
 

 

 

  بسم اهلل الرحمن الرحیم



  



 

 

 بازار موتورهای جستجو در جهان

 

 

 گروه اقتصاد و مدیریت فضای مجازی

 

 

 

 9601001شماره اثر: 

 96 تابستان

 

 

  



 
 

  



توقّف است، یعنی واقعاً آخر ندارد؛ آدم فضای مجازی واقعاً یک دنیای رو به رشدِ غیرقابل 

رود در این بالآخر، فضای مجازی است. هرچه انسان پیش میلِکند، آن چیزِ اوّهرچه نگاه می

گذارد، طور ادامه دارد. این یک فرصت بزرگی در اختیار هر کشوری میفضا، این همین

ها حدّاکثر استفاده را آن فرصتتهدیدهایی هم در کنارش دارد؛ ما بایستی کاری کنیم که از 

 بکنیم، از این تهدیدها تا آنجایی که ممکن است خودمان را برکنار نگه بداریم.

 

 مقام معظم رهبری مد ظلّه العالی

 3/6/95 -جمهور و اعضای هیأت دولت بیانات در دیدار رئیس

 
 
 

 

 
ترین و موثرترین پدیده فناورانه پیرامون دیگر تردیدی در این معنا نیست که در روزگار ما فضای مجازی، خاص 

ماست. آنچنانکه توانسته است بر همه حوزه های مختلف زندگی بشر، اثرگذاری های جدی و دگرگون کننده داشته 

باشد. شاید در دهه های قبل، هیچکسی نمی توانست کوچکترین تصوری از رشد معجزه آسای این پدیده داشته 

 انی کوتاه، همه ساحت های زندگی نسل بشر را فتح کرده و امتزاجی جدید بیافریند.باشد، تا جایی که ظرف سالی
 

 آینده ای که مهم است

با این تفاسیر، شناخت ماهیت و چیستی فضای مجازی موجود اهمیت به سزایی دارد. همزمان با آن خبر گرفتن 

تا بتوان دست به کار طراحی های مؤثری از آینده پیش رو، و شناسایی روزگار بعد، شایسته تأمل و مطالعه است 

شد تا به فضای مجازی مطلوب و بومی، دست پیدا کنیم. این مقوله امروز در زمره یکی از مهمترین نیازمندی های 

 سیاستگذاران و تصمیم گیران کشور است. 

 د، سیاست، امنیت،این ادعا گزافه نیست که مطمئنا در آینده نزدیک، مدیران کشور در حوزه های مختلف )اقتصا

 فرهنگ و ...( نیازمند شناخت دقیق و تامل هوشمندانه در باب فضای مجازی خواهند بود.
 

 

 

 



 بسته ای برای نگاه به آینده
بسته مطالعاتی حاضر، بر اساس همین ضرورت، تدوین شده که به صورت محدود و تعیین شده، منتشر می شود. 

، کمک به توسعه و عمق بخشی به شناخت و درک ما از پدیده فضای هدف از این بسته های مطالعاتی پژوهشی

مجازی است. در هر بسته یک موضوع خرد در رابطه با فضای مجازی، انتخاب شده است که ضمن بررسی و مداقه، 

 با یک جمع بندی روشن، نهایی سازی شده است. 

ر الیه سیاستگذار و تصمیم گیر( کمک مجموعه حاضر می تواند برای همه متخصصان در حوزه های گوناگون )د

کننده و یاری رسان باشد تا ضمن دغدغه آفرینی برای ایشان، توان فردی و جمعی آنان را به نفع این پدیده وارد 

 میدان سازد. 
 

 مرکز تحقیقات و آینده پژوهی سراج

به انجام می رسد. « وهی سراجمرکز تحقیقات و آینده پژ»این مطالعات و نظایر آن، به طور مستمر و راهبردی در 

در این مسیر تالش می شود ضمن تکمیل قطعات مطالعاتی پژوهشی مورد نیاز در نظام واره های مدیریتی علمی، 

در جهت شناخت صحیح فضای مجازی موجود و تصویرسازی آینده گام برداشته شود. این کوشش ما را به نقطه 

 ندانه فضای مجازی مطلوب، اقدام کنیم.ای خواهد رساند که بتوانیم به طراحی هوشم

امیدواریم با عنایت خداوند و تالش خالصانه پژوهشگران این مرکز، این مرکز در آینده نه چندان دور، به نقش 

آفرینی های جدی تر به نفع آرمان های انقالب اسالمی و توانمندسازی نظام جمهوری اسالمی ایران در عرصه های 

 جهانی، نائل آید. 
 

 وجهت

تی حاضر و سایر بسته های مطالعاتی این مرکز، از جنس مطالعه خام موضوع هستند که به صورت ابسته مطالع

محدود تکثیر و توزیع شده است؛ پس به دلیل ماهیت علمی و مطالعاتی بودن آن به هیچ وجه نمی بایست آن را 

می تواند به برخی سوگیری های شناختی یا قضاوت در اختیار افراد نا آشنا یا کم آشنا به موضوع قرار داد، چراکه 

 های اشتباه منجر شود. 

 لذا خواهشمند است این بسته را شخصا مطالعه فرمایید و در حفظ و نگهداشت آن همت گمارید.
 

 

با تشکر و آرزوی توفیق
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های گوناگون زندگی افراد جامعه، با توجه به روند رو به رشد استفاده از فضای مجازی در عرصه

شود، اهمیت بسیار بستر ارائه می در این های دیجیتال کهو تکنولوژیعرضه و تقاضای خدمات 

های موبایلی، ، سرویس1های جدید در این فضا از قبیل رایانش ابریپیدا کرده است. نوآوریزیادی 

نداز اهای اجتماعی و ... تنها در سطح تکنولوژی باقی نمانده و به شدت در حال تغییر چشمشبکه

باشد. ها میها و مسئولیت رهبران آنوکارهای گوناگون، ماهیت مشاغل، حد و مرز شرکتکسب

های تجاری بسیار خوبی تبدیل های بالقوه دنیای دیجیتال این امکان را دارد تا به فرصتصتفر

درصد تولید ناخالص داخلی بواسطه اقتصاد  8قریب به  20گردد. برای مثال در گروه کشورهای جی

زایی در این کشورها تواند موجب رشد اقتصادی باال و اشتغالدیجیتال فراهم آمده است که می

برداری حداکثری ها جهت بهرهگیران در دولتگردد. از این رو الزم است تا سیاستگذاران و تصمیم

های جدید، به ترسیم ها و به حداقل رساندن تهدیدهای حاصل از این خدمات و تکنولوژیاز فرصت

الزم  نظورهای نظارتی در این زمینه بپردازند. برای این مانداز، وضع قوانین اجرایی و سیاستچشم

ها های این خدمات و اثرات اقتصادی آناندرکاران امر شناخت جامعی از اکوسیستماست تا دست

 ها در داخل کشور داشته باشند.در سطح جهانی و همچنین وضع آن

در این میان یکی از موضوعات مهم در اقتصاد فضای مجازی بحث خدمات فضای مجازی است که 

-تواند اطالعات اقتصادیروزها که میشود. یکی از خدمات مهم اینمی بندیدر الیه خدمات دسته

دهندگان بگذارد، موتورهای جستجو هستند که در این سیاسی و امنیتی را در اختیار سرویس

  نوشتار وضعیت اقتصادی آنان در جهان و ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

                                                

1 - cloud computing 

 مقدمه
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هایی برای کمک به کاربران اینترنت جهت پیدا کردن محتوی مورد تورهای جستجو سرویسمو

 5و آسک 4اناس، ام3، یاهو2که گوگل (Grimmelmann, 2007) باشدنظر در فضای مجازی می

مورد استفاده کاربران هایی از آن هستند. موتورهای جستجو یکی از پرکاربردترین ابزارهای نمونه

دهد که بصورت کشور نشان می 26در  Statistaهای ای که نتایج بررسیاینترنتی هستند، بگونه

 ,Statista) کنندموتورهای جستجو استفاده می طور منظم ازدرصد کاربران به 74میانگین 

تان استفاده از موتورهای جستجو به عنوان دومین . برای مثال در کشوری مانند انگلس(2013

های متفاوت . کاربری(Chadwick, 2010)شود فعالیت کاربران در اینترنت شناخته می

 :(The impact of Internet, 2011) موتورهای جستجو عبارتند از

 تطبیق بهتر 

 در زمانجویی صرفه 

 افزایش آگاهی 

 شفافیت قیمت 

 پیشنهادهای بلند مدت 

 تطبیق افراد 

 حل مسائل 

 های تجاری جدیدمدل 

 سرگرمی 

                                                

2  Google 
3  Yahoo 
4 MSN 
5 Ask 

 وضعیت بازار موتور جستجو در جهان
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درصد از کاربران موتورهای جستجو را برای یافتن یک  91ها بیانگر آن است که البته بررسی

 . (Pewinternet, 2012) دهندموضوع خاص مورد استفاده قرار می

 2016تا  2010های پیشرو در بازار جهانی طی سال جستجو های: سهم موتور1نمودار 

 
 6Statistaمنبع: 

درصد بازار جهانی  90مشاهده است موتور جستجوی گوگل طور که در نمودار فوق قابلهمان

تی موتورهای جستجوی محلی ه صنعت آیرا در دست دارد. البته در کشورهای پیشرو در زمین

، در چین موتور جستجوی 7کاربران بیشتری دارند. برای مثال در روسیه موتور جستجوی یاندکس

 تعداد کاربران بیشتری نسبت به گوگل دارند 9و در کره جنوبی موتور جستجوی ناور 8بایدو

(Return On Now, 2015 ). 

آید. مار میشهای تبلیغات آنالین، تبلیغات جستجو پرکاربردترین فرمت بهمیان انواع فرمتدر 

دهد که در کشور آمریکا با احتساب تبلیغات جستجوی موبایلی، در مجموع تبلیغات ها نشان میآمار

                                                

6  https://www.statista.com/statistics/216573/worldwide-market-share-of-search-engines/ 
7 Yandex 
8 Baidu 
9 Naver 
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نواع بندی ادسته 2بیشترین کاربرد را در تبلیغات آنالین داراست. در نمودار  %57.62جستجو با 

تبلیغات آنالین آمده است که بر اساس آن دو دسته تبلیغات جستجو و تبلیغات موبایلی 

ندی بروند. البته تبلیغات موبایلی نیز خود دارای دستهپرکاربردترین نوع تبلیغات آنالین به شمار می

درصد  43ا ها بآمده است. بنابر این نمودار نیز تبلیغات جستجو در موبایل 3است که در نمودار 

 .(IAB internet advertising revenue report, 2016) استفاده رتبه دوم را داراست

 2015های تبلیغ آنالین در آمریکا، : فرمت2نمودار 

 IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2016منبع: 
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 2015های تبلیغ موبایلی در آمریکا، : فرمت3نمودار 

 
 IAB/PwC Internet Ad Revenue Report, 2016منبع: 

د. به شوترین منبع درآمدی در صنعت موتورهای جستجو شناخته میتبلیغات به عنوان اصلی

 98، 2008در سال  ترین موتور جستجو در جهان(عنوان مثال بنابر اظهارات گوگل )پرمخاطب

درصد  90درصد درآمد این شرکت از محل تبلیغات بوده است. این رقم برای شرکت یاهو نیز برابر 

های میزان مخارج تبلیغات اینترنتی را برای سال 4. نمودار (Hansen, 2009) گزارش شده است

دهد. بر این نشان می 2018تا  2016های سالبینی این مخارج را برای و پیش  2015تا  2013

نند. از دیگر کها در بین انواع تبلیغات آنالین بیشتر برای تبلیغات جستجو هزینه میاساس شرکت

ی توجهسو باید به این مسئله نیز توجه داشت که مخارج این نوع تبلیغ هرساله از رشد قابل

 برخوردار است.

43%
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بر اساس نوع  2018تا  2013های : مخارج تبلیغات اینترنتی در سطح جهانی طی سال4نمودار 

 )میلیارد دالر آمریکا(

 بینی(پیش*) Statista 10منبع: 

در مورد درآمد تبلیغات  2021تا  20107های سال بینیهمچنین بررسی نتایج حاضر و پیش

افزایش چشمگیر سهم درآمدی تبلیغات ها و کامپیوترهای شخصی نشان از جستجو در موبایل

تبع آن کاهش سهم تبلیغات جستجو در کامپیوترهای رو و بههای پیشجستجوی موبایلی طی سال

 2015درصد در سال  29.9ای که سهم درآمدی تبلیغات جستجوی موبایلی از شخصی دارد، بگونه

رآمدی تبلیغات جستجو در خواهد رسید و به همین ترتیب سهم د 2021درصد در سال  58.9به 

کاهش خواهد  2021درصد در سال  41.1به  2015درصد در سال  70.1کامپیوترهای شخصی از 

گذاری در زمینه تی که قصد سرمایههای فعال درحوزه آییافت. بر اساس آمارهای فوق شرکت

 وبایل ها و تمرکززمان موتور جستجو برای مموتورهای جستجو را دارند الزم است نسبت به ارائه هم

ی های خارجصورت امکان رقابت با نمونهبر این بخش اهتمام کافی داشته باشند، زیرا در غیر این

 محصول خود را نخواهند داشت.

                                                

10 https://www.statista.com/statistics/276671/global-internet-advertising-expenditure-by-type/ 
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 )میلیون دالر( 2021الی  2015های : درآمد جهانی تبلیغات جستجو طی سال5نمودار 

 

 بینی(پیش*) Statista 11منبع: 

دهد که این رقم جهانی را نشان می GDP، سهم درآمد تبلیغات جستجو از 6در ادامه نیز نمودار 

 2021تا  2017های شود که طی سالبینی میدرصد گزارش شده و پیش 0.09، 2016برای سال 

ات میزان درآمد حاصله از تبلیغ 7جهانی باقی بماند. همچنین نمودار  GDPدرصد از  0.1در سطح 

میزان  2018شود که در سال بینی میازای هر کاربر اینترنتی نشان داده است. پیش جستجو به

درآمد تبلیغات جستجوی موبایلی از درآمد تبلیغات جستجو در کامپیوترهای شخصی پیشی بگیرد. 

دالر گزارش شده  30، برابر 2016در مجموع درآمد تبلیغات جستجو به ازای هر کاربر در سال 

 برسد. 2021دالر در سال  40شود این مقدار با افزایش هر ساله به بیش از بینی میست که پیشا

                                                

11  https://www.statista.com/outlook/219/100/search-advertising/worldwide#market-
revenueGdp 
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 جهانی )درصد( GDP: سهم درآمد تبلیغات جستجو از 6نمودار 

 بینی(پیش*) Statista 12منبع: 
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 جستجو به ازای هر کاربر اینترنت در جهان )دالر(: میانگین درآمد تبلیغات 7نمودار 

 بینی(پیش*) Statista 13منبع: 

 موتور جستجوی یاندکس

اندازی گردیده و بر اساس آمار مربوط به راه 1997در سال  14موتور جستجوی یاندکس روسیه

 53.3میلیون بیننده داشته و تنها در کشور روسیه  43.2، نسخه روسی آن ماهانه 2015اکتبر 

. قابل ذکر است که این موتور جستجو در حال حاضر (Smith, 2016)میلیون نفر کاربر دارد 

ه در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی نیز کاربران بسیاری را به خود تنها در کشور روسیه بلکنه

آوری تعداد کاربران این موتور جستجو رشد حیرت 2010تا  2000های جذب کرده است. طی سال

و سهم آن نیز از بازار موتورهای  (Anne F. Kennedy, 2012)درصد داشته  1825.8بالغ بر 

 Russia Search) بینی شده استدرصد پیش 57، 2016جستجو در کشور روسیه در سال 

Marketing, 2016). 

                                                

   همان13
14  Yandex.ru 
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 (2016: سهم بازار جستجوی اینترنتی در روسیه )8نمودار 

 Russia Search Marketing 15منبع: 

اصلی آن را موتور جستجوی یاندکس تشکیل داده و در کنار آن  این شرکت که پایه EBIT16سود 

 980، قریب به 2014تا  2007های پردازد، طی سالهای اینترنتی نیز میبه ارائه دیگر سرویس

 میلیون دالر رسیده است.  360به  2014درصد رشد داشته و در سال 

                                                

15 http://russiansearchmarketing.com/top-russian-websites-mobile-apps-2016/ 
   سود قبل از کسر بهره و مالیات16
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 )میلیون دالر( 2014تا  2007های طی سال Yandex، موتور جستجوی EBTI: سود 9نمودار 

 Statista 17منبع: 

 موتور جستجوی بایدو

 95ها در کشور چین آغاز به کار کرد و بر اساس بررسی 2000موتور جستجوی بایدو در سال 

و بنابر اظهارات  (Statista, 2016)اند ها تشکیل داده چینی 2016درصد کاربران آن را در اکتبر 

میلیون کاربر فعال  576، 2015نسخه موبایلی این موتور جستجو در دسامبر  18آر نیوز وایرزپی

این موتور جستجو در سال  10. بر اساس نمودار (PRNewsWire, 2016) ته استماهانه داش

 موتورهای جستجو در چین را در اختیار داشته است. درصد بازار 71تقریباً  2015

                                                

17  https://www.statista.com/statistics/225706/net-income-before-income-taxes-of-yandex-since-
2007/ 
18 PRNewsWire 
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 (2015: توزیع بازار جستجوی اینترنتی در چین )10نمودار 

 Chinese Seo Shifu 19منبع: 

دهند. موتور جستجوی بایدو را نشان می 21و درآمد خالص 20به ترتیب درآمد 12و  11نمودار 

 این شرکت بوده و در کنار آن مواردی همچون نقشه بایدو، فروشگاه بایدو پایه اصلی محصوالت

موبایلی و ... نیز ارائه شده است. بر اساس این نمودارها درآمد ساالنه این شرکت با شیب نسبتاً 

 های اخیر افزایش پیدا کرده است.تندی طی سال

                                                

19  https://chineseseoshifu.com/blog/top-5-chinese-search-engines.html 
20  Revenue 
21  Net Income 
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 )میلیارد دالر( 2015تا  2007های : درآمد ساالنه بایدو طی سال11نمودار 

 Statista 22منبع: 

 

                                                

22  https://www.statista.com/statistics/269032/annual-revenue-of-baidu/ 

0

2

4

6

8

10

12

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015



 

 

 گروه اقتصاد و مدیریت فضای مجازی

 15 |صفحه

 )میلیون دالر( 2015تا  2007های : درآمد خالص بایدو طی سال12نمودار 

 Statista 23منبع: 

توان نتیجه گرفت که بنابر آنچه در مورد دو موتور جستجوی یاندکس و بایدو بیان شد، می

های اولیه باال، در صورت رغم هزینهدر زمینه ساخت یک موتور جستجوی داخلی علیگذاری سرمایه

تواند منجر به کسب درآمدهای دارا بودن استانداردهای الزم، در کنار ارائه سایر خدمات اینترنتی می

 درصد ترافیک هدفمند 85ها اشاره خواهد شد. همچنین از آنجا که باالیی گردد که در ادامه به آن

، موتورهای جستجوی (1393)خبرآنالین.  گردددر اینترنت از طریق موتورهای جستجو ایجاد می

بع آن تدلیل ترافیک و بهتوانند با هدایت ترافیک به سمت محتوای داخلی از خروج بیداخلی می

 ارز از کشور جلوگیری نمایند.

  

                                                

23  https://www.statista.com/statistics/261204/annual-net-income-of-baidu/ 
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