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 چکیده
 تـاثیر  ،تجربیات اخیر کشورهای مختلف جهان نشان میدهد که پارکهـای علـم و فنـاوری         

برای حصول این امر الزم است کـه پارکهـای علـم و             . بسزائی در توسعه  اقتصادی دارند     
فناوری با توجه به استعدادهای متنوع در کشور و به صورتی کامال حساب شده تاسـیس و                 

به منظور ارائه رهنمود در تاسیس پارکهای علم و فنـاوری           . مورد بهره برداری قرار گیرند    
ت که استعداد مناطق مختلف گشور به نحوی علمی و ساحتار یافته مورد در کشور الزم اس

که، در ایـن بررسـی بایـد امکـان کشـف             ست ا نکته حایز اهمیت آن   . ارزیابی قرار گیرد  
با توجـه  . استعداد مناطق مختلف برای تاسیس انواع مختلف پارکها مورد توجه قرار گیرد        

فاوت اسـت، لـذا انعطـاف پـذیری در تعریـف            به  آنکه این شاخصها برای انواع پارکها مت        
از ایـن شاخصـها     .  بعدی آنها ضروری اسـت     های    شاخصها، انتخاب صرایب وزن و بررسی     

به تفکیـک    فارغ التحصیالن دانشگاهی      آمار  فعال، های    رشته  دانشگاهها و  جمله شامل آمار  
 نحوه  ، فعالیت های     دولتی و خصوصی به تفکیک زمینه      صنایعرشته و مقطع، آمار شرکتها و       

دسترسی به راههای ارتباطی، میزان امنیت اجتمـاعی، امکانـات ارتباطـاتی و مخـابراتی،               
دسترسی به امکانات حاص مرتبط با فعالیت بعضی از انواع پارکها، امکانات شهری و امثال               

 .آنها خواهد بود
ـ  کیفـی،   آمار و اطالعات ارائه شده به صورتهای مختلف کمی،      و بـه  ی توصـیفی  وگرافیک

صورت استانی بوده و در قالب یک نرم افزار تحت دسته بندی و نمایش قرار گرفته و بـر                   
 برنامه ارائـه شـده همچنـین    .ردیگاساس ضریب اهمیت هر شاخص مورد تحلیل قرار می      

 .قابلیت قرارگیری بر روی شبکه اینترنت را دارد
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 مقدمه
پارکهای علم وفنـاوری نقـش      دهد که    میتجربیات اخیرکشورهای مختلف جهان نشان      

  زنجیـرۀ فنـاوری ایفـا        هـای     بسزایی در توسـعۀ اقتصـادی کشـورها بعنـوان یکـی از حلقـه              
هدف بسیاری از این ساختارهای نوین، سامان دهی یک محیط فعال برای ایجاد             . کنند می

شی  نا های     ایجاد زمینه  ،منظور محصول گرایی تحقیقاتی   ه   فناوری ب  های    و یا توسعه زنجیره   
 فعـال در    هـای     محققین، نوآوران وشـرکت    دار از کار جمعی و حمایت از فعالیتهای هدف       

گروهـی دیگـر از انـواع پارکهـا عمـدتا رویکـردی            . ]1[ی برگزیده فناوری اسـت    ها  زمینه
 برای آشـنائی بـا      .ردیگاقتصادی داشته و فعالیت آنها بر محور عملیات اقتصادی شکل می          

تـوان بـه پـارک      ی موجود در کشورهای آسیائی و اروپائی مـی        های موفق از پارکها   نمونه
 ،  مالزی  " سی - اس   -ام"صنعتی هسین چودرتایوان، پارک و منظقه ویژه فناوری          -علمی

  " پـی  - اس -اس"پارک علم وفناوری کمبریج و گرنوبل در انگلستان و پـارک فنـاوری              
 .]5[ و ]4[ ،]3[ ،]2[در سنگاپور  اشاره نمود 

-نسبی موفقیت پارکهـای علـم وفنـاوری، الزم اسـت کـه تاسـیس و بهـره            برای تضمین   

آنها به صورتی حساب شده و با توجه بـه اسـتعدادهای منـاطق مختلـف کشـور             برداری از   
حـوی علمـی و     ن به این ترتیب، بررسی استعداد مناطق مختلـف کشـور بـه           . صورت پذیرد 

تقرار انـواع پارکهـا، ضـروری بـه         ساختار یافته و به منظور کشف قابلیتهای هر منطقه دراس         
بدیهی است که از این منظر، استعداد هر منطقه را بایـد در عـواملی جسـتجو                 . رسد مینظر  

گرچـه  . دهنـد  مـی نوعی شروع و تداوم فعالیت یک پارک را تحت تـاثیر قـرار         کردکه به 
تـوان بـر    مـی متعـددی را    ابی  یـ هـای ارز  های  مذکورشـاخص   برای هر یک از انواع پارک     

کنـد درواقـع    میرسد که عامل اصلی که از نوعی به نوع دیگر تغییر           ظرمی ن شمرد، ولی به  
میزان اهمیت هر یک از شاخصهای  فوق، بر اساس ماموریت پـیش بینـی شـده بـرای هـر                     

تـوان  درابتـدا بانگرشـی        مـی  1بنابراین برای انجام مطالعات آمایش سرزمینی     . پارک است 
                                                 
١- patial decision support studies 
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ذار پرداخت و اطالعـات آمـاری مربـوط بـه هـر عامـل را                یکسان به شناسایی عوامل اثرگ    
بسـته بـه  نـوع بخصوصـی         (استخراج نموده و سپس با درنظر گرفتن اندازۀ تاثیر هر پارامتر          

این اطالعات را مـورد تلفیـق و تحلیـل مجـدد قـرار داده و بـر ایـن                 ) ازپارکهای مورد نظر  
در ایـن مقالـه     . 2تعیین نمود اساس، مزیت مناطق مختلف را برای تاسیس پارکهای فناوری          

-یشـی پارکهـا، نـرم افـزاری ارائـه مـی           های مهم آما  عالوه بر ارائه تفصیلی عناوین شاخص     

 انتخاب ضرایب وزن برای عوامل اثرگذار، تلفیق وارائۀ         ،که قابلیت ذخیره اطالعات   گردد
  .باشدتصویری نتایج وبا قابلیت استقراربرروی شبکۀ اینترنت را دارا می

 

 آوری اطالعات آماری مربوط  پارامترهای مؤثر و جمعبررسی 
و به طور  ازآنجا که در این مقاله هدف بررسی میزان توانمندی هر یک از مناطق کشور    

خاص هر یک از استانهای ایران درپذیرش پارکهای علم وفناوری است واین مسئله خود              
نطقـه را از نظـر      تابع عوامل متعددی است کـه هریـک قادرنـدکم وبـیش اسـتعداد یـک م                

لذا نخسـتین گـام در ایـن        . قرارگیری یک نوع خاص از این پارکها تحت تأثیر قرار دهند          
بررسی شناسایی پارامترهایی است که ضمن برخورداری از ویژگی فوق، به لحاظ آماری             

 .گیری و مطالعه باشند نیزقابل اندازه
نمایـد کـه     مـی  داریـم چنـین      نظری بر فعالیتها و رسالتی که از پارکهـای فنـاوری انتظـار            

توان عوامـل قابـل سـنجش مزبـور را در شـش              میصرف نظر از انواع مختلف این پارکها        
 .، تقسیم بندی نمودردیگهای بعدی مورد نظر قرار میحوزۀ کلی که در بخش

                                                 
شهر نمونه اخیری از مطالعات مکان یابی انجام شده در کشور در خصوص تعیین محل بهداشتی دفن زباله در                     -2

   .]6[ان است آشتی
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 کیفیت آموزش عالی در استانهای ایران
فنـاوری   وسـعۀ علـم و    ناگفته پیداست که امـروزه یکـی از اثـر گـذارترین  نهادهـا در ت                

توان ردپـای دانشـگاهها را در شاخصـها یـی            میباشند، چنانکه    می  دانشگاهها ،درکشورها
بهمین دلیل و نیز    .یک منطقه هستند آشکارا دید     یا که مالک توسعه یافتگی یک جامعه و      

هستند، نخستین دسته از عوامل   دانشگاه محور،بلحاظ آنکه اصوال بسیاری از انواع پارکها     
ــوان وضــعیت آمــوزش عــالی در هراســتان در قالــب   م ــوارد  طلــوب خــود را تحــت عن م

 :ایم زیربررسی نموده
 فارغ التحصیالن دانشگاهها و مراکزآموزش عالی ونیز دانشگاههای آزاد هر استان •
 دانشجویان دانشگاهها و مراکزآموزش عالی ونیز دانشگاههای آزادمستقردر هر استان •
 اههای دولتی وآزاد هر استان به تفکیک مراتب علمیکادر آموزشی شاغل دردانشگ •

 سطح کیفی وکمی دانشگاههای استانهای کشور •

مقاالت بدست آمده از دانشگاههای هر استان به تفکیک مقاالت کنفرانس و یا علمی               •
 وپژوهشی
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 وضعیت صنعت، بازرگانی وکشاورزی در استانهای کشور
تـوان اذعـان داشـت کـه هـر انـدازه               می با آگاهی از شرح وظایف پارکهای علم وفناوری       

 بازرگانی و تجارت در یک منطقه توسعه یافته تر باشد، تأسـیس یـک پـارک علـم                   ،صنعت
وفناوری در آنجا ازتضمین توفیق باالتری برخوردارخواهد بود و لذا بجاست کـه قابلیتهـای               

 :دهیمقرار   زیر مورد تحلیلهای  استانهای مملکت خود را از این حیث ودر زمینه
 کارخانجات موجود در هر منطقه •
 خصوصی و دولتی فعال در هر استان   نیمه،شرکتهای خصوصی •
 آزمایشگاهها وکارگاههای موجوددر هر استان •

 شهرکهای صنعتی و مناطق ویژۀ تجاری استانها •

 میزان مالیات واصله از بخش صنعت در هر منطقه •

 متخصصین خارجی فعال در صنایع استانها •

 صنعتی مصرفی هر استانمیزان برق  •

 اختراعات ثبت شده دراستانهای کشور •

 میزان اعتبارات جاری وعمرانی هر استان •

 سطح زیر کشت و نیز مساحت مراتع وجنگلهای هر یک از استانها •

 
 ارتباطات، حمل ونقل و سایر تسهیالت عمومی و فرهنگی

کـه بنـوعی بیـانگر     پارامترهـایی هسـتند   ،گردنـد  میمواردی که در ذیل این بخش ارائه       
توانند شـروع وتـداوم حرکـت     میسطح رفاه وفرهنگ اجتماعی منطقه بوده وبهمین سبب      

 :این عوامل عبارتند از. یک پارک موفق را تحت تأثیر خود قرار دهند
 وضعیت مهاجرت در هر استان •
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وسعت شبکۀ حمل ونقل ریلی و نیز راههای حوزۀ استحفاظی هر استان به تفکیک درجات  •
 هااع راهوانو

 تعداد ومرتبۀ فرودگاههای هر استان •

  فعال در هر استانهای  کتابخانه •

 هتلهای موجود هر یک از استانها به تفکیک درجات آنها •

 تلفنهای ثابت وهمراه واگذار شده ونیز وضعیت خدمات اینترنت  در هر استان •

 وسایل نقلیۀ شماره گذاری شدۀ هر یک از استانهای کشور •

 شگری موجود در هر منطقههای گرد جاذبه •

 ای اعالم شده از سوی سازمان مدیریت برای هر استان متوسط ضریب صوبت منطقه •

 نحوۀ دسترسی هر یک از مناطق کشور به کانالهای ارتباطی بین المللی •
 

 اشتغال
اگر چه هدف ودغدغۀ پارکهای علم وفناوری به طور خاص اشتغال زایی نیست ولیکن              

 از تبعات مثبت فعالیت موفق یک پارک در بررسی حاضر با نظر به              عنوان یکی ه  این امر ب  
 :شاخصهای زیر مورد توجه قرار گرفته است
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 وضعیت هرم سنی منطقه •

 بیکاران ثبت شده در هر استان  •

 شاغلین مقیم در استانهای کشور به تفکیک مدارج تحصیلی وبخش متبوع •

 
 وضعیت امنیت دراستانهای ایران

ی در یک منطقۀ نا امـن اجتمـاعی حتـی بـا وجـود تـأمین سـایر                   یک پارک علم وفناور   
شرایط موفقیت و دوام نخواهد داشت ودر این مقوله نیـز عـاملی کـه قابـل انـدازه گیـری                     

 :تواند بیانگر میزان امنیت در هر استان باشد عبارتست از میآماری بوده و بنوعی 
تخراج از آمـار مربـوط بـه        میزان جـرائم اجتمـاعی بوقـوع پیوسـته در هـر اسـتان قابـل اسـ                 

 دستگاههای قضایی

 
میزان تعامل بین دانشگاهها و صنایع موجـود در اسـتانهای           

 کشور
موضوع ارتباط بین دانشگاه و صـنعت مقولـه ایسـت کـه بـا وجـود بحثهـای فـراوان بـه                       

اگر چه پارکهای علم وفناوری خود      . کند میصورت یک معضل در کشور ما خودنمائی        
ان راه حلی در این زمینه تلقی گردند، ولـی اصـوال شـروع فعالیـت چنـین                  عنوه  توانند ب  می

پارکهایی در شرایطی که ارتباط دو نهاد فوق از حداقلهای الزم برخوردار باشـد ضـمانت            
توان برای سنجش این مهـم پارامترهـای    میلذا  همراه خواهد داشت و  ه  توفیق باالتری را ب   

 :زیر را ارزیابی نمود
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 ی حاضر در صنعت هر استاناعضای هیأت علم •

حجم قراردادهای مبادله شده از کانال ارتباط با صنعت دانشگاههای اسـتانهای             •
 کشور

 برشمرده شده در بخشهای فوق ذکر چند نکته ضروری       های    در اینجا وپس از ذکر پارامتر     
 :رسد میبه نظر 

تواننـد   مـی ل  توان گفت که این عوام     میاول آنکه در مورد اغلب پارامترهای ذکر شده         
مـورد  ) به نسبت جمعیـت ویـا وسـعت هـر اسـتان           ( هم به صورت مطلق وهم به طور نسبی       

توجه قرار گیرند لذا گرچه اطالعات آمـاری بدسـت آمـده  در هـر زمینـه ماهیـت مطلـق                      
 با تقسیم نمـودن مقـادیر مربوطـه برجمعیـت ویـا             ها  دارند ولی در مرحلۀ پردازش این داده      

 .ایم حالت نسبی را نیز منظور نموده)به نوع پارامتربسته (مساحت هر استان 
دومین نکته اینکه بدلیل مشکالتی که از نظردسترسی به  اطالعـات آمـاری ونیـز زمـان                  

 از مـوارد بـدلیل آنکـه آخـرین آمارگیریهـا            ای  آمارگیریها درکشور وجـود دارد در پـاره       
شد سـعی شـده اسـت        با اعمال ضرایب ر    اند  درآن خصوص مربوط به چند سال پیش بوده       

 .تا حدودی این اطالعات به شرایط کنونی نزدیک تر باشند
 نیـز متأسـفانه تـاکنون دسترسـی بـه اطالعـات آمـاری میسـر                 هـا   بعالوه در برخـی زمینـه     

 .نگردیده است
 ونتـایج حاصـل     هـا   با توجه به نکات فوق در بخشهای آتی نحوۀ تحلیل بـر روی ایـن داده               

 .مورد بحث قرارخواهد گرفت

 

 یابی پارکهای علم و فناوری افزار مکان راحی نرمط
یکی از مباحثی که بـویژه در دهـۀ اخیـر وبـا گسـترش امکانـات سـخت افـزاری و نـرم                        

عنوان ابـزاری کارآمـد در اختیـار مـدیران، تصـمیم      ه  ب،افزاری و توسعۀ فناوری اطالعات    
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باشـد وآن همانـا      مـی  1اسـت، سیسـتم اطالعـات جغرافیـایی       گیران ومحققـین قـرار گرفتـه      
سیستمی است متشکل از یک دسته اطالعات آماری وتوصیفی متناظر بـا مجموعـه ا ی از               

دو دسـته   اطالعات مکانی قابل نمایش ذر یک نقشه ومکانیسمی که با ایجـاد ارتبـاط بـین   
، بازیــابی هــا در پایگــاه داده اطالعــات مــذکور امکانــاتی نظیــر ذخیــره ســازی اطالعــات

 مکـانی   هـای      متناظر با یک مکان خاص و مهم تر از همه انجام آنالیز            اطالعات درخواستی 
 هندسی وتوصیفی را برای کاربر ودر کنار موارد مذکور، امکان بروز            های    بر مبنای تحلیل  

 .سازد می مکانی و توصیفی را برای متصدی سیستم فراهم های  سازی داده
نی میتـوان انتظـار داشـت و امـروزه           اطالعات مکا  های    ی که از سیستم   های    یکی از تحلیل  

شوند، عبارتست از انجام مطالعات آمایش       میبسیاری از این سیستمها بدان منظور طراحی        
منتســب بــه ( آمــاری موجــود در بانــک اطالعــاتی سیســتم هــای  ســرزمینی بــر مبنــای داده

تار ؛ بدین معنا که با علم بر آنکه موقعیت یـک سـاخ            )اطالعات گرافیکی بکار گرفته شده    
 شهرک، سد ونظایر آنها به لحاظ نوع فعالیت ویا کارکرد آن تابع عوامل              ،نظیر بیمارستان 

نحوی علمی و قانونمند بتوانیم بهترین مکان       ه   مختلفی است؛ لذا برای آنکه ب      های    وپارامتر
بایست تابعی تعریف کنیم که مقدار آن تـابع          میبرای تأسیس آن ساختار را تعیین نمائیم،        

ی مقتضی ازترکیب میزان تأثیرعوامل ذکرشده محاسبه گشته وباتوجه به آنکه تابع            نحوه  ب
تعریف شده درهریک ازنقـاط مـورد مطالعـه بـه دلیـل تغییرشـرایط دارای مقـدارمتفاوتی                  

ــه طریقــی شــماتیک مــثأل اســتفاده ازمنحنــی   خواهــدبود، درصــورتی  هــای  کــه بتــوانیم ب
اه وسفیداسـتعداد منـاطق مختلـف را بـه          ترازویابکارگیری درجات خاکستری درطیف سی    

توان در خصوص مکان مناسب برای استقرارساختار مـورد          مینمایش بگذاریم، به راحتی     
نظرتصمیم گیری نمود واین همان مطلبی است که تحت عنوان آمـایش سـرزمین بطریـق                

ــایی     ــات جغرافی ــتم  اطالع ــک سیس ــه صــورت ی ــزاری وب ــرم ف ــل طراحــی اســت ،ن .  قاب
                                                 
١- Geographical Information System (GIS) 
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ــان یــ  ــه        درموردمک ــن  مقال ــاص ای ــه خ ــورد توج ــه م ــاوری ک ــم وفن ــای عل ابی پارکه
 : در پیش گرفته شده، با این توضیحات کهایقرارداردنیزچنین رویه

همانگونه که دربخش دوم اشاره شد، مکـان مناسـب بـرای اسـتقرار یـک پـارک علـم                     •
وفناوری در مقیاس استانی، تابع وضـعیت برخـی پارامترهـای پـیش گفتـه درآن اسـتان          

 آمـاری   هـای     لذا در نرم افزار طراحی شده با تعبیۀ یک بانـک اطالعـاتی داده             . باشد می
ــره     ــوان اطالعــات توصــیفی سیســتم ذخی ــه صــورت جــداولی بعن جمــع آوری شــده ب

 واین بانک امکان توسعه و تعریف پارامترهای  دیگر غیر از مـوارد یادشـده         اند  گردیده
 .را نیز فراهم نموده است

 استانی از کشور بعنوان پایـۀ گرافیکـی بـرای نمـایش وضـعیت               28بک نقشۀ با تفکیک      •
استانهای ایران در خصوص میزان استعدادشان برای پـذیرش یـک پـارک فنـاوری در                

 .فضای تصویری سیستم منظور گردیده است

، کـه در آن اگـر وضـعیت هـر     ایـم   برای انجام آنالیزهای مورد نظر تابعی تعریف نمـوده         •
 کـه از جـداول آمـاری        aiک از عوامل برشمرده شـده باکمیـت         استان را در مورد هر ی     

 هـا   بدست آمده نشان دهیم و میزان اهمیت آن پـارامتر          )متناظر باحالت مطلق و یانسبی    (
 عالیت پفرا در 

 بـرای هـر اسـتان بیـانگر میـزان      ∑ciai = f  نمایش دهیم مقـدار c iارک با ضرایب وزن  •
سیس یـک نـوع بخصـوص از پارکهـای علـم و             استعدادآن استان در زمینه استقرار و تا      

در انواع پارکهـای مـذکور متفـاوت اسـت      فناوری خواهد بود و طبیعی است که آنچه
 .باشد میci کند،  مقادیر واز نوعی به نوع دیگر تغییرمی

بــرای آنکــه ایــن آنالیزقابــل تجســم ودرک مناســب تــری باشــدو از آنجــا کــه طیــف    •
 درجه خاکستری متناظربا اعداد صحیح از صـفر         256خاکستری از سفید تا سیاه شامل         

  fتا دویست و پنجاه و پنج میباشد لذا با نرمال نمـودن اعـداد بدسـت آمـده بـرای تـابع                       
بـه هـر یـک از اسـتانهای کشـور            255 و0متناظر با استانهای بیسـت و هشـت گانـه بـین           
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رنگـی  یکرنگ یا یک مرتبـه خاکسـتری منتسـب نمـوده و نهایتـا بـا ارائـه یـک نقشـه                       
 .ایم وضعیت استانهای ایران را در زمینه مورد نظر مان مقایسه وبررسی نموده

 معکـوس آن را بـرای هـر اسـتان           fتوضیح آنکه اگر در فرآیند ذکر شده بجای مقـادیر            •
محاسبه و نرمال نماییم بـر خـالف حالـت قبـل هـر انـداره اسـتانی از اسـتعداد بـاالتری                       

 .ها تیره ترخواهد بودبرخوردار باشد نسبت به سایر استان

 ،در طراحی نرم افزار سعی شده است تا کـاربر بـا توجـه بـه نـوع پـارک مـورد بررسـی           •
امکان انتخاب ضرایب وزن را داشته و عالوه بر امکان نمایش نقشه سیاه وسفید میتـوان        

 بـه عـالوه کـار بـر         . رنگی نیز برای نمایش وضعیت اسـتانها اسـتفاده نمـود           های    از نقشه 
 .با باز یابی بانک اطالعاتی از چگونگی جداول خام آماری نیز مطلع گرددمیتواند 

 اطالعات جغرافیایی امکان بروز سازی اطالعـات و         های     سیستم های    یکی از خصوصیت   •
 مکانی اسـت کـه      های     آماری جدید و یا حتی تغییر در ساختار داده         های    یا افزودن داده  

ازمان متصدی تعبیه گردیده است ؛ چنان که        در سیستم جاری چنین امکانی نیز برای س       
در حال حاضر نیز نگارندگان با این امکـان در حـال تکمیـل بانـک اطالعـاتی سیسـتم                    

 .میباشند

یک واسطه عمومی جهت    .باشد میواسطه گرافیکی سیستم متشکل از دو قسمت اصلی          •
در شکل  (  ذخیره شده همچنین تنظیم خروجی گرافیکی توسط کاربر        های    بازیابی داده 

واسطه گرافیکـی   و  ) بعنوان نمونه شمایی از این واسطه به تصویر کشیده شده است          ) 1(
 درون پایگاه داده توسـط مـدیر سیسـتم در کنـار             ها   جهت دستکاری داده   ،  پایگاه داده 

 موجـود در پایگـاه      هـای     هسته اصلی یک برنامه جانبی قابلیت نگهداری تاریخچـه داده         
 دیگرجهـت حفـظ و نگهـداری گـزارش و        هـای     مچنین برنامه آورد ه  میداده را فراهم    

 .اند ن طراحی شدهآفعالیت سیستم در کنار 
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  شمایی از محیط عمومی نرم افزار ارائه شده.1شکل 

باشد لـذا در ایـن پـروژه         میاز آنجا که ارزش پایۀ اطالعات در استفادۀ گسترده از آنها             •
ه بـه کـاربران، امکـان اسـتفاده از شـبکۀ            نیز جهت سرویس دهی کارا، سریع و کم هزین        

با توجه به این نکته سیسـتم در یـک مـدل             . جهانی اینترنت مورد توجه قرار گرفته است      
 از راه دوردر    هـای     سرور دو الیه طراحی شده است و بااستفاده از این ابزارامکان آنـالیز            

پایگـاه داده اصـلی   عالوه با وجود آنکه در نمونۀ انجام شـده  ه ب. سرور فراهم شده است  
 داده روی   هـای      ولـی نـرم افـزار اجـازۀ دسترسـی بـه سـایرپایگاه              ،روی سرور قرار دارد   

 کـه ایـن امـر موجـب غنـی سـازی اطالعـات            ،دهـد   می  محلی و یا عمومی را     های    شبکه
 .گردد میاستخراجی 

فتن  به عنوان نمونـه یـک بـار بـا در نظـر گـر       ،در اینجا به منظور ارائۀ نحوۀ نمایش نتایج       
عنوان ضریب وزن یک پارامتر مفـروض و صـفر منظـور نمـودن سـایر ضـرایب          ه   ب 1عدد  
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) 3 (،)2 (هـای    درشـکل ها  نتیجۀ آنالیز ذکر شده برای همۀ استان   ،مربوط به دیگر پارامترها   
  .نمایش داده شده است)  4(و 
 
 

 

 
 رنگ -دانشجویان دانشگاههای دولتی وضعیت استانهای ایران از نظر نسبت .2شکل 

 .باشد میترین وسیاه  نشان دهندۀ بدترین وصعیت  سفید نمایشگر مطلوب
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 کشور در زمینۀ تعداد کادر علمی با مرتبۀ دانشیار در های   وضعیت استان.3شکل 

 رنگ سفید نمایشگر مطلوب ترین وسیاه  نشان دهندۀ بدترین -دانشگاههای دولتی
 .شدبا میوصعیت 

 

 
  - صنعتی خصوصیهای   کشور در زمینۀ نسبت کارگاههای  وضعیت استان .4شکل 

 باشد میرنگ سفید نمایشگر مطلوب ترین وسیاه  نشان دهندۀ بدترین وصعیت 
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 گیری و پیشنهادات نتیجه
سـتنتاج  پس از بیان مطالب مذکور و بـا توجـه بـه نکـاتی کـه در حـین اجـرای پـروژه ا                       

 : میتوان مطالب زیر را در قالب نتایج و پیشنهاداتی چنین اظهار داشتاند شده
هـا  از آنجا که در یک تحلیل آمایش سرزمینی اطالعات آماری مبنای تمام تحلیـل              )الف
 اثر مسـتقیمی بـر کیفیـت نتـایج داشـته و ایـن               ها  باشند، صحت و به روز بودن این داده        می

وم شفافیت و قابل دسترس بودن اطالعات آمـاری کـه متأسـفانه             مسئله تأکیدی است بر لز    
در حال حاضر در کشور ما به عنوان یکی از مشکالت مطالعاتی از این دست خود نمـایی              

 .کند می
 آماری در این تحلیل حائز اهمیت است چگونگی         های    ازه که صحت داده   اند  مانهبه   )ب

رایب وزن مطرح نمودیم نیز به نوبه خود مهـم  اعمال میزان تاثیر هر پارامتر که در قالب ض       
ایست که خو شبختانه در کشور در حال انجام         بوده و مستلزم مطالعات کارشناسی گسترده     

باشد و امید است که با معرفی صحیح این ضرایب بتوان به تحلیل درسـتی از وضـعیت                  می
مطالعه حاضـر بـا در       .استانهای ایران در زمینه تأسیس پارکهای علم و فناوری دست یافت          

نظر گرفتن تقسیم بندی استانی انجام گرفتـه ولـی پـس از تحلیـل نهـایی نتـایج در آینـده                      
توان این تقسیم بندی را به نحو مقتضی تغییر داد ولیکن در آن صورت طبعأ دسترسـی                  می

 .رسد میبه اطالعات آماری متناظر با تقسیم بندی به کار گرفته شده مشکل تر به نظر 

 توسعه  های     آنجا که بسیاری از پارامترهای ذکر شده در این مقاله به عنوان شاخص             از )ج
توانند  در  مطالعات آمایش سرزمین بـا اهـدافی غیـر از مکـان یـابی پارکهـای علـم و                        می

رسد تنهـا بـا تغییـر در مقـادیر ضـرایب             می لذا به نظر     ،فناوری نیزمورد استفاده قرار گیرند    
 . آمایشی مر تبط مورد استفاده قرار دادهای  ور را در سایر تحلیلوزن میتوان سیستم مزب
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