ٚ اػتشاتظی ٞبی ثبصاسیبثی ؿبٖ ٔٙزش ؿذٜ اػت

ی ٘ٛپب وٝ دس حبَ ؿىُ ٌیشی ٞؼتٙذ ٚ د٘جبَ ٌشفتٗ ػٟٕی اص ثبصاس ٞؼتٙذ، ٕٞب٘ٙذ وؼت ٚوبسٞبی ؿشوتٟب

ا٘ؼب٘ی وٝ داس٘ذ، اص ؿیٜٛ ٞبی ثبصاسیبثی، ٔتفبٚت اص ثٝ دِیُ ٔحذٚدیت ٞبی ٔٙبثـ ٔبِی ٚ وٛچه ٚ ٔتٛػظ 

دس ٚالـ ؿیٜٛ ای اص ثبصاسیبثی وٝ دس فیٗ خاللب٘ٝ ثٛدٖ ٞضیٙٝ  . ؿیٜٛ ٞبی ثبصاسیبثی ٔشػْٛ اػتفبدٜ ٔی وٙٙذ

  .Martine, 2009) ) ٘ذاؿتٝ ثبؿذ ٞبی صیبدی ثشای آٟ٘ب

 .وبسافشیٙب٘ٝ أشی ٟٔٓ ثشای تٕبٔی ػبصٔبٖ ٞبػتدس دیذٌبٞی ٔتفبٚت ٚ ثٝ ٘ؾش ثشخی اص ٔحممیٗ، ثبصاسیبثی 

دس ٚالـ یه ؿٙبخت وّی اص ایٗ أش ٚرٛد داسدوٝ ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ ٚیظٜ ٔخبِف ثؼتش ٚ صٔیٙٝ ی وؼت ٚ 

أب، دس ایٗ صٔیٙٝ، ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ ٔفٟٛٔی دس ٘ؾش ٌشفتٝ ٔی  .وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ اػت



 9911ای، سال یازدهم، شماره اول، زمستان  ریسی منطقه پژوهشی جغرافیا و برنامه –فصلنامه علمی  222

آؿىبس دسثبسٜ ی سٚیىشدی دس ساثغٝ ثب ثبصاسیبثی  داسد وٝ ٔغبثك وؼت ٚ  ؿٛد وٝ اؽٟبس ٘ؾشی كشیح ٚ

وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ اػت ٚ ٘یض ٘یبص ثٝ فٟٓ ٚػیـ تش ثبصاسیبثی سا دس وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ 

  .(Jones and Rowley,2011)ثش اػبع ٚ چبسچٛة وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ ارفبٖ ٔی داسد

ٔفْٟٛ ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ ثیـتش ٔشتجظ ثب فقبِیت ٞبی ثبصاسیبثی اػت وٝ ػبیش فقبِیت ٞبی اص ػٛی دیٍش 

دس ٚالـ ایٗ ٔفْٟٛ فشكت ٔحٛس اػت تب ایٙىٝ ٔشثٛط ثٝ سٚیىشدٞبی .ٔشػْٛ دس ثبصاس سا ثٝ چبِؾ ٔی وـذ

یبثی وبسآفشیٙب٘ٝ سا ( ثبصاس2002رشن ٚ ٞبِتٕٗ) .(Hallback and Gabrielsson,2013)ثبصاسیبثی ػٙتی ثبؿذ

ٕٞب٘غٛس وٝ  .ثبصاسیبثی ثشای ؿشوت ٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ دس حبَ سؿذ اص عشیك وبسآفشیٙی تقشیف وشدٜ ا٘ذ

ٔحذٚدیت ٞب ٕٞب٘ٙذ تقذاد ٔـتشیبٖ وٓ، ٔٙبثـ ٔحذٚد دس وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ ثب ثشخی اص 

سػٕی ػبصٔبٖ ٚ یب ػیؼتٓ سػٕی استجبعبت  وؼت ٚ وبس ٚ ثبصاسیبثی، تبحیشات وبسآفشیٙبٖ، فمذاٖ ػبختبس

فالٜٚ ثش  .ٔٛارٝ ٔی ؿٛ٘ذ، ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ ثشای وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ ٔٙبػت تش اػت

ٔٛاسد ٔغشح ؿذٜ، فّٕىشد ؿشوت ٞب دس یه ثؼتش وبسآفشیٙب٘ٝ تٛػظ تئٛسی ٞب ٚ فشآیٙذٞب ٚ اثضاسٞبی اكّی 

ی فُٕ ٕ٘ی وٙذ ٚ ٘یض سٚیىشد وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ ثٝ خٛث

 .(Hacioglu et al.,2012) ثشای ثبصاسیبثی ٕٔىٗ اػت تب ثب تئٛسی ٞب ٔتٙبػت ٘جبؿذ

ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ ثٝ فٙٛاٖ الذأی ٔٛحش ٚ یب ا٘غجبق تئٛسی ثبصاسیبثی ثشای ٘یبصٞبی ٞش وؼت ٚ وبس وٛچه 

ثشخی اص ٔحممیٗ ایٍٙٛ٘ٝ اػتذالَ ٔی وٙٙذ وٝ ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ ٔی تٛا٘ذ ثٝ  دس حبِیىٝ .تقشیف ٔی ؿٛد

فٙٛاٖ فقبِیت ٞبی ثبصاسیبثی دس یه ٘مـٝ ی رٞٙی وبسآفشیٙب٘ٝ، ثذٖٚ دس ٘ؾش ٌشفتٗ ا٘ذاصٜ یب فٕش ؿشوت دس 

ٞبی وٛچه ٚ أب ایٗ أش پزیشفتٝ ؿذٜ اػت وٝ ایٗ ٔفْٟٛ ثٝ ٚیظٜ دس ثؼتش وؼت ٚ وبس .٘ؾش ٌشفتٝ ؿٛد

دس ٚالـ ایٍٙٛ٘ٝ اص وؼت ٚ وبسٞب لبدس٘ذ تب ثش سٚی ٔضایبی وٛچه ثٛد٘ـبٖ ػشٔبیٝ .ٔتٛػظ ٔتٙبػت اػت 

 .(Hacioglu et al.,2012) ٌزاسی وٙٙذ

ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ ٔی تٛا٘ذ ثب ایزبد وبسثشدٞبی خٛد ثشای فٙبكش آٔیختٝ ثبصاسیبثی ثبفج ٔٛفمیت ؿشوت 

ف ؿشوت ثبیذ ٔتٕشوض ثش لیٕت ٞب ثشای تـٛیك یه سفتبس خبف اص ٔـتشیبٖ دس ٚالـ اٞذا .ؿٛد

اػتشاتظی ٞبی لیٕت ٌزاسی ٘یض ثبیذ ثش پبیٝ ی اسصؽ ثبؿذ تب ٌضاسٜ ی اسصؽ وّی سا وٝ تٛػظ ثخؾ .ثبؿذ

حذاوخش ٔمذاس خاللیت ٚ ٘ٛآٚسی دس حیغٝ ی  دس ٚالـ، .ٞبی ٔختّف دسن ؿذٜ اػت سا ثٝ دػت ثیبٚسد

دس ایٗ ساثغٝ ٘یض ثبیذ دس ٘ؾش داؿت وٝ لیٕت  .دسثبسٜ ی ػبختبس لیٕت دس ایٙزب الصْ اػت تلٕیٓ ٌیشی

تقییٗ ػغح لیٕت ثیـتش سٚیىشدی وبسآفشیٙب٘ٝ  .ٔغّٛة ٕٔىٗ اػت ثش فّٕىشد ٔحلَٛ تبحیشٌزاس ثبؿذ

شای دسن ایٗ أش فالٜٚ ثش ایٗ، ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ یه اثضاس ثبِمٜٛ ث .(Maiti,2006)اػت)ٕٞب٘ٙذ خاللیت(

اػتشاتظی ثبصاسیبثی  .اػت وٝ چٍٛ٘ٝ ؿشوت ٞبی ثیٗ إِّّی ثب ٔٙبثـ ٔحذٚد دس ثشاثش ٔتلذیبٖ ٔمبثّٝ ٔی وٙٙذ

 .(Hallback and Gabrielsson,2013)٘ٛآٚسا٘ٝ ٕٔىٗ اػت اسصؿی ٚیظٜ دس ایٗ ؿشوت ٞب ثبؿذ

ثٟشٜ ثشداسی اص فشكت ٞب ثشای ثذػت آٚسدٖ ( ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ سا ؿٙبػبیی ٚ 2002ٔٛسیغ ٚ ٕٞىبساٖ)

دس ٚالـ  .ٚ حفؼ ٔـتشیبٖ ػٛدآٚس اص عشیك سٚیىشدٞبی ٘ٛآٚسا٘ٝ ثشای ٔذیشیت سیؼه تقشیف وشدٜ ا٘ذ

ثبصاسیبثی وبسآفشیٙب٘ٝ یه ٌشایؾ ػبصٔب٘ی ثب داؿتٗ ٞفت ثقذ اػبػی ٔـخق ٔی ؿٛد وٝ فجبستٙذ اص : 
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، افٕبَ ٘فٛر 5، وخشت ٔـتشی4، ٘ٛآٚسی3ه پزیشی ٔحبػجٝ ؿذٜ، سیؼ2، تٕشوض ثش فشكت ٞب1فقبِیت)ٔحیغی(

( اثقبد ثبصاسیبثی 2006ٞٓ چٙیٗ ٔیتی ) .(Hacioglu et al.,2012)ٔی ثبؿذ 7، ٚ خّك اسصؽ6دس ٔٙبثـ

، سیؼه پزیشی ٔحبػجٝ ؿذٜ، پٛیبیی 8سا ؿبُٔ وخشت ٔـتشی، ٘ٛآٚسی پبیذاس، ا٘قغبف پزیشی اػتشاتظیه

 .ٛر دس ٔٙبثـ ٔی دا٘ذٔحیغی ٚ ٘ف

ٚالـ ٔی تٛاٖ ایٍٙٛ٘ٝ اػتذالَ وشد وٝ ایٗ ٔٛضٛؿ دس حیغٝ ی ثبصاسیبثی دس وؼت ٚ وبسٞبی وٛچه ٚ  دس 

دس وـٛس ٔب ٘یض حُ ٔـىُ ثیىبسی دس ٔیبٖ ٔذت  .ٔتٛػظ ،ٍٞٙبٔیىٝ سفتبس وبسآفشیٙب٘ٝ داس٘ذ ثٝ وبس ٔی آیذ

 .بٞؾ دٞذ ٚ سوٛد ٚ تٛسْ التلبدی سا ٞٓ وٙتشَ وٙذٔی تٛا٘ذ تجقبت ارتٕبفی ٘بؿی اص ایٗ پذیذٜ سا و

عشحٟبیی وٝ دس ػبِٟبی ٌزؿتٝ ارشا ؿذٜ اػت، ثیـتش ٔتٕشوض ثش تٛػقٝ ثٍٙبٜ ٞبی ثضسي تِٛیذی ثٛدٜ ٚ 

 .(1391وٕتش ثش اؿتغبَ اص عشیك ثٍٙبٟٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ تٛرٝ ٌشدیذٜ اػت )حؼیٗ صادٜ ٚ ٕٞىبساٖ،

 ثٝ ٘ٛؽٟٛس ٞبی ثٍٙبٜ ٘خؼت اػتشاتظیِ وبسآفشیٙب٘ٝ ثبصاسیبثی فٙٛاٖ ثب خٛد ی ( ٔمب2001ِٕٝٞىبسا٘ؾ) ٚ ِٛدیؾ

 ثب ٞٓ ثبصاسیبثی، آٖ فبُٔ ٔحٛسیت ثٝ فٙبٚسی فبُٔ ٔحٛسیت اص ٘ٛؽٟٛس ثٍٙبٟٞبی ٔٛفمیت تغییش پبسادایٓ

 .اػت پیـشفتٝ سیٟبیفٙبٚ ٔجتٙی ثش ٞبی ثٍٙبٜ ثش تبویذ ٞب، آٖ ثشسػی تٕبیض ٚرٝ  .پشداختٝ ا٘ذ وبسآفشیٙب٘ٝ دیذٌبٜ

 ؿذٜ ٔقغٛف ثٍٙبٜ ٔٛفمیت ٚ اٞذاف ثشد ثشای پیؾ فٙبٚسا٘ٝ فٛأُ ثش ٚیظٜ تٛرٝ ثٝ پظٚٞؾ ایٗ دس ٔحممبٖ 

 فٙبٚسا٘ٝ كشفب ٔحٛسیت ثب ػٍٛ٘شی یه ٘ٛفی ؿبٞذ ایٗ تحمیك دس وٝ وشد لجَٛ ثبیذ ٘مبدا٘ٝ ٍ٘بٞی ثب.ا٘ذ

 .ٞؼتیٓ

 فٕٛٔی ٞبی ثٍٙبٜ  دس ارتٕبفی ثبصاسیبثی ٔٙؾش اص ثبصاسیبثی ٚ یوبسآفشیٙ استجبط تجییٗ ثٝ ( ٘یض2004ؿبٚ )

 اسایٝ وبسآفشیٙب٘ٝ ثبصاسیبثی ا٘زبْ فقبِیتٟبی ثشای یبفتٝ ػبصٔبٖ چبسچٛثی ٚ ػبختبس أب .اػت پشداختٝ غیشا٘تفبفی

 .اػت ؿذٜ اوتفب ٔٛضٛؿ عشح حذ دس ٚ ٘ىشدٜ

 های رفتار مکانی و کارکردی نظریه

ی ٌزؿتٝ،  استجبط ثیٗ ٔىبٖ ٚ وبسوشدٞبی كٙقتی ٚ وبسخب٘ٝ ای ثضسي ٔمیبع دس ػغح دس تئٛسی ٞبی ٔىب٘

٘مؾ فشضٝ خذٔبت ٚ وبالٞب تٛػظ ؿشوت ٞب ٚ  (،:hualachain & Leslie, 2007 1581)ٚ ٔٙغمٝ ای ّّٔی

كشفٝ ٘یض  (ٚ kantola, 2007: 4)حُٕ ٚ ٘مُ،  فبكّٝ ٚ خٛؿٝ ای ؿذٖ ثشای وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب  ، تِٛیذ وٙٙذٌبٖ

 .ٔٛسد تأ ویذ ثٛدٜ ا٘ذ ٞبی ٘بؿی اص ٔمیبع

ٞبی ٘یشٚی وبس اص عشیك ٘ضدیه  وبٞؾ ٞضیٙٝ ،ٌضیٙی ایٗ خذٔبت، دػتشػی ثٝ خذٔبت ٕٞچٙیٗ دس ٔىبٖ

ی ٘ٛپب ٚ ٔزبٚست ثب ػبیش ؿشوت ٞب  (،Leslie & Hualachain, 2007: 1581ٓ)ثٟ ؿشوت ٞب ٚ كٙبیـ ؿذٖ

دس ادأٝ،  تمبضبی ثبصاس ثشای خذٔبت ،   .ا٘ذ ٟٔٓ تّمی ؿذٜ(Ibid,: 1582)ثشای افضایؾ ثٟشٜ ٚسی٘ٛآٚس 

(، Hualachain & Leslie,:1583ٔحلٛات)دػتشػی ثٝ ٔـتشیبٖ اص عشیك سٚاثظ چٟشٜ ثٝ چٟشٜ ٚ رزاثیت 

                                                           
1
 Proactiveness 

2
 Opportunity focus 

3
 Calculated risk-taking 

4
 Innovativeness 

5
 Customer Intensity 

6
 Recourse leveraging 

7
 Value creation 

8
 Strategic flexibility 
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دػتشػی ثٝ ٔـتشیبٖ ٔحّی ،كشفٝ ٞبی دس  ,Rocco) 2006,6)ٞبی ثیشٚ٘ی ؿٟشٞب وشیذٚسٞبی اكّی ٚ حّمٝ

)تىِٙٛٛطی اعالفبت ٚ IT ٝ ٔحُ ارتٕبؿ ٘یشٚی وبس ٔتخلق ٚ ثبصاس ٔـتشیبٖ،  اػتفبدٜ اصتزٕـ ،دػتشػی ث

٘ضدیىی ٚ ساثغٝ ثب ٔىبٖ فقبِیت ٞبی تِٛیذی ٚ كبدساتی وبال ٚ  .اص إٞیت ثشخٛسداس ثٛدٜ ا٘ذ استجبعبت(

ثیـتش ٘بؿی  وؼت ػٛد (Coffey & Bailly, 1991: 109 )وبٞؾ ٞضیٙٝ ٞب ٚ ػشفت دس اسائٝ خذٔبت، خذٔبت 

اص فٛأّی ٞؼتٙذ وٝ دس ٔىبٖ ٌضیٙی ٚ سفتبس ٔىب٘ی ؿشوت  ٚ اػتمشاس دس ٔٙبعك وال٘ـٟشی ٟٔٓ اص ٔزبٚست

 .(2)رذَٚتّمی ٔی ؿٛ٘ذ  ٟٔٓ ٚ ثٙیبدیٗ  ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚس  ٞبی

اص ٟٕٔتشیٗ  یدػتشػی ثٝ ثبصاسٞبی ّٔ ٔمیبع خشدتشإِّّی ٚ دس  ٖ دػتشػی ثٝ ثبصاسٞبی ثیٗالدس ٔمیبع و

،  ٚ ثبصاس ، دػتشػی ثٝ ٔـتشیؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚس .ٞؼتٙذ ٘ـٟشٞبالدس وؿشوت ٞب   فٛأُ تٕشوض ٔىب٘ی

 & Shearmur .) .وٙٙذٌضیٙی خٛد تجقیت ٔی ٚ ٟٔبست وبسوٙبٖ دس ٔىبٖق ٔشوضیت ثبصاسٞب، ٚ تخل

doloreux: 19-20 .111  ٔٛالسات  اضبفٝ وشدسا ٘یض (یٔـتش)ثبیذ لیٕت صٔیٗ ٚ دػتشػی ثٝ ثبصاس ( ثٝ ایٗ ٔٛاسد

ای خبسری ٚ  تب حذ صیبدی ثٝ استجبط ؿجىٝ ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚس ٌضیٙی ا٘ذ وٝ ٔىبٖ ثش ایٗ فمیذٜٚ وّٛد 

  ( (Moulaert & Gallouj, 1993: 104 داسد داخّی ثؼتٍی

 ٞب اص: ٌضیٙی آٖ ٔىبٖ

 پٛیبیی فضبیی ٚ ثخـی ثبصاسٞب - 1

 ,Moulaert & Gallouj .)وٙٙذٚ چٙذ فب وتٛس اكّی دیٍش تجقیت ٔیؿشوت ٞب  ایربیٍبٜ ّٔی یب ٔٙغمٝ- 3 

 ) ای دس سفتبس ٔىب٘ی آٟ٘ب داسد پیـشفتٝ؛ ٘مؾ فٕذٜ الصْت الٚرٛد صیشػبختٟب ٚ تؼٟی ِزا  (151-152 :1995

Derud & Pereira -der, 2009:26) 
ثٝ ػٕت حٛٔٝ  ؿضوت ٞب ٚ كٙبیـ«ٞؼتٝ ای ؿذٖ ٔذَ چٙذ »ٔقتمذ اػت دس  (1985) 1دا٘یّض ٘یض ٔقتمذ اػتا٘یّض د

 ثبلی ٔی ٔب٘ٙذ« CBD» ٞب ٚ ٔشا وض پیشأٛ٘ی ٌؼتشؽ ٔییبثٙذ، ِیىٗ ٔشاوض اكّی آٟ٘ب ٕٞچٙبٖ دس ٔشا وض اكّی ؿٟش ٚ

ثشخی   .(ibid: 4 )، ٔحذٚدیتٟبیی دس ٌضیٙؾ ٔىبٖ یبثی خٛد ٘ذاس٘ذ ICTثب ٌؼتشؽ  (،Illeris, 1996)ثٝ ٘ؾش ایّشیغ

ی ص٘ذٌی ؿشوت ٞب،  ثشخٛسدٞبی اِٚیٝ،  ٚیظٌی ٞبی ٔىبٖ ٚ ػبختٕبٖ،   ٞـٍشاٖ دالیُ دیٍشی ٔب٘ٙذ دٚسٜاص پظٚ

لشاسدادٞبی پیٕبٖ وبسی رضء، ؿشایظ التلبدی، تبسیخی ٚ فشٍٞٙی ٔىبٖ سا دس ا٘تخبة ٚ اػتمشاس ؿشوت ٞب ٟٔٓ تّمی  

 (ibid: 4-8)ٔیىٙٙذ

دس وال٘ـٟش، خذٔبت پیـشفتٝ سا دس دػتشع ٔـتشیبٖ دس  ICTشػبختٟبی تشیٗ ؿجىٝ ٞب ٚ صی دس ٟ٘بیت تزٕـ پیـشفتٝ

،  (رٟب٘ی ٚ ثیٗ إِّّی، ؿشوت ٞبی ثضسي ) اص ٘ؾش وبسوشدی .(1380: 392كشافی ،)دٞذ رغشافیبیی پشاوٙذٜ لشاس ٔی

ػقٝ یبفتٝ % آٟ٘ب دس ؿٟشٞبی وـٛسٞبی ت80ٛثیؾ اص  .اص ػّؼّٝ ٔشاتت ؿٟشٞبی رٟب٘ی ثشای اػتمشاس تجقیت ٔیىٙٙذ

 .٘یؼت ؿٟشٞب خبسد اص  دس ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ِیىٗ ایٗ ثٝ ٔقٙبی فذْ ؿىُ ٌیشی  .(GaWc, 2011)ٔؼتمش ؿذٜ ا٘ذ 

وٝ ٔشثٛط ثٝ پشاوٙذٌی ؿشوت ٞبی  1 ٘مـٝسا دس  ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٌضیٙی ٔزٕٛؿ فٛأُ ٔٛحش دس سفتبس ٚ ٔىبٖ دس

  .(1)٘مـٝ .ایٓ كٝ ٕ٘ٛدٜالخ ،٘ٛپب دس ؿٟش تٟشاٖ اػت
ٔیضاٖ ٘یبص ؿشوت ثٝ ثشخٛسدٞبی چٟشٜ ثٝ  لیٕت صٔیٗ ٚ اربسٜ ثٟبی تزبسی/ اداسی ٚ ٔبِیبت

 چٟشٜ

 دػتشػی ثٝ صیشػبختٟبی پبیٝ

                                                           
1
 . Daniels.  
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ارتٕبفی، التلبدی، )ٚیظٌی فضبی ا٘تخبة ؿذٜ 

 (فضبیی

 دػتشػی ثٝ ثبصاس ٚ ٔـتشی خذٔبت ITٔیضاٖ ثشخٛسداسی ٚ اػتفبدٜ اص 

ٔبتی وٝ تٛػظ ؿشوت اسائٝ ٘ٛؿ خذ .ػیبػت ٚ اٞذاف ؿشوتٟب 

 یـٛدٔ

 ٚرٛد ؿشوتٟبی تِٛیذی

أىبٖ دػتشػی ثٝ ٘یشٚی وبس  ؿشوت (تقذاد ؿبغّیٗ)ا٘ذاصٜ  اػتفبدٜ اص خذٔبت ؿٟشی/ ٔحّی

 ٔتخلق

 ٞبی دس ٔمیبع كشفٝ CBDٔیضاٖ فبكّٝ اص  دػتشػی ثٝ فشكتٟبی پظٚٞؾ ٚ تٛػقٝ

 تمبضبی ثبصاس/ ٔـتشی ػبَ ؿشٚؿ فقبِیت (تقذاد ؿبغّیٗ) (ٔـتشی)ا٘ذاص٠ ؿشوت ٚ تِٛیذوٙٙذٜ 

 ٔزبٚست یب دٚسی اص ػبیش ؿشوتٟب ٔٙجـ ػشٔبی ٍٞزاسی ؿشوت (اكّی/ فشفی)ٔشوض ثٛدٖ یب ؿقجٝ ثٛدٖ ؿشوت 

تغییشات ػبصٔب٘ی ٚ ػبختبسی دس ا٘ذاصٜ ٚ ٘ٛؿ وبس 

 ؿشوتٟب

 لذست سلبثتی ٚ ؿٟشت ؿشوت ٞب لٛا٘یٗ ٚ ٔمشسات ؿٟشی

 هاگسینی شرکت اکتورهای مکانیرها و فمتغ .1جدول 

 
 های نوپا و نوآور در شهر تهرانگسینی شرکت پراکنش ومکان.1نقشه 

 همجواری جغرافیایی مسیتی در خدمت شرکت های نوپا و نوآور

ػبصی فٙبٚسی،  ٘ٛآٚس ٖ ٚ تزبسیؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ثشای حٕبیت اص  رغشافیبییػبختبسٞبی ٔجتٙی ثش ٔزبٚست 

ای اػت وٝ ٔشاحُ ٔختّف آٖ ٔؼتّضْ ایفبء ٘مؾ ثبصیٍشاٖ ٔختّف ثب  پیچیذٜ ٚ چٙذٔشحّٝ فشآیٙذی غیشخغی،

ٞبی خٛد ثٝ حٕبیتٟبیی اص  ػبصی فٙبٚسی ٞب دس ٔؼیش تزبسی اص ػٛی دیٍش، كبحجبٖ ایذٜ .تٛإ٘ٙذیٟبی ٔتفبٚت اػت

، دػتشػی رغشافیبییثش ٔزبٚست رٙغ تأٔیٗ ٔبِی، ٔـبٚسٜ، تأٔیٗ فضبی وبس ٚ غیشٜ ٘یبص داس٘ذ ٚ ػبختبسٞبی ٔجتٙی 

دس ٘ؾبْ ّٔی ٘ٛآٚسی، ٟ٘بدٞبی  .ٞبی ٔـبثٝ ٚ ٘یض ٔٙبثـ ٔبِی ٚ فیضیىی سا تؼٟیُ ٔیىٙذ آٟ٘ب ثٝ ٔٙبثـ دا٘ـی ٚ تزشثٝ

ػبصی، ٔتٙبػت ثب ٘یبص كبحجبٖ  ای خبف اص فشآیٙذ تزبسی ٔختّفی دس ایٗ ساػتب ؿىُ ٌشفتٝ وٝ ٞشیه دس ٔشحّٝ

ٚوبس  ٕٞضٔبٖ ثب سؿذ ؿشوت دس دٚسٜ فٕش خٛد، ٔخبعشٜ وؼت .ایذٜ ٚ ؿشوتٟبی ٘ٛپب الذاْ ثٝ حٕبیت اص آٟ٘ب ٔیىٙذ
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ٔتٙبػت ثب ایٗ تغییش ٘یبصٞب ٚ  .وبس افضایؾ ٔییبثذ ٚ ٌشی وبٞؾ ٔییبثذ ٚ ثشفىغ اسصؽ وؼت ٚ ٘یبص ؿشوت ثٝ ٔشثی

حٕبیتی دِٚتی ٚ خلٛكی ٔتفبٚتی دس ساػتبی ایزبد فضبی ٔٙبػت ثشای ٕٞزٛاسی  ٚوبس، ٟ٘بدٞبی ؿشایظ وؼت

وبس صیبد اػت،  ٚ ٌیشی ٚ سؿذ ؿشوت، وٝ ٔخبعشٜ وؼت دس ٔشاحُ اِٚیٝ ؿىُ .ؿشوتٟب ٚاسد فُٕ ٔیـٛ٘ذ

ٞبی خلٛكی ٚ ٔشاوض سؿذ، ٘مـی پشسً٘ داس٘ذ ٚ ثب خذٔبت ٔشثیٍشی، ٔـبٚسٜ ٚ تأٔیٗ فضبی وبس  دٞٙذٜ ؿتبة

پغ اص آٖ دس ٔشحّٝ تِٛیذ ٔحذٚد،  .وٙٙذٞبی ٘ٛپب حٕبیت ٔیٞبی فٙبٚس ٚ ؿشوت ٞضیٙٝ اص تیٕٟب، ٞؼتٝ ؿتشاوی/وٓا

اِتحلیُ ٔشوض  پبسوٟبی فّٓ ٚ فٙبٚسی فضبی ٔٙبػت ثشای اػتمشاس ؿشوتٟب )ؿبُٔ ؿشوتٟبی ثضسي ٚ ؿشوتٟبی فبسك

ؿٟش فّٕی ٚ ٔٙغمٝ ٚیظٜ فّٓ ٚ فٙبٚسی، تٕبٔی  تحمیمبتی، ؿٟشن فٙبٚسی، -ؿٟشن فّٕی .سؿذ( سا فشاٞٓ ٔیىٙذ

ؿٟشوٟبی كٙقتی ٘یض، دس ٔشاحُ سؿذ، ٌؼتشؽ ٚ ثّٛك ؿشوتٟبی ثضسي  .ٔشاحُ دٚسٜ فٕش ؿشوتٟب سا پٛؿؾ ٔیذٞٙذ

ٞبی ٔختّف  ِزا دس ایٗ لؼٕت، ثٝ تـشیح ٌٛ٘ٝ .كٙقتی، فضبی ٔٙبػت ثشای اػتمشاس ٚ فقبِیت آٟ٘ب سا فشاٞٓ ٔیىٙٙذ

 .پشداصیٓایٗ ٟ٘بدٞب ٔی

ٞبی سلبثتی -عشیك استمبی ٔضیت اصٞبی دس ٔمیبع  كشفٝ ٚٞبی دس ا٘جبؿت  ، ثٝ ٔفْٟٛ إٞیت كشفٝیٗ ٔٛضٛؿا

 .ٔٙغمٝ ای اػتٞبی ٘ؼجی -ٔضیت

ن، ٔزبٚست ثب ال،تٛرٝ ثٝ ثٟبی اربسٜ ٚ فشٚؽ أ CBD دػتشػی ثٝ ؿجىٝ حُٕ ٚ ٘مُ آػبٖ ٚ ػشیـ، ٔزبٚست ثب

،ٔزبٚست ثب ٔـتشی اص ٟٕٔتشیٗ فب وتٛسٞب دس  ICT ٚ ارتٕبفی ؿٟش، دػتشػی ثٝ خذٔبتاداسات ٚ ٟ٘بدٞبی التلبدی 

 .( 1رذَٚ )ا٘ذ ثٛدٜ ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚس ٌضیٙی ؿشوتٟبی ٔىبٖ

 حاصل از همجواری جغرافیایی منافع-3شکل

 
 رهای تسهیل کننده عملکرد مجاورت محیطیمتغی

 2005ٌشدد وٝ دس ػبَ  دس آٔشیىب ثشٔی «ٚای وبٔجیٙبتٛس»ثٝ ثش٘بٔٝ خلٛكی  وٙٙذٜ ٞب تؼٟیٌُیشی  تبسیخچٝ ؿىُ

ٞبی ٔـبثٝ فشاٚا٘ی دس ٘مبط رغشافیبیی ٚ  ]پغ اص آٖ ثش٘بٔٝ. 9ثشای  ؿشوتٟبی ٘ٛپبی حٛصٜ دیزیتبَ ؿىُ ٌشفت ]

ٞبی ٌشٚٞی ثب ٔذت صٔبٖ  ، ػبختبسی ثشای ارشای ػشیـ ثش٘بٔٝ وٙٙذٜ ٞب تؼٟیُ .  ثخـٟبی ٔختّف ارشا ؿذٜ اػت

ٞب ثٝ  دسثشداس٘ذٜ تأٔیٗ ػشٔبیٝ اِٚیٝ، ایزبد استجبعبت، ٔشثیٍشی ٚ آٔٛصؽ، ثشٌضاسی سٚیذاد اسائٝ ایذٜ ٔـخق،

ٔقٕٛالً  وٙٙذٜ ٞب تؼٟیُ .(Cohen, 2013)ٌزاس دس ساػتبی تؼشیـ سؿذ تیٕٟب، ٌشٟٚٞب ٚ ؿشوتٟبی ٘ٛپب اػت  ػشٔبیٝ

 ٌیش٘ذ: ش ٔیدٚ فبص سا ثشای حٕبیت اص كبحجبٖ ایذٜ ٚ ؿشوتٟبی ٘ٛپب دس ٘ؾ



 222... مسیتی: جغرافیایی -مکانی جواری هم

  .: دس ایٗ فبص فضبی اداسی ٚ خذٔبت آٔٛصؿی ثٝ ٔتمبضبٖ اسائٝ ٔیـٛدوٙٙذٌی تؼٟیُ پیؾ-1

: دس ایٗ فبص خذٔبت ٌؼتشدٜ ؿبُٔ آٔٛصؽ، ٔشثیٍشی )دػتشػی ثٝ ؿجىٝ ٌؼتشدٞبی اص ٔـبٚساٖ وٙٙذٜ ٌی تؼٟیُ-2

ِیٝ )ٞضیٙٝ فضبی وبس ٚ أىب٘بت ػبخت ٞب ٚ ػشٔبیٝ اٚ ٚوبس(، ٞضیٙٝ ٞبی ٔختّف وؼت ٚ ٔشثیبٖ خجشٜ دس حٛصٜ

ػبصی ثٝ تیٕٟبی  ٞبی ؿجىٝ ٔذَ، ٔٛاد اِٚیٝ، ٞضیٙٝ غزا، ٔشثی ٚ ٔـبٚس تیٓ، ٞضیٙٝ استجبعبت(، فضبی وبسی، فشكت

ٞب ٚ ػبختبسٞبی ٔـبثٝ ٔتٕبیض ٔیىٙذ، ثٝ  وٝ آٖ سا اص ػبیش ثش٘بٔٝ وٙٙذٜ ٞب تؼٟیُپٙذ ٚیظٌی اكّی  .٘ٛپب اسائٝ ٔیـٛد

  .(Miller, & Bound. 2011)اػتؿشح صیش 

  :فشآیٙذ دسخٛاػت آصاد ٚ اِجتٝ سلبثتی

 اِٚیٝ ٔقٕٛالً دس لجبَ دسیبفت ػٟبْ خیّی وٓ؛  ػبصی ػشٔبیٝ پیؾ فشاٞٓ – 2 

 -ٞبی وٛچه، ٘ٝ افشاد؛  تٕشوض سٚی تیٓ -3

 ؿذٜ؛  سیضی پـتیجب٘ی ثب صٔبٖ ٔحذٚد، ٕٞشاٜ ثب ٔشثیٍشی دلیك ٚ سٚیذادٞبی ثش٘بٔٝ -4

وٙٙذٜ ٌی  تؼٟیُٚ  وٙٙذٜ تؼٟیُ اص ؿشوتٟبی ٘ٛپب وٝ ٕٞضٔبٖ ٚ ٕٞشاٜ ثب ٞٓ ٔشاحُ پیؾ« ٌشٟٚٞبیی»پـتیجب٘ی اص  -5

 .ٌزاس٘ذ سا پـت ػش ٔی

 ٞب ٚ ٔٙبفقی وٝ ثشای ؿشوتٟبی ٘ٛپب داسد، ٔٙبفقی ٘یض ثشای ػبیش ثبصیٍشاٖ ثْٛفالٜٚ ثش حٕبیت وٙٙذٜ ٞب تؼٟیُ 

دس چٙذ دفتش وبسی ا٘زبْ ٔیـٛد ٚ ثب تأٔیٗ فضبی  وٙٙذٜ ٞب تؼٟیُفقبِیت  ). 1)رذَٚ  ػبصٌبٖ فٙبٚسی ثٝ ٕٞشاٜ داسد

ٞب سا ثشای تیٕٟب ٚ ؿشوتٟبی ٘ٛپب فشاٞٓ ٔیىٙذ ٚ اص ػٛی  وبس فٕٛٔی ٚ اؿتشاوی، اص یه ػٛ أىبٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ

 ٔٙذی اص ػبیش ٔضایبی ٚ ثٟشٜٞب  ٌزاسی ایذٜ دیٍش، ضٕٗ اسائٝ خذٔبت آٔٛصؿی ٚ ٔشثیٍشی ثٝ آٟ٘ب أىبٖ ثٝ اؿتشان

سٚی كبحجبٖ ایذٟٞبی ٘ٛ ٚ ؿشوتٟبی  تؼٟیُ وٙٙذٜ ٞبٞبی حٕبیتی  ٞب ٚ ثش٘بٔٝػیبػت .ٔزبٚست فیضیىی سا ٔیذٞذ

 ا٘ذ، ثب ٔخبعشٜ صیبدی ٔٛارٝ ٚوبس ٟ٘بیی ٚ دسآٔذصایی پبیذاس دػت ٘یبفتٝ ٘ٛپبیی ٔتٕشوض ؿذٜ وٝ ٞٙٛص ثٝ ٔذَ وؼت

تؼٟیُ وٙٙذٜ  ، دس دٚسٟٞبی پیؾتؼٟیُ وٙٙذٜ تیٕٟب ٚ ؿشوتٟبی ٔؼتمش دس  .ٜ ٘یبص داس٘ذا٘ذ ٚ ثٝ ٔشثیٍشی ٚ ٔـبٚس

تؼٟیُ وٙٙذٌی ٞبی آٔٛصؿی ٔشتجظ سا پـت ػش ٔیٍزاس٘ذ ٚ دسٟ٘بیت دس پبیبٖ دٚسٜ  ، دٚسٜتؼٟیُ وٙٙذٜ ٌیٚ ٌی 

سائٝ ٔیىٙٙذ ٚ دس كٛست تأییذ، ٌزاساٖ ا ٚوبس خٛد سا ثشای ػشٔبیٝ ٌزاس، ایذٜ ٚ ٔذَ وؼت عی رّؼٝ اسائٝ ثٝ ػشٔبیٝ

تؼٟیُ یىی اص ٔؼبئُ ٟٔٓ دس  .ٚوبس سا رزة ٔیىٙٙذ ثب ٚاٌزاسی ثخـی اص ػٟبْ خٛد ػشٔبیٝ الصْ ثشای تٛػقٝ وؼت

 .ٌزاساٖ ؿىُ ٔیٍیشد ٚ ػشٔبیٝتؼٟیُ وٙٙذٜ ٟٕٔتشیٗ استجبط ثیٗ  .، تقبٔالت ثیٗ ؿجىٝ ریٙفقبٖ اػت وٙٙذٜ ٞب

ٌزاساٖ، ػشٔبیٝ اِٚیٝ الصْ  ٌزاساٖ فشاٞٓ ٔیىٙذ ٚ ػشٔبیٝ ٌزاسی رزاثی ثشای ػشٔبیٝ فشكتٟبی ػشٔبیٝتؼٟیُ وٙٙذٜ 

دس ػغح رٟبٖ ثب  تؼٟیُ وٙٙذٜ ٞبتقذاد  (Bone, Allen, & Haley, 2017)ثشای ؿشوتٟبی ٘ٛپب سا تأٔیٗ ٔیىٙٙذ

تؼٟیُ  10000ثیؾ اص ثٝ  2014دس ػبَ تؼٟیُ وٙٙذٜ  200ػشفت ثؼیبس صیبدی دس حبَ افضایؾ اػت ٚ اص وٕتش اص 

فٕذتبً ٟ٘بدٞبیی خلٛكی ٞؼتٙذ ٚ دِٚتٟب فٕذتبً اص عشیك تأٔیٗ  تؼٟیُ وٙٙذٜ ٞب .سػیذٜ اػت  2018دس ػبَ وٙٙذٜ 

ثش٘بٔٝ تأٔیٗ »ٚوبسٞبی وٛچه آٔشیىب اص عشیك  ثشای ٔخبَ، اداسٜ وؼت .حٕبیت ٔیىٙٙذ تؼٟیُ وٙٙذٜ ٞبٔٙبثـ ٔبِی اص 

ٔیّیٖٛ دالسی ثٝ  5/2ربیضٜ ٘مذی  2014ذاْ ثٝ حٕبیت اص آٟ٘ب ٔیىٙذ ٚ دس ػبَ ال«  تؼٟیُ وٙٙذٜ ٞبٔبِی سؿذ 

٘یض دس پیـیٙٝ « وبسخب٘ٝ ٘ٛآٚسی»ثٝ تبصٌی ٔفْٟٛ  ((Ortmans, J,2016ػبصٔبٖ ٔشتجظ اسائٝ وشدٜ ثٛد 50ٌشٚٞی ؿبُٔ 

پیشأٛ٘ی ؿٟشٞب ثبصػبصی ٞبی ٔتشٚوٝ لذیٕی دس فضبی  ثشای ساٞب٘ذاصی وبسخب٘ٝ ٘ٛآٚسی، وبسخب٘ٝ .ٔغشح ؿذٜ اػت
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ٌزاساٖ خغشپزیش دس آٖ ٔؼتمش ٔیـٛ٘ذ ٚ الذاْ ثٝ فقبِیت  ، ؿشوتٟبی ٘ٛپب ٚ ػشٔبیٝ تؼٟیُ وٙٙذٜ ٞبٚ احیب ٔیـٛد ٚ 

 .وٙٙذٚ تقبُٔ ثب یىذیٍش ٔی

 ٔشوض سؿذ-

اص تأػیغ  ٔشوض سؿذ ػبختبسی حٕبیتی ثشای ایزبد ثٍٙبٜ اػت وٝ ٔٙبثـ الصْ ثشای حٕبیت ٚ وٕه ثٝ ثٍٙبٟٞب پیؾ

ٔشوض سؿذ ٔتـىُ اص فضبی اػتمشاس،  .وٙذ آٚسی ٔی ٞبی اِٚیٝ فٕش آٟ٘ب سا دس یىزب رٕـآٟ٘ب یب دس عَٛ ػبَ

ٔشوض سؿذ  .اػتٞبی ٔبِی  ٚوبس ثٝ ٚیظٜ ؿجىٝ ٞبی وؼت ای ٚ استجبط ثب ؿجىٝ ٞبی ٔـبٚسٜ خذٔبت اداسی، تٛكیٝ

یـٛد وٝ وبسوشدٞبیی ٔب٘ٙذ ا٘تمبَ ٚ ا٘تـبس فٙبٚسی ٚ وٕه ٔقٕٛالً ثخـی اص صیشػبختٟبی ٘ٛآٚسی وـٛسٞب ؿٙبختٝ ٔ

ػبصی ٘تبیذ تحمیمبت سا ٔحمك ٔیىٙذ ٚ ػبختبسی ساٞجشدی، ٟ٘بدی ٚ فّٕیبتی ثشای تٕشوض سٚی تٛػقٝ  ثٝ تزبسی

 ,Mansano)ٔٙبعك ٚ وـٛس ثب ٕٞىبسی ؿشوبی ٔشوض )دا٘ـٍبٟٞب ٚ دِٚت( اص عشیك تـٛیك وبسآفشیٙی ٘ٛآٚسا٘ٝ اػت

& Pereira, 2016)  ُوٝ ٔشاوض ( 1ٔزٕٛفٝ خذٔبت ٔشاوض سؿذ سا ٔیتٛاٖ دس لبِت ٞشٔی ثب ٞفت عجمٝ اسائٝ وشد )ؿى

افضٚدٜ ثیـتشی  سؿذ، اغّت ثٝ خذٔبت ٘ضدیه ثٝ لبفذٜ ٞشْ تٛرٝ ٔیىٙٙذ دس حبِی وٝ خذٔبت ػغٛح ثبالتش، اسصؽ

 :ا٘ذاصی ٔشاوض سؿذ فجبستٙذ اص اٞذاف اكّی ساٜ .داسد

 ٘ك التلبد ٔحّی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی وٕه ثٝ سٚ .1

 ثؼتشػبصی ثشای تزبسیؼبصی دػتبٚسدٞبی پظٚٞـی  .2

 آٔٛختٝ دا٘ـٍبٟٞب  ایزبد صٔیٙٝ وبسآفشیٙی ٚ حٕبیت اص ٘ٛآٚسی ٚ خاللیت ٘یشٚٞبی ا٘ؼب٘ی رٛاٖ ٚ دا٘ؾ .3

 ایزبد فضبی الصْ ثشای ٌؼتشؽ ٚ سؿذ ٚاحذٞبی وٛچه ٚ ٔتٛػظ دا٘ـجٙیبٖ ٚ فٙبٚس  .4

 آٔٛختٍبٖ دا٘ـٍبٞی  ایزبد فشكتٟبی ؿغّی ٔٙبػت ٚ رزة وبسآفشیٙبٖ ٚ دا٘ؾثؼتشػبصی ثشای  .5

 تٛػقٝ ٚ تِٛیذ ٔحلٛالت ٚ فشآیٙذٞبی فٙبٚسا٘ٝ ثب لبثّیت فشضٝ ثٝ ثبصاس  .6

دس  .ٔشوض سؿذ ٔقٕٛالً دس یه ػبختٕبٖ ٔؼتمش اػت ٚ ثخـٟبی دفتشی ٚ ؿشوتٟب ٕٞضٔبٖ دس وٙبس ٞٓ فقبِیت ٔیىٙٙذ

ٚوبس ٔیتٛا٘ٙذ ثش ٔجٙبی ٌضیٙؾ  ٞبی وؼت ٝ ٘بْ پیـشؿذ ؿىُ ٌشفتٝ وٝ عی آٖ تیٕٟب ٚ ٞؼتٝٔشاوض سؿذ، دٚسٞبی ث

اِٚیٝ، پیؾ اص تجذیُ ؿذٖ ثٝ ؿشوت ثشای ٔذتی )ٔقٕٛالً وٕتش اص یه ػبَ( ثب أىب٘بت وٓ ٔؼتمش ؿٛ٘ذ ٚ آٔبدٌی 

 .س ٔٛلت ثٝ تیٕٟب اسائٝ ٔیـٛدٞبی فٕٛٔی ٚ ٔىبٖ اػتمشا دس ایٗ دٚسٜ، ٔـبٚسٜ .حضٛس دس ٔشوض سؿذ سا وؼت وٙٙذ

ؿذٜ  یبفتٝ ٚ تؼشیـ ٞب سٚؿٟبی پیـشفتٝ، تىبُٔ دٞٙذٜ دٞی اػت ٚ دس ٚالـ، ؿتبة سؿذ ٔـبثٝ ثب ؿتبة دٚسٜ پیؾ

ٞب آحبس ٔخجتی ثٝ ٕٞشاٜ  دٞٙذٜ ثٙبثشایٗ، تقبُٔ ٘ضدیه ٔشاوض سؿذ ثب ؿتبة .سؿذ دس ٔشاوض سؿذ ٞؼتٙذ ٞبی پیؾ دٚسٜ

 .داسد
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   شرکت های نوپا و نوآورجغرافیایی موفقیت  -شاخص ها و عوامل مکانی -

٘فش اص ٔذیشاٖ ؿشوت ٞبی دا٘ؾ ثٙیبٖ وٝ فٕذتب رض ؿشوت ٞبی ٔٛفك ثٛدٜ ٚ تٛا٘ؼتٝ ا٘ذ  20دس ٔلبحجٝ ثب 

تٛا٘ذ دس  ٔحلٛالت خٛد سا تزبسی ػبصی ٕ٘بیٙذ فٕذٜ تشیٗ فٛأُ ٚ ؿبخق ٞبی ٔىب٘ى ٚ رغشافیبیى وٝ ٔى

  ٘مؾ ٔٛحش داؿتٝ ثبؿذ سا ثٝ كٛست صیش تقییٗ وشدٜ ا٘ذ:  ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚسٔٛفمیت ٚ تٛػقٝ 

  ٕٞزٛاسی  دا٘ـٍبٟٞب ٚ ٔشاوض تحمیمبتى دس ٔٙغمٝ )ٟٕٔتشیٗ فبُٔ( .1

  ٔشتجظ دس ٔٙغمٝ )فبُٔ ٟٔٓ دْٚ(  highـR&D  ٚtechٚرٛد فقبِیت ٞبی  .2

  )فبُٔ ٟٔٓ ػْٛ( ٌضیٙیٖ ٔحذٚدٜ ٔىبحضٛس ؿشوت ٞبی لٛی دس  .3

 ٘ضدیىى ٚ دػتشػى ثٝ أىب٘بت حُٕ ٚ ٘مُ ٔٙبػت   .4

  ٚرٛد ٘یشٚی وبس دس ٔٙغمٝ .5

  ٘ضدیىى ثٝ ثبصاس ٔلشف داخّى  .6

  دػتشػى ثٝ ٔشاوض ٚ تبػیؼبت ؿٟشی .7

 ٕٞزٛاسی ٔشاوض كٙقتى ٚ استجبط ثب آٟ٘ب .8

ٕٞچٙیٗ ٔیضاٖ فضب ٚ صٔیٙى وٝ دس  اٚسؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛرغشافیبیى  -چٙب٘چٝ ٘تبیذ تحمیك ٘ـبٖ داد ٔىب٘ى 

ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ؿشوت ٞبی لشاس ٔى ٌیشد دس وٙبس ػبیش فٛأُ ٚ ؿبخق ٞبی فّٕىشدی ٚ ٔٛفمیت ایٗ اختیبس 

ثٝ ؿٕبس ٔى سٚد اص آ٘زبیى اػٗ ؿشوت ٞب ثٝ فٙٛاٖ یىى اص ٟٕٔتشیٗ ٚ ٔٛحشتشیٗ فبُٔ ٚ ؿبخق دس ٔٛفمیت  ٘ٛاٚس

افضایؾ دا٘ؾ ثٛٔى ٚ استمبی ػغح سفبٜ ٔٙغمٝ ای ٔى ثبؿذ ثٙبثشایٗ  ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚسؿشوت ٞبی وٝ یىى اص اٞذاف 

 آٟ٘ب:ٔٛلقیت ٔىب٘ى ٚ رغشافیبیى یب ثٝ فجبستى ٔحُ اػتمشاس 

دس ٔحُ ٚ حب٘یب دػتشػى آػبٖ ٚ ساحت ثٝ ٔشاوض فّٕى ٚ تحمیمبتى ٚ  ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚساٚال دػتشػى آػبٖ  

سی ثب ٔشاوض كٙقتى ٚ حبِخب دػتشػى آػبٖ ثٝ تبػیؼبت ٚ أىب٘بت ؿٟشی ٚ ٟٕٔتش اص آٖ دا٘ـٍبٜ ٞب ٚ ٕٞچٙیٗ ٕٞزٛا

ؿشوت ٞبی دػتشػى ثٝ ثبصاس فشٚؽ اص رّٕٝ فٛأّى ٞؼتٙذ وٝ دس ٔٛلقیت ٔىب٘ى ٚ رغشافیبیى ٚ ٔحُ اػتمشاس 

٘یبصٔٙذ یه  ،ٚ ساٜ ا٘ذاصی  لجُ اص تبػیغ ایٗ ؿشوت ٞبثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ ٔذیشیت  .تبحیش ٔؼتمیٓ داؿتٝ ا٘ذ ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚس

اص رّٕٝ ٔٛلقیت ٔىب٘ى ٚ  ؿشوتثش٘بٔٝ ٔغبِقبتى دلیك ٔىبٖ یبثى ثب دس ٘ؾش ٌشفتٗ فٛأُ ٔختّف دخیُ دس فّٕىشد 



 9911ای، سال یازدهم، شماره اول، زمستان  ریسی منطقه پژوهشی جغرافیا و برنامه –فصلنامه علمی  232

ثٝ ِحبػ ٔٛلقیت ٔىب٘ى ٚ رغشافیبیى دس اػتمجبَ اص فقبِیت  ؿشوتچشا وٝ ٔحُ اػتمشاس  .ٔى ثبؿٙذ آٖٔحُ اػتمشاس 

  .آٖ ثؼیبس ثب إٞیت ثٛدٜ اػت دس ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚس

 ؿشوت ٞبی ٘ٛاٚساص ایٙشٚ پیـٟٙبد ٔى ٌشدد ٔذیشاٖ ٚ دػت ا٘ذسوبساٖ دس ٔغبِقبت اِٚیٝ ثشای ساٜ ا٘ذاصی ٚ تبػیغ 

   .اػتفبدٜ ٕ٘بیٙذ ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛاٚساص ٔتخللبٖ فّٓ رغشافیب ثشای تقییٗ ٔحُ اػتمشاس ٚ ٔىبٖ یبثى 

 ی پژوهشینتیجه گیری و دستاورد علم

٘ٛآٚس اص دیذ سٚیىشدٞبی ٔختّف اؿبسٜ ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ دس  رغشافیبیی-دس ایٗ ٔمبِٝ، ثٝ إٞیت ٔزبٚست ٔىب٘ی

ؿذٜ ثش ٔجٙبی ٕٞزٛاسی رغشافیبیی ٚ اثضاسٞبی حٕبیتی آٟ٘ب دس ٔشاحُ  ؿذٜ ٚ ػپغ ػبختبسٞبی ٔختّف عشاحی

 .ٔختّف دٚسٜ فٕش ؿشوتٟبی ٘ٛآٚس ثشسػی ؿذٜ اػت

تحمیمبتی،  -، ٔشاوض سؿذ، پبسوٟب، ؿٟشن فّٕیتؼٟیُ وٙٙذٜ ٞبتبسٞبی ٔشتجظ ثب تٛػقٝ ٘ٛآٚسی افٓ اص تٕبْ ػبخ

أب اػتفبدٜ اص ٔضیت ٔزبٚست رغشافیبیی وٝ  .ٚرٛد داسد ایشاٖؿٟشوٟبی فٙبٚسی، ؿٟشوٟبی كٙقتی ٚ ٔٙبعك ٚیظٜ، دس 

٘بٔٝ ٚ سػبِٝ اسؿذ ٚ دوتشا  پبیبٖ ٞضاساَٖ حذٚد ٞش ػب .افضاسی ثٝ آٟ٘ب اػت، دس آٟ٘ب ضقیف اػت ثٝ ٘ٛفی ٍ٘بٜ ٘شْ

چٙذ ػبصی داؿتٝ ثبؿذ، ثبیذ ػبِیب٘ٝ  دسكذ اص آٟ٘ب أىبٖ تزبسی 10اٌش ثب فشم ثذثیٙب٘ٝ فمظ  .دفبؿ ٔیـٛد ایشاٖدس 

ٝ ػبصی داؿتٝ ثبؿذ ٚ اثضاسی ثشای حٕبیت اص ٘ٛآٚسی سا ثتٛاٖ ثش ٔجٙبی آٟ٘ب ایزبد وشد؛ و ٔٛضٛؿ لبثّیت تزبسی كذ

اص ػٛی دیٍش تضسیك  .ثٝ ثیبٖ دیٍش، ٘تبیذ تحمیمبت دا٘ـٍبٞی، تزبسی ٕ٘یـٛد .فبكّٝ صیبدی ثب ٚضـ ٔٛرٛد داسد

فٙبٚسیٟبی رذیذ ٚ ٘یض استمبء یبدٌیشی دس اػتفبدٜ اص فشكتٟبی ٘ٛآٚسی دس كٙبیـ ثب فٙبٚسی ٔتٛػظ ٚ پبئیٗ ٘یض اتفبق 

 .اػترٟی ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ٘یفتبدٜ اػت، اص ٘ؾش التلبدی احشٌزاسی ؿبیبٖ تٛ

ایٗ تٛػقٝ فیضیىی ٚ صیشػبختی، آٔبدٜ اػت وٝ دس یه دٞٝ آیٙذٜ ثب اػتفبدٜ اص پبسوٟب ٚ ؿٟشوٟب رٟـی دس ؽشفیت 

ایزبد وٙذ، ٔـشٚط ثٝ ایٙىٝ ثتٛا٘یٓ دس ایٗ ٔٙبعك سٚح ٘ٛآٚسی سا ثذٔیٓ وٝ  ایشاٖ٘ٛآٚسی، فٙبٚسی ٚ سؿذ التلبدی 

ػبصٚوبسٞبی دسٚ٘ی، تقبٔالت ثیٗ ثٍٙبٟٞب، تقبٔالت آٟ٘ب ثب ؿشوتٟبی ثیشٚ٘ی، ثب  ثٝ ٔقٙبی تٛػقٝ فضبی ٔشتجظ ثب

 .ای ٚ ٍ٘بٜ ٌؼتشدٜ ثٝ تٛػقٝ ٘ٛآٚسی دس آٖ ٔٙغمٝ اػتٞبی ٘ٛآٚسی ٔٙغمٝإِّّی، ایزبد ػیبػت ٞبی ثیٗؿشوت

 .حبئض إٞیت اػتٚ وبسوشدی،  رغشافیبیی-ی ٔىب٘ی ایٓ اص دٚ رٙجٝ أب آ٘چٝ وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ ثٝ آٖ سػیذٜ

دِٚتی سا تحت  -، وبٖ٘ٛ التلبدی رذیذی ٔجتٙی ثش فقبِیت ثخؾ خلٛكیؿشوت ٞبی ٘ٛپباص ثقذ فضبیی، - 1 

ای اػت وٝ اص ػٛی ؿشوتٟب اسائٝ  ثٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت وٝ ٔتىی ثٝ خذٔبت دا٘ؾ پبیٝوبٖ٘ٛ خذٔبت ؿشوتی فٙٛاٖ 

ی  ؿشوتی ثشای اسائٝ فقبِیت، ٔزبٚست، تشاوٓ ٚ پیٛ٘ذ ثیٗویفیت ٔحیغی، وبسوشدی، صیشػبختی، أىبٖ  .ٔیـٛد

،داسای سؿذ  80ی  ٚ ثٝ ٚیظٜ دٞٝ 1390تب  1370ٞبی ایٗ وبٖ٘ٛ عی ػبَ .خذٔبت تخللی سا ٔیؼش ٕ٘ٛدٜ اػت

  .ٌیشی ثٛدٜ اػتچـٓ

ٚ ثب ٚرٛد  دس چبسچٛة تمبضبی ّٔی ٚ ٔحّی فقبِیت ٔیىٙٙذ ؿشوت ٞبی ٘ٛپب ٚ ٘ٛآٚس اص ثقذ وبسوشدی، خذٔبت- 2

ی ؿٟشی رٟب٘ی  آٟ٘ب دس ؿجىٝ .داؿتٗ لبثّیتٟبی دا٘ؾ ٚ ٘یشٚی تخللی، وبسوشدٞبیی رٟب٘ی ؿذٜ اسائٝ ٕ٘یذٞٙذ

 .٘ذاس٘ذٞب ٘ـٟشال،حضٛس ٚ پیٛ٘ذ ؿشوتی دس فضبی ویحضٛسی ٘ذاس٘ذ ٚ دس وٙبس ایٗ ٔؼأِٝ، ؿشوتٟبی رٟب٘ی ؿذٜ

خٛد ثٝ ٔخبثٝ  رغشافیبیی– ٝ ٚرٛد آٚسدٜ اػت، أب حضٛس ٔىب٘یٞب ث أىبٖ تجبدَ رشیبٟ٘ب سا دس ؿجىٝ ICT ٌش چٝ ا

سا ثٝ فٙٛاٖ ٌشٜ اكّی، ثٝ  وال٘ـشٞبا٘ذ  ایٗ ٌشٟٞب، ٘تٛا٘ؼتٝ .ایزبد ٌشٟٞبیی ثشای تمٛیت رشیبٟ٘ب دس ؿجىٝ اػت

 ی ؿٟشی رٟب٘ی ٔتلُ وٙٙذ ؿجىٝ
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)اِٚیٗ وٙفشا٘غ ثٟؼبصی ."دس اكفٟبٖ ٔحیغی ٚ اػتمشاس كٙبیـ -، ثشسػی ٚضقیت صیؼت(1381)تبئجی، اػحبلی

  555-.564، ػبصٔبٖ ٔذیشیت ٚ ثش٘بٔٝ سیضی وـٛس، دا٘ـٍبٜ كٙقتی أیش وجیش، كق "صٔیٗ

ٔجبحخی دس تلٕیٓ ٌیشی چٙذٔقیبسٜ، فشآیٙذ تحّیُ ػّؼّٝ ٔشاتجی، ٔشوض ٘ـش دا٘ـٍبٜ ، (1381)ؼیٗلذػی پٛس، ح

 .كٙقتی أیشوجیش
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