
  مقدمه

گاهی، دانش پژوهشی و آموزشی مراکز پرآب، رودهای قلمرو، گستردگی خوزستان، در برق و آب ٔەشکلگیری تاریخی صنایع در حوز

و برق خوزستان به  یروگاهی و غیرنیروگاهی متعّدد، استحکام بخشی در صنعت آب و برق، حضور پررنگ سازمان آبسدهای ن

مناسبی را برای طراحی و  بستر حوزه، این در متعدّد خصوصی شرکتهای حضور و برق و آب ٔەعنوان متولّی دولتی در حوز

میکند. نهادهای فوقالذکر، تکّههایی  فراهم جغرافیایی ٔەاین گسترپیادهسازی یک مدل نظام نوآوری بخشی و منطقهای خاص در 

مناسب میان آنها میتواند زمینهساز تحوّالتی  مهم از جورچین نظام نوآوری در این بخش در استان هستند که ایجاد ارتباط

که بتوان با تکیه بر آن،  رو، طراحی یک نقشه راه مناسب شگرف در خصوص تأمین نیازهای فناورانه این صنعت شود. از همین

میان آنان را تبیین کرد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای نیل به  مسیر تحوالت آتی پیش روی هر بازیگر و اندرکنشهای

تأکید بر نظام نوآوری منطقهای و بخشی باز در صنعت آب و برق استان خوزستان  این هدف، مطالعات جامع نظری و میدانی با

که کدام ذینفعان در این جورچین نقش آفرین هستند، در ثانی، ظرفیتهای بالفعل و بالقوه  فت تا اوالً مشخص شودانجام گر

گزارش حاضر که  .پیمایش کدام مسیر میتواند به شکلگیری و توسعه بهتر این نظام منجر شود استان کدامند و در نهایت،

پیشنهادی برای دستیابی به  ضمن ارائه خالصهای از یافتهها، رهنگاشتماحصل این مطالعات جامعنگر و همهجانبه بوده است، 

تأمین مناسبتر آب و برق برای شهروندان  و استان سطح در دانشبنیان اشتغالآفرینی فناوری، توسعه از اعم –اهداف طرح حاضر 

صوص نظام نوآوری بخشی و منطقهای توضیحاتی در خ را به نمایش میگذارد. از همین رو، در این گزارش ابتدا -استان خوزستان

میشود. سپس، رهنگاشت پیشنهادی برای توسعه نظام نوآوری بخش آب  و ابزارهای ترسیم رهنگاشت فناوری ارائه( ROSIS( باز

ملزومات اجرایی آن در سه فاز کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت مورد واکاوی قرار  و برق استان ترسیم شده و در نهایت،

 .دمیگیرن


