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 دینامیک هم افزایی در پارک تخصصی  فناوری هوایی  

 
  منوچهر منطقی، *،  علی حاجی غالم سریزدی

  Ali48hagi@yahoo.comدانشگاه علم و فرهنگ تهران، 
  Manteghi@ut.ac.irدانشگاه صنعتي مالك اشتر ،

  

 

 

 

 چكیده 
شرکت های دانشي در یك منطقه جغرافیایي یکي از اهداف پارک های فناوری دستیابي به هم افزایي ناشي از تجمع 

این اثر تقویتي و سینرژی زا از یك طرف در .  کوچك و برقراری ارتباطات قوی میان این شرکت ها توسط پارک مي باشد

شرکت های فعال در پارک در زنجیره ایي مشترک از حوزه دارد چرا که  تخصصي حیاتي تر و نمود بیشتری پارک های 

و از طرف دیگر در صنعت هوایي شبکه ایي از  هندمي د وجي خود را به دیگر شرکت هاد و ورودی یا خرخاص قرار دارن

حضور دارند و شرکتي به تنهایي نمي تواند کارایي چنداني ... شرکت ها در طراحي، ساخت، مونتاژ و تعمیر و نگهداری و 

احي پارک فناوری هوایي مي رهوایي از ضروریات ط لذا بررسي اثرات هم افزایي در پارک تخصصي فناوری. داشته باشد

د سیستم داینامیك کیفي پرداخته و با رسم ربنابراین در این مقاله به بررسي این تاثیرات با استفاده از رویک. باشد

 نمودارهای علت و معلولي پیشنهاداتي جهت طراحي درست پارک فناوری هوایي در راستای ایجاد و تقویت هم افزایي بین

 .شرکت های مستقر در پارک ارائه مي کنیم

 

 .، نمودار علت و معلولي، رویکرد سیستم داینامیك کیفيفناوری هوایيتخصصي پارک هم افزایي، : های كلیدی واژه
 

 

 ه مقدم - 
امر موجب  نیا. کشورها است یو اقتصاد ياز موانع توسعه علم يکیصنعت و دانشگاه،  یساختار رهیزنج لیعدم تکم

که در ابعاد مختلف  دیجهان گرد یکشورها گریو پس از آن در د کایابتدا در آمر ۰۶۹۱از دهه  یفناورعلم و  یها پارک شیادیپ

متحده  االتیدر ا. افتندیتوسعه  یبر فناور ياقتصاد مبتن رهیاز زنج یعنوان حلقه ا هب فیاز شرح وظا یا گسترده فیو با ط

 ياصطالح پارک علم یياروپا یکشورهااما در  رود، يبه کار م یفناور قاتیپارک تحق ای يقاتیپارک تحق ،یفناور پارک یها نام

 .کاربرد دارد اریبس یعبارت قطب فناور زیدر فرانسه ن. است تر جیرا

. کنند يم فایجهان ا دانش بنیان در اقتصاد شبردیدر پ یا عمده ارینقش بس یو فناور يقاتیتحق ،يعلم یها پارک امروزه

 ،یاقتصاد طیمح كیدر  نیکوچك و متوسط دانش محور و کارآفر یها شرکت تیعالوه بر امکان فعال یعلم و فناور یاه پارک

و  نانیو ورود کارآفر يخارج یگذار هیباال، جذب سرما زودهبا ارزش اف دیتول ،یبستر الزم را جهت انتقال و توسعه فناور

همچنین این پارک ها محملي جهت همکاری بخش های مختلف از  .دیمان يرا فراهم م يجهان یبه بازارها يصنعت یواحدها

  .صنعت، دانشگاه و دولت را فراهم مي کنند

                                                           

 .رانگرایش مدیریت استراتژی، دانشگاه علم و فرهنگ ته MBAدانشجوی کارشناسي ارشد  :نویسنده مسئول -*و  ۰

هوایي صنایع سازمان  هیئت مدیره رئیسمدیر عامل و عضو هیئت علمي دانشگاه صنعتي مالك اشتر و  دکترای مدیریت سیستم ها، -2

 .ایران 
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صنعت برتر و پیشرو در فناوری های نوین مي باشد امروزه در جهان دارای نقش حیاتي و  7صنعت هوایي که یکي از 

این صنعت دارای ویژگي های زیر مي . صاد ایجاد کرده استبرای کشورهای صاحب این صنعت پیشبردهایي در فناوری و در اقت

 :باشد

 .سرمایه گذاری دارد میزان زیادی بهنیاز این صنعت . مایه بر مي باشداین صنعت سر -

بلند  به عبارت دیگر برای رسیدن به اهداف مختلف در این صنعت معموال برنامه های .این صنعت زمان بر مي باشد -

 . تدوین مي شود زساله نی 0۱ ت حتي تامد

 .این صنعت نیازمند زنجیره ایي از همکاری ها، توانمندی ها، فناوری ها و شرکت های فعال در این زمینه ها مي باشد -

به عبارت دیگر در صنعت هوایي نیاز به سیستم تولید . لذا شبکه نوآوری یکي از الزامات این صنعت مي باشد

 .یکپارچه و شبکه سازی قوی مي باشد

های نظامي دارد و در خیلي از کشورها تفکیك مناسبي در این زمینه بین  صنعت ارتباط تنگاتنگي با بخش ینا -

 .صنعت هوایي غیرنظامي و نظامي وجود ندارد

مختلف بایستي به  یاین صنعت برای رسیدن به شکوفایي اقتصادی و براساس سرمایه بر بودن و نیاز به همکاری ها -

 .زیت تجمع برسدمزیت نسبت به مقیاس و م

 .[۰]ید کننده و مشتری از فاکتورهای مهم در این صنعت مي باشدارتباط بین تول فارشي سازی وس -

بنابر ویژگي های این صنعت و کارویژه های پارک های فناوری مي توان گفت برای توسعه در صنعت هوایي این پارک ها مي 

رت دیگر پارک ها مي توانند از یك طرف با ایجاد مزیت مقیاس و تجمع به عبا. توانند نقش بسزایي در این جهت داشته باشند

راکز شرکت های بزرگ فعال در صنعت، بخش های درگیر دولتي و دانشگاه ها و م R&Dبا استقرار واحدهای فناوری نوپا، 

ر این مقاله با هدف لذا د. ذب سرمایه های دولتي و خصوصي به توسعه این صنعت کمك کنندتحقیقاتي و از طرف دیگر با ج

فناوری به تحلیل آن در قالب نمودارهای علت و معلولي سیستم تخصصي بررسي تاثیرات هم افزایي موجود در پارک های 

 .داینامیك پرداخته و پیشنهاداتي برای طراحي پارک فناوری هوایي ارائه کرده ایم

زی اپرداخته و رویکرد سیستم داینامیك کیفي و ابزار مدلس در ادامه این مقاله ابتدا به تعریف از پارک های تخصصي فناوری

نهایتا مدل علت و معلولي حاصل از مطالعه ادبیات موضوع مرتبط با هم افزایي در پارک های . علت و معلولي را تشریح مي کنیم

پیشنهاداتي جهت طراحي در پایان با توجه به نمودارهای علت و معلولي . تخصصي فناوری هوایي را ترسیم و تشریح مي کنیم

 . درست پارک فناوری هوایي ارائه مي شود

 

 فناوری هواییتخصصی پارک  - 
مقوله پارک فناوری شامل محدوده وسیع و متنوعي از ابتکارات و : آنگونه که انجمن بریتانیا در تعریف خود مي آورد

بنابراین امکان ارائه تعریفي محکم و فراگیر در این . نوآوری ها مي شود که این تنوع حتي در داخل یك پارک نیز وجود دارد

 .مورد وجود نخواهد داشت

پارک فناوری، یك توسعه مبتني بر مالکیت، در یك ": کند يرا این گونه تعریف م ی، پارک فناور۰پروفسور رستم اللکاکا

م سرمایه معنوی، زیرساخت های مناسب و آنها از مزایای نزدیکي به منابع مه. محیط فیزیکي با کیفیت باال و پارک مانند است

محیط "سیاست های راهنمایي کننده، بهره مند مي شوند و شرکت های مبتني بر فناوری و مؤسسات دولتي را در یك 

 [28]".حمایت مي کنند و بنابراین، تعامل، توسعه فناوری و رشد اقتصادی را تسهیل مي کنند "مدیریت شده

ارک ها وجود دارد اما از دیدگاه تمرکز بر حوزه فعالیت، پارک ها به سه دسته تخصصي، طبقه بندی های مختلفي از پ

پارک های تخصصي پارک هایي هستند که روی یك و یا تعداد کمي بخش از . نیمه تخصصي و عمومي تقسیم مي شوند

خش از تکنولوژی متمرکز پارک های نیمه تخصصي آنهایي هستند که روی یك یا تعداد کمي ب. تکنولوژی متمرکز هستند
                                                           

 
  Rustam Lalkaka 
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. ژی ندارنداما پارک های عمومي ترجیح مشخصي از تکنولو. هستند اما شرکت ها و موسساتي از دیگر بخش ها را نیز دارند

 .[2]تخصصي هستند ی عضو انجمن بین المللي پارک های علمي،از پارک ها% ۰488مشخص است  ۰همانطور که از شکل 

 
 از نظر تمركز بر تكنولوژینوع پارک ها نمودار :  شكل

عضو  یيهوا نهیفعال در زمعلم و فناوری پارک  ۰۶ حدودالبته . پارک های زیادی در زمینه هوایي در جهان فعال هستند

IASP هوافضا  ،یدانش هوانورد)یيدر حوزه هوا يپارک ها بصورت تخصصاین از  چکدامیهالبته قابل ذکر است که  .مي باشند

 طینو، مح یها یانرژ ،يمانند صنعت خودرو، آموزش و منابع انسان گرید یباشند و معموال در حوزه ها ينم فعال(  یو فضانورد

نرم  ،يجانب زاتیو تجه وتریکامپ ،یيایمیش یژو تکنولو يمیش ،یوتکنولوژیب ك،یکروالکترونیو م كیالکترون د،یمواد جد ست،یز

ل هستند که در ااما در دنیا پارک های تخصصي هوایي زیادی فع .[2]هستندفعال  زین...  و  زریل ك،یو رسانه، اپت ICTافزار،

به عنوان . در صدر مي باشد...  تحقیقات و فناوری نکسجن، فلوریدا واین میان کشور آمریکا با وجود پارک هایي چون پارک 

  يرانتفاعیو غ( یيت هواصنع نهیبا هدف خاص در زم)پارک تك منظوره است که  نیامثال از ویژگي های پارک نکسجن 

 .[3]است

 

 رویكرد سیستم داینامیک كیفی -3
 ستمیس تفکر رشته نیمعاصر ا یکاربردها نیتر از جالب يکیگردد اما  يباز م میبه دوران قد يستمیتفکر س خچهیتار

رشته معتقدند که   نیدانشمندان ا. باشد يها م دهیپد یوجود قانونمند نامیكیدا ستمیس ياصل اساس. باشد يم نامیكیدا

 نیکشف، شناخت و مدل کردن ا یبرا یيابزارها كیداینام ستمیس یها شقانونمند است و رو ها، دهیو تحول پد یيایپو

انجام  نامیكیدا ستمیس کردیها و رو ستمیساختار س یتئور قیاز طر ها، دهیپد یيایپو نییتب. باشد يها م یقانونمند

 [2۱]است دهیچیهای پ ستمیس لیو تحل هیجزاکتشاف و ت ،يفیک فیبرای توص يروش کردیرو نیا گریبه عبارت د. [8]شود يم

 .باشد يها م یقانونمند نیکه در جهت مدل کردن ا

ها  ستمیس یساختار برا يمدل و طراح فیتوص یبرا يفیک ای يکم یکردیرو كیرا به عنوان  نامیكیدا ستمیس  لیکو

دهد  يقرار م ریرا در طول زمان تحت تاث ستمیرفتار س رهایمتغ انیرد و روابط مبازخو ر،یچگونه تاخ نکهیبه منظور درک ا

 .[۰0]کند يم فیتعر

ترسیم نمودار علت و مسئله،  فیباشد و شامل توص يم یکند که بصورت بازخورد يم فیرا توص یيگانه ا ۹فارستر مراحل

ها، بحث و  استیو س وهایآلترنات يمدل، طراح یساز هیشب، (انینمودارجر)به معادالت سطح و نرخ نمودار علّي لیتبدمعلولي، 

 .[۰4]دباش يها و ساختار م استیدر س راتییتغ یریو بکارگ ،یریادگی

تصویری از متغیرها در یك سیستم که بوسیله پیکان ها بهم مرتبط  ۰(نمودارهای علّي حلقوی)نمودارهای علت و معلولي

علولي میان آنها به منظور نشان دادن ساختار بازخورد یا حلقه ای بازخوردی سیستم شده اند مي باشد و بیانگر روابط علت و م

                                                           
 
 Coyle 
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این نمودارها اشاره به  .نمودارهای علت و معلولي بینش هایي نسبت به ساختار سیستم به ما مي دهند. [8,۰۶،۰۹]مي باشد

 .دارند 2کیفي نامیكیدا سیستم مدل های

 ایمسائل  يباشد که بحث و بررس يبه مسائل و موضوعات م يستمیس کردیرو كیبه عنوان  کیفي نامیكیدا سیستم

به عبارت دیگر فازهای این رویکرد تا فاز  .[۰7]کند يم لیروابط موجود در مدل را تسه یساز يبه کم ازیموضوعات را بدون ن

در این رویکرد . له کردن نمي باشدترسیم مدل علت و معلولي مي باشد و نیازی به شبیه سازی و نمودار انباره و جریان و فرمو

 .نتایج بررسي ما از ساختارهای بازخورد علّي صورت مي پذیرد

 

 كل سیستمنمودار علت و معلولی  -4
دو نمودار اصلي با نام های نمودار هم افزایي ناشي از تجمع موسسات در پارک و نمودار تخصصي بودن  در جدول زیر

 .ابع پشتیباني کننده این نمودارها آورده شده استپارک به همراه حلقه های آنها و من
 توضیح مختصر نمودارها و حلقه ها با ذكر منابع پشتیبان : جدول 

 منابع پشتیبان نام حلقه نام نمودار ردیف

۰ 
نمودار هم افزایي ناشي از 

 تجمع موسسات در پارک

هم افزایي ناشي از تجمع شرکت : R۰حلقه

 ها

[2۰] ،[0] ،[۹] ،[7] ،[4]، [۶]، [۰۱] ،[22] ،

[۰۰] ،[۰2] . 

صرفه جویي مقیاس و تجمع : R2حلقه

 پارک

 

2 

نمودار تخصصي بودن 

 پارک
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 نمودار كل سیستم:  شكل

                                                                                                                                                                                     
 
 Causal Loop Diagram(CLD) 

 
 Qualitative system dynamics models 
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 فناوری هوایی از تجمع موسسات در پارک یناش ییهم افزا نمودار - -4

پارک محل تجمع موسسات کوچك و متوسط دانش بنیان نوپا که در مرکز رشد پرورش یافته اند و همچنین موسسات 

. مي باشدهمراه مراکز تحقیقاتي و پژوهشي هوایي به خصوصي و واحد های تحقیق و توسعه شرکت های بزرگ فعال در صنعت 

در پارک برای برقراری ارتباط  ITیکي از سرویس های ممتاز پارک ارائه تسهیالت ارتباطي و فراهم کردن زیرساخت های

در جهان اکثر پروژه های پارک ها که طراحي و اجرا شده اند فضای یك دهکده را . [0,۰8،۰۰،۰2]داخلي و خارجي مي باشد

تجمع . [۶]کار خود قرار داده اند که در این طراحي تعامل بین انسان ها باهم و با محیط مبنای طراحي محسوب مي شودمبنا 

شرکت های مختلف و زیرساخت های ارتباطي قوی به همراه شکل فیزیکي ساختمان های پارک که جوی هم افزا را تولید مي 

هم افزایي علمي و فناوری منجر به توسعه . افزایي تجاری را افزایش مي دهدکند هم افزایي علمي و فناوری و همکاری ها و هم 

و هم افزایي تجاری منجر به تسهیل  [22]سطح فناوری و تولید فناوری های جدید و توسعه خالقیت ها در بین شرکت ها شده

با  در نتیجه. رگاني مي شوددر اخذ مجوزها و گواهینامه های کیفیت، تجاری سازی و فروش محصوالت و همکاری های باز

تقویت همکاری های تجاری و توسعه فناوری، موسسات پارک مزیت رقابتي بیشتری نسبت به سایر موسسات پیدا کرده و 

این حلقه تقویت کننده یکي از خصوصیات اصلي صنعت هوایي  (.R۰حلقه)موفقیت آنها که موفقیت پارک است بیشتر مي شود

صنعت هوایي فعالیت شرکت های هواپیماسازی بصورت زنجیره ایي مي باشد بصورتي که دو  یکي از خصوصیات. مي باشد

هواپیماساز برتر جهان؛ بوئینگ و ایرباس با شرکت های مختلف در نقاط مختلف جهان در حوزه های مختلف در تعامل هستند 

مي ( مدیریت زنجیره تامین)ن زنجیره از شرکت هاو یکي از مزیت های آنها نسبت به سایرین توانمندی باالی آنها در مدیریت ای

. شاید بتوان گفت هر یك از این دو شرکت هواپیماسازی خود پارک فناوری هوایي با گستره جغرافیایي جهاني مي باشند. باشد

  . لذا این خصوصیت ذاتي پارک ها تقویت کننده بنیاد و خصوصیت اصلي صنعت هوایي مي باشد

موسسات با استقرار در پارک به مزیت رقابتي، دسترسي به  ؛نکسجن هوایي تحقیقات و فناوری به عنوان مثال در پارک

در  ۰وجود تعداد حیاتي از موسسات در این پارک با. مي رسند( سینرژی)تمنابع و تسهیالت و ارزش افزوده ناشي از ارتباطا

 .[3]کنار هم ارزش افزوده ایجاد مي شود

. [2۰]یس کُه و همکارانش از اثرات ادغام و انباشتگي به عنوان یکي از مکانیزم های رشد پارک ها یاد کرده اندفرانس

. [7]تجمع شرکت های مختلف در پارک سبب صرفه جویي های مقیاس و تجمع هم برای موسسات و هم برای پارک مي شود

خشي حمایت ها و امکانات شده و توسعه پارک را به همراه ، افزایش اثرب[4]که این صرفه جویي ها باعث کاهش هزینه ها

 . این حلقه برای تمام صنایع سرمایه بر مانند صنعت هوایي از ضروریات حیاتي مي باشد (.R2حلقه)دارد

توسعه پارک فناوری
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تجمع شركت ها داخل

پارک
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+
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+

همكاری و هم افزایی
تجاری +
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 هم افزایی موسسات در پارکنمودار  : شكل

                                                           
 
 Critical Mass 
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 نمودار تخصصی بودن پارک فناوری هوایی - -4

چینش حوزه )وایي حوزه فعالیتش مشخص و روشن است به راحتي قابل زون بندی ه فناوری از آنجا که پارک تخصصي

به عبارت دیگر بدلیل . بوده و این سبب برنامه ریزی صحیح و متناسب با بخش ها و حوزه های پارک مي گردد( یتلهای فعا

هیالت تناسب بهتری بین زون بندی مناسب چه در امر پذیرش، چه نحوه استقرار موسسات و همچنین ارائه خدمات و تس

موسسات و نیازهایشان و پارک فراهم مي شود و این سبب ایجاد موسسات قوی و توسعه آنها مي گردد که از یك طرف اعتبار 

و از طرف دیگر با توسعه ایي که این موسسات  [۰،3]پارک با وجود این موسسات افزایش مي یابد و باعث جلب سرمایه مي شود

. ارک و نهایتا توسعه پارک مي شودوایي ایجاد مي کنند سبب حمایت بیشتر صنعت و ذینفعان از پو پارک در صنعت ه

بررسي این . رود يبه شمار م نکسجن آمریکا از نقاط قوت پارک يکی بودن يو تك منظوره و تخصص يمناسب سازمان یاستراتژ

 یزیو برنامه ر يابیطرح بازار ،يمطالعه امکان سنجبه  قیو دق يپارک از همان ابتدا با کار تخصصپارک نشان مي دهد که 

در بررسي پارک علم و فناوری یزد یکي از سیاست های نادرست پارک یزد را  منطقيحاجي غالم سریزدی و  .[3]پرداخته است

 (.R3حلقه)[۹]کز بر حوزه های مختلف دانسته اندتمر

موجود در این صنعت در ایران مي باشد که پارک در صنعت هوایي محیط نظامي  یکي از دالیل عمده فرار مغزها

هوایي به عنوان یك محیط غیرنظامي و سازماني خصوصي سبب جذب متخصصان و کارآفرینان داخلي و فناوری تخصصي 

این متخصصان منبع خوبي جهت اداره پارک و همچنین تاسیس موسسات در پارک مي . [۰3،۰]خارجي مي شود

 (.R8حلقه)باشند

اورانه برای موفقیت در هواپیماسازی مزیت نسبت به مقیاس، سیستم یکپارچه تولید و سفارشي سازی و ارتباط سه نیاز فن

بطور مثال برزیل هر چند از نظر فناوری از روسیه عقب تر بود اما با یکپارچه کردن . [23]تولید کننده با مشتری مي باشد

تخصصي بودن پارک . [۰]انست از روسیه در این زمینه پیشي بگیردتو( امبرائر)صنعت هوایي توسط یك نهاد و یك ابرشرکت

. هم باعث یکپارچه شدن صنعت هوایي و هم سبب تجمع شرکت های کوچك نوپا و خصوصي و شرکت های بزرگ مي شود

تجمع این شرکت ها باعث هم افزایي علمي، فناوری و تجاری شده و به ایجاد و توسعه موسسات پارک کمك مي 

 (.R0هحلق)کند

توسعه پارک فناوری
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 بودن پارک یتخصصنمودار : شكل
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 گیرینتیجه -9
این صنعت سرمایه بر، زمان بر، همکاری . صنعت هوایي یکي از صنایع فناوربنیان و پیشرو در توسعه اقتصادی مي باشد

تجمع پارک های تخصصي فناوری در بخش صنعت هوایي مي توانند بدلیل . بر، متاثر از محیط نظامي و مقیاس بر مي باشد

بخش های مختلف فناوری، مالي و ذینفعان متفاوت در گیر در این صنعت ویژگي های فوق را تامین و به توسعه این صنعت 

 . کمك کنند

در این مقاله به بررسي اثرات هم افزایي موجود در پارک تخصصي فناوری هوایي با استفاده از رویکرد سیستم داینامیك 

مشاهده گردید تجمع بخش های مختلف صنعت باعث هم افزایي هم در بخش فناوری و هم در  همانطور که. کیفي پرداخته شد

تخصصي بودن پارک منجر به شناسایي دقیق بخش . گردید تجمع و همچنین باعث ایجاد صرفه جویي مقیاس وبخش تجاری 

از نکات  .در دیگر بخش ها شد ها و زون بندی مناسب و نهایتا برنامه ریزی مناسب براساس آن چه در بخش پذیرش و چه

موارد زیر به عنوان پیشنهادات جهت لذا . و غیرنظامي پارک در جذب کارآفرینان و متخصان صنعت هوایي بود دیگر محیط پویا

 :طراحي پارک فناوری هوایي برای تقویت هر چه بیشتر هم افزایي در پارک ارائه مي شود

 (.معماری هم افزا)صورتي که تقویت کننده هم افزایي باشدطراحي فیزیکي مکان و ساختمان های پارک ب -

ارائه زیرساخت های ارتباطي و اطالعاتي جهت تجمع دانش و گردش اطالعات که زمینه هم افزایي و همکاری شرکت  -

 .ها را فراهم مي کند

ت پذیرد تا مدیریت سیستمي قوی زنجیره شرکت ها که هم در فاز پذیرش موسسات و استقرار آنها بایستي صور -

 .خروجي موسسات مستقر به تولید فناوری و یا محصول معنادار و کامل ختم شود

 و براساس نقشه راه فناوری زون بندی صحیح -

 ایجاد مرکز همکاری های تجاری و فناوری -

 تقویت محیط پویا و غیرنظامي پارک فناوری هوایي -
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 ز، پایی۰2 – 8، ص ۰2فصلنامه تخصصي پارکها و مراکز رشد، سال سوم، شماره  ،یمجله رشد فناور ،يبر تجارب جهان دیبا تاک رانیا

۰34۹. 
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Abstract 
One of technology parks goals is to achieve synergy, which arises from knowledge based tenants 

gathering, in a small geographical area; as well as strong connections between these tenants that 

are done by park. This synergy and reinforcing effect in specialized parks is more crucial; because 

tenants that are operating in the park, are a member of chains, from a particular field. They gain 

input from other tenants, or pay output to others. In aviation industry there is a network of 

companies for designing, manufacturing, assembling, maintenance and etc. Hence an alone 

company does not have high efficiency. Considering synergistic effects of aviation technology 

park is necessity for designing park. This paper investigates these impacts by using qualitative 

system dynamics approach. We try by drawing cause and effects diagrams; pose some suggestions 

for proper park designing, in order to create and reinforce synergy among tenants which are 

located in the park.  

 

Keywords: Synergy, Aviation Technology Special Park, Qualitative System Dynamics, Casual 

Loop Diagram.  
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