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اعتاد ساٌُوا  :هٌِذط ًیکْفشد
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اطالعات جغرافیایی

دسٍٔ عیلیکْى دس  ۰۷کیلْهتشی ؽِش عاى فشاًغیغکْ دس ایالت کالیفشًیا اعت ّ اص ؽوال
تَ خلیج عاى فشاًغیغکْ ّ اص غشب تَ کُْای عاًتا کشّص ّ اص ؽشق تَ کوشتٌذ عاحلی ختن
هی ؽْد .

تاریخچه دره سیلیکون

 -8181اّلیي عالِ ؽکل گیشی تة عال؛ ؽایؼاتی دس عشتاعش دًیا هیپیچذ هثٌی تش ّجْد
رخایش عالی فشاّاى دس عاحل غشتی اهشیکای ؽوالی .عال دس اِل دّسادّ ًَ ،چٌذاى دّس اص
عاکشاهٌتْ (کَ اهشّصٍ پایتخت عشهایَ دس کالیفشًیا تَ ؽواس هیسّد) کؾف هیؽْد ّ «اِل
دّسادّ » ّاسد فشٌُگ ّاژگاى جغتجْگشاى گٌج دس عشتاعش دًیا هیگشدد.

 -8181اّلیي گشٍّ ُا اص هاجشاجْیا ىِ عشتاعش اهشیکا ،تَ لصذ کؾف عال تَ کالیفشًیا ّاسد
هی ؽًْذ ،جایی کَ دس آى صهاى ٌُْص سعواً جضّ خاک هکضیک تْد .تَ غیش اص عشخپْعتُای
تْهی هٌغمَ ،فمظ  ۰۷۷۷اهشیکایی دس آًجا تْدًذ .تَ ُویي خاعش جْیٌذگاى عال کَ دس آى عال
ّاسد کالیفشًیا ؽذًذ تَ چِل ّ ًُِیُا هؼشّف ؽذًذ.
 - 8181کالیفشًیا عشاًجام تَ ایالت تثذیل ّ هؼشّف تَ ایالت عالیی ؽذ (کالیفشًیا تَ عشصهیي
ؽیش ّ ػغل ،ایالت اِل دّسادّ ّ ،ایالت اًگْس ُن ؽِشت داسد).
 - 8181تؼذاد تاصٍّاسدیي تَ کالیفشًیا اص ُ ۰۷۷ضاس ًفش گزؽت.
 - 8181دس ًتیج َٔ تجاسب تَ دعت آهذٍ دس عْل دّسٍ تٌظین لْاًیي کَ ؽاهل حل اختالفات
تجاسی تشّص یافتَ دس دّ دَُٔ اتتذایی تؾکیل ایالت تْد ،لاًًْگزاساى یک هادٍ هذًی ّیژٍ ّضغ
کشدًذ کَ هتضوي آصادی کاسگشاى ایالت کالیفشًیا تشای اًتخاب هحل کاسؽاى تْد.
 - 8118داًؾگاٍ اعتٌفْسد تْعظ فشهاًذاس اعثك ایالت ،لِالًذ اعتٌفْسد )(Leland Stanford
تأعیظ ؽذ .

پذر دره سیلیکون
دس دَُ  03۰۷پشّفغْس فشد تشهي )(FRED TERMANاعتاد هٌِذعی تشق داًؾگاٍ اعتٌفْسد
هتْجَ فمذاى فشصتِای ؽغلی دس هٌغمَ تشای داًؼ آهْختگاى سؽتَ هٌِذعی داًؾگاٍ
ؽذ ،تَ گًَْ ای کَ آًاى هجثـــــْس هی ؽذًذ تشای یافتي ؽغل تَ عاحل ؽشلی تشًّذ .آًچَ
اّ تَ ػٌْاى ساٍ حل تشای سفغ ایي هؾکل دس ًظش داؽت ساٍ اًذاصی فؼالیتِای فٌاّسی دس هحل
تْد  .اّلیي الذام اّ دس ایي صهیٌَ تؾْیك ؽذیذ ؽاگشداًؼ تَ تاعیظ ؽشکت تْعظ آًِا دس
هٌغمَ تْد .اص جولَ ؽاگشداى تااعتؼذاد اّ کَ عخي اعتاد خْد سا پزیشفتٌذ ّ ُغتَ اّلیَ دسٍ
عیلیکْى سا تاتاعیظ ؽشکت خْد تٌیاى گزاؽتٌذ ّیلیام ُیْلت ّ دیْیذ پکاسد داًؾجْیاى
هٌِذعی تشق داً ؾگاٍ تْدًذ .گشچَ دیْیذ پکاسد پظ اص داًؼ آهْختگی دس عال  03۰1تَ
ؽشکت جٌشال الکتشیک دس ًیْیْسک پیْعت اها ّیلیام ُیْلت تا یکغال پظ اص داًؼ آهْختگی
ًیض تااعتاد خْد پشّفغْس تشهي تَ کاس تحمیماتی دس داًؾگاٍ اداهَ داد .اّ دس ایي هذت کاس
عشاحی ّ عاخت ًْعاى عاص صْتی سا اًجام داد .پکاسد اص جٌشال الکتشیک تشگؾت ّ تا پیْعتي
تَ ُیْلت ،تا تؾْیك اعتاد خْد تَ فکش ػشضَ تجاسی ًْعاى عاص صْتی افتادًذ .آًِا دس عال
 03۰۰دس هحل یک گاساژ کَ تٌِا فضای حضْس یک خْدسّ سا داؽت ؽشکت کْچک خْد سا
تاعیظ کشدًذ .عشهایَ اّلیَ ؽشّع کاس ایي ؽشکت تٌِا  8۰5دالس تْد .اّلیي هؾتشی ػوذٍ
ّعیلَ الکتشًّیک آًِا کَ تشای آصهایؼ تجِیضات صْتی تَ کاس هی سفت ؽشکت ّالت دیغٌی
تْد کَ خشیذ  5دعتگاٍ ًْعاى عاص  HP200Aسا تشای عاخت فیلن FANTASIAتَ ؽشکت ًْپا
عفاسػ داد .ایي آغاص یک سؽذ تی پایاى تْد .

دس تصْیش لثلی تِشهي (عوت ساعت) ُ ،یْلیت (ّعظ) ّ ؽشیکؼ دیْیذ پکاسد (عوت چپ)
ؽشکت HPکَ اص دّکلوَ ( ) Hewlett , Packardتْد سا تأعیظ کشدًذ .آى دّ تؼذُا تا تشپایی
عاختواى هٌِذعی تِشهي ،اص ساٌُوایی ُای اعتاد ّ هشؽذ خْد لذسداًی کشدًذ  ،اهشّصٍ
عاختواى  HPتَ ؽکل صیش اعت .

عی جٌگ جِاًی دّم پشّفغْس تشهي استثاعات لْی ّ خْتی تا هشکض کؾْس تشلشاس کشد ّ هذتی
تَ آًجا سفت ّ پظ اص تاصگؾت تَ داًؾگاٍ ،هْفك تَ تغتي لشاسدادُای دّلتی تشای داًؾگاٍ
اعتٌفْسد ّ ؽشکتِای هحلی ؽذ .پظ اص جٌگ ،داًؾگاٍ اعتٌفْسد دچاس هؾکالت هالی تْد ّ
تشای تاهیي اػتثاس جِت پاعخگْیی تَ سؽذ عشیغ پظ اص جٌگ تَ ؽذت تَ پْل ًیاص داؽت.
پشّفغْس تشهي تشای حل هؾکل تالػ هی کشد .اّ ایذٍ تاعیظ پاسک صٌؼتی اعتٌفْسد سا اص
عشیك اجاسٍ تخؾی اص صهیٌِای داًؾگاٍ تَ ؽشکتِای داسای فٌاّسی تشتش تَ هذت  33عال
هغشح کشد .گش چَ اعتٌفْسد اص لحاػ هالی ضؼیف تْد اها هالکیت تیؼ اص ُ ۰۰1۷کتاس صهیٌِای
اعشاف سا داؽت .تاالخشٍ پاسک صٌؼتی اعتٌفْسد تَ ػٌْاى اّلیي پاسک صٌؼتی جِاى دس عال
 0381تاعیـظ ؽذ کَ هی تْاى تَ ًْػی آى سا ُغتَ اّلیَ دسٍ عیلیکْى ًیض ًاهیذ .ایي پاسک
صٌؼتی کَ دس جْاس داًؾ گاٍ تاعیظ ؽذٍ تْد تغِیالتی تشای ؽشّع کاس ؽشکتِای تاصٍ
تاعیظ فشاُن هی آّسد ّ اص لحاػ ػلوی ّ تحمیماتی تَ آًِا کوک هی کشد .تذیي تشتیة یک
هشکض فٌاّسی تاال دس کٌاس یک هشکض داًؾگاُی لشاس گشفتَ تْد.

پشّفغْس تشهي دس عال ً 0385ایة سئیظ داًؾگاٍ اعتٌفْسد ؽذ .اّ CARL DJERASSIیک
داًؼ آهْختَ داًؾگاٍ ّیغکاًغیي سا کَ هؼاّى هشکض تحمیمات  SYNTEXتْد تَ کاس گشفت.
ایي دّ دس یک حشکت صًجیشٍ ای ،ؽشکتِای تیْلْژیک ّ داسّیی تغیاسی دس هٌغمَ ساٍ اًذاختٌذ
ّ تخؼ ؽیوی داًؾگاٍ سا تَ یکی اص تِتشیٌِا دس داًؾگاُِای آهشیکا تثذیل کشدًذ .تذیي
تشتیة  SYNTEXیک ؽــــشکت تیي الوللی ؽذ کَ هشکض آى دس پاسک صٌؼتی تْد .ؽِشت ّ سؽذ
فْق الؼادٍ پاسک صٌؼتی اعتٌفْسد ،تخؼ تحمیك ّ تْعؼَ )(R&Dصٌایغ ّ ؽشکتِای
تغیاسی اص جولَ جٌشال الکتشیک ،کذاک ّ ؽاکلی سا تَ آًجا کؾاًذ.

ّ -8181یلیام ؽاکلی) ، (William Shockleyیکی اص هختشػیي ًیوَُادیُای عَ لغثی ّاسد
هٌغمَ خلیج عاى فشاًغیغکْ ؽذّ .ی ؽشکت ًیوَُادی ؽاکلی سا تأعیظ کشد .

ُ - 8188ؾت خائي ،ؽشکت ًیوَُادی ؽاکلی سا تشک کشدًذ تا ؽشکت ًیوَُادی فیشچایلذ
سا تأعیظ کٌٌذ.

 -8111دّ ًفش اص ُؾت خائي ( ساتشت ًُْیظ ّ گْسدّى هْس) فیشچایلذ سا تشک ّ ایٌتل سا تأعیظ
کشدًذ.

تذیي عاى تْد کَ دس عْل  ۰۷عال ،ایي ُؾت ًفش کَ ُوگی کاسهٌذاى عاتك ؽاکلی تْدًذ،
 58کوپاًی جذیذ سا تأعیظ کشدًذ ک َ ُوگی دس یک صهیٌَ فؼالیت داؽتٌذ  ،تصْیش صیش هتؼلك
تَ ؽشکت ایٌتل اعت .

چَ پیؼ ّ چَ پظ اص هٌاصػَ ؽاکلی ،جذل هیاى تینُای خالق ّ هذیشاى کٌَِکاس دس توام
پاسک ُای صٌؼتی ػادی تْد .دس عشتاعش اهشیکا چٌیي ًؾاًَُایی دال تش ػذم تْافك هیاى
صاحثاى صٌایغ ّ کاسهٌذاى ؽاى کَ هٌجش تَ تشک آى ّاحذ صٌؼتی اص عشف کاسهٌذاى ،پیْعتي
آًِا تَ سلثا یا حتی تذتش ،تأعیظ یک ؽشکت سلیة جذیذ هیؽذ ،سخ هیداد .اها هؼوای
اصلی ایي اعت کَ چشا دس کالیفشًیا ،ایي هٌاصػات هٌجش تَ کاُؼ عشػت خاللیتُا یا کاُؼ
ؽکلگیشی اعتاستآپُای هْفك ًؾذ؟
ؽایذ یکی اص دالیل آى سلاتت اعت !
تٌاتشایي تشای عاختي دسٍی عیل یکْى تؼذی دس ُش جایی اص جِاى تایذ دّ کاس اًجام داد :
 )0جوغآّسی افشادی تا تخصصُا ،تجشتیات ّ اًذیؾَ ُای هتفاّت ّ الثتَ تا سّحیَی عاختي ّ
کاسآفشیٌی
 )۰ایجاد هکاًیغوی تشای تشلشاسی استثاط دسعت ّ اػتوادعاصی هیاى ایي افشاد
(پایاى)

