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 ای فناورهخوشه

Technological Cluster 

 
 از نگاه تااریی   از رویکردهای مهم در فناوری است.های فناور خوشه
زمیناه ایا    ها، پیشهای صنعت  با توجه به قدمت صد ساله آنخوشه
 و های صنعت  اغلب بر مبنای قرابات جررافیاای   است. خوشه موضوع

اناد.  اقتصادی شکل گرفته و ایجاد صرفه خصوص برای کسب مزایابه
و  با تقویت جریان دانش و رونق فناوری و ناوآوری در ررصاه کساب   
هاو   کار، ضرورت همکاری و مشارکت در ای  زمینه آشکار شده و مف

سایر   بناابرای  باه  بر ای  اساس توسعه یافتاه اسات.   فناور های خوشه
باه  و های صنعت  نسبت به خوشهوجوه ممیزه آن و  تحول ای  مفهو 

 ها، اناواع و ویژگ مانند های فناوری، طور ویژه به ابعاد میتلف خوشه
 . شوداشاره م ثر بر آن ؤروامل م

 
امروزه، نقش و اهمیت فناوری و نووووری رر ققوا و سوهو ه    

حال، نقش فناوری و عینخرر و کالن پذیرفته شده اهت. رر
کوه کارکررهوا و    اهوت نوووری هنگوام  عمیو  و ابورق ش    

رهای ون رر ارسباط قا جام ه، اقتصار و صون ت مققو    کارقر
کوارییری و اشواعه فنواوری و    عمل قرای سوه ه، قوه شور. رر

کارهوای  هوای و راه رارر و شویوه  نیواز نوووری، هوازمانده   
م م تیف  قرای این امر ارائه شده اهت. قا سوجه رشود مفواهی  

هوازی و  هوازی رویکررهوای شوبکه   س امل همکاری، و پیاره
کار، این مضمون قه حوزه فناوری وارکت رر فضای کسبمش

هوای عمیو  قورای سققو      و نوووری نیز سسری یافته و شیوه
 شور.های فناوری و نوووری اهتفاره م همکاری رر زمینه

از اواهط قرن هجدهم میالری و وغواز انقوالص صون ت  کوه     
موویالری و اختوورات موسووور ق ووار   1760ون را  وغووازقرخوو  

، فناوری و نووووری قوه شوکی  روزافوزون ارز  و     رانندم 
اهمیت خور را قهبور اقتصاری و رفواه اجتمواع  نشوان راره    

-1939( و روم )1918-1914) جهووان  اول اهووت. جنوو  
کوارییری  های ساری   رر پیشرفت یسترره و قه( قرهه1945
های قزرگ های م تیف اهت که اغیب قا نمار مجتمعفناوری
هبررهوای ارغوام عمووری قاقول سشو ی       صن ت  و را-فن 

یووذاری زیووار و سوهوو ه و انباشووت رانووش و . هوورمایهاهووت
فناوری رر اوایل قرن قیستم، راه خور را قه عرصه اقتصار قاز 

کرر. پس کرره قور و سأبیرات خور را قیش از پیش وشکار م 
های میالری نوووری و پیشرفت 1957رر هال  1از ونکه هولو
عنوان پیشران اصی  رشد اقتصاری م رف  کورر،  فناورانه را قه

مقققان و مودیران، قویش از یذشوته هموت خوور را صور        
 سقویت ظرفیت نوووری و سققی  و سوه ه کررند. 

سمنود  اما رر ارامه، سبارالت فزاینده میان کشورها، جریوان قدر 
شدن و رقاقت جهوان ، پدیوده جاقجوای  نیوروی کوار      جهان 
سوهو ه فنواوری و نووووری قوین     سشدید همکواری رر   هبب
المییو   ها و کشورها شد. رر این ورایش جدید و قوین شرکت

هوای جدیود نریور کواقک ،     سوه ه فناوری و نوووی، قاقییت
های مقووری منشوا    پذیری و سمرکز روی سوانمندیان طا 

خورت، »ومد. طبی تاً ریگر ذهنیت حساص م مزیت رقاقت  قه
شد ، قه سدریج منسوخ م «ام قدهسققی  و سوه ه خور را انج

کم جای خوور را قوه اهوتفاره قیشوتر از منواقع خوارج        و کم
(. امووروزه، فنوواوری و  Gassmann, 2006رار )رانووش موو  
عنوان عنصوری روروری، قیکوه یواه رر حکوم      نوووری نه قه

پوشو  رر ققوا و پیشورفت    عامل مقوری و غیر قاقول کشوم  
ناوری و نوووری رر مطرح اهت، ول  ق ید اهت که سوه ه ف

صوورت مسوتقل و رر انوزوا    رنیای کنون  و وینده، قتوانود قوه  
هوای  سوه ه یاقد. ررهت رر همین فضا قور که مفهووم نروام  

  .سوه ه فناوری و نوووری مطرح شد
رویکرر هیستم  قه نوووری، عمری نزریک قه هه رهوه رارر  

شوکل یرفوت    4و نیسوون  3، لونودوال 2که قوا مطال وات فوریمن   
نوووری، کارکوق  نرام  ،5زعم ارکویست(. قه1397یران ، )ح

فهم و مدیریت پیچیدی  فروینودهای نووووری و   اهت قرای 
 ی موف رایط و اقدامات رروری قرای نووورهمچنین فهم ش
واقع، هاختار نروام نووووری   ( و رر1396پور، )وزار و قده 

، کننوده رر راهتای فهم قهتر رواقط قوین سولیدکننوده، مصور    
کوه صورفاً قوه    جوای ون رولت و هایر نهارها شکل یرفته و قه
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شکسوت   عنووان رلیول پشوت پورره    موروت شکست قازار قه
هوا و  قسوت نوووری اکتفوا کنود، قوه شناهوای  و سقییول قون      

 (. Edquist, 2005های هیستم  نیز نرر رارر )شکست
ای نووووری،  کهار رهته کی  نرام میّ  نوووری، نرام منطقوه 

مقودم و  نوووری )قواقری ق ش  نوووری و نرام فناورانهنرام 
( قرای نرام نوووری ررنرر یرفته شده اهت 1391همکاران، 

 های این کهار رویکرر ومده اهت. ، ویژی 1که رر جدول 

 مفاهیم مرتبط با همکاری در نوآوری

رر وغاز سوه ه فناوری و نوووری، مقدور و متک  قر سوه ه 
ر و کوالن قوور. قوه س بیوری، الگوهوای      زا رر هطح خرررون

اقتدای  نوووری شامل نگاه خطو  قوا ایون رویکورر قوور کوه       
سووان منجور قوه    سزری  پول قیشوتر قوه واحود سققیقواس  مو      

شور )مدل فشار فناوری(. های قیشتر م اختراعات و نوووری

 (Moallemi et al., 2012به نقل از  1397)زمانی میاندشتی،  وری: مقایسه رویکردهای نظام نوآ1جدول 
 نظام فناورانه نوآوری نظام بخشی نوآوری ای نوآورینظام منطقه نظام ملّی نوآوری 
کوووووه و همکوووواران،   فریمن، لوندوال، نیسون گذارهیپا

 هاکسنیان
 کارلسون و اهتنکیویز قرک  و مالرقا

مرزهوووای جغرافیوووای ،   میّ مرزهای جغرافیای ،  سطح تمرکز
 ایمنطقه

هووای ق ووش و زیوورق ش )یووروه 
 های مقصول(مقصول و ق ش

م نای رانوش، مقصوول و   فناوری قه
مجموعه مقصوالت مرسبط قا هد  

 سقق  کارکرر خاص
مقایسووه عمیکوورر نووورانووه   هدف

کشوووورها، سقییووول نقوووش  
پیشوورفت فناورانووه رر رشوود 

هوووا و اقتصووواری، هیاهوووت
ری و راهبررهووووای اقتصووووا

اجتماع  قرای قوارور کوررن   
 نوووری رر هر کشور

س یین عمیکورر اقتصواری   
یووووووووک منطقووووووووه، 

ی یذاری سوهو ه هیاهت
 اینوووری منطقه

سقییووول سفووواوت نووووووری رر   
هوووای م تیوووف، س یوووین ق وووش
ی ها و راهبررهای سوهو ه هیاهت
 صنایع

ارزیاق  روند سوهو ه یوک نووووری    
لقاظ هواختار و کوارکرر،   فناورانه قه

هووای ناهووای  موانووع و مقووره  ش
یووذاری سوهوو ه  سوهوو ه، هیاهووت 

 فناوری

رر هطح مقدور: کنشگران و  ساختار
رواقووط مت اموول قووا نوووووری 

طووور مسووتقیم  رر هووطح قووه
یسوووترره: سموووام اجوووزای   
اجتماع ، فرهنگو ، هیاهو    
 موجوررر مقیط کالن کشور

ی قنگاه، نهار، کهار مولفه
های رانشو  و  زیرهاخت
 نووورییذاری هیاهت

رانش، فرایند یارییری و فنواوری،  
 ها، قواعد، سقاراکنشگران و شبکه

ها، رواقوط  کنشگران، نهارها، فناوری
 هاو شبکه

س ریووووف زیرکارکررهووووای  کارکرد
م تیف رر قالب هه کوارکرر  
اصی  سولید، انتشار و اهتفاره 

 از نوووری

قندی عوامل پویای  سقسیم
ی راخی  قه کهوار رهوته  

س امی ، اشوتراه   یارییری
رانووووش، مجوووواورت و  

 نهارینگ 

پویای  حاصل از رو فراینود سنووت   
)ورور عوامل  ایجار ناهمگن  رایق

جدیووود، سققیووو  و سوهووو ه و   
کواهش  قورای  نوووری( و انت اص 

)انت ووواص قوووازار و   نووواهمگن 
 غیرقازار(

هفت کارکرر خی  و انتشوار رانوش،   
ق ش  قه جستجو، کاروفرین ، جهت
رهو  قوه قوازار،    کلسامین منواقع، شو  

قور مفهووم    سأکیود ق ش ، مشروعیت
های عیّو  سجم و  رر   سکانه و حیقه
 ایجار پویای 

ویژگیییییی 
 محوری

قوووور نوووووووری و  سأکیوووود
هوووای فناورانوووه  پیشووورفت

یوذار رر  سأبیری عامل منزلهقه
 رشد اقتصاری کشورها

ای هووای منطقووه خوشووه
عنووان یکو  از عوامول    قه

یووووذار رر فراینوووود سأبیر
 نوووری

یووذار قوور سأبیرواقسووتگ  عواموول 
 نوووری قه ق ش

قر نقوش شایسوتگ  اقتصواری     سأکید
م نووو  سوانوووای  رر سوهووو ه و قوووه
هوای جدیود   قرراری از فرصوت قهره

وکووار، رر ایجووار نوووووری   کسووب
قووور پویوووای  و  سأکیووودفناورانوووه، 

 ییری نرامکگونگ  شکل
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های اقتصواری و  های مدل فشاری قه همراه پیشرفتشکست
جب شد نیاز قازار پیشوران نووووری   اجتماع ، رر روران  مو

های سققیو  و  کررند ف الیتها هر که سال  م قاشد و قنگاه
مدل کشوش  ) سوه ه خور را متناهب قا نیاز قازار سنریم کنند

امووا، سجرقووه نشووان رار رر رنیووای واق وو  سرکیبوو  از    نیوواز(
سوانود فضوای نووووری را قوه     های فشاری و کشش  م مدل

هوا قورای رهوتیاق  قوه نووووری موفو ،       اهپیش قبرر. ول  قنگ
سوانند صرفاً قه فشار فناوری یا کشش نیاز متکو  قاشوند.   نم 
کررنود سوا   سر قرای نوووری اس اذ م مؤبرها قاید راهبرری ون

های م تیف ررون قنگاه را قیشوتر همواهنگ    عناصر و ق ش
کرره و رر مسیر نوووری قرار رهد که این رویکرر قه عنووان  

 شور.  کپارکه شناخته م مدل ی
رشد نمای  فناوری و سقوالت فضوای اقتصواری، اجتمواع ،    
هیاه  و غیوره رر ق وش قاقول سووجه  از جهوان، شورایط       
جدیدی را فراهم وورر. رر این فضای جدید، مشو   شود   

سنهوای   ها و مناقع راخی  یک شرکت قوه که قاقییتسصور این
نمایود و  مقوال مو    قرای پاهخ قه نیازهای قازار کاف  قاشود، 

 همکوواری یسووترره اهووتییووری همووین رلییوو  قوورای شووکل
(Hagedoorn, 2002از یوون رو، نسوول جدیوود موودل .) هووای

ای قا سمرکوز قور همکواری    نوووری قا مضمون نوووری شبکه
 قیرون  مطرح شد.

قوازسر شودن هرکوه     هوبب ای، های شوبکه های مدلموفقیت
 زعوم کسوبرو  قوه قیشتر فضای نوووری و سوه ه فناوری شد. 

(Chesbrough, 2003نوووری قاز ی ن  این که شرکت ) ها رر
هوای  ها و فنواوری کسب و کار خور، اهتفاره قیشتری از ایده

هوا ایون   هازمان  راشته و ررعین حال، قه هایر شورکت قرون
هوا  نوهای قالاهتفاره ها و فناوریرهند که از ایدهاجازه را م 
 قهره جویند.  
یب مفواهیم، نرریوات و رویکررهوای م تیفو  رر     قه این سرس

عمل قرای سقق  همکاری رر نوووری مطرح شد و یا رونو   
سووان قوه قیمورو    یوافتگ  مو   یافت که قراهاس میزان سکامول 

هوا  )شهره صن ت (، خوشوه  2، ناحیه یا منطقه صن ت 1نووورانه
( اشواره کورر کوه     ,2012Huber، )3و ناحیه یا منطقه یارییری

های  نیوز قوا ایون مفهووم رارنود و      مپوشان ، سفاوتررعین ه
 هوای فنواور، اشواره   قناقراین پیش از ورور قوه ققوخ خوشوه   

 شور.م تصری قه این مفاهیم م 

قوار رر  مفهوم قیمرو نووورانه یا مقیط نووورانه قرای ن ستین
 یروه سققیقات اروپوا ررقواره  »را میالری  1980ی اواخر رهه

(  ,1995Camagni) کورر مطرح « 4رم (ی) قیمروهای نووورانه
هوا، حاصول   و مبتن  قر این فرض اهت که نووووری شورکت  

 کنوودقیمرویوو  اهووت کووه شوورکت رر ون ف الیووت موو      
(2015Pernbland, قووه .)ایوون  (2006) 5زعووم جووان و پووورر

سأکیود  یوارییری   رایقو جغرافیوای     کینزر تیاهممفهوم قر 
 تیو قور اهم  ،راند م یمنبع نووور نوانعرا قه «طیمق»رارر و 

سأکیود   ایپو یندیعنوان فراهمکار قه یهاشرکت نیق یریاریی
و  نود یمقصوول و فرو  ینووور عمیکرر أارسق هببکند که  م
عامول   یامنطقوه  تیو فرهنو  و هو نهایت رر این مفهوم، رر
 ر.شو منوووری  کیسقر

 مجموعوه یوا شوبکه   »عنووان  قا این فرض، قیمرو نوووری قوه 
 ی از رواقط اجتماع  عمودساً غیررهوم  رر مقودوره   اپیچیده

 یشوور کوه قوا ایجوار سصوویر     جغرافیای  مقدور س ریف م 
قیرون  خاص و حس س ی  راخی  موجوب ارسقوای ظرفیوت    

شوور  افزا م نوووری از طری  فرایندهای یارییری جم   هم
 :رارری اصی  و هه مش صه

 ایارسباطات ابرق ش قازیگران رر کارکوص منطقه

رهود  ارسباط اجتماع  که فرایندهای یارییری را یستر  مو  
 (. Camagni, 1991) «و القای سصویر و حس س ی 

شهره صن ت ( اصطالح ق دی اهت ) ناحیه یا منطقه صن ت 
ف وال رر   یهوا از شورکت  یامجموعوه که قه عبارت اهت از 

کامالً مش   و  ی ایمنطقه جغراف کیق ش صن ت رر  کی

                                                 
1. Innovative milieu 
2. Industrial districts 
3. Learning region  
4. Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs(GREMI) 
5 John & Pouder 
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شوامل   ی هامکان نیکن و مشتره رارند ریشهنسبتاً کوکک، 
 عیمت صوو ، صوونا یرویوو، ن کوکووک، مقیوو یهوواشوورکت
خودمات  ه ئو اراو  هوای موورر نیواز   نهارهسأمین قرای   تیحما

  س امالت فرهنگواهطه قه اهت که رانش مشتره ، س صص
 نیق یقو یهمکار یوندهایو پ  ررهمیو غ  رهم  اجتماع
  رانش رر منطقه صون ت  فراوانانتشار  هببمجاورت و  رقبا
عبارت ریگر، شوهره  قه .(John & Pouder, 2006) شور  م

ای جغرافیووای  اجتموواع  اشوواره رارر کووه  صوون ت  مقوودوره
 هوا اهوت  ی ون، حضور ف ال اجتمات افرار و شرکتمش صه

(Becattini, 1990 نووواح  صوون ت ، نرووام .)ور هووای قهووره
ا حضور س دار زیاری هجغرافیای  هستند که ویژی  اصی  ون

 & Pyke) هوووای سولیووودی همگووون اهوووت از شووورکت

Sengenberger, 1992 .) 
رر واقوع   1ی، منواط  فنواور  نووووری  قیمورو ماننود  همچنین، 
 یفنواور  یریارییو قور   اهوت کوه    مناط  صن ت سوه ه یافته

 یایو پو عیصونا ف وال رر   یهوا شرکت انیرر م دیقر سول  مبتن
 یورایش قوه   یمناط  فناور یها، شرکتشدهمتمرکز  انهفناور

هوا  شبکهسوه ه رارند.  ریپذان طا  یهارر شبکه  هازمانده
ی و و نوه اقتصوار    اجتمواع  م اهودات قور    مبتن یریاریی و

و  تکوار اقرورورت  مقصوول واحود و    کیو  یقور رو سمرکز 
های قرجسته ایون  ، از جمیه مش صهقه اقتصار متنوت  اقیرهت

 (.John & Pouder, 2006) مناط  اهت
هوای اقتصواری   ی قنگواه یافته های صن ت ، سمرکز پیوندشبکه

ی ساری   مشتره، رر یک فضای کوکک و متوهط قا پیشینه
هوای یوارییری، قورای    جغرافیای  اهت که قا ارسقوا  ظرفیوت  

اهتفاره قهینه از مناقع و رهوتیاق  قوه مزایوای  یونوایون، قوه      
 کوواران،پووور و همرارا ) پررازنوودهمکوواری و رقاقووت موو 

های مورسبط قوا نوواح  صون ت ،     (. نکته مهم رر نرریه1392
ها رر ایجار کنین نواح  اهوت.  سوجه قه عامل اندازه شرکت

هوای کوکوک و   جوواری فضوای  قورای قنگواه    همعبارس ، قه
امکان هم پیوندی قیشتر قا ریگور قنگواه و نهارهوای     ،متوهط

( و 1398 ران،پور و ه نرارا ) هازرپژوهش  را فراهم م 

                                                 
1. Technology districts 

رهد که این نرریه قیشتر م طو  قه نرر م قناقراین، کنین قه
 های کوکک و متوهط اهت.  ها و قنگاههمکاری شرکت

نواح  یا مناط  یارییری، نقاط  قا ویژی  نهاری و اجتماع  
قوی هستند کوه جریوان مسوتمری از خیو  و اشواعه رانوش       

 Hauser et) ها وجور راررجدید و نرخ قاالی نوووری رر ون

2007al.,  ی ( ایون منواط ، نقطوه   1995) 2زعوم فیوریودا  (. قوه
کننده و م زن رانوش  کانون  رر خی  رانش و یارییری، جمع

و ایده قوره و مقیط و زیرهاختار الزم قرای سسوهیل جریوان   
کننود. قراهواس ایون    رانش، ایوده و یوارییری را فوراهم مو     

نوایزیر از  پوذیری،  هوا قورای حفوق رقاقوت    رویکرر، شورکت 
نوووری و قرای نوووری ناکار از سبارل اطالعات قوره و ایون  

هوا، مشوتریان،   سبارل اطالعات از طری  س امل قا هایر شرکت
ها و ... صوورت  کنندیان، موهسات پژوهش ، رانشگاهسأمین 
(. قر این اهواس، هرکوه قراقوت و    Hassink, 1999) ییررم 

ال س امول و یوارییری   نزریک  رو قازیگر قیشتر قاشود، احتمو  
(. رر اینجووا مفرورووات Lorenzen, 1997) شووورقیشووتر موو 
  :ند ازااصی  عبارت

مبنای رقاقت، مزیت پایداری مبتن  قر خی  رانوش   -
 و قهبور مستمر، 

عنووان  مقور قا اعتقار قه رانش قوه نرام سولید رانش -
 ومی تگ  نوووری قا سولید،منبع ارز  و ررهم

هووا ای از شوورکتشووبکه زیرهوواختار سولیوود شووامل -
 عنوان مناقع نوووری، قه

 زیرهاختار مناقع انسان  مبتن  قر کواریران رانشو ،   -
 قهبور مستمر رر منواقع انسوان  و ومووز  مسوتمر    

(Florida, 1995.) 

سورین س ریوف،   قاالخره وخرین اصطالح خوشوه رر خالصوه  
سمرکز جغرافیوای  صونایع رارای رواقوط ررونو  و نهارهوای      

زاریوان و  )شوریف  ای ویوژه اهوت  هوا رر حووزه  نمرسبط قا و
(. خوشه صن ت  یاه قا پیتفورم صون ت  اشوتباه   1395نورای ، 
های جغرافیوای  از  شور. قاید یفت خوشه، مقدورهیرفته م 
ها و نهارها اهت که رر حوزه خاص  ف الیت رارند و شرکت

                                                 
2. Florida  
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راقطه قین قازیگران عمدساً از نوت همکاری عموری اهت اموا  
رهنده مقصوالت، خودمات و  فورم صن ت ، عوامل سوه هپیت

سواننود  فناوری رر قین رو یوا کنود شورکت هسوتند کوه مو       
هوا راقطوه قوین    های ریگوری را رقوم قزننود و رر ون   نوووری

هوا از طریو    یواق  قوه اجوزا و فنواوری    قازیگران قرای رهوت 
طووری کوه   هاهوت، قوه  های مناقع قاز خارج از قنگاهاینترفیس
هوهوازی  هوا رر راهوتای هوم   و همکواری رر خوشوه   رقاقت

ها سوهط قوازیگران م تیوف رر اق وار متفواوت رخ     همکاری
زموان و  های صن ت  ایون رواقوط هوم   رهد، اما رر پیتفورمم 
(. 1397)کواریر شوهامت،    شوور صورت خورکار قرقرار م قه

های مشاقه یا مرسبط های  از ق شخوشه، قه مجموعه شرکت
لقاظ جغرافیای  رر نزریک  یکدیگر قورار  که قه شوریفته م 

کنند که ریشوه رر  رارند و پیامدهای قیرون  خاص  ایجار م 
 Casanueva et) عوامل اقتصاری، اجتمواع  و سواری   رارر  

al., 2013واقع نکته قسیار مهم رر پوس مفهووم خوشوه،    (. رر
-موروت مکان اهت. قه عبارس ، رر اقتصار جهان  قا ویژیو  

های قسیار هریع، ارسباطات وهان و امکان ی  کون سراکنشها
رهد، مکوان  نرر م رهتره  وهان قه قازار، قرخال  ونچه قه

اهمیت خور را از رهت نداره و همچنان مزیت رقواقت  مهوم   
رر کنین اقتصاری قرار یرفتن رر مکان  قا امکوان رهترهو    

های قه رانش و نیروهای ماهر مت ص ، نهارها، کسب و کار
 (.Porter, 1998ای اهت )مرسبط و مشتریان حرفه

هسوات مولود   ؤهای مستقل و مای از شرکتها، شبکهخوشه
هوا، مراکوز سققیقواس ،    هوا، پژوهشوگاه   اعم از رانشوگاه ) عیم

کننودیان  عرروه ) های فنواور و ...(، موهسوات راقوط   شرکت
ای و خوودمات فنوو  و ...( و مشووتریان رر خوودمات مشوواوره

، )رارفر و خمسه شورد ارز  افزوره را شامل م زنجیره سولی
رهود کوه رواقوط قوین     هوا نشوان مو    (. نتایج پوژوهش 1387
سواند قه ارسقای عمیکورر  های ررون خوشه صن ت  م شرکت

هوای قوزرگ، ایجوار رانوش جدیود و افوزایش       عمییاس  قنگاه
هوای  (. ویژی 1394)صفری و همکاران،  نوووری منجر شور

 ند از:ان ت  عبارتهای صاصی  خوشه
 سمرکز جغرافیای  -

 کننده و پشتیبانسأمین وجور صنایع  -

 ارسباط و همکاری قین صنایع -

هواری زنووز و   ) هوای قیرونو   مندی از صورفه قهره -
 (.1390قرمک ، 

هووای صوون ت ، هووا شووامل انوووات خوشووهالبتووه خووور خوشووه 
شوور کوه رر   های صون ت  مو    های نوووری و خوشهخوشه

ا اشواره خواهود شود. رر پایوان ایون ق وش، رر       هارامه قه ون
ها و وجوه سموایز   ای از این مفاهیم، ویژی ، خالصه2جدول 

 رهد.ها از هایرین را نشان م ون
 

سیر تکامل مفهوم خوشه  ز  خوشه  عهی تا تها     
 خوش  فیاور

طور که رر مقدمه اشاره شد، قاص شدن مفواهیم  هرکند همان
ری قاز موجب سقویت موج نوووری، همکاری فناورانه و نووو

هوا قوه پویش از    ها شد، اما قدمت ققخ خوشهاقبال از خوشه
ییوری مفهووم خوشوه    پیشوینه شوکل  یوررر.  این مفاهیم قرم 

و مفهوووم  1مطال ووات خوشووه قووه ولفوورر مارشووال قووهفنوواوری 

رر اواخور قورن    3رر کتاق  قا نام اصوول عیوم اقتصوار    2انباشت
( کوه رر ون  Martin & Sunley, 2003یوررر ) نوزرهم قرمو  

های ف ال رر یک صون ت خواص، قوا    اشاره کرره قور شرکت
هوای اقتصوار قیرونو  ناشو  از     هد  کسب انتفات از مزیوت 
یرایو   های سراکنش، س صو  مجاروت اعم از کاهش هزینه

هوازی  فزاینده و جریان اطالعات ابرق ش قوه هووی خوشوه   
مارشال  (. هرکند مدلHe & Fallah, 2011) یاقندیرایش م 

( 1890هوا رر روره خوور )رهوه    قرای سوریح رفتوار شورکت  
اما قه رالیی  که رر ارامه اشواره   (،1)شکل قسیار مناهب قور 

قا سوجه قه سقوالت فناورانه ریگر این مدل اکنون و شور، م 
 . سناهب کندان  ندارر

                                                 
1 Alfred Marshall 
2 agglomeration 
3 Principles of Economics 
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 مخزن نیروی کار ماهر و متخصص
 زی دسترسا ب  با زر نیروی کار حرف 

 

های محلا و عیایع پشتیبانا
 جانبا

ها، سازماندهی داد تأمین نهاده
 و ستد 

  

 تقسیم دزخلا نیروی کار محلا
های شاخهگرایی درزیرتخصص

آالت مختلف تولید استفاده از ماشین
 تخصصی

 جو عی تا محلا

تجمیع دزنش محلا، 
های ها و مدلخلقا زیده

 جدید کسب و کاری 

 سازی توسعه یافته توسط مارشال: مدل اولیه خوشه1شکل 

 

 های همکاری برای نوآوری : مفاهیم و مدل2جدول 

 وجه سمایز ش صاتم مفهوم

 قیمرو نووورانه
، همکار یهاشرکت نیق یریاریکید قر قیمرو جغرافیای ، یأس

 یامنطقه تیفرهن  و هو
 سصویر قیرون  خاص و حس س ی  راخی 

 منطقه صن ت 
کوکک،  یهاشرکت، مش   و کوکک ی ایمنطقه جغراف

  س امالت فرهنگ ، تیحما عیمت ص ، صنا یروی، ن مقی
  ررهمیو غ  مره  اجتماع

 های سولیدی همگنشرکت

 یفناور همنطق
 کی یقر روانه و سمرکز فناور یایپو عیصناف ال رر  یهاشرکت

 مقصول واحد
  اجتماع وجور م اهدات

 ی ساری   مشترهپیشینه  رر یک مقدوره جغراقیای های اقتصاری کوکک و متوهط قنگاه صن ت  شبکه

 منطقه یارییری
ها، مشتریان، ز طری  س امل قا هایر شرکتسبارل اطالعات ا

 هاکنندیان، موهسات پژوهش ، رانشگاهسامین
ییری م زن رانش و ایده و سابیر قراقت شکل

 و نزریک  قر احتمال س امل و یارییری

 خوشه
های مستقل، موهسات مولد عیم، نهارهای متشکل شرکت

رکز میانج  و مشتریان رر زنجیره سولید ارز  افزوره، سم
 جغرافیای 

افزایش نوووری و ایجار رانش جدید از 
 ها طری  رواقط قین شرکت
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که قه سوه ه مفهوم خوشه کموک کورر،    افرارییک  ریگر از 
واقع، یک  از مضامین کییدی مدل م ورو  او،  قور. رر 1پورسر

زعوم  ، ققخ شدت س امول اهوت کوه قوه    2ی ن  الماس رقاقت 
یاقد که شرکت رر خوشوه قورار   پورسر رر صورس  افزایش م 
های ف وال  سمرکز جغرافیای  شرکتقگیرر و قه عبارت ریگر، 

 ,Porterرر یک صن ت، رواج فراوان  رر هراهر جهان رارر )

عبارس ، قر اهاس این مدل، صنای   کوه رر هوطح   (. قه1990
های  هستند که پذیری را رارند، همانجهان ، قیشترین رقاقت

 ای جغرافیای  قرار رارند.رر خوشه

 وکشورهای سوه ه یافته قه این سرسیب، خوشه رر قسیاری از 
هووا، ررحووال سوهوو ه شووکل یرفووت. اولووین نسوول از خوشووه

عنوان راهبرری مناهب قورای  های صن ت  هستند که قهخوشه
کسب مزیت رقاقت  و افزایش سوانمنودی صونایع رر هوطوح    

)هاری زنوز و قرمک ،  ریزی مطرح شده اهتم تیف قرنامه
های مورسبط،  (. خوشه صن ت ، سراکم جغرافیای  شرکت1390
رهنودیان خودمات، صونایع    ارائوه کننودیان س صصو ،   سأمین

مرسبط و نهارهوای همکواری از قبیول رانشوگاه، اهوتاندارر و      
های سجاری رر یک حوزه خاص اهوت کوه رر عوین    انجمن

 (.Porter, 2001) رقاقت، قا یکدیگر همکاری نیز رارند
 هوا، قوه رو شوکل مت وار  عمووری     ارسباطات ررون خوشوه 

اهوتقرار  ) جیره راره سا هتاره یک مقصول خاص( و افق زن)
 افتوودرقبووا رر کنووار هووم و همکوواری رر امووور( اسفووا  موو   

(Maskell, 2002     و رر رمن قوا افوزایش و سقویوت رواقوط )
ای، سمایل قه کاروفرین  و ایجوار  عموری و افق  ررون خوشه

)صوفری و همکواران،    شوور کسب و کار جدیود قیشوتر مو    
های صن ت  رر ت حاک  از ون اهت که خوشه(. مطال ا1394

قوا جوذص هورمایه، اشوتغال، ایجوار صورفه       ) اق ار اقتصواری 
اقتصاری ناش  از مقیاس سولیود و سنووت ون، افوزایش ارز     
افزوره، افوزایش صواررات و ارسقوای خالقیوت و نووووری(،      

یسووتر  ارسباطووات افقوو  و عموووری، ایجووار و ) اجتموواع 
نشر رانش و یارییری جم و (  های اجتماع  و سقویت شبکه

                                                 
1 Porter 
2 competitive diamond 

)ممان ت از مهاجرت نیروی کار(، قر سوه ه منطقه  و کالبدی
 (.1395زاریان و نورای ، )شریف سابیریذار اهت

از  عنووان یکو   های نوووری قوه ها، خوشهنسل ق دی خوشه
 وکارهوای  هازوکارهای  هستند کوه قاقییوت نووووری کسوب    

 رهنود افزایش مو  متمرکز رر یک منطقه جغرافیای  خاص را 
  قومزیستهای نوووری، خوشه(. 1399)ج فر و همکاران، 

های هت که از فرویند ایجار شرکتا  قازیگران متنوع قا پویا
 Chen et) کننود های قالغ پشتیبان  مو  جدید و رشد شرکت

al., 2018 سرین سقاوت این رو نوت خوشه مهم 3(. رر جدول
  رهد.را نشان م 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

رر  3قوار، راجورز  را ن سوتین فناور رر نهایت، اصطالح خوشه 
قرای سوریح یک مطال ه سققیقات قوازار اهوتفاره    1986هال 

هووای کوورر کووه رر ون، مشوو   شوود، کسووان  کووه نوووووری
کنند، قه احتمال قیسار قیشوتر، رر هوایر   الکتریک  را قبول م 

ر  های فناوری مثل رایانه ش صو ، نیوز وموای  پوذی    حوزه

                                                 
3 Rogers 

 خوشه نوووری خوشه صن ت  هامؤلفه
کسب و کارهای  نوت کسب و کار

مرسبط، مکمل و 
ر یک مشاقه ر

 صن ت خاص

کسب و کارها و 
قازیگران متنوت از 
 صنایع م تیف

مکان جغرافیای   مقل سجمیع
 خارج از شهر

مکان جغرافیای  
 ررون شهر

ان قه رهتره  وه هد  سجمیع
مناقع موجور رر 
خوشه قرای رشد 
 کسب و کار

رهتره  وهان قه 
مناقع موجور رر 
خوشه قرای 
نوووری و خی  
 ارز  جدید

ییری کلامکان ش
 کسب و کار جدید

 قه وفور قه ندرت 

های نوآوری )جعفر و : مقایسه صنعتی با خوشه3جدول 

 (1399همکاران، 
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های مرقوطه را رارر و البته رر ارامه، ریگان رر هوال  نوووری
های ای رریافت که قبول قسیاری از نواوریط  مطال ه 1987

 هوا ارسبواط رارر  فناورانه یک حووزه قوا قبوول هوایر فنواوری     
(Vishwanath & Chen, 2006و قه ) ، کیهر  ر یپذعبارس 

مرسبط  یهایورافن پذیر  هببخوشه ،  کی یهایورااز فن
(، 2003) . قوه زعوم راجورز   شوور  از ررون همان خوشوه مو  

رهنود، قوه هووی    های  که یک خوشه را سشکیل مو  نوووری
هوای مشواقه    هازیاری قوا هوم یورایش یافتوه و از ویژیو      

رهود  شوند که نیازهوای یکسوان  را پاهوخ مو     قرخوررار م 
(LaRose & Atkin, 1992 .) 

هوای فنواور کوه    ری، خوشوه قا سوجه قه اهمیت سوهو ه فنواو  
( قوا اصوطالح   1393الودین و همکواران،   قرخ  )شویخ زیون  

عنووان یکو  از زیرهواختارهای    کریدور عیم و فناوری و قوه 
قنیوان و قسوتر الزم قورای سبودیل ایوده،      سوه ه اقتصار رانوش 
ار یو ها قه نوووری )قا امکان سجاری هازی( اهت دار و قاقییت

 هایها، پارهجم  از رانشگاهصورت سرکیب منساند، قهکرره
هوای قوا   عیم و فناوری، مراکز سققیق  و پژوهشو ، شورکت  

 پوذیر، امکانوات،  یوذارهای م واطره  فناوری پیشرفته، هرمایه
زیرهاختارهای فیزیک  و نهاری و هورمایه انسوان  س ریوف    

، اند که رر مقدوره خاص جغرافیای  قا مدیریت متمرکزکرره
ال قوه قوازار مصور ، کواال و     هاختار حقوق  خواص و اسصو  

 (.1388)رحیم ،  کندقنیان سولید م خدمات رانش
های ای از شرکتخوشه عیم و فناوری نیز قه م نای مجموعه

هوای  قزرگ و کوکک  اهت که حول موهسوات یوا هوازمان   
قور نووووری و هورریز    سأکید قزرگ پژوهش  اهتقرار یافته و 

ر و راهتان ، پوی)مرار هاهتهای اصی  ونفناوری از ویژی 
1390.) 

 زیکنود عنصور متموا    ایو  کخوشه فناور عبوارت اهوت از یو   
 ,Rogers) یاقندهویت م هم رسبط قا مصورت که قه یفناور

های فنواوری، نووت پیشورفته    (. شاید قتوان یفت خوشه2003
-هوا، هورمایه  ها رانشوگاه های صن ت  هستند که رر ونخوشه

-کک و متوهط، شورکت های کوپذیر، شرکتیذارن م اطره

، ق ووش سققیوو  و سوهوو ه 1هووای کوکووک و متوهووط فنوواور
های عیم و فناوری، هرمایه های قا فناوری قرسر، پارهشرکت

انسان  ماهر و نهارهای عمووم  قوا هوم ارسبواط یافتوه و رر      
فضای جغرافیای  مش   قه سولید کاال و خدمات قا فناوری 

-. یکو  از مهوم  (1387پررازند )صمدی وهمکواران،  قرسر م 

هوای صونت  رر ایون    های این خوشوه از خوشوه  سرین سفاوت
 قور ایجوار کسوب   خاصو   سأکیود  خوشوه صون ت    اهت کوه  

-Engel & del) وکارهوای جدیود رر راخول خوشوه نودارر     

Palacio, 2009 از فناور (. از جمیه ریگر وجوه افترا  خوشه
 سوان قه این موارر اشاره کرر:خوشه صن ت  م 

 رار راشتن رر مقدور شهریالزام قه ق -

ررورت حضوور رانشوگاه و مراکوز پژوهشو  رر      -
 خوشه

 پذیرف الیت واحدهای هرمایه م اطره -

المیی  قا واحدهای فنواوری  همکاری رر هطح قین -
 خارج 

 قر سولید کاال و خدمات قا فناوری قرسرسأکید  -

مندی از فناوری قرسور و حرکوت رر مرزهوای    قهره -
 رانش 

 ش  و مت ص حضور کارکنان ران -

)رحیموو  و نیووک  نوورخ قوواالی نوووووری مقصووول -
 (.1391هیرت، 

هوا و مراکوز پوژوهش    رانشوگاه فنواور  عناصر اصوی  خوشوه   
هوای عیوم و فنواوری، مراکوز رشود فنواوری،       پیشرفته، پاره

اهوت   قوازار فون  و پذیر، صونایع پشوتیبان  های م اطرههرمایه
شوکل مبسووط   ، قوه 4(. جودول  1387)صمدی و همکواران،  

 رهد.های خوشه صن ت  و خوشه فناور را نشان م سفاوت
 

 های فیاوریشیاسا خوش گون 

ای قوه قررهو    ( رر مطال ه1996)2، مارکوزن2شکل  قر اهاس
پرراخوت و کهوار نووت    فنواور  هوای  شناه  انوات خوشهنوت

                                                 
1 TSMEs 

2 He & Fallah 



 فناور یهاخوشه

 9 

 خوشه قا مش صات زیر را م رف  کرر:

هوای کوکوک   حاکمیوت شورکت   های مارشالین:خوشه -1
عموده سجوارت   مقی ، مقیاس اقتصواری قوه نسوبت پوایین،     

، اس واذ  کننودیان سوأمین و  دارانیو خر نیقو  یامنطقوه شکل قه
 سصمیمات 
صورت مقی ، م اهدات و قراررارهای یذاری قهمهم هرمایه

کننودیان، همکواری قسویار    سوأمین  قیندمدت قین خریودار و  
رر هوای قیورون از خوشوه، ان طوا  قواال      ر یف قوا شورکت  

جاقجای  نیروی کار ررون خوشوه، س هود و وفواراری قیشوتر     
سکامول  کارکنان نسبت قه خوشه سا خور شرکت مقول کوار،   

منواقع س صصو     ارائه ، منقصر قه فرر مقی  فرهنگ تیهو

مال ، کارشناهان فن ، خدمات کسب و کواری، وجوور   سأمین 
 رر خوشه،   1هرمایه صبور

حاکم رر رهت کنود   : هاختار2های مرکز و محورخوشه -2

                                                 
رر ون   ( یووا هوورمایه قیندموودت کووهpatient capitalهوورمایه صووبور)  1

یذاری اهت کوه انتروار   یذار متمایل قه نوع  از هرمایههرمایه
قازیشت هور رر کوساه مودت رر ون جوای  نودارر. رر عووض     

یذار خواهان قه س وی  انداختن هریونه قازیشت هرمایه هرمایه
 .قرای یک روره زمان  م ین اهت

2 Markusen 

 خوشه فناور خوشه صنعتی مشخصه

 مناقع خوشه

 کننده، نیروی ماهر، کننده، سوزیعسأمین

مت صصان خاص صن ت، مشاوران، 
 رهندیان خدمتارائه

 ف های صننهارهای  مثل انجمن

 یذاران  قا رانش فن  ویژههرمایه

 های خاص کاروفرین کاروفرینان  قا نگر 

سجارص سجمی   کاروفرین  رر رهترس از طری  خدمات 
رهندیان خدمات ارائهیذاران و ریگر پشتیبان )وکال، هرمایه

 مطیع(

های مقور، هرمایههای پژوهشنهارهای  مثل رانشگاه
هاز کاروفرین ، ههای شبکپذیر، هازمانم اطره

 های می  یا مشتریان قزرگوزمایشگاه

منبع مزیت 
 رقاقت 

کنندیان رهت اول و روم قا کاال و سأمین
، کاهش سأمینخدمات مرسبط، کاهش م ارج 

 کنندهسأمیناطمینان مرقوط قه عدم

ظرفیت انتقال فناوری رر خوشه، کارکررها و قازارمتنوت 
 حاصل از سققیقات کاروفرین 

 ران رشدشپی
رهندیان خدمات، ارائهکنندیان جدید، سأمین
یاق  مجدر زیرهاختارهای رقاقت  قرای مکان

  سأمینهای جدید رهتره  قه شبکه

های زایش  از های جدید، شرکتییری شرکتکلش
 های موجورشرکت

نقاط 
 پذیروهیب

رهت ، واقستگ  اطمینان سقارا قازار پایینعدم
 صاری یک صن ت خاصشدید قه هالمت اقت

اطمینان و م اطره ناش  از فراز و فرور کاروفرین ، عدم
خوررن قا یک فناوری خاص، احتمال ررصورت یره

عمر ون فناوری، ررورت سجرقه  سابیرپذیری از کرخه
 الگوهای سقارای متنوت

 سشبیه راهبرری
فرر قا شواهدی سمرکز رر صن ت منقصرقه

 رال ارغام عموری
افزای  های  قرای همتنوت همراه قا فرصتق ش  مسنوت

 ناش  از مناقع مشتره

 (John & Pouder, 2006)میبع:  : مقایس  خوش  عی تا و خوش  فیاوری4جدول 
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انود و  شرکت قزرگ که قه شکل عموری قا هوم ارغوام شوده   
های اصوی   اند، شرکتکرره ها را احاطهکنندیان نیز ونسأمین

کنندیان و رقبای قیرون  خوشه نیز سأمینغیر مقی  قوره و قا 
کننودیان و  سوأمین رر ارسباط هسوتند، س وامالت ررونو  قوین     

 اذ سصمیمات کییدی رر حووزه  های حاکم راخی ، اسشرکت
شکل مقی  اموا قوا یسوتره جهوان ، ررجوه      یذاری قههرمایه

های قیرون خوشه اعوم از مقیو  و   قاالی همکاری قا شرکت
سوأمین  و  انیمشتر نیق نیروی کارمتوهط سبارل  خارج ، حد

 یقورا  بیقزرگ رق یهاشرکت نیکم رر ق یهمکار، کنندیان
 یریان طا  پوذ ی، ، ببات قازار، ههم نووورم اطرات میسقس
 قوه یهوهم نامتناهوب کواریران     خوشه، قازار کار راخل کمتر
و  خوشوه قزرگ، هپس قه  یهاکاریران قه شرکتس هد  ،1 وق

جاقجای  ررون  ینرخ قاال، کوکک یهاقه شرکت رهت وخر
 ای و رر مقاقل نرخ پایین خروج نیروی کار از خوشوه خوشه
س یین  ، منقصر قه فرر مقی  فرهنگ تیل هوسکام قیرون،قه 
 کسوب و کواری  ، خودمات   فنو  کارشناس، خاص  مال قعمنا

رر  زیصوبور نواک   هیهورما ، وجوور  قوزرگ  یهاشرکت سوهط
عوودم وجووور ،قزرگ یهوواخووارج از شوورکت خوشووه و البتووه

مشوتره را   یهوا رهواخت یکوه ز  کسب و کواری  یهاانجمن
 کنند فراهم م

سقوت   یهواختار سجوار  : 2ایرههای سکوی ماهواخوشه -3
و  قیرونو   یهامت ی  قه شرکت   کهقزری یهاهیطه شرکت

نورخ  ، اریو متوهوط سوا ز   یاقتصاری، مقیاس رفتر مرکز رارای
حوداقل  پیتفوورم،   یمسوتأجرها   سا متوهط یرر  مال نییپا

، اس واذ  کننودیان سوأمین و  دارانیخر نیقسبارل سجاری ررون  
 ، مقیو  رتصوو قه  خارج ییذارهیهرما یدیکی ماتیسصم

،  خوارج  یهوا ، ارسبواط قوا شورکت   یهمکوار   ررجات عال
 نیقو  نیوروی کوار   اریو ز سبوارل  ،موارر  هوای قا شورکت  ژهیوقه

 ، نه قوه صوورت مقیو   و خارج  قاکنندیان سأمین و  انیمشتر

                                                 
قوه صوورت   کوه قوه کارهوای یودی اشوتغال رارر و        طبقه کاریر 1

ییرر یا قرای انجام رارن و سمام کوررن کواری   هاعت  حقو  م 
 شورمش   اهت دام م 

2 Satellite platforms 

 میسقسو  یقورا  بیو رق یهوا شرکت نیق نییپا یررجه همکار
شورکت  نسبت قه کنان کار ی، س هد، قازار، ههم نووورسکیر

جاقجوای  قوه   کوار و  جاقجای  نیروی  ینرخ قاالخوشه، و نه 
 والبتوه   ، فنو یا، حرفوه  تیریرر هطوح مود  خوشهخارج از 
 تیو سکامول کوم هو   ،3ها صورس قهیانده رر هطح جاقجای  
،  موال   منواقع اصوی  سوأمین   ، منقصر قه فورر مقیو    فرهنگ

  یو ، از طرخوشوه از خوارج   ی، خدمات سجوار  س ص  فن
 ،رر منطقوه  صوبور  هیهرماخوشه، عدم وجور  خارجاز  دیخر

 تیریمود   رهنوده خودمات موال   ارائوه   انجمون صونف   فقدان
  موال  ایو   فنو  ی، کموک هوا   اقیو ، وموز ، قازاررهاختیز

هووا، رهوواختیزسووأمین رولووت رر  یمشووتره، نقووش قووو 
  ،مشاغل عموم ریها ارائهو   اسیمال یهافیس ف
 هاختار کسوب و کوار سقوت   : 4های متمرکز دولتیخوشه -4

 یهوا از هوازمان  اعم،  قزرگ رولتمؤهسه کند  ای کیهیطه 
، کوه سوهوط    قزرگ رولتو  یها، رانشگاهمراکز رولت ،  نرام

 یاقتصوار  اسیو مق، احاطه شده اند انیکنندیان و مشترسأمین 
یورر    نیینورخ پوا   ، رولتو  ق ش یهاتینسبتاً قاال رر ف ال

سوأمین  و مؤهسه کند  نیق یسجاره  ، م امیمشاغل مقی  مال
 ماتیسصوم هایر قوازیگران، اس واذ    انیرر م و نه غالب هکنند
 ،رولوت سوهوط  رر هوطوح م تیوف    ییوذار هیهورما  یدیکی

غالوب و   ینهارهوا  نیکوساه مدت قو  یقراررارهام اهدات و 
قووا قوواال ارسبوواط و  یهمکووار، انیمشووتر وکننوودیان سووأمین 
کننوده رفتور   سوأمین   یهوا هازمان سوهط  خارج یهاشرکت
، کننودیان سوأمین  و  انیمشوتر  نقوی  نیروی کار ی، سبارلمرکز

  مقی  ق ش خصوص یهاشرکت نیق یهمکار نییررجه پا
رر   راخیو  هیقازار هرما ی،نووورههم  و سکیر میسقس یقرا

 و هسوات قوزرگ  وکاریران قه م س هد  ،رولت هیصورت هرما
نورخ   ،کوکوک  یهوا قه شورکت  رهت وخرها هپس قه ق ش

                                                 
 هوای شوغل  رر و اهوت  خودمات  عضوو طبقوه کواریر رر ق وش     3

 هوای موق یوت  و فروشوندی   و فروش خرره پیش دمت ، مانند
کاریر  هاون رر نیز و شوند ون وارر سوانندم  هم زنان که شغی 

 .کنندقا مررم رر ارسباط اهت، ف الیت م 

4  
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 تیو سکامول هو  رر راخل خوشوه، کار جاقجای  نیروی  یقاال
، ژهیو و  منواقع موال   ان، فقود  منقصر قوه فورر مقیو     فرهنگ

رر  صووبور هیعوودم هوورما ی،، خوودمات سجووار س صوو  فنوو
قوه اشوتراه    یقورا  فیر  یسجار یهانانجم وجور ،هخوش

 ، نقوش  ق وش رولتو   ییذاشتن اطالعوات رر موورر مشوتر   
 زانیو م  ،اصوی  یهاتیف ال یو ارسقا میسنررولت رر ر یف 

 یاندازهاکشم ،هارهاختیزسأمین رر  رولتمشارکت  یقاال
  .انداز امکاناتقیند مدت رشد واقسته قه کشم

 

 های فیاورترین م ایب خوش مهم

هوای صون ت  قورای    سرین مزایا و منوافع خوشوه  از جمیه مهم
سووان  کنند م  ها ف الیت موکارهای  که رر این خوشهکسب

قووه افووزایش سبووارالت رانووش و هووطوح س صصوو  ناشوو  از 
افزایو  رانوش قوین    ها و ررنتیجه همس امالت نزریک شرکت

قرراری از سقووالت  ها، ایجار شبکه و افزایش سوانای  قهرهون
فناوری، سسهیل حل مشکالت از طری  قه اشوتراه یذاشوتن   

هوای  رهواخت های مشاقه، سوه ه زیسجرقه حاصل از فناوری
فیزیک  ماننود ارسباطوات، امکانوات حمول و نقول، خودمات       

اطالعوات  حقوق  و مال ، قهبوور جریوان    ای،پشتیبان  حرفه
های مستقر رر خوشه ررون خوشه و ررنتیجه اهتفاره شرکت

)صفری و همکواران،   ها و مناقع یکدیگر اشاره کرراز مهارت
1394 .) 

هوای قواال،   فنواوری  های موفو  قوا  های خوشهیک  از ویژی 
ای هوای مقیو  رر شوبکه   هطح قواالی ذوص شودن شورکت   

-یسترره و قزرگ سسهیم رانش اهت که این شبکه خوور قوه  

واهووطه س ووامالت نزریووک اجتموواع ، اعتمارهووازی کوورره و 
 Breschi) ارسباطات غیررهم  قین قازیگران را سقویوت کنود  

and Malerba, 2001 .) 

 محور-مرکز مارشالین

 مشتری کنندهتامین

 متمرکز دولتی سکوی ماهواره

 کارخانه، شعبه

 

 کارخانه کوچک محلی

دفترمرکزی محلی 

 بزرگ

 (Markusen, 1996)منبع:  های فناور: انواع خوشه2ل شک
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یدکننوودیان کاالهووای  نیووروی کووار موواهر و مت صوو ، سول  
رهنوده، قوه سسوهیل رر    های پشتیبان خدمتای و قنگاهواهطه

ییوری خودمات   یرر  اطالعات، سولیود مقصوول و شوکل   
ه عموم  اعم از خدمات اعتباری، قازاریاق ، وموز  و مشاور

)شیخ  یرای  کمک کندو قه سبع ون، کاهش هزینه و س ص 
 (. 1393الدین و همکاران، زین

هازی ایون مضومون خطورات    زایای فراوان  خوشهرر کنار م
ومده اهت. قوراین اهواس،    5رارر که رر جدول  همای قالقوه

افووزایش  هووببسوانوود هرکنوود حضووور رر خوشووه موو    
کننوده رو ف   ایگزین و جبوران پوذیری شوور، اموا جو    رقاقت

 نیست. ریمدیریت، فرهن  و کارکر
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