
گرا، کلید تعامل صنعت ً ای پژًىش مامٌریتنطقوىمایش م

 دانشگاه 

 ، دانشگاه اراک3131ميرماه 
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 چنيذٙ

قشاس ٗ ّ٘سد تبميذ دٍٗتْشدآ، كٖؼتيشآ ّٗحققبٓ  ثٚ اثجبت سػيذٙاّشٗصٙ ٕقؾ ٗ اْٛيت ثّ٘ي ػبصي فٖبٗسي دس مـ٘س 
ثبيذ ّذ ٕظش خ٘د قشاس دٖٛذ. ؿشمتٜبي ائ يني اص ّْٜتشئ اٛذافي اػت مٚ ؿشمتٜبي تٍ٘يذي دس حقيقت . ىشفتٚ اػت
ائ ثذئ ّؼٖي اػت مٚ ّحل٘الت دإؾ  ٗ إذ مٚ ثٚ ػْت خ٘دمفبئي تٍ٘يذ حشمت ْٕبيٖذ اي اّشٗصٙ ّ٘فق تٍ٘يذ مٖٖذٙ

ٗئ ْٕبيٖذ. ّغبثق ثب ق٘اػذ خ٘دمفبيي ثٖيبٓ تٍ٘يذ مشدٙ ٗ دإؾ فٖي تٍ٘يذ ّحلً٘ ٗ يب ّحل٘الت تٍ٘يذي خ٘د سا تذ
ّٖبثغ ّغْئٔ اص ّ٘سد ٕيبص خ٘د سا تٍ٘يذ ْٕ٘دٙ ٗ يب اٍٗيٚ ّ٘اد تب حذ اّنبٓ ائ ؿشمتٜب ّي ثبيؼت  ،ؿشمتٜبي تٍ٘يذي

داخَي تبّئ ْٕبيٖذ. اقتلبد حبكٌ اص ائ ؿشمتٜب مٚ اقتلبد دإؾ ثٖيبٓ ٕبُ داسد يل اقتلبد پبثشجب ث٘دٙ ٗ دس ك٘ست 
ٗ ذ فـبسٛب ٗ تحشيِ ٛبي ٗاسد ثٚ مـ٘س، ائ ؿشمتٜب دچبس آػيت ٕخ٘اٖٛذ ؿذ. الصّٚ تٍ٘يذ ّحل٘الت دإؾ ثٖيبٓ تـذي

دػتيبثي ثٚ اقتلبد دإؾ ثٖيبٓ اػتقشاس يل ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ پ٘يب دس ؿشمت ّي ثبؿذ. ائ ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ دس 
ّنبٕبت الصُ ٕظيش پظٗٛـيشآ ٗ ٕخجيبٓ ّشامض ػَْي ٗ تحقيقبتي مـ٘س ساػتبي دػتيبثي ثٚ اٛذافؾ ثبيذ اص تْبُ ٕيشٗٛب ٗ ا

ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمت ّيؼش ٕخ٘اٛذ ث٘د.  ائ استجبط پظٗٛـي ّ٘فقيت ٗ ثقبء اػتفبدٙ ْٕبيذ. ثذيٜي اػت مٚ ثذٗٓ
ثبيؼت  شمت ّيقيقبتي ٗج٘د داؿتٚ ثبؿذ ٗ ؿائ استجبعبت پظٗٛـي ثبيذ ثل٘ست ّذاُٗ ثئ ؿشمت ٗ ػبيش ّشامض تح

ايشادات تؼٜيٌ ٗ تق٘يت ائ استجبط ّـخق ْٕبيذ. دس ائ ّقبٍٚ ػؼي ثش ائ اػت تب  جٜتساٛنبسٛبي ّٖبػت سا دس
ٗ ؿشمتٜبي تٍ٘يذي ثب تبميذ ثش استقبء فٖبٗسي ساٛنبسٛبي افضايؾ استجبعبت پظٗٛـي ّيبٓ ّحققبٓ ٗ فٖبٗسآ ّ٘ج٘د ٗ 

اص ؿشمتٜبي ّ٘فق دساّش مبسثشدي دٗ ّثبً اسائٚ ثب سي ٗ ت٘إْٖذي فٖبٗسإٚ بٗثّ٘ي ػبصي فٖت٘كيف ثب ّؼشفي ىشديذٙ ٗ 
 . ٕقؾ ٗ اْٛيت ثّ٘ي ػبصي فٖبٗسي تـشيح ىشدد ،ّحل٘الت فٖبٗسإٚ ٗ دإؾ ثٖيبٓتٍ٘يذ ٗ فشٗؽ 

 

 ثّ٘ي ػبصي فٖبٗسي  -ّشامض تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ  -استجبعبت پظٗٛـي ٛبي مَيذي: ٗاطٙ
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 ّقذّٚ -1

 ت٘إبيي ايجبد ٗ تنبٌّيني اص ّـخلٚ ٛبي ؿشمتٜبي تٍ٘يذي ّ٘فق مٚ إٜٓب سا اص ؿشمتٜبي ٕبّ٘فق ّتْبيض ّي ْٕبيذ  

مٚ ّ٘ججبت سؿذ ػبصّبٕي سا ٕ٘آٗسي يل ػبٌّ مَيذي دس ايجبد سقبثت دس ػغح جٜبٕي ث٘دٙ ٕ٘آٗسي دس ائ ؿشمتٜب ّي ثبؿذ. 

ؿشمتٜب ثبيذ  (Porter & Stern)ٕ٘آٗسي ٗج٘د داسد ثش اػبع ٕظشيٚ پ٘ستش  دس ؿشمت فشاِٛ ّي آٗسد. تؼشيفٜبي ّتؼذدي ثشاي

قبدس ثٚ ايجبد جشيبٕي اص ّحل٘الت ٗ فشآيٖذٛبي جذيذ ثبؿٖز تب اص فٖبٗسي ثبالتشي ثٜشٙ ثييشٕذ ٗ ّبٕذىبسي خ٘د سا دس ػشكٚ 

ػبصّبٕي ثش اػبع ّحلً٘، فشآيٖذ ٗ  ٛبي ٕ٘آٗسي (Maravelakis)سقبثت افضايؾ دٖٛذ. ْٛچٖئ ثش اػبع ٕظشيٚ ّبساٗالميغ 

. ائ ٕ٘آٗسي خل٘كبً دس دٛذ دس ثبصاس سخ ّي ،ٕ٘آٗسي ٛبي اجشايي قبثٌ تؼشيف ّي ثبؿٖذ. دس ائ ديذىبٙ ّ٘فقيت حقيقي ٕ٘آٗسي

 ؿ٘د مٚ ؿشمت داساي ؿشايظ ريٌ ثبؿذ:  ؿشمتٜبي تٍ٘يذي م٘چل ٗ ّت٘ػظ ٖٛيبّي ّحقق ّي

 بؿذ.اص ػشّبيٚ ّبٍي مبفي ثشخ٘سداس ث -1

 داساي ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ پ٘يب ثبؿذ.  -2

 اص ٕيشٗي إؼبٕي ّتخلق ثٜشٙ ىيشد.  -3

 دس ايجبد استجبعبت ثئ اٍََْي ّٜبست داؿتٚ ثبؿذ.  -4

 ّؼتٖذ ػبصي ّٖبػت ٗ ّذيشيت دإؾ ّ٘فقي داؿتٚ ثبؿذ.  -5

سٛبي ّحلً٘، ايجبد ثبصاٛبي ثبصاسيبثي ؿبٌّ ّؼشفي يل ٕبُ تجبسي جذيذ، ساٛنبسٛبي اثتنبسي ثشاي فشٗؽ  اص ٕ٘آٗسي -6

 .]1[جذيذ ٗ غيشٙ ثشخ٘سداس ثبؿذ 

ؿ٘د مٚ ثت٘إذ استجبط ق٘ي ٗ ّ٘ثشي ثب دإـيبٜٛب ٗ ّشامض  اػت مٚ ائ ؿشايظ صّبٕي ثشاي يل ؿشمت ايجبد ّي ثذيٜي 

دإـيبٙ ٗ كٖؼت ّ٘ججبت سفغ ٕ٘اقق ٗ ثٜج٘د سٗؿٜبي ّ٘ػؼبت ٗ ؿشمتٜبي تحقيقبتي ثشقشاس ْٕبيذ. دس حقيقت تق٘يت استجبط 

ي ٕ٘آٗسي ثٖب ٕٜبدٙ ؿذٙ اػت، استقبء  تٍ٘يذي سا فشاِٛ ْٕ٘دٙ ٗ قبثَيت تٍ٘يذ إٜٓب سا ثش اػبع اكً٘ دإؾ ثٖيبٓ مٚ خ٘د ثش پبيٚ

ىشدد. ائ  ٕتيجٚ سؿذ اقتلبدي مـ٘س ّي ػجت سؿذ اقتلبدي كٖؼت ٗ دسدٛذ. ثٖبثشائ ثشقشاسي استجبط ّ٘ثش ثب دإـيبٙ  ّي

ّ٘ض٘ع ٕـبٓ دٖٛذٙ ائ اػت مٚ فؼبٍيت دٗ قغت دإـيبٙ ٗ كٖؼت ثبيذ ْٛؼ٘ ٗ ّنٌْ ينذييش ثبؿذ ٗ دس ساػتبي اٛذاف 

 اقتلبد دإؾ ثٖيبٓ ىبُ ثشداسد. 

 ٕقؾ استجبعبت پظٗٛـي دس ت٘ػؼٚ فٖبٗسي -2

ؼت ٗ دإـيبٙ ثب تق٘يت ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمتٜبي ْٛبٕيٕ٘ٚ مٚ ؿشح دادٙ ؿذ استجبعبت پظٗٛـي ّ٘ثش كٖ 

ثشسػي داليٌ ػذُ استجبط ّ٘ثش ٗ ٕضديل كٖؼت ٗ دإـيبٙ ٗ آٗسد. ثٖبثشائ  ت٘ػؼٚ فٖبٗسي إٜٓب سا فشاِٛ ّيّ٘ججبت تٍ٘يذي 

 سػذ.  ساٛنبسٛبي ت٘ػؼٚ استجبعبت پظٗٛـي ثئ إٜٓب ضشٗسي ثٚ ٕظش ّي

 

 إـيبٙ ٗ كٖؼت دس ايشآداليٌ ٕبمبسآّذ ث٘دٓ استجبط د -2-1

 تبّئ ث٘دجٚ مـ٘س ثش اػبع ّٖبثغ حبكٌ اص ٕفت ٗ ىبص -1

 ىزاسي إذك دس صّيٖٚ پظٗٛؾ دس دإـيبٜٛب ٗ كٖبيغ  ػشّبيٚ -2

 ضؼف ّشامض تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ كٖبيغ اص ّٖبثغ إؼبٕي ّتخلق ٗ ّحققبٓ -3

 فٖبٗسيسيضي ّٖبػت ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ثشاي ت٘ػؼٚ ٗ إتقبً  ػذُ ثشٕبّٚ -4

 ػذُ ٗج٘د تخللٜبي ّختَف دس ّشامض تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ كٖبيغ  -5
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 ػذُ سقبثت اص ٕظش تحقيقبت دس ّيبٓ ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ  -6

ػذُ تشثيت ٕيشٗي إؼبٕي مبسآّذ اص عشف دإـيبٜٛب ثشاي كٖبيغ يب ثؼجبستي ػذُ تغبثق ٕظبُ آّ٘صؿي ٗ ٕظبُ كٖؼتي  -7

 مـ٘س

دس دإـيبٜٛب ٕظيش ّبٛيت آّ٘صؿي دإـيبٜٛب، ٕج٘دٓ ػشّبيٚ ٗ اّنبٕبت مبفي، ّ٘إغ دس إجبُ تحقيقبت مبسثشدي  -8

تفبٗتي دإـيبٜٛب ثٚ پيـشفت فٖبٗسي، ػٍٜ٘ت فؼبٍيت آّ٘صؿي دس ّقبيؼٚ ثب فؼبٍيت پظٗٛـي ٗ  مٖذي دػتيبثي ثٚ ٕتبيج، ثي

 ػذُ حْبيت كٖبيغ اص پشٗطٙ ٛبي دإـيبٛي

 ّشتجظ ثب كٖؼت اػضبي ٛيئت ػَْي دس آئئ ٕبّٚ استقبء اػبتيذ. اّتيبص إذك فؼبٍيتٜبي پظٗٛـي ٗ اجشايي -9

ت٘جٚ ثيـتش ّذيشآ كٖؼت ثٚ تٍ٘يذ ثيـتش ثب ٛضيٖٚ مْتش ثٚ جبي ت٘جٚ ثٚ ٕ٘آٗسي ٗ استقبي ميفيت ّحلً٘ ثب  -11

 تق٘يت ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ.

 ت٘جٚ ٕبمبفي ثٚ اقتلبد دإؾ ّح٘س) اقتلبد ّجتٖي ثش ػَِ ٗ فٖبٗسي(  -11

 

 سٛبي ت٘ػؼٚ استجبعبت پظٗٛـيساٛنب -2-2

ٛب ساٛنبسٛبي ريٌ جٜت ثٜج٘د  ثب ت٘جٚ ثٚ ّغبٍت رمش ؿذٙ ٗ ٍضُٗ ت٘جٚ ثيـتش ثٚ استجبط ّيبٓ كٖبيغ تٍ٘يذي ٗ دإـيبٙ  

 ىشدد:  ثشقشاسي استجبط پيـٖٜبد ّي

ٛبي  س صّيٖٚمٚ حبٗي ثبٕل اعالػبتي پظٗٛـيشآ مـ٘س دايجبد يل ؿجنٚ ّجبصي استجبعي ّيبٓ كٖؼت ٗ دإـيبٙ  -1

اي قبػذتبً ؿٖبخت ّتقبثٌ  ٛذف اص ايجبد چٖئ ؿجنٚثبؿذ.  تخللي ّختَف ٗ ثبٕل اعالػبتي ٕيبصٛب ٗ ّـنالت كٖبيغ مـ٘س ّي

دس ٕتيجٚ تؼٜيٌ دس ثشقشاسي اي ّتقبثٌ ٗ  ٕيض اسائٚ خذّبت ّـبٗسٙپظٗٛـيشآ ٗ كٖبيغ اص ت٘إْٖذيٜب ٗ ٕيبصّٖذيٜبي ينذييش ٗ 

 ثبؿذ.  استجبط ّيبٓ إٜٓب ّي

ّتقبثٌ ّؼئٍ٘ئ ٗ ّتخللئ كٖبيغ اص يل ػ٘ ٗ دإـيبٜٛب ٗ ّشامض پظٗٛـي اص ػ٘ي ثبصديذٛبي ّؼتْش ٗ إجبُ  -2

ت دييش دس جٜت ؿٖبخت اّنبٕبت پظٗٛـي ٗ ٕيشٗي إؼبٕي ّتخلق ّ٘ج٘د دس ٛش اص عشفئ دس ساػتبي سفغ ٕيبصٛب ٗ احتيبجب

 ينذييش.

اػتفبدٙ اص ت٘آ ٗ تجشثٚ ػَْي، پظٗٛـي اػبتيذ ٗ پظٗٛـيشآ ّشامض تحقيقبتي ٗ دإـيبٜٛبي ػشاػش مـ٘س دس جٜت  -3

 استقبي ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمتٜبي كٖؼتي

 پظٗٛـي ّيبٓ دإـيبٙ ٗ كٖؼت. -ثشىضاسي ّـتشك ْٛبيـٜب ٗ ػْيٖبسٛبي ػَْي -4

بي آّ٘صؿي م٘تبٙ ّذت ثشاي ٕيشٗٛبي ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمتٜب دس ٛ سيضي دس جٜت ثشىضاسي دٗسٙ ثشٕبّٚ -5

 دإـيبٜٛب ٗ ّشامض تحقيقبتي.

 اختلبف فشكتٜبي ّغبٍؼبتي ثٚ اػبتيذ ٗ پظٗٛـيشآ دإـيبٛي دس ٗاحذٛبي كٖؼتي ٗ تٍ٘يذي -6

آّ٘صؿي ثخؾ كٖؼت سيضي دفبتش استجبط ثب كٖؼت دإـيبٜٛب دس جٜت تؼيئ اٍٗ٘يت ثٖذي ٕيبصٛبي پظٗٛـي ٗ  ثشٕبّٚ -7

 ٗ اعالع سػبٕي ّٖبػت آٓ ثٚ ّحققبٓ ٗ اػبتيذ دإـيبٜٛب.

 ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ّشامض كٖؼتي دس ّشامض سؿذ دإـيبٜٛب ٗ ّشامض تحقيقبتياػتقشاس  -8

 تؼشيف ػٖبٗئ پبيبٓ ٕبّٚ ٛبي ّ٘سد حْبيت ّشامض كٖؼتي ثٚ دإـيبٜٛب ٗ ّشامض تحقيقبتي -9
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مبسآّ٘ص دإـيبٜٛب ٗ ّشامض تحقيقبتي دس ّشامض كٖؼتي ثب سٗينشد آّ٘صؽ ّجتٖي ثش پظٗٛؾ اػتفبدٙ ّٖبػت اص ٕيشٗي   -11

 ٗ خالقيت

 ت٘ػؼٚ ٗ تجٜيض اّنبٕبت آصّبيـيبٛي دإـيبٜٛب ّتٖبػت ثب پيـشفتٜبي فٖبٗسي -11
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ٛبي  ي ّغبٍؼبت ٗ پظٗٛؾ ؿ٘د اص دٗ عشيق قبثٌ مؼت اػت، سٗؽ اًٗ مٚ ثش پبيٚ فٖبٗسي مٚ ت٘ػظ كٖبيغ ايجبد ّي 

ىشدد. سٗؽ دُٗ إتقبً فٖبٗسي خشيذاسي ؿذٙ  داخَي ث٘دٙ ٗ ثشاي مؼت آٓ ّشاحٌ آصّبيـيبٛي، ٕيْٚ كٖؼتي ٗ كٖؼتي عي ّي

ثبؿذ. دس  عشيق ٛش دٗ سٗؽ ثيبٓ ؿذٙ ٕيبصّٖذ ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ّيثبؿذ. ايجبد فٖبٗسي اص  اص مـ٘سٛبي ت٘ػؼٚ يبفتٚ ّي

ٛبي إؼبٕي ٗ ّبٍي ثت٘إذ ثب ٗج٘د سٕٗذ سٗ ثٚ سؿذ  سٗؽ اًٗ ٕقؾ ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ائ اػت مٚ ثب اػتفبدٙ ثٜيٖٚ اص ػشّبيٚ

ٗالً ميفيت ّحلً٘ تٍ٘يذي سا استقبء دٛذ دس ّؼيش ايجبد فٖبٗسي ثب خَق ٕ٘آٗسي، اػشضٚ ّحل٘الت ٗ فشآيٖذٛبي جذيذ دس دٕيب، 

 ؿ٘د:  ٛبي تٍ٘يذ آٓ سا مبٛؾ دٛذ. دس سٗؽ دُٗ ػٚ ٕقؾ مَيذي ثشاي ٗحبد تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ دس ٕظش ىشفتٚ ّي ٗ ثبٕيبً ٛضيٖٚ

 ىضيٖؾ فٖبٗسي ّٖبػت -1

 ج٘يي دس صّبٓ ٛب ٗ كشفٚ تؼيئ ّؼيش اجشاي فٖبٗسي دس جٜت مبٛؾ ٛضيٖٚ -2

 ٘د سٗؿٜب ٗ فشآيٖذٛبايجبد ٕ٘آٗسي دس جٜت ثٜج -3

اصإٓجبئينٚ ايجبد فٖبٗسي اص عشيق تحقيقبت داخَي ٕيبصّٖذ ثؼتشػبصي ٗ ايجبد ػبختبسٛبي ّٖبػت دس ساٙ سػيذٓ ثٚ آٓ  

مـ٘سٛبي دس حبً ت٘ػؼٚ ػّْ٘بً ثذٕجبً مؼت فٖبٗسي اص  ٛبي ثباليي اػت،  ثبؿذ ٗ ائ سٗؽ ٕيبصّٖذ كشف ٛضيٖٚ فٖبٗسي ّي
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ػبصي فٖبٗسي سا  ٛبي خشيذاسي ؿذٙ ثبيذ فشآيٖذ ثّ٘ي ذ. امٖ٘ٓ رمش ائ ٕنتٚ ضشٗسي اػت مٚ فٖبٗسيثبؿٖ عشيق سٗؽ دُٗ ّي

ٛب، اّنبٕبت ٗ ٕيشٗي إؼبٕي  دس ثشثييشد. يؼٖي فٖبٗسي إتقبً يبفتٚ ثب ّٖبثغ مـ٘س دسيبفت مٖٖذٙ فٖبٗسي) ؿبٌّ ػشّبيٚ

ػي ٗ فشٖٛيي) ؿبٌّ اؿتغبً ٗ ٕيبص ثبصاس( ٗ ؿشايظ اقَيْي) آة ٛبي ت٘ػؼٚ اقتلبدي، اجتْب ّتخلق(، اٛذاف، ػيبػتٜب، ثشٕبّٚ

دس يل ػبصي فٖبٗسي ّؼتَضُ يل ثشٕبّٚ سيضي ٛذفْٖذ ثشاي  ٗ ٛ٘ا، ٕ٘ع خبك ٗ غيشٙ( ّغبثقت داؿتٚ ثبؿذ. اص ائ سٗ ثّ٘ي

ػبصي  ا دس ساػتبي ثّ٘يثبؿذ تب ثت٘إذ ثب ايجبد يل ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ پ٘يب تْبُ َّضّٗبت اؿبسٙ ؿذٙ س ؿشمت فٖبٗس ّي

 فٖبٗسي تبّئ ْٕبيذ. 

 ثّ٘ي ػبصي فٖبٗسي -4

ىشدد  يني اص ّْٜتشئ ساٛنبسٛبيي مٚ ثشاي استقبي ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ٗ دسٕتيجٚ قٖبٗسي ؿشمتٜب پيـٖٜبد ّي  

ثت ػبصٕذٙ ّيبٓ ؿشمتٜب اص اجشاي ثّ٘ي ػبصي فٖبٗسي اص عشيق اػغبي ى٘اٛيٖبّٚ تبييذ ت٘إْٖذي فٖبٗسإٚ ٗ دس ٕتيجٚ ايجبد سقب

ػبً اػت مٚ ثب  4ثبؿذ. ائ ثشٕبّٚ ثب ٛذف حْبيت اص تٍ٘يذ َّي ٗ ت٘ػؼٚ فٖبٗسي ٕضديل ثٚ  عشيق تؼيئ ػغح فٖبٗسي إٜٓب ّي

ػبصّبٓ پظٗٛـٜبي ػَْي ٗ كٖؼتي ؿ٘د.  اي دس ػبصّبٓ پظٗٛـٜبي ػَْي ٗ كٖؼتي ايشآ ايجبد ؿذٙ ٗ اجشاء ّي سٗينشد ت٘ػؼٚ

مٚ ت٘ػؼٚ تٍ٘يذات دإؾ ثٖيبٓ ٗ فٖبٗسي ّح٘س صّيٖٚ ػبص ٗ تضْئ مٖٖذٙ اػتقالً اقتلبدي مـ٘س اص ّٖبثغ ايشآ ثب ائ اػتقبد 

إٚ ػبٍٚ خ٘د دس صّيٖٚ اسصيبثي دػتبٗسدٛبي ػَْي ٗ فٖبٗسي، اسصيبثي ت٘إْٖذيٜبي فٖبٗس 31ٕفتي اػت، ثب تْبُ ت٘آ ٗ تجشثٚ 

مٚ ؿشمتٜبي تٍ٘يذي ثٚ جٜت ثٜج٘د ػغح فٖبٗسي خ٘د دٛذ. ثذيٜي اػت  ؿشمتٜبي تٍ٘يذي ٗفٖي ّٜٖذػي سا إجبُ ّي

ىيشي اص ّـبٗسآ خجشٙ دإـيبٛي ٗ ّشامض پظٗٛـي مـ٘س ثٚ ػْت ايجبد  ٕيبصّٖذ يل ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ پ٘يب ث٘دٙ مٚ ثب ثٜشٙ

دس ٕتيجٚ ثٜج٘د ميفيت ّحلً٘ ٕٜبيي ٗ سضبيتْٖذي ٛش چٚ ثيـتش ّلشف مٖٖذٙ  ٕ٘آٗسي دس ّحلً٘ ٗ يب فشآيٖذ تٍ٘يذ آٓ ٗ

تؼشيف ؿذٙ اػت مٚ  اكَي  ؿبخق 4ثٚ ت٘ضيح اػت مٚ ثشاي اسصيبثي ت٘إْٖذيٜبي فٖبٗسإٚ يل ؿشمت الصُ  .]2[ داسد ىبُ ثشّي

 ؿ٘د ثٚ ت٘ضيح ٛش يل پشداختٚ ؿ٘د.  دس ائ قؼْت ػؼي ّي

 ت٘إْٖذي ٕ٘آٗسي -1

ؿشمتي مٚ دس ت٘إْٖذي ٕ٘آٗسي يل ؿشمت تٍ٘يذي استجبط ّؼتقيِ ثب ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمت داسد، ثغ٘سينٚ   

داسد دس حقيقت ثب خَق ٕ٘آٗسي اٛذاف فٖبٗسإٚ خ٘د سا ّحقق  جٜت استقبي ميفيت ّحلً٘ ٗ ثٜج٘د فشآيٖذ تٍ٘يذ آٓ ىبُ ثشّي

 ػبصد.  ّي

 ت٘إْٖذي تٍ٘يذ -2

ثش ميفيت ّحلً٘ تٍ٘يذي مٚ ثب اػتفبدٙ اص ٕ٘آٗسي حبكٌ اص تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمت حبكٌ ؿذٙ اػت ّيضآ ػالٗٙ   

 ثبؿذ.  تٍ٘يذ ٗ حفظ ٗ استقبء خظ تٍ٘يذ ؿشمت حبئض اْٛيت ّي

 ت٘إْٖذي استجبط -3
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بصاسٛبي َّي ٗ ؿ٘د مٚ إٓچٚ سا تٍ٘يذ مشدٙ اػت ثت٘إذ دس ث يل ؿشمت تٍ٘يذي صّبٕي ثؼٖ٘آ يل ؿشمت ّ٘فق تَقي ّي  

اٍََْي اسائٚ مٖذ ٗ ائ ِّٜ صّبٕي ّيؼش خ٘اٛذ ث٘د مٚ يل ؿشمت ثب داسا ث٘دٓ يل ٗاحذ ثبصسىبٕي ق٘ي ثت٘إذ استجبط ؿشمت  ثئ

 اٍََْي ثشقشاس ْٕبيذ.  سا دس ػغح َّي ٗ ثئ

 

 

 

 ىزاسي ت٘إْٖذي ػشّبيٚ -4

ٛبي إؼبٕي ٗ ّبٍي آٓ ّجْ٘ػٚ دإؼت ثذيٜي اػت  ت٘آ ػشّبيٚ پبيٚ ٗ اػبع ٛش اقذاُ ٗ فؼبٍيتي سا دس ايل ؿشمت ّي  

مٚ ثذٗٓ داؿتٔ اّنبٕبت، تجٜيضات ٗ فضبي ّٖبػت ٗ ْٛچٖئ ثذٗٓ اػتفبدٙ اص ٕيشٗي إؼبٕي ّتخلق ٗ ّذثش يل ؿشمت 

 تجبط ٗ تٍ٘يذ ٕخ٘اٛذ ث٘د. ؿبخق دييش يؼٖي ت٘إْٖذي ٕ٘آٗسي، اس 3قبدس ثٚ مؼت 

ؿبخق رمش ؿذٙ اص ت٘إبيي  4مٚ دس ٛش دس ٕتيجٚ يل ؿشمت تٍ٘يذي صّبٕي اص ػغح فٖبٗسي ثباليي ثشخ٘سداس خ٘اٛذ ث٘د  

ثباليي ثشخ٘سداس ثبؿذ. ائ ّيؼش ٕخ٘اٛذ ؿذ ّيش صّبٕي مٚ ؿشمت ّ٘سد ٕظش، ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ خ٘د سا اص عشيق استجبط 

ٙ دس جٜت ثشٗص ْٕ٘دٓ فٖبٗسي تٍ٘يذ ٗ اّنبٕبت ّ٘سد ٕيبص آٓ تق٘يت ْٕبيذ. ثشاي ْٕٕ٘ٚ دٗ ؿشمت فٖبٗس مٚ ّ٘فق ّ٘ثش ثب دإـيب

 إذ ؿشح دادٙ ؿذٙ اػت.  ثٚ دسيبفت ى٘اٛيٖبّٚ تبييذ فٖبٗسإٚ اص ػبصّبٓ پظٗٛـٜبي ػَْي ٗ كٖؼتي ايشآ ىشديذٙ

 ؿشمت كٖبيغ ؿيْيبيي ػبختْبٓ آثبدىشآ -1

تبػيغ ٗ ثب احذاث مبسىبٙ دس ؿٜشك كٖؼتي ؿشٗع ثٚ فؼبٍيت ْٕ٘د، ثب ىؼتشؽ اّنبٕبت  1372س ػبً ؿشمت آثبدىشآ د

ػخت افضاسي ٗ ٕيشٗي إؼبٕي ؿشمت، ىبُ ٕخؼت ثشاي تجٜيض ّشمض تحقيقبت ٗ ت٘ػؼٚ فٖبٗسي ائ ؿشمت ثشداؿتٚ ؿذ مٚ 

سػْيت يبفت. ائ ّشمض ِٛ  1387تبٓ تٜشآ دس ػبً ثالفبكَٚ ثب اخز ى٘اٛيٖبّٚ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ اص ػبصّبٓ كٖبيغ ٗ ّؼبدٓ اػ

ػبص حض٘س ائ ؿشمت دس كٖبيغ تٍ٘يذ ّ٘اد ؿيْيبيي ّشتجظ ثب ػبختْبٓ  امٖ٘ٓ ثب ٛذف تحقيق ٗ تٍ٘يذ دإؾ ثّ٘ي صّيٖٚ

ٕ٘ع ّحلً٘ ؿيْيبيي سػيذ مٚ سٕٗذ  141ثٚ  1389ثبؿذ. عي يل ثشٕبّٚ ّذٗٓ ٗ ّٖظِ تٍ٘يذات ائ ؿشمت دس ػبً  ّي

تبمٖ٘ٓ  حل٘الت ٗ ت٘ػؼٚ فشٗؽ ائ ؿشمت مٚىشدد. سٕٗذ ت٘ػؼٚ ّ اي ثؼيبس ّٖبػجي ثشاي ائ ؿشمت ّحؼ٘ة ّي ؼٚت٘ػ

ػبصّبٓ پظٗٛـٜبي ػَْي ٗ ػبختْبٕي اص ٛبي ّختَف ػبخت ّ٘اد  دس صّيٖٚى٘اٛيٖبّٚ تبييذ ت٘إْٖذي فٖبٗسإٚ  6ّ٘فق ثٚ اخز 

 .  ]3[ؿشح دادٙ ؿذٙ اػت 1ؿنٌدسيبفت ى٘اٛيٖبّٚ دس  ذ اصكٖؼتي ايشآ ىشديذٙ اػت دس ػبٍٜبي قجٌ ٗ ثؼ
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 ّيضآ تٍ٘يذ ّحل٘الت داساي ى٘اٛيٖبّٚ ت٘إْٖذي فٖبٗسإٚ، قجٌ ٗ ثؼذ اص دسيبفت ى٘اٛيٖبّْٕٚ٘داس  -1ؿنٌ 

 

 ؿشمت فشاپبمغ ؿيشاص -2

 تييمبّپ٘ص ذٙيچيپ ضاتيتجٜ ٗ ّخبصٓ ػبخت ٗ عشاحي دس مٚ اي خالء ثٚ ت٘جٚ ثب 1384 ػبً دسفشاپبمغ ؿيشاص ؿشمت  

 ٔيْٛ ثٚ ٕٜبد. قذُ ػشكٚ ٔيا دس بًيس بسديَيّ 21 ٚياٍٗ ٚيػشّب ثب  ـيبُيپ ّجْ٘ػٚ  لي ػٖ٘آ ثٚ ؿذ، ّي احؼبع مـ٘س دس

 ٗ عشاحي سا خ٘د تيّأّ٘س ٔيتش اكَي ،فٖبٗسي ػبصي ثّ٘ي ٗ تؿشم دس ت٘ػؼٚ ٗ تحقيق ٗاحذ تبػيغ ثب ؿشمت ٔيا جٜت

 ٔيآخش شييمبسى ثٚ ٗ سٗص تنٍٖ٘٘طي اص اػتفبدٙ ثب (,GRV,GRE GRP) تييمبّپ٘ص خبف ضاتيتجٜ ٗ اتلبالت ّخبصٓ، ػبخت

 اػت. ْٕ٘دٙ فيتؼش ّٜٖذػي ٗ عشاحي ٛبي افضاس ٕشُ

 ٔيتش ثضسه جْغ دس تييمبّپ٘ص ضاتيتجٜ إ٘اع تٔ 3111 ثش ثبٍغ ذيتٍ٘ تيظشف ثب شاصيؿ فشاپبمغ ؿشمت حبضش حبً دس 

 تييمبّپ٘ص اتلبالت ذيتٍ٘ ثٚ ت٘آ ّي ؿشمت ٔيا ٛبي ت٘إْٖذي جَْٚ اص اػت. ىشفتٚ قشاس بٕٚيخبٗسّ دس ّحل٘الت ٔيا ػبصٕذىبٓ

 ػبصّبٓ قييتـ٘ اػتبٕذاسد ٖبّٚيى٘اٛ اص ٛب آٓ ْٛيي مٚ مشد اؿبسٙ ضٙيّنبٕ ٗ دػتي ٛبي سٗؽ ثٚ ْتش،يَيّ 4111 تب 15 قغش اص

ى٘اٛيٖبّٚ ت٘إْٖذي فٖبٗسإٚ دس صّيٖٚ عشاحي ٗ  3ائ ؿشمت ّ٘فق ثٚ اخز  ثشخ٘سداسٕذ. شآيا كٖؼتي قبتيتحق ٗ اػتبٕذاسد

ٗ عشاحي ٗ ػبخت ّخبصٓ  عشاحي ٗ ػبخت اتلبالت ينپبسچٚ مبّپ٘صيتي تحت فـبس ،ػبخت ّخبصٓ مبّپ٘صيتي تحت فـبس

 2ْٛبٕيٕ٘ٚ مٚ دس ؿنٌاص ػبصّبٓ پظٗٛـٜبي ػَْي ٗ كٖؼتي ايشآ ىشديذٙ اػت.  مبّپ٘صيتي حٌْ ٗ ٕيٜذاسي ّبيؼبت ٕفتي

ّ٘فق ثٚ دسيبفت ى٘اٛيٖبّٚ  1391ائ ؿشمت مٚ دس ػبً ىشدد سٕٗذ فشٗؽ ّخبصٓ مبّپ٘صيتي تحت فـبس  ذٙ ّيّـبٛ

 . ]4[إذ ٕـبٓ دادٙ ؿذٙ اػت ىشديذٙ
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http://en.wikipedia.org/wiki/Reservoir_engineering
http://en.wikipedia.org/wiki/Fiberglass
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 ىيشي ٕتيجٚ -3

ثشاي مؼت فٖبٗسي ٕيبصّٖذ يل ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ پ٘يب ث٘دٙ مٚ ِٛ اص ػشّبيٚ ٛبي ّبٍي ٗ إؼبٕي ٗ ِٛ كٖبيغ مـ٘س  

سيضي ّٖؼجِ ٗ ٛذفْٖذ ثت٘إذ ّؼيش ّٖبػت ثشاي مؼت ٗ اجشاي فٖبٗسي سا ؿٖبػبيي ٗ ثب دس ٕظش  اص ٕظش داؿتٔ يل ثشٕبّٚ

شٖٛيي دس اسٙ استقبء ٗ ت٘ػؼٚ فٖبٗسي مـ٘س ىبُ ثشداسد. اص إٓجبئينٚ دس ساٙ ىشفتٔ تْبُ ػ٘اٌّ ّحيغي، اجتْبػي، ػيبػي ٗ ف

ٛب ٗ ػشػت ثخـيذٓ ثٚ فشآيٖذ تٍ٘يذ ثؼيبس حبئض اْٛيت اػت، سٗؽ مؼت فٖبٗسي اص عشيق ثّ٘ي  مؼت فٖبٗسي مبٛؾ ٛضيٖٚ

يذ اؿبسٙ ىشدد مٚ ثشاي ايٖنٚ ثبػبصي فٖبٗسي دس مـ٘سٛبي دس حبً ت٘ػؼٚ ّ٘سد ت٘جٚ قشاس ىشفتٚ اػت. ْٛچٖئ ائ ٕنتٚ 

ؿشمتٜب ثت٘إٖذ ثب فٖبٗسي سٗص دٕيب ّغبثقت داؿتٚ ثبؿٖذ ٗ ٗاحذٛبي تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ خ٘د سا ثٚ پبييبٛي ّغْئٔ دس ساٙ مؼت 

 فٖبٗسي تجذيٌ ْٕبيٖذ ثبيذ استجبعي ّذاُٗ ٗ ّؼتْش ثب ّشامض دإـيبٛي ٗ تحقيقبتي مـ٘س داؿتٚ ثبؿٖذ ٗ تْبُ ساٛنبسٛبيي سا مٚ

 ىشدد ؿٖبػبيي مشدٙ ٗ اجشاء ْٕبيٖذ.  ّ٘جت تق٘يت ائ استجبط ّي

ىشدد ايجبد إييضٙ ٗ  پيـٖٜبد ّييني اص ّْٜتشئ اثضاسٛبيي مٚ دس جٜت تق٘يت ٗاحذ تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ ؿشمتٜبي فٖبٗس  

ثشتش دس ائ صّيٖٚ ّي ثبؿذ،  سقبثت دس إٜٓب اص عشيق ّْيضي ٗ تؼيئ ػغح ت٘إْٖذي فٖبٗسإٚ إٜٓب ٗ تـ٘يق ٗ تقذيش اص ؿشمتٜبي
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ثغ٘سينٚ ٛش ؿشمت ثشاي مؼت ستجٚ ثبالتش دس صّيٖٚ ت٘إْٖذي خبف خ٘د تالؽ ْٕ٘دٙ ٗ ثب إييضٙ سقبثتي ػبٍِ ثٚ تق٘يت ٗاحذ 

 تحقيق ٗ ت٘ػؼٚ خ٘د دس ساػتبي استقبء ٗ ت٘ػؼٚ فٖبٗسي ثپشداصد. 
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