مقـاالت

ظهورصنایع
نانوزیست فناوری
 1مقدمه
پژوهــش در حوزه نانوفناوری در پانزده ســال
گذشته به سرعت در حال توسعه بوده ،اما توسعه
محصوالت تجاری به طور قابل توجهی کندتر بوده
اســت .یکی از حوزههای بسیار امیدبخش برای
تجاریســازی ،کاربرد نانوفناوری در فرآیندهای
زیستی است .این موضوع تا حدی به خاطر این
حقیقت اســت که این حوزه شامل همپوشانی
دو حوزه پژوهشــی جدا از هــم -نانوفناوری و
زیســتفناوری -بوده و ترکیب ایدههای تازه و
دیدگاهها ســبب افزایش فرصتهــای نوآورانه
میشود.
نرخ افزایش اختراعات در نانوزیســتفناوری به
خوبی مستندسازی شــده است .اما دانش کمی
در مورد تجاریســازی این اختراعــات یا ورود
شــرکتهای تجاری به این صنایع در حال تولد
وجود دارد .به عنوان مثال ،چه نوع شرکتهایی
هر دو نوع ظرفیت زیستفناوری و نانوفناوری را
دارند ،چه زمانی و کجا آنها را توسعه دادهاند و چه
کاربردهایی هدف آنها است؟ و آیا این شرکتها
واقعاً این دو حــوزه را یکپارچه کردهاند؟ در این
مقاله ما ظهور جهانی صنایع نانوزیستفناوری را
با مشخص کردن ،شناسایی و تحلیل شرکتهای
دارای پتانسیل در زیســتفناوری و نانوفناوری
بررسی کرده و میزان یکپارچهسازی دانش آنها
را آزمایش کردهایم.
 2ورود/خروجشرکتهاینانوزیستفناوری
از طریق تحلیلهای جغرافیایی ،جســتجوهای
گسترده و فرآیند اعتبارسنجی ،ما  507شرکت
را که در سطح جهانی ســامت انسان را هدف
قــرار دادهاند و دارای پتانســیل در هر دو زمینه
زیستفناوری و نانوفناوری هستند را شناسایی
کردیم .ما نمونههایمان را بر اساس نوع شرکت،
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پیوند بین نانوفناوری و زیستفناوری فرصتهای تجاری مناسبی را
فرآهم میآورد .در این پژوهش با مشخص کردن ،طبقهبندی و شناسایی
شرکتهای 1دارای ظرفیت در هر دو حوزه نانوفناوری و زیستفناوری،
توانسیتم ظهور و تحول جهانی صنایع نانوزیست فناوری را تحلیل کنیم.

محــل جغرافیایــی و زیرمجموعــه صنعتــی
طبقهبنــدی نمودیم .ســپس ورود و خروج این
شــرکتها را ،شامل ادغام و تصاحب ،3شناسایی
کردیم .جزییات این روش در اطالعات تکمیلی
موجود است.
تحلیلهای ما نشــان میدهد که ظرفیتها و
پتانسیلهای نانوزیست فناوری اولینبار در دهه
 1980و اوایل  1990در شــرکتها و بنگاههای
چنــد ملیتی پدیدار شد(شــکل  .)a.1بیشــتر
این شــرکتهای چند ملیتی مبتنی بر صنایع
شیمیایی (شــرکتهای  ،)Dow ،Bayerدارویی
(شرکتهای  )Roche ،Abbott Labsیا الکترونیک
(شــرکتهای  )HP ،Hitachiهســتند .بیشــتر
آنها پتانســیلهای خود در حوزه زیستفناوری
و نانوفناوری را در شــرکتهای تابعه 4جداگانه
توســعه دادهاند و ظرفیتهای خود را توســط
تصاحب شرکتهای نانوزیستفناوری کوچکتر
تکمیل کردهاند .تا سال  ،1990ده شرکت چند
ملیتی با پتانسیل زیســتفناوری و نانوفناوری
وجود داشت(شکل ( .)a.1در حقیقت حوزههای
پژوهشــی چون لیپوزوم که در حال حاضر جزو
قلمرو نانوفناوری محســوب میشــود ،از حدود
سال  1960در پژوهشهای شیمی پلیمر وجود
داشت) .کاربردهای ویژه نانوزیستفناوری از اوایل
دهه  1990پدیدار شــد .از تاریخ  1999بیشتر
شــرکتها در بخش نوظهور نانوزیستفناوری،
شــرکتهای ( 5De novoنانوفناور محور) بودند
کــه به عنوان شــرکتهای خطرپذیر جدید که
به طــور خاص برای تجاریســازی فرصتهای
بوجود آمده از پیوند زیستفناوری و نانوفناوری
تأسیس شــده بودند ،تعریف میشــوند .تعداد
شــرکتها  De novoبین ســالهای  1995تا
 2007به ســرعت افزایش یافت (شکل  ،)a.1که
در کل حــدود  215ورودی در طــول این دوره
2

داشت .زمان ورود آنها متناظر بود با این ادعا که
شرکتهای خطرپذیر جدید 6برای تجاریسازی
فناوریهای به شــدت متزلزل 7خیلی مناسبتر
از شــرکتهای بزرگ و تثبیت شده هستند .در
صنعت نوظهور نانوزیستفناوری ،تقیریباً دو سوم
از شــرکتها دارای پتانسیل نانوزیست فناوری،
بر اســاس اندازهگیری درآمدهای ساالنه ،خیلی
کوچک هستند .بنابراین شرکتهای خطرپذیر
میتوانند به عنوان محرکهای اولیه نوآوری در
چنین حوزههای با تنوع زیاد به حساب آیند .یکی
از مخترعان و کارآفرینان مطرح نانوزیستفناوری
بیان داشــت که او نیاز داشــت که یک شرکت
خطرپذیر جدید تشــکیل دهد ،زیرا هنگامی که
امتیاز (لیســانس) فناوریهای متنوع خود را به
شرکتهای بزرگ واگذار میکرد ،اغلب آنها این
فناوریها را بیشــتر از این (میزان توسعه یافته
توسط خود فناور) توسعه نمیدادند.
یک مثال شــرکت  De novoدر جدول  1شرح
داده شده اســت .همچنین دادهها نشان دهنده
کاهش شدید در تعداد شــرکتهای De novo
داوطلب در سال  2008و پس از آن و افزایش در
تعداد شرکتهای  De novoخارج شده در دوره
مشابه میباشــند .این موضوع به وضوح انعکاس
دهنده وجــود محدودیتهای مالی در طول این
دوره بوده است.
تعریــف ما از  e alio
 8Dشــرکتهای هســتند
که به اجبار بــرای ورود به صنعت نانوزیســت
فناوری انتخاب شــدهاند .شرکتهای  De alioاز
شرکتهای چند ملیتی منشعب شدهاند زیرا از
نظر اندازه کوچکتر بوده ،شرکتهای تابعه کمتر
(یا بدون شرکت تابعه) داشته و قلمرو جغرافیایی
خیلی کمتر دارند .شــرکتهای  De alioاغلب
شرکتهای زیست فناوری تثبیت شدهای هستند
که از طریق توسعه توانمندیهای خود در صعنت

نانوفناوری یا با تصاحب شــرکتهای موجود که
موفقیــت خود را در ادغام نانوفناوری و زیســت
فناوری نشــان دادهاند ،وارد صنعت نانوزیســت
فناوری شــدهاند .در این بررسی متوجه شدهایم
که شــرکتهای  De alioپس از سال ( 1998به
دنبال تأیید اولین داروی نانوزیست فناوری با نام
 Doxilدر ســال  )1995به طور فزآیندهای وارد
این صنعت شــدهاند که بیشــترین آن در سال
 2005بوده اســت .پس از یک دوره کاهش که
بعد از سال  2008که تعداد کمتری شرکت وارد
شدند ،افزایش دوبارهای در سال  2011مشاهده
شد (شکل.)a.1
اگرچه شرکتهای چندملیتی توانایی کافی در
حــوزه نانوفناری را دارند ،ما متوجه شــدیم که
تمرکز آنها بر روی صنایع و فناوریهای موجود
می باشد :تنها نسبت بسار کوچکی از سهم کل
پتنتهای آنها در طبقه بندی نانوزیست فناوری
قــرار میگیرد (به طور متوســط  0/1درصد در
مقایسه با شرکتهای  De novoکه در حدود 9/9
درصد و شــرکتهای  De alioدر حدود 3درصد
بود) .این موضوع نشــان دهنده تنشهای بین
توانمندیهای موجــود و توانمندیهای نوظهور
در شرکتهای بزرگ و تثبیت شده است ،مانند
فشارهای سازمانی ممانعت کننده از نوآوریهای
بنیــادی ( )Radicalکــه در شــرکت صنایــع
شــیمیایی چندملیتی  Degussaوجود داشت.
بنابراین علی رغم مزایای اولین بودن و منابع برتر
شرکتهای چندملیتی ،این شرکتهای کوچک
و کم تجربه در قالب شرکتهای  De novoبودند
که خیلی خوب با دانشگاهها یکپارچه شدند و به
نظر میرســید خیلی بهتر مفاهیم مختلف را از
رشتههای علمی متفاوت با یکدیگر ادغام و نتایج
حاصل از نوآوریهای نانوزیست فناوری را تجاری
کنند.
 3تکاملصنعتدرمناطقجغرافیاییمختلف
بر اســاس مقــاالت نــوآوری موجــود ،انتظار
تفاوتهای ملی و منطقهای را در تکامل جهانی
صنعت نانوزیســت فناوری داریم .مشابه با سایر
صنایع فناوری محور ،تکامل صنعت نانوزیســت
فناوری در ســطح جهانی همگــن و یکنواخت
نخواهد بود .همانطور که در شــکل  b.1نشــان
داده شده است ،مشخص است که ایاالت متحده
با دارا بودن نزدیک به  60درصد از شــرکتهای
جهانــی ،ظهور این صنعــت را رهبری میکند.
قــدرت منطقهای حاکم در نانوزیســت فناوری
در کالیفرنیاً ماساچوست ،نیویورک و نیوجرسی
است .به طور شگفت آوری بقیه ایالتهای آمریکا
به نسبت دارای شــرکتهای نانوزیست فناوری
مهم و در حال رشد هستند که جدا از خوشههای
زیســت فناوری ســنتی 9وجود دارند .به عنوان
مثال ،شــرکت  NanoSphereبه عنوان شرکت
خطرپذیر 10در زمینه تشــخیص 11یکپارچه در
صنعت نانوزیست فناوری (جدول  1را مالحظه

بفرماییــد) از شــرکتهای زایشــی دانشــگاه
 Northwesternبــوده و کارخانه تولیدی آن در
 Northbrookایالت ایلینویز واقع شــده اســت.
این مطلب نشــان دهنده این است که همانطور
کــه در دهههــای  1970و  1980در خصوص
شــکل گیری صنایع زیســت فناوری مشاهده
شد ،ســتارگان علمی در دانشگاههای پژوهشی،
مهمتریــن تعیین کنندگان محل شــرکتهای

جدید نانوزیست فناوری هستند .در مناطق دیگر
آمریکای شــمالی همچون کانادا تا سال ،2011
پانزده شرکت نانوزیست فناوری تأسیس شد.
اروپا بیش از یک چهارم شرکتهای نانوزیست
فناوری جهان را دارا است که در سه کشور آلمان،
انگلیس و فرانسه مستقر بوده و تمام آنها حضور
تثبیت شــده و قابل قبولی را در صنایع نوظهور
دارند .گرچه سهم نسبی کشور آلمان در اروپا بین

شکل .1ظهور و تکامل صنعت نانوزیست فناوری در سطح جهانی .a .بر اساس نوع شرکت.
شرکتها به سه دســته تقسیم میشــوند De novo ،De alio :و چندملیتیDe novo .
شرکتهایی هستند که تفاوت بین سال تأسیس و سالی که توانمندی نانوفناوری داشتند
سه ســال یا کمتر بوده اســت .به عبارت دیگر شــرکتهای تازه تأسیس متمرکز روی
نانوفناوری هستند De alio .شــرکتهای هستند که این تفاوت در آنها بیش از سه سال
بوده است .به عبارت دیگر شرکتهایی که با هدف ورود به نانوفناوری آغاز به کار نکردند،
اما در ادامه بر این حوزه نیز متمرکز شــدند .b .بر اساس منطقه .منطقه آسیا و اقیانوسیه
شامل کشورهای آسیایی و استرالیا و نیوزیلند است .امریکای شمالی شامل ایاالت متحده،
کانادا و ســه شرکت آمریکای جنوبی که در ســال  2011وارد شده اند میشود .c .تکامل
زیربخشهای انتخاب شده در نانوزیست فناوری در ایاالت متحده.
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ســالهای  2005تا  2011از  37درصد به 24
درصد کاهش یافت ،اما با داشتن  35شرکت در
سال  2011کشور پیشرو در مسیر تکامل صنعت
نانوزیست فناوری در اروپا بوده است (شکل .)b.1
همانند ایاالت متحده ورود شرکتهای نانوزیست
فناوری در خارج از خوشــههای زیست فناوری
ســنتی ،در اروپا نیز گســترش یافته و در طول
دوره بحران اقتصادی نیز ادامه یافت .کشورهای
دیگری همچون ســوئد ،هلند ،اسپانیا و ایتالیا،
شــرکتهای جدیدی را بین سالهای  2008تا
 2011داشته اند .فرانســه یکی از موارد جالبی

است که گرچه حداقل فعالیت نانوزیست فناوری
را در سال  2005داشت اما در سال  2011دارای
 14شرکت بوده است که بیشتر آنها شرکتهای
دارورسانی  De novoبوده اند.
ژاپن با  23شرکت تا سال  ،2011کشور پیشرو
در نانوزیست فناوری در منطقه آسیا و اقیانوسیه
اســت .اســترالیا ،نیوزلند ،کره جنوبی ،اسرائیل،
چین و هند نیز در این حوزه فعال شدهاند .منطقه
آسیا و اقیانوســیه دارای  14درصد شرکتهای
نانوزیست فناوری تا سال  2011بوده است .رشد
سریعی برای ورود شرکتها بین سالهای 2005

کادر  .1مثالی از یک شرکت  De novoبا یکپارچگی کامل ،شرکت NanoSphere

تقریباً تمامی سبد پتنتهای زیست فناوری و نانوفناوری آن یکپارچه شده است.
موســس این شرکت آقای  Chad Mirkinپیشگام در یکپارچه ســازی نانوفناوری و زیست فناوری
بوده است.
 46تا از  50پتنت آن هر دو حوزه نانوفناوری و زیست فناوری را شامل میشود.
 Bill Moffitاولین مدیر عامل شرکت  :NanoSphereما بر روی مرز تشخیص مولکولی و نانوفناوری
زندگی میکنیم.
شرکت  De novoدر نانوزیست فناوری تشخیصی
شناسایی زودتر بیماریها و درمان هدفمندتر
اولین آزمون تشــخیصی برای مســمومیت عفونی ( )Sepsisدر جهان ،کاهش زمان آن از سه روز به
سه ساعت
استفاده از نانوذرات طالی عاملدار شده برای شناسایی اسیدهای نوکلئیک یا پروتیئنهای هدف
آزمونهای چندگانه در حال توسعه با دقت بیشتر و نتایج مشخص تر
شرکت زایشی از دانشگاه  Northwesternدر سال 2000
درآمد  5میلیون دالری در سال 2012
سرمایهگذاری تقریبی  300میلیون دالر از زمان تأسیس تا کنون
افزایش مقیاس تجهیزات کارخانهای در حال حاضر
ارائه عمومی سهام اولیه ( )Initial Public Offeringدر بورس  NASDAQدر سال 2007
سرمایه گذاری  155میلیون دالری در بازار در سال 2013
زیربخش نانوزیست فناوری
زیست داروها

()Biopharmaceuticals

تعریف

شرکتهایی که شــامل چند زیرجموعه میشوندRoche, Merck, Bayer, ،
Johnson & Johnson,
ماننــد دارویی ،دارورســانی ،پژوهشــی قراردادی
DuPont, Celator

دارورسانی

شرکتهایی که متخصص در بخش دارورسانی
هستند.

C-Sixty, enGene, 3M,
Siemens

تشخیص

شرکتهایی که متخصص در حوزه تشخیصهای
انسانی و تصویربرداری هستند.

تأمینکنندگان و سازندگان
ابزارآالت

شرکتهایی که تأمین کننده نانومواد ،ابزارآالت،
مواد مصرفی و تجهیزات آزمایشگاهی هستند.

NanoSphere,
NanoGen, PanBio,
NanoProbes
Dow, Degussa, Agilent, Toray, Hitachi

تجهیزات پزشکی

شرکتهایی که تأمینکننده تجهیزات پزشکی
مانند محصوالت مراقبت از زخم ،مراقبت از
خونریزی و مانند آن هستند.

Wilson Greatbatch,
Haemonetics

زیست مواد ()Biomaterials

شرکتهایی که متمرکز بر ایمپلنتهای دندانی،
ایمپلنتهای استخوانی و مانند آن هستند.

Allvivo Vascular,
Mnmo Sciences,
Nanovis

زیست اطالعرسانی

()Bioinformatics
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جدول  .1زیربخشهای نانوزیست فناوری

شرکتهای نمونه

شرکتهایی که متخصص در زیست اطالعرسانی
بوده و تأمینکننده خدمات کشف دارویی
( )drug-discoveryهستند.
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HP,IBM

تا  2008و کاهش ســرعت رشد از سال 2008
وجود داشــت ،اما در طول این مدت تغییر کمی
در سهم جهانی این منطقه بوجود آمد .روی هم
رفته میتوان دید که در دنیا صنایع نانوزیســت
فناوری تا قبل از سال  2008دستخوش رشدی
سریع ( 51درصد افزایش در تعداد کل شرکتها
بین ســالهای  2005تا  )2008شده است ،اما
پس از ســال  2008به طور اساسی کاهش یافت
( 17درصد افزایش در تعداد کل شرکتها از سال
 2008تا  .)2011مناطق مختلف به شــکلهای
متفاوتی در این حوزه وارد شدهاند .به عنوان مثال
شرکتهای ایالت ماساچوست انواع زیربخشهای
نانوزیست فناوری را دارند و به طور تقریباً مساوی
هــر دو نوع شــرکتهای  De novoو  De alioرا
شــامل میشــود .در طرف دیگر فرانســه رشد
متمرکزتری را در زیربخشهای صنعت نانوزیست
فناوری داشته که به دلیل سیاستهای علمی آن
بوده اســت و نشان میدهد که خط مشی علمی
هدفمند میتواند نقش مهمی در اینگونه صنایع
نوظهور داشته باشد.
 4تکامل صنایع توسط زیربخشها

صنایع نانوزیســتفناوری شامل چند زیربخش
با تفاوتهــای قابل توجه در تمرکــز کاربردی
میباشد .جدول 1نمونهای از انواع شرکت که در
هر یک از زیربخشهای صنعت نانوزیست فناوری
طبقه بندی شــدهاند را آورده اســت .به دنبال
مطالعه ســیر تکاملی صنعت که ورود و خروج
شــرکتها را در طول زمان ردیابی کرده است،
شــکل  c.1تعداد تجمعی شــرکتها در ایاالت
متحده (شــرکتهای ورودی منهای خروجی)
را در چهار زیربخش صنعت نانوزیســت فناوری
نشــان میدهد که عبارتند از :زیست دارویی،12
14
دارورسانی ،13تأمین کنندگان و تجهیزات سازان
و تشخیص .15شرکتهای زیست دارویی ،که رایج
ترین زیربخشها در صنعت نانوزیســت فناوری
هســتند ،اولین ورودیها در حوزههای خاصی
از پژوهشهای نانوزیســت فناوری بودند ،مانند
اســتفاده از لیپوزوم در دارورســانی .یکی از این
پیشگامان )Liposome Technology Inc. (LTI
بود که توســعه دهنده محصول  DoxilبودLTI .
توسط شــرکت  Alzaتصاحب شد که خود این
شرکت توسط شــرکت Johnson & Johndon
تصاحب گردید .پــس از تأییــد داروی Doxil
توســط ســازمان غذا و داروی ایــاالت متحده
( )FDAدر ســال  ،2005نرخ ورود شرکتها به
زیر بخش زیست دارویی افزایش یافت و این نرخ
بین سالهای  2004تا  2008افزایش بیشتری
داشت (شــکل  .)1cزیربخش دارورسانی در دو
دهه اول ورود تدریجی شــرکتها را تجربه کرد
که به دنبال آن با افزایش سرعت بین سالهای
 2004تا  2008همراه بود .ورود سریع شرکتها
به زیربخش تأمین کنندگان و تجهیزاتســازان
خیلی زودتر و در حدود سال  2000شروع شد،

هر چند که در سال  2005این سرعت با کاهش
همراه بود .همانطور که در شــکل  c.1مشاهده
میشود ،تشــخیص ،کوچکترین زیربخش است
که به صورت تدریجی از ســال  2000تا 2011
شروع به افزایش کرد.
صنایع در طول زمان با الگوهای مشخصی نمود
پیدا کردند که این الگو حرکت از یک فاز ســیال
18
و شــناور 16به فاز انتقالی 17و سپس به فاز ویژه
بود .هر فاز نرخهای مشخصی از نوآوری محصول
و فرآیند را داشته و با تغییراتی در ورود و خروج
شرکتها ،مدیریت تحقیق و توسعه ،ویژگیهای
سازمانی ،تمرکز بر بازار و تمرکز بر رقابت همراه
اســت .در مطالعات متعددی که از سیر تکاملی
صنایع حاصل گردید مشخص شد که همواره یک
طرح بارز-یک مجموعه استاندارد از ویژگیهای
محصول یا مشخصههای فناورانه که توسط بازار
مورد انتظار است -پس از یک دوره از ورود سریع
شــرکتها نمود پیدا میکند و یکپارچهســازی
شــرکتها را در صنعت تحریک میکند .اگرچه
تحلیل بر اســاس پدیدههای واقع شده ساده تر
است ،اما دادهها نشــان میدهد که یک یا چند
طراحی حاکم ممکن اســت در زیربخش تأمین
کنندگان و تجهیزاتســازان پدیدار شود (مانند
فرآیندهایی برای سنتز نانوذرات) .این انتقال در فاز
تکامل صنعتی بر اساس رشد سریع و به دنبال آن
کاهش آن در منحنی مربوط به تأمین کنندگان و
تجهیزات سازان که در شکل  c.1نشان داده شده
است ،پیشنهاد گردید .همسو با این تفاسیر متوجه
یکپارچگی بیشتری (در مورد شرکتهای موجود)
در این زیربخش صنعتی شــدهایم .دانشمندان و
مهندسان شاغل در این شرکتها باید بیشتر بر
مشــخصههای فرآیندها مانند کاهش هزینهها و
افزایش قابلیت اطمینان متمرکز شــده و کمتر
بر توســعه ویژگیهای محصول یا مشخصههای
فناورانه جدید متمرکز شوند.
بــه نظر میرســد کــه زیربخش دارورســانی
بــه انتهای فــاز ســیال ورود صنعــت نزدیک
میگردد .در این مرحله هنوز فرصتهایی برای
نوآوریهای بنیادی وجود دارد و تمرکز بر رقابت
در ویژگیهای محصول یا مشخصههای فناورانه
میباشد .این جمله بیانگر این است که نرخ ورود
در این زیربخش کاهش یافته اســت و طرحهای
غالب با پتانســیل در فناوریهای دارورســانی
ظهور میکند .دادههای بدســت آمده در مورد
میزان یکپارچه ســازی دانش نانوزیست فناوری
در شرکتهای زیست دارویی بیانگر این مطلب
میباشــد که امکان دارد این شــرکتها بیشتر
از اینکه طرح غالبی را شــکل بدهند ،تنها یک
طرح غالب را از شــرکتهای دارورسانی اقتباس
کنند .شــرکتهای زیست دارویی بیشتر تمایل
دارند که بر روی داروهای جدید متمرکز شــوند
تا بر روی ســاز و کار رسانش آنها .و تمایل دارند
که آنرا اقتبــاس کرده و هر کجا که ضروری بود
ســاز و کارهای توســعه یافته توسط شرکتها

تخصصی دارورســانی را اقتبــاس کنندDoxil .

یک مثال خوب از ســاز و کار رسانش است که
توسط شرکت خطرپذیر متخصص در دارورسانی
نانوزیست فناوری توسعه یافت.

 5نتیجهگیری
اگرچــه اولیــن شــرکتهای توســعه دهنده
توانمندیها در هر دو حوزه نانوفناوری و زیست
فناوری از جمله شــرکتهای چند ملیتی بودند،
این پتانســیلها اغلب در نطفــه 19باقی مانده و
توســط قابلیتهای موجود شــرکت های چند
ملیتی ،تحتالشعاع قرار گرفتند .ورود شرکتهای
 De novoپــس از  1995شــدت یافته و به نظر
میرســد محرک اصلی برای نــوآوری در چنین
حوزههایی با تنوع زیاد بودهاند .ایاالت متحده به
عنوان منطقه حاکم برای تجاری سازی نانوزیست
فناوری باقی مانده است و آلمان با اختالف نسبت
به ایاالت متحــده جایگاه دوم را دارا اســت .در
قسمت مربوط به زیربخشهای صنعتی ،به نظر
میرســد که زیربخش دارورســانی در محدوده
طرحهای حاکم و با پتانسیل متمرکز شده است
اما هنوز در ویژگیهــای فناورانه در حال رقابت
اســت :به عنوان مثال هنوز تمرکــز بر نوآوری
محصول و تثبیت یک طرح مشــخص است .در
زیربخش تأمینکنندگان و سازندگان تجهیزات،
به نظر میرســد که دوره ورود سریع شرکتها
خاتمه یافته اســت و پیشــنهاد میشود که این
شرکتها بر نوآوری فرآیند و کاهش هزینههای
متعاقب 20تمرکز نمایند.
میتــوان اســتدالل کــرد کــه بخشهــای
دانشمحور 21که بر حوزه گوناگونی از ورودیهای
جدیــد احاطه دارند مانند زیســت فنــاوری و
نانوفناوری ،بهتــر میتوانند فرصتهایی را برای
نوآوریهای بنیادی و رشــد اقتصادی آنها فرآهم
نمایند .یکپارچهسازی چنین حوزههای جدا از هم

به ویژه برای شرکتهای چند ملیتی آسان نیست.
شرکتها میتوانند شانس خود را برای بهرهمندی
از صنایع نوظهور مانند نانوزیستفناوری بوسیله
فرآهم کــردن تبادل ایدههــا در بین حوزههای
مختلف فناوری افزایش دهند .بر اســاس نتایج
بدست آمده موارد زیر توصیه میشود :قرارگیری
گروههای مختلف در یک مکان ،اختالط هدفمند
و با برنامه تخصصهای متفاوت و دوری از فرهنگ
نوآوری مرحلهای.22
اســتخدام دانشمندان و مهندسان با تحصیالت
میــان رشــتهای میتوانــد به ایجــاد پلی بین
هستههای 23مختلف فناوری کمک کند .چنین
اقداماتی میتواند تحقق بخشــیدن به چشــم
اندازهــای مهم نانوزیســتفناوری و ورود آن به
اقتصاد و ارزشهای اجتماعی را سرعت بخشد.
همچنیــن دولتها میتوانند بــا فرآهم کردن
منابع بر نوآوریهای صنعتــی تأثیرگذار بوده و
با ایجاد محیط مناســب مشــوق نوآوری باشند.
معیارهایی که بایــد بهبود یابند تا خیلی موثرتر
باشــند عبارتند از :بودجههای پژوهشی دولتی،
تأمین یک ســامانه آموزشــی قوی و گسترده و
تأمین زیرســاختهای مستحکم و انعطافپذیر.
بر اســاس دادههای حاصله از این پژوهش و در
مطالعات دیگر ،مشاهده گردید که اولین داوطلبان
در صنایع نوظهور تمایل به خوشــهای شدن در
منطقههای معدودی دارند که به نظر میرسد از
مراکز پژوهشی بومی قوی و متوازن ،منابع انسانی
توانمند ،ســامانه حمل و نقل عالی ،ارتباطات و
سایر سرمایههایی که حمایتکننده نوآوری بوده،
بهرهمند هستند .به هر حال پیشنهاد میشود که
برای ورود شرکتها به خارج از خوشههای سنتی
زیستفناوری ،اجرای سیاستهای علمی همراه
با دانشمندان برجســته در دانشگاهها به منظور
خوراکدهی 24به خوشههای جدید میتواند نقش
فعالی در صنایع نوظهوری این چنینی ایفا کند.

پینوشتها:
9. Traditional biotechnology clusters
10. Venture
11. Diagnostic
12. Biopharmaceutical
13. Drug Delivery
14. Suppliers and Instrumentation
15. Diagnostics
16. fluid
17. transitional
18. specific
19. silos
20. Subsequent
21. Knowledge-based
22. incremental
23. Silo
24. seeding

1. Firm
2. Industry subsector
3. Acquisition
4. Subsidiaries
 De novo .5شــرکتهایی هستند که تفاوت بین
ســال تأسیس و سالی که توانمندی نانوفناوری داشتند
سه سال یا کمتر بوده است .به عبارت دیگر شرکتهای
تازه تأسیس متمرکز روی نانوفناوری هستند( .به عبارتی
میتوان اینگونه شرکتها را شرکتهای نانوفناور محور
نامگذاری کرد .مترجم)
6. New venture
7. Highly uncertain technologies
 De alio .8شرکتهایی هستند که تفاوت بین سال
تأسیس و سالی که توانمندی نانوفناوری داشتند بیش
از سه سال بوده است .به عبارت دیگر شرکتهایی که با
هدف ورود به نانوفناوری آغاز به کار نکردند ،اما در ادامه
بر این حوزه نیز متمرکز شدند.
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