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چکیده
صنایع دریایی ایران از جمله صنایع با سابقه و استراتژیک کشور است که علیرغم 
وجود منابع و ظرفیت های بالقوه، دریایی، آنطور که باید توسعه پیدا نکرده و ارتقاء 
نیافته است. بر این اساس و برای بهبود شرایط موجود  فعالیت های مرتبط با تدوین 
برنامه راهبردی صنایع دریایی کشور بر اساس دستور مقام محترم عالی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت مبتنی بر ضرورت تدوین برنامه راهبردی توسعه 10 ساله 
صنایع دریایی کشور و برنامه عملیاتی مربوطه، از نیمه مردادماه سال 1393 آغاز 
گردید. در این مطالعات ضمن بررسی دقیق مستندات موجود تالش گردید نقطه 
نظرات مدیران و صاحب نظران تا حد امکان اخذ گردد. همچنین شرایط و  برنامه های 
کشورهای مختلف و صاحب نام در این صنعت بررسی گردید و تجربه های موفق 

آنها در تدوین پیشنهادات مورد استفاده قرار گرفت.
در مطالعات با ترسیم نقشه نهادی صنعت و مدل سیستمی و کمی نقاط استراتژیک 
و اهرمی صنایع دریایی شناسایی گردید. از تجمیع تمامی مراحل شناخت صنعت 

نقاط ضعف و قوت و همچنین فرصت ها و تهدیدات پیش  رو احصا گردید. این 
اطالعات پایه های اصلی تدوین اهداف و راهبردهای صنایع دریایی را تشکیل داده 

و برنامه های عملیاتی با لحاظ نمودن آنها پیشنهاد شده اند. 
پس از انجام مطالعات مختلف و جمع آوری منابع مناسب جهت برنامه ریزی برای 
این صنعت استراتژیک سند حاضر تحت عنوان "برنامه راهبردی صنایع دریایی 

کشور" تنظیم و تدوین گردید .
در سند حاضر سعی شده است خالصه شرایط موجود صنایع دریایی کشور مرور 
و وضعیت کشور در بخش های مختلف مشخص گردد. همچنین با ارزیابی روند 
توسعه آتی، بازار آینده پیش بینی شده و اهداف کمی مشخص شده اند. بر اساس 
اهداف فوق راهبردها، برنامه ها و الزامات نیز تبیین شده است. با اجرائی نمودن 
برنامه های فوق می توان ضمن رفع مشکالت، شرایط بهتری برای صنایع دریایی 

کشور رقم زد و جایگاه بین المللی مناسبی برای کشور کسب نمود. 
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مقدمه
ــع آن  ــدی از مناف ــه بهره من ــت ک ــی اس ــب اله ــار از مواه ــی سرش ــا منبع دری
ــتگاه ها و  ــه دس ــه کلی ــه جانب ــی و هم ــزم مل ــق و ع ــزی دقی ــتلزم برنامه ری مس
ــود. جمهــوری اســالمی  ــا آن خواهــد ب نهادهــای نقش آفریــن در امــور مرتبــط ب
ــار  ــن در کن ــاحلی و قرارگرفت ــط س ــر خ ــدود 5800 کیلومت ــتن ح ــا داش ــران ب ای
خلیــج فــارس، دریــای عمــان و دریــای مازنــدران یــک کشــور دریایــی محســوب 
می شــود. ایــران بــا ســابقه حضــور تاریخــی در عرصــه دریــا، توانمندی هــای فنــی 
و ســرمایه غنــی انســانی، می توانــد اســاس اقتــدار اقتصــادی، سیاســی و نظامــی 
خــود را بــر پایــه توســعه صنایــع دریایــی بنــا کنــد. موقعیــت ژئوپلیتیــک، منابــع 
غنــی انــرژی، نقــش آفرینــی بــه عنــوان کریــدور شــمال - جنــوب درمنطقــه جنــوب 
ــی از  ــا بخش ــاال، تنه ــتغال زایی ب ــای آزاد و اش ــه آب ه ــی ب ــیا، دسترس ــرب آس غ
ظرفیت ها یــی اســت کــه بــه واســطه دریــا در اختیــار کشــور قــرار دارد. همچنیــن 
ــازی ،  ــل کشتی س ــوع آن از قبی ــای متن ــه حوزه ه ــه ب ــا توج ــی ب ــع دریای صنای
فراســاحل، شــیالت، حمــل و نقــل، صنایــع نظامــی و گردشــگری، بــه عنــوان یکــی 
ــه  از راهبردی تریــن حوزه هــای صنعتــی کشــور شــناخته شــده و مســلمًا توجــه ب
ــا  ــن صنعــت موجــب رشــد و شــکوفایی اشــتغال و اقتصــاد کشــور می شــود. ب ای
توجــه بــه ســابقه دیریــن ایــن صنعــت در ایــران، وجــود برخــی تجربیــات موفــق 
ــود  ــای موج ــی، توانمندی ه ــرمایه گذاری های قبل ــته، س ــی وابس ــع جانب در صنای
ــتغال زایی در  ــت اش ــناورها، ظرفی ــت و گاز و ش ــکوهای نف ــاخت س ــه س از جمل
نواحــی ســاحلی و کمتــر توســعه یافتــه، امــکان برنامه ریــزی صنعــت بــر مبنــای 
ــوان  ــروی کار نســبتًا ارزان در کشــور، می ت ــاوری و وجــود نی ــف فن ســطوح مختل
ــای الگــوی توســعه ســرزمینی  ــر مبن ــی ب ــت دریای ــا جهت دهــی مناســب صنع ب

ــرد. ــه بهتریــن شــکل بهــره ب ــازار از فرصت هــای موجــود ب و الزامــات ب
بســیاری از اســناد باالدســتی نظــام نیــز بــر اهمیــت توجــه بــه صنایــع دریایــی 
و اســتفاده بهینــه از ســواحل و دریاهــای کشــور تاکیــد داشــته انــد. از جملــه ایــن 

ــود: ــاره نم ــل اش ــای ذی ــه نمونه ه ــوان ب ــوارد می ت م

   بندهــای 1 ، 2 ، 3 ، 10 و 12 از سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی
ــد  ــز جدی ــاد مراک ــر " ایج ــی ب ــت مبن ــی جمعی ــت های کل ــد 10 سیاس    بن
ــق  ــان از طری ــای عم ــارس و دری ــواحل خلیج ف ــر و س ــژه در جزای ــی بوی جمعّیت
توســعه شــبکه های زیربنایــی، حمایــت و تشــویق ســرمایه گذاری و ایجــاد 

ــی "  ــد کاف ــا درآم ــب و کار ب ــای کس فض
   بنــد 3 بخــش "هـــ" سیاســت های کلــی آمایــش ســرزمین مبنــی بــر توســعه 

و پیشــرفت مناطــق و صنایــع دریایــی.
ــوان ضــرورت  ــر اســاس اســناد باالدســتی اشــاره شــده بطــور خالصــه می ت ب
ــکل 1  ــت. ش ــر گرف ــی در نظ ــل اصل ــامل  5 عام ــی را ش ــع دریای ــعه صنای توس

ــد.  ــی ده ــوق را نشــان م ــل ف عوام
ــا  ــی ب ــع دریای ــردی صنای ــه راهب ــن برنام ــد، تدوی ــمرده ش ــه برش ــر آنچ ــا ب بن
ــع دریایــی کشــور ضــروری تشــخیص داده شــده  هــدف توســعه 10 ســاله صنای

ــده اســت. ــزارش حاضــر تشــریح ش ــج آن در گ و نتای

  ضرورت توسعه
صنایع دریایی

شکل 1- ضرورت توسعه صنایع دریایی

 توسعه فعالیت های
صیادی و شیالت

 توسعه و بهره برداری
منابع انرژی دریایی

توسعه حمل و نقل
و ترانزیت مسافر 

توسعه سواحل و
سیاست های جمعیتی 

امنیت دریایی
و حضور در آبهای آزاد 
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 نفت و گاز       پنج کاالی فله اساســی1          ســایر فله خشــک         کانتینر

1- وضعیت موجود صنایع دریایی
صنایــع دریایــی طیــف وســیعی از فعالیت هــا و حوزه هــای عملکــردی را شــامل 
ــاخت  ــی، س ــل دریای ــل ونق ــه حم ــوان ب ــا می ت ــن بخش ه ــه ای ــود. از جمل می ش
و تعمیــر کشــتی، صنایــع فراســاحل، شــیالت و صنایــع وابســته، علــم و فنــاوری 
دریایــی اشــاره کــرد. در ایــن بخــش توضیــح مختصــری پیرامــون وضعیــت داخلــی 
ــات  ــن اطالع ــه شــده اســت. ای ــوق ارائ ــای ف ــک از بخش ه ــر ی ــی ه و بین الملل
ــش رو در  ــای پی ــا و فرصت ه ــت ه ــور و ظرفی ــود کش ــرایط موج ــد ش ــی توان  م

هــر حــوزه را نمایش دهد. 

1-1- حمــل و نقل دریایی
 رونــد رو بــه رشــد جهانــی حمــل و نقــل دریایــی باعــث شــده اســت توجــه بــه 
ایــن صنعــت روز بــه روز افزایــش یابــد. در شــکل 2 رشــد جهانــی حمــل و نقــل 

ــا 2014 نمایــش داده شــده اســت. ــی طــی ســال های 1980 ت دریای
 در ایــران نیــز اگــر چــه تخلیــه و بارگیــری حــدود 90 درصــد از وزن کل کاالهــای 
صادراتــی و وارداتــی و 60 درصــد  از ارزش کل تجــارت کشــور از طریــق حمــل و 
ــائل  ــت مس ــه عل ــر ب ــال های اخی ــی س ــا ط ــرد، ام ــورت می گی ــی ص ــل دریای  نق

ــی را  ــر چندان ــاژ تغیی ــاظ تن ــور از لح ــی کش ــل دریای ــل و نق ــی، حم بین الملل
ــت.  ــوده اس ــاهد نب ش

 شــکل 3 میــزان حمــل و نقــل دریایــی کاالهــای نفتــی و غیــر نفتــی 
ــر  ــال به خاط ــن ح ــد. در عی ــش می ده ــا 1393 را نمای ــال های 1389 ت ــی س ط
شــرایط پســا تحریــم افزایــش حمــل و نقــل دریایــی طــی ســالهای آتــی امــری 

ــه نظــر مــی رســد. حتمــی ب

1980 1871 608 1123 102
1985 1459 900 819 152
1990 1755 988 1031 234
1995 2050 1105 1125 371
2000 2163 1295 1928 598
2005 2422 1709 2009 969
2006 2689 1814 2112 1076
2007 2747 1953 2141 1193
2008 2742 2065 2173 1249
2009 2642 2085 2004 1127
2010 2772 2335 2022 1280
2011 2794 2486 2112 1393
2012 2829 2742 2150 1464
2013 2829 2923 2218 1544
2014 2826 3112 2272 1631

تن
ن  

یــو
میل

شکل 2- رشد جهانی حمل و نقل از طریق دریا طی سال های 1980 تا 2014
)UNCTAD ماخذ: گزارش سال 2015 سازمان(

1 پنج کاالی فله اساســی شــامل دانه های روغنی، ذغال ســنگ، بوکســیت آلومینیوم، ســنگ آهن و فســفات اســت
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  کاالی نفتــی              کاالی غیــر نفتــی
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شکل 3- میزان حمل و نقل دریایی کاالهای نفتی و غیر نفتی طی سال های 1389 تا 1394
)مآخذ: آمارنامه دریایی 1394- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(
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1-2-   نــاوگان دریایی  
یکــی از شــاخص های اصلــی توانمنــدی دریایــی کشــورها ترکیــب و تعــداد شــناورهای قابــل بهره بــرداری آن کشــور اســت. بــر همیــن اســاس جــدول 1 مالکیــت نــاوگان دریایــی 25 کشــور دارای بزرگتریــن نــاوگان را در ســال 2015،  بــر اســاس 

تنــاژ )DWT( ، نشــان می دهــد.

درصد از ناوگان 
جهانی

درصد مالکیت 
پرچم خارجی

تناژ  
)DWT  میلیون(

تعداد فروند 
شناور نام کشور رتبه

16 74 279 4017 یونان 1
13 /3 91 230 3986 ژاپن 2

9 53 157 4966 چین 3
7 89 122 3532 آلمان 4
5 41 84 2356 سنگاپور 5

4/5 80 80 1618 کره جنوبی 6
4 25 75 1258 هنگ کنگ 7

3/4 85 60 1972 ایاالت متحده آمریکا 8
2/7 74 48 1227 انگلستان 9
2/6 63 46 1857 نروژ 10
2/6 89 45 869 تایوان 11
2/4 99 42 322 برمودا 12
2 57 36 930 دانمارک 13

درصد از ناوگان 
جهانی

درصد مالکیت 
پرچم خارجی

تناژ  
)DWT  میلیون(

تعداد فروند 
شناور نام کشور رتبه

1/6 69 27 1530 ترکیه 14
1/3 100 23 260 موناکو 15
1/2 27 22 803 ایتالیا 16
1/2 33 21 844 هند 17
1/18 84 20 391 برزیل 18
1/18 63 20 243 بلژیک 19
1/08 67 18 1739 روسیه 20

1/04 77 18 227 ایران 21

1/03 92 17 338 سوئیس 22
1/03 24 17 1657 اندونزی 23
1/03 61 17 1220 هلند 24

1 47 16 608 مالزی 25

))DWT(جدول 1- مالکیت ناوگان حمل و نقل دریایی کشورها )25 کشور برتر بر اساس تناژ
) Lloyds Register شرکت World Fleet Statistics2015 مآخذ:  گزارش (
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ــران دارای بیســت  ــل مشــخص اســت، ای ــدول صفحــه قب ــه از ج همانطــور ک
ــن  ــر ای ــالوه ب ــا اســت. ع ــی دنی ــل  دریای ــل و نق ــزرگ حم ــاوگان ب ــن ن و یکمی
 IRISL بــا داشــتن بزرگتریــن نــاوگان انتقــال انــرژی دنیــا و شــرکت NITC شــرکت

ــوان یکــی از  ــه عن ــا ب ــزرگ تجــاری دنی ــاوگان ب ــن ن ــوان بیســت و دومی ــه عن ب
اصلی تریــن مزیت هــای ایــران در بهره بــرداری از بــازار حمــل و نقــل بــه حســاب 
ــا توجــه بــه گســترش صنایــع و تجــارت دریایــی، همانگونــه  می آیند.همچنیــن ب

کــه در شــکل های 4 و 5 قابــل مشــاهده اســت، نــاوگان دریایــی دنیــا در ســالیان 
ــد رشــد  ــد افزایشــی داشــته  اســت. رون ــاژ ناخالــص رون ــر از نظــر تعــداد و تن اخی

ــت. ــر اس ــاژ باالت ــا تن ــتی های ب ــمت کش ــه س ــری ب ــده جهت گی نمایش دهن

شکل 4- روند رشد تناژ ناخالص کل شناورهای  باالی GT 100 جهان طی سال های 2001 تا 2014
)Lloyds Register شرکت World Fleet Statistics2015 مآخذ:  گزارش (
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  تعداد  شناورها

شکل 5- روند رشد تعداد کل شناورهای  باالی GT 100  ناوگان دریایی جهان طی سال های 2001 تا 2014
)Lloyds Register شرکت World Fleet Statistics2015 مآخذ:  گزارش (
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روند تعداد و تناژناخالص ناوگان دریایی ایران نیز در ســال های گذشــته با افزایش همراه بود اســت. همانطور که در شــکل 6  مالحظه می شــود روند رو به رشــد ناوگان دریایی کشــور مشــهود اســت.

شکل 6 - روند رشد تعداد کل شناورهای ایران طی سال های 1384 تا 1393
)تعداد شناورهای درج شده بدون احتساب لنج ها و قایق های صیادی است(
)مآخذ: آمارنامه دریایی 1394 - معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(
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شکل 7- درصد متوسط رشد ناوگان دریایی ایران طی سالهای 1384 تا 1394 بر اساس حوزه عملکرد
)تعداد شناورهای درج شده بدون احتساب لنج ها و قایق های صیادی است( 

)مآخذ: آمارنامه سازمان بنادر و دریانوردی -1393(

15

5.9

9.3

6.2
5.6

کشتی های باربری                                 کشتی های نفت کش                   شناورهای خدماتی دریایی              حوزه صیادی و شیالت                    حوزه مسافری و تفریحی

 شــکل 7 درصد متوســط رشــد ناوگان دریایی کشــور طی ســال های 1384تا 1394 در بخش های مختلف  را نشــان می دهد.
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1-3- ســاخت و تعمیر کشتی
ــتر از  ــهم بیش ــب س ــر تصاح ــر س ــنگینی ب ــت س ــر رقاب ــال های اخی ــی س ط
ــازار ســاخت و تعمیــر کشــتی وجــود داشــته اســت. شــکل 8 وضعیــت ســهم از  ب
ــا ســال 2014 را نمایــش می دهد.همانطــور کــه  ــا ت ــازار ســاخت کشــتی در دنی  ب

ــال های  ــن در س ــره  و ژاپ ــن، ک ــورهای چی ــت کش ــخص اس ــر مش ــکل زی در ش
ــاص ــود اختص ــه خ ــتی را ب ــاخت کش ــاژ س ــد تن ــه 90 درص ــک ب ــته نزدی  گذش

  داده انــد. کشــورهای فــوق طــی چنــد دهــه اخیــر بــا توجــه بــه تاثیــرات بســیار 

ــر صنایــع جانبــی و همچنیــن اشــتغال ایجــاد شــده،  قابــل توجــه ایــن صنعــت ب
ــوده کــه  ــی ب برنامــه هــای گســترده ای ایــن ابزارهــا تســهیالت مناســب و جذاب
توانســته اســت سفارشــات بیــن المللــی فراوانــی را بــرای آن هــا بــه ارمغــان آورد. 
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شکل 8 -وضعیت سهم از بازار ساخت کشتی در دنیا طی سال های 1950 تا 2014
) Lloyds Register 2015 شرکت World Fleet Statistics مآخذ :  گزارش(
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ظرفیت )هزار تن(مراحل ساخت

150انبارها و آماده ســازی

150بــرش و فرم دهی

150مونتاژ قطعات

150تجهیــزات انتقــال و جرثقیل

400مونتاژ بدنه

400تکمیــل و تحویل دهی

جدول 2- ظرفیت اسمی بخش های مختلف فرآیند ساخت شناور در کشور )1393(
)مآخذ: مطالعات سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (

ــوده و  ــر ب ــد نظ ــه 60 م ــران از ده ــالمی ای ــوری اس ــتی در جمه ــاخت کش س
نمونــه هایــی نیــز ســاخته شــده اســت. امــا هیچــگاه بصــورت جامــع روش هــای 
ــاز و کار مناســب ایجــاد  ــع نشــده و س ــه واق ــورد توج ــی و پشــتیبانی آن م حمایت
نشــده اســت. در ســال های گذشــته ســرمایه گذاری های مناســبی در جهــت 
توســعه ظرفیــت ســاخت و تعمیــر کشــور صــورت گرفتــه اســت. جــدول 2 ظرفیــت 
ــال 1393 را  ــور در  س ــتی کش ــاخت کش ــد س ــف فرآین ــای مختل ــمی بخش ه اس

نشــان می دهــد. 

ــناور در  ــاخت ش ــمی س ــت اس ــت ظرفی ــوان دریاف ــدول می ت ــه ج ــه ب ــا توج ب
حــال حاضــر در کشــور چیــزی بالــغ بــر 150 هزارتــن اســت کــه متناســب بــا آن 

ــز وجــود دارد. ــدازی نی ــه آب ان ــت ب ظرفی
خوشــبختانه ســاخت شــناورهایی همچــون نفتکــش 113 هزارتنــی  و کشــتی های 
ــات نمــوده  ــن بخــش را اثب ــی در ای ــی فن ــر، در ســال های گذشــته توانای کانتینرب
ولــی بخاطــر مشــکالت اشــاره شــده بصــورت متوســط حداکثــر 10 درصــد از ظرفیت 
موجــود اســتفاده شــده اســت. بــر ایــن اســاس ظرفیــت بســیار مناســبی وجــود دارد 

کــه می تــوان بــا فعال ســازی آن عــالوه بــر توســعه اشــتغال، زمینــه جــذب ســهم 
ــه ســمت کشتی ســازان کشــور،  ــازار نیازهــای گســترده داخلــی را ب بیشــتری از ب
فراهــم کــرد. در بخــش تعمیــرات نیــز بــه لحــاظ نــاوگان گســترده کشــور بــازار 
خوبــی وجــود داشــته و نســبتًا فعالیــت در ایــن بخــش بــا رونــد بهتــری در جریــان 
ــدگان  ــن کنن ــا تامی ــاط ب ــزات و ارتب ــن تجهی ــش تامی ــن بخ ــه در ای ــت. البت اس

خارجــی نیــز حائــز اهمیــت بــوده و بایــد مــورد توجــه واقــع شــود. 
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1-4- صنایع فراساحل
ــا، پیشــرفت  ــوری در بســتر دریاه ــر گســترده هیدروکرب ــل وجــود ذخای ــه دلی ب
فنــاوری اکتشــاف و اســتخراج نفــت از آب هــای عمیــق و وجــود میادیــن مشــترک 
هیدروکربــوری،  توســعه صنایــع فراســاحل در دســتورکار بســیاری از کشــورهای 
ــا از  ــت دنی ــد نف ــزان تولی ــه می ــکل 9 مقایس ــت. ش ــه اس ــرار گرفت ــرفته ق پیش
خشــکی و میادیــن دریایــی طــی ســال  هــای 1965 تــا 2015 نمایــش مــی دهــد.

همانطــور کــه مشــخص اســت تولیــد نفــت از میادیــن دریایــی عمیــق در حــال 
افزایــش بــوده و تولیــد نفــت از میادیــن خشــکی طــی چنــد دهــه اخیــر در جهــان 

نســبتًا ثابــت مانــده اســت.

همانطــور کــه در شــکل 10 مشــخص اســت بخــش قابــل توجهــی از ذخایــر نفــت 
ــره  ــاف، به ــه اکتش ــت ک ــه اس ــرار گرفت ــواحل ق ــا س ــا و ی ــور در دریاه و گاز کش
ــود. ــرداری و انتقــال آن نیازمنــد صنایــع و خدمــات دریایــی گســترده خواهــد ب ب

ــور در  ــی کش ــی، توانای ــارس جنوب ــای پ ــعه فازه ــا توس ــر ب ــال های اخی در س
ــکوها،  ــتیبانی س ــذاری و پش ــکوها، لوله گ ــاخت س ــوژی س ــت آوردن تکنول بدس
ــن  ــبتا در ای ــه و نس ــترش یافت ــی گس ــه خوب ــاحل ب ــوزه فراس ــای ح ظرفیت ه
ــش در  ــن بخ ــن در ای ــت. همچنی ــیده اس ــی رس ــه خودکفای ــور ب ــوزه کش ح
ــط  ــده توس ــام ش ــای اع ــاس ظرفیت ه ــر اس ــر ب ــال حاض  ح

یاردهــای ســاخت ســازه های فراســاحل کشــور ظرفیــت ســاخت 
ســازه های فراســاحل کشــور حــدود 235 هــزار تــن در ســال اســت 
ــی  ــا ســال 1404 پاســخگو نیازهــای آت کــه پیش بینــی می شــود ایــن ظرفیــت ت
فراســاحل کشــور کــه حــدود 825 هزارتــن در ده ســال آینــده اســت، نیــز باشــد. 
ــه  ــاری نیم ــکوی حف ــاخت س ــد س ــی مانن ــه تجارب ــه ب ــا توج ــن ب ــر ای ــالوه ب ع
شــناور امیرکبیــر و افزایــش ظرفیت هــای موجــود ماننــد توســعه فازهــای پــارس 
ــی  ــفارش ها و پروژه های ــذب س ــی و ج ــات بین الملل ــه خدم ــکان ارائ ــی، ام جنوب

از کشــورهای دیگــر بســیار محتمــل بــه نظــر می رســد.

شکل 10 - پراکندگی منابع نفتی در ایران
شکل 9- مقایسه میزان برداشت از میادین نفتی آبی و خشکی در جهان

)2016 infield مآخذ : گزارش موسسه(
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شکل 11-  نمودار مقایسه ای مجموع ذخایر نفت و گاز بزرگترین دارندگان منابع هیدروکربوری تا ابتدای سال 2014
)مآخذ: گزارش ساالنه British Petroleum - سال 2014(

ایران روسیه    ونزوئال عربستان قطر عراق امارات کویت نیجریه آمریکا لیبی قزاقستان ترکمنستان  چین

157 79 297 265 25 133 98 102 37 19 47 10 1 18

213 282 34 50 159 20 38 11 33 49 10 12 51 18
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  نفــت             گاز)معــادل نفــت خــام(

ــه  ــور ک ــه شــکل 11 همانط ــه ب ــا توج ــد ب ــان می ده ــان را نش ــت و گاز جه ــدگان نف ــن کنن ــن تامی ــت و گاز بزرگتری ــر نف ــزان ذخای ــان را دارد. شــکل 11 می ــع گازی جه ــر مناب ــه دو را از نظ ــت و رتب ــع نف ــر مناب ــار از نظ ــه چه ــران رتب ــی ای ــور کل بط
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1-5- شــیات و صنایع وابسته
رشــد تولیــد آبزیــان در دنیــا و رســیدن بــه مــرز 160 میلیــون تــن در 
 ســال 2012 نشــان دهنــده بــازار رو بــه رشــد حــوزه شــیالت اســت. 
شکل 12 میزان تولید آبزیان را طی سالهای 1950 تا 2012 در جهان نشان می دهد. 
 جمهوری اســالمی ایران با دسترســی به تجارب و امکانات مناســب موجود و داشــتن 
پهنــه وســیع آبــی، بزرگتریــن کشــور تولیــد کننــده آبزیــان در منطقــه خاورمیانــه 

بــه شــمار مــی رود. شــکل 13 میــزان تولیــد بزرگتریــن تولیــد کننــدگان  آبزیــان 
در منطقــه خاورمیانــه در ســال 2012 را نشــان می دهــد.

ــذاری  ــت شــیالت در کشــور نتیجــه ســرمایه گ رشــد ســال های گذشــته صنع
ــازی ــال  نوس ــن ح ــت. در عی ــوده اس ــوزه ب ــن ح ــف ای ــای مختل  در بخش ه

 حــدود 5000 لنــج ماهیگیــری از بازارهــای مهــم پیــش رو ایــن 

بخــش اســت. 
ــک  ــده ی ــالهای آین ــرورش ماهــی در قفــس در س ــت پ ــن توســعه صنع همچنی
برنامــه راهبــردی کشــور محســوب شــده و بایســتی بــه 200 هــزار تــن در ســال 
ــزات و سیســتم هــای مرتبــط  ــواع تجهی ــذا طراحــی ســاخت و نصــب ان برســد. ل

ــود. ــط خواهــد ب ــی مرتب ــع دریای ــد توســعه صنای نیازمن
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شکل 12- میزان تولید آبزیان در طی سالهای 1950 تا 2012 در جهان - میلیون تن
)مآخذ : گزارش فائو 2014(
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شکل 13- میزان تولید بزرگترین تولید کنندگان آبزیان در منطقه خاورمیانه در سال 2012 - هزارتن
)مآخذ: آمارنامه دریایی 1394- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(

  تناژ صید )هزار تن(

ایران

مصر

یمن

عمان

امارات متحده عربی

عربستان

عراق

بحرین

کویت

542

354

230

191

75

64

54

32

17



23

ی
یای

در
ع 

نای
 ص

ت
می

اه
وزارت صنعت، معدن و تجارت
برنامه راهربدی صنایع دریایی کشور

وزارت صنعت، معدن و تجارت
برنامه راهربدی صنایع دریایی کشور

1-6-  وضعیت علمی و فناوری کشــور
رشــد علمــی کشــور در ســال های گذشــته رونــد روبــه رشــدی بــه خــود گرفتــه 
ــوده  ــان ب ــم جه ــد از عل ــک درص ــه ی ــک ب ــد نزدی ــج آن تولی ــه از نتای ــت ک اس
اســت. رشــد علمــی کشــور باعــث شــده اســت تــا ایــران در حــوزه مهندســی دریــا 
ــرار  ــروژ ق ــان و ن ــه، آلم ــون فرانس ــعه یافته ای همچ ــورهای توس ــار کش در کن
گیــرد. شــکل 14 رشــد علمــی کشــورهای نــروژ، فرانســه، آلمــان و ایــران طــی 
ســالهای 1996 تــا 2014 بــر اســاس مقــاالت چــاپ شــده ISI را نشــان می دهــد. 
ــای  ــدازی دوره ه ــر راه ان ــه ب ــا تکی ــت  ب ــته اس ــر توانس ــال های اخی ــران درس  ای

ــزاری  ــا، برگ ــی دری ــوزه مهندس ــری در ح ــد و دکت ــی ارش ــی، کارشناس کارشناس
همایش هــا  و چــاپ مجــالت معتبــر دریایــی در رتبــه 11 تولیــد علــم در مهندســی 
ــاس  ــر اس ــا ب ــوزه دری ــم در ح ــد عل ــت تولی ــدول 3 وضعی ــرد.  ج ــی قرارگی دریای
ــگاه  ــران در جای ــن اســاس کشــور ای ــر ای ــاالت ISI را نشــان می دهد.ب ــداد مق تع
ــال های  ــور در س ــه کش ــل توج ــد قاب ــن رش ــر گرفت ــا در نظ ــوده و ب ــم ب یازده
اخیــر )شــکل 14( بــه نظــر می رســد در آمــار ســال 2015 کشــور ایــران جــزء ده 

ــرار خواهــد گرفــت. ــر ق کشــور برت

مجموع 
ارجاعات تعداد مقاالت نام کشور رتبه

437 2281 چین 1
321 1483 ایاالت متحده آمریکا 2
200 561 انگلستان 3
76 478 کره جنوبی 4
70 437 هند 5
77 432 استرالیا 6
71 358 ژاپن 7
36 335 نروژ 8
61 283 فرانسه 9
79 280 آلمان 10
107 266 ایران 11
33 263 تایوان 12
58 253 کانادا 13
121 245 ایتالیا 14
57 186 هلند 15
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ISI شکل 14-  رشد علمی کشورهای نروژ، فرانسه، آلمان و ایران طی سالهای 1996 تا 2014 بر اساس مقاالت چاپ شده
)SCImage Resarch group مآخذ: گزارش(

ISI جدول 3 وضعیت تولید علم در حوزه دریا بر اساس تعداد مقاالت
)SCImage Resarch group مآخذ: گزارش(

 آلمان     نروژ    فرانســه     ایران
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ــگاه  ــوده و جای ــی ب ــاالت علم ــر مق ــی ب ــتر متک ــوق بیش ــدی  ف ــه رتبه بن البت
ــه نظــر می رســد  ــذا ب ــاوری کشــورها را نمایــش نمی دهــد. ل واقعــی علمــی و فن
ــود  ــدی وج ــای بع ــای حلقه ه ــت فعالیت ه ــه تقوی ــاز ب ــز، نی ــران نی ــور ای در کش
ــه  ــل ب ــر اســاس آن هــا دســتاوردهای دانشــگاهی کشــور تبدی ــوان ب ــه بت داردک
ــی  ــادی و صنعت ــعه اقتص ــًا توس ــده و نهایت ــت ش ــای صنع ــا و نیازه ــاوری ه فن
ــی  ــان دریای ــرکت دانش بنی ــدود 25 ش ــر ح ــال حاض ــد. در ح ــم زن ــور را رق کش
ــه در  ــف فناوران ــای مختل ــه فعالیت ه ــی ب ــی و مهندس ــال فن ــرکت فع و 200 ش
ــن مراکــز  ــت ای ــت و پشــتیبانی فعالی ــن حــوزه مشــغول هســتند. مســلمًا حمای ای
می توانــد گام موثــری در جهــت اســتفاده بهینــه از توانمندی هــای علمــی 

ــد. ــی باش ــای صنعت ــع نیازه ــرای رف ــور ب ــی کش دریای

1-7- سایر حوزه ها
ــای  ــا و زمینه ه ــل فرصت ه ــوارد اشــاره شــده در قســمت های قب ــر م عــالوه ب
رشــد جدیــدی نیــز بــرای توســعه دریایــی کشــور وجــود دارد.  اهــم ایــن مــوارد 

ــد از: عبارتن

  صادرات فراورده های پتروشــیمی
ــال  ــا س ــیمی ت ــوزه پتروش ــه در ح ــورت گرفت ــای ص ــاس پیش بینی ه ــر اس ب
ــن،  ــامل اتیل ــه ش ــیمیایی پای ــد شــش محصــول ش ــت تولی ــوع ظرفی 2020 مجم
پروپیلــن، متانــول، کلــر، پارازایلیــن و بنــزن از 290 میلیــون تــن بــه حــدود 640 
ــد  ــی تولی ــکل 15 پیش بین ــت. ش ــد یاف ــش خواه ــان افزای ــن در جه ــون ت میلی
ــا ســال 2020 نشــان می دهــد. ــه پتروشــیمی را در جهــان ت شــش محصــول پای

ــات و محصــوالت پتروشــیمی  ــارد دالر میعان ــا صــادرات 14 میلی ــز ب ــران نی   ای
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  بنــزن         پارازایلیــن        کلــر        پروپیلــن       متانــول        اتیلــن   

شکل 15- پیش بینی روند تولید محصوالت پتروشیمی در جهان تا سال  2020
) IHS مآخذ: گزارش موسسه(
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در ســال 1393 بیشــترین صــادرات را در چندســاله اخیــر داشــته اســت. همچنیــن 
بــر اســاس برنامــه 5 ســاله ششــم توســعه حجــم تولیــد محصــوالت پتروشــیمی 
تــا پایــان برنامــه بــه 115 میلیــون تــن در ســال خواهــد رســید کــه ایــن حجــم از 
تولیــد نیــاز بــه جــذب 37 میلیــارد دالر ســرمایه گذاری خواهــد داشــت. و انتظــار 
مــی رود صــادرات ایــن تولیــدات نیــاز بــه ناوگانــی متشــکل از بیــش از 100 شــناور 

حمــل کننــدۀ مــواد پتروشــیمی و میعانــات نیــاز خواهــد بــود.
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع و چشــم انداز صادراتــی صنعــت پتروشــیمی کشــور، 
ــره ارزش،  ــی زنجی ــای اصل ــی از حلقه ه ــوان یک ــه عن ــی ب ــل دریای ــل و نق حم

ــد.  ــا نمای ــم ایف ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــی را در دس ــش مهم ــد نق می توان
بــرای مثــال بــا توجــه بــه پیــش بینی هــای صــورت گرفتــه در ســایه افزایــش 
ــع از هشــت  ــن/گاز مای ــدازه حمــل کننده هــای اتیل ــران، ان ــن از ای صــادرات اتیل
ــه 12 هــزار میلیــون متــر مکعــب افزایــش خواهــد  هــزار میلیــون متــر مکعــب ب

یافــت. 
بــر ایــن اســاس ایجــاد پایانه هــای صادراتــی و توســعه نــاوگان دریایــی مرتبــط، 
ــی کشــور  ــوان از ظرفیت هــای صنعــت دریای ــوده و می ت ــروان ب ــت ف ــز اهمی حائ

در ایــن راســتا اســتفاده حداکثــری نمــود.

 گردشگری دریایی
گردشــگری دریایــی طــی ســال های اخیــر مــورد توجــه واقــع شــده و ظرفیــت 
ــی شــمال و  ــرای ســرمایه گذاری ایجــاد نمــوده اســت. ســواحل طوالن ــی ب باالی
جنــوب کشــور و همچنیــن جزایــر متعــدد بــر اهمیــت ایــن موضــوع می افزایــد. 

ــت  ــر ظرفی ــون نف ــدود 17/5 میلی ــالیانه ح ــور س ــادر کش ــر بن ــال حاض در ح
جابجایــی مســافر دارنــد کــه ظرفیــت خوبــی جهــت  رونــق گردشــگری دریایــی 

ایجــاد می کنــد. شــکل 16 رونــد رشــد ترانزیــت مســافر را در ســال های 
ــن  ــب قوانی ــن مناس ــم و تدوی ــد. تنظی ــش  می ده ــال 1394 نمای ــا س 1389 ت
ــش  ــن بخ ــد ای ــریع رش ــر در تس ــل موث ــد عام ــوزه می توان ــن ح ــا ای ــط ب مرتب

ــش  ــن بخ ــر از ای ــرداری بهت ــاهد بهره ب ــوان ش ــک می ت ــده نزدی ــوده و در آین  ب
ــد ســاخت اســکله و  ــط مانن ــع مرتب ــن اســاس ضــروری اســت صنای ــر ای ــود. ب ب

ــد. ــی یابن ــل توجه ــعه قاب ــافربری توس ــی و مس ــناورهای تفریح ــواع ش ان
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شکل 16- تعداد جابه جایی مسافر از طریق دریا طی سال های 1389 تا 1393)میلیون نفر(
)مآخذ: آمارنامه دریایی 1394- معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری(
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   توســعه سواحل مکران
مکــران ســرزمینی ســاحلی در جنــوب شــرقی ایــران و جنــوب غربــی پاکســتان 
ــر در  ــا گوات ــک ت ــرب جاس ــوه غ ــان از راس الک ــج عم ــول خلی ــه در ط ــت ک اس
جنــوب شــرقی کشــور گســترده اســت. اســتان سیســتان و بلوچســتان در مســیر دو 
کریــدور از ســه کریــدور ترانزیتــی بــزرگ دنیــا قــرار دارد. ایــن امــر منطقــه مکــران  
ــد.  ــرح می کن ــرقی مط ــوب ش ــعه جن ــرح توس ــی ط ــور ترانزیت ــوان مح ــه عن را ب
ــا  ــاز و ب ــار آغ ــدر چابه ــه از بن ــی کشــور، ک ــدازی محــور ترانزیت در صــورت راه ان
عبــور از شــهرهای اســتان سیســتان و بلوچســتان و خراســان جنوبــی، رضــوی و 
شــمالی بــه کشــورهای آســیای میانــه ختــم می شــود. در ایــن کریــدور می تــوان 
ــط  ــا مرتب ــه دری ــه ب ــه ک ــی کشــورهای آســیای میان ــت حــدود 400 میلیون جمعی
نیســتند را پوشــش دهــد از ایــن لحــاظ توجــه کشــورهای بزرگــی ماننــد چیــن و 
هنــد نیــز بــه ایــن موضــوع جلــب شــده و امــکان مشــارکت جــدی آنهــا در ایــن 
حــوزه وجــود دارد.همچنیــن بنــدر چابهــار یکــی از چهــارراه هــای اصلــی کریــدور 
جنوبــی تجــارت جهانــی نیــز محســوب می شــود. ایــن بنــدر بــه علــت موقعیــت 
ــژه ای در  ــگاه وی ــه آب هــای آزاد بین المللــی، جای اســتراتژیک خــود و دســتیابی ب
مبــادالت بیــن ایــران و ســایر نقــاط منطقــه دارد. چابهــار نســبت بــه ســایر نقــاط 
ــج  ــق در خلی ــای عمی ــود را دارد. آب ه ــاص خ ــای خ ــران، مزیت ه ــاحلی ای س
ــدری  ــات بن ــاد تاسیس ــزرگ و ایج ــای ب ــتی ه ــری کش ــرایط پهلوگی ــار، ش چابه
ــه  ــارج از حوضچ ــاری خ ــدر تج ــن بن ــدر، مهم تری ــن بن ــد. ای ــی کن ــم م را فراه
خلیــج فــارس اســت. بنــادر جاســک، ســیریک، کوهســتک، تیــاب، هرمــز و بنــدر 
شــهید حقانــی در کنــار بنــدر شــهید باهنــر از جملــه بنــادر مهــم تحــت مدیریــت 
ــور  ــوب کش ــواحل جن ــه در س ــت ک ــر اس ــهید باهن ــوردی ش ــادر و دریان اداره بن
ــرمایه گذاری  در  ــاالی س ــم ب ــور و حج ــادر مذک ــود بن ــت. وج ــت اس دارای اهمی

ــش صــادرات  ــت افزای ــی را جه ــوالد پتانســیل باالی ــیمی و ف ــای پتروش بخش ه
از طریــق دریــا بوجــود خواهــد آورد. توســعه ســواحل مکــران یکــی از محورهــای 
ــه اســت. در ایــن خصــوص  ــرار گرفت ــز ق مهــم تدویــن برنامــه ششــم توســعه نی
انــواع و اقســام فعالیــت هــای دریایــی بایســتی مــورد توجــه قــرار گیــرد و طبیعتــا 

ــود. کشــور شــاهد نیازهــای جدیــد در حــوزه صنایــع دریایــی کشــور خواهــد ب

   بازرســی و تعمیرات زیرآبی
ــارس  ــج ف ــت و گاز در خلی ــش یکصــد ســکوی نف ــال حاضــر کشــور از بی در ح
بهــره بــرداری می نمایــد و انــواع خطــوط لولــه بــرای انتقــال نفــت و گاز اســتفاده 
ــی و  ــای زیرآب ــکوها، لوله ه ــواع س ــود ان ــه وج ــه ب ــا توج ــن ب ــود. همچنی می ش
انــواع ســازه های ســاحلی موجــود دریاهــای کشــور، بازرســی و تعمیــرات زیــرآب 
از متداول تریــن عملیــات  زیرســطحی هســتند کــه در کشــور مــورد نیــاز هســتند. 
ــزات  ــد تجهی ــطح، نیازمن ــر زیرس ــم ب ــرایط حاک ــه ش ــه ب ــا توج ــات ب ــن عملی ای
ویــژه ای از قبیــل انــواع ربات هــای هوشــمند و کنتــرل از راه دور هســتند. بــا توجــه 
ــدران  ــه ضــرورت توســعه صنایــع نفــت و گاز در آب هــای عمیــق )دریــای مازن ب
ــر آب،  ــات در زی ــام عملی ــرای انج ــوژی ب ــزات و تکنول ــه تجهی ــاز ب ــان( نی و عم
ــق و  ــای عمی ــرداری از آب ه ــتخراج و بهره ب ــزات اس ــزات، تجهی ــب تجهی نص
مــوارد مشــابه نمــود بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد. ایــن تجهیــزات عمومــًا دارای 
ــرای توســعه  ــه هــای مناســبی ب ــوده و الزم اســت برنام ــد ب ــاوری هــای جدی فن

ــاوری هــای مرتبــط تدویــن گــردد. فن

   خدمــات دریایی 
ــل  ــل حم ــی از قبی ــع دریای ــف صنای ــای مختل ــزون بخش ه ــش روزاف ــا افزای ب

ــی و  ــات دریای ــه خدم ــه ارائ ــاز ب ــع فراســاحلی، نی ــادر و صنای ــی، بن ــل دریای و نق
ــن خدمــات شــامل  ــه طــور چشــمگیری در حــال افزایــش اســت. ای پشــتیبانی ب
خدمــات ســوخت رســانی، آب رســانی، راهبــری کشــتی ها، پشــتیبانی ســکوهای 
فراســاحلی، تخلیــه و بارگیــری و بارشــماری و تامیــن تجهیــزات بنــادر می شــود. 
در حــال حاضــر نیــاز اســت ایــن خدمــات از لحــاظ کمــی و کیفــی گســترش یافتــه 
ــی و شــناورهای  ــا پاســخگوی نیازهــای کشــور باشــد. همچنیــن حــوزه الیروب ت
ــادر در طــی ســال های  ــت بن ــز یکــی از ضرورت هــای جــدی فعالی خــاص آن نی

ــود.  آینــده خواهــد ب

   زنجیــره تامین
ســاخت و تعمیــر ســازه هــای دریایــی و کشــتی هــا نیازمنــد انــواع 
خدمــات، مــواد و تجهیــزات اســت کــه بصــورت متوســط حــدود 60 
درصــد  از ارزش آن هــا را تشــکیل مــی دهــد. شــکل 17 شــمایی کلــی از 
نمایــش  را  شــناور  بخش هــای  از  یــک  هــر  ارزش  درصــد   متوســط 
ــه ذکــر اســت ارزش  بخش هــای مختلــف شــناور کــه در شــکل  می دهــد. الزم ب
زیــر آمــده اســت مربــوط بــه یــک نمونــه شــناور تیــپ اســت کــه بــر اســاس نــوع 

و عملیــات شــناور درصــد ارزش ایــن تجهیــزات تغییــر خواهــد کــرد.
بــر اســاس شــکل فــوق فــوالد 13 درصــد از هزینــه هــای مربــوط بــه یــک شــناور 
را شــامل می شــود، موتــور اصلــی تقریبــا  16 درصــد و ســایر تجهیــزات سیســتم ها 
معــادل بــا 25 تــا 35 درصــد از ارزش یــک شــناور را بــه خــود اختصــاص می دهــد. 

ســایر هزینــه هــا مربــوط بــه نیــروی انســانی و هزینــه هــای ســربار اســت. 
ــزات در  ــتم ها و تجهی ــی از سیس ــوالد و برخ ــن ف ــکان تامی ــر ام ــال حاض در ح
کشــور وجــود دارد کــه ســهم ایــن بخــش حــدود 20 درصــد از مــواد و تجهیــزات 
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ــش داد.  ــن پتانســیل را افزای ــوان ای ــات می ت ــا و امکان ــه نیازه ــه ب ــا توج ــه ب اســت ک
ــزات  ــام تجهی ــاخت تم ــازی و س ــعی در بومی س ــوری س ــچ کش ــت در هی ــی اس بدیه
ــن  ــت تامی ــواردی در الوی ــر م ــی های دقیق ت ــاس بررس ــر اس ــرد و ب ــورت نمی گی ص
داخلــی قــرار می گیرنــد کــه دارای ارزش افــزوده بیشــتری باشــند. اطالعــات تجهیــزات 
دریایــی داخلــی در »اطلــس تجهیــزات« تهیــه شــده اســت و هــر ســال بــه روز می گــردد. 
ــرای  ــی ب ــوان نمونه های ــر اســاس سیســتم ها و ظرفیت هــای موجــود می ت ــن ب بنابرای
ــای مناســب  ــا حمایت ه ــدی و ب ــه زمان بن ــک برنام ــق ی ــازی مشــخص و طب بومی س
ســاخت آنهــا در داخــل اجرایــی نمود.مســلمًا اســتفاده بهینــه از بــازار کشــور در جهــت 
افزایــش ســهم ســاخت داخــل در شــناورها نیازمنــد توجــه دقیــق بــه زنجیــره تامیــن 
تجهیــزات و مــواد و تــالش بــرای اســتفاده حداکثــری از صنایــع کشــور در ایــن بخــش 
اســت. خوشــبختانه تجــارب و امکانــات گســترده صنعتــی کشــور شــرایط الزم را فراهــم 
ــی در  ــل توجه ــتغال قاب ــزوده و اش ــد ارزش اف ــی توان ــت مناســب م ــا حمای ــرده و ب ک

ایــن بخــش ایجــاد نمــود. 

   بازیافت شــناورها و ســازه های دریایی
عمــر معمــول کشــتی هــا بــر اســاس طراحــی و شــرایط نگهــداری معمــواًل حــدود 
20 ســال خواهــد بــود. پــس از ایــن دوره نگهــداری و تعمیــرات بســیار هزینــه بــر بــوده 
و الزم اســت ایــن شــناورها از رده خــارج شــوند. همچنیــن تعــداد زیــادی از شــناورها 
ــی دچــار ســانحه و خســاراتی مــی شــوند کــه بایســتی آن هــا را  و ســازه هــای دریای
نیــز از دریــا خــارج و بازیافــت نمــود. اگــر چــه صنعــت بازیافــت مــی توانــد در صــورت 
ــی  ــه همــراه داشــته باشــد، ول عــدم رعایــت اصــول زیســت محیطــی مشــکالتی را ب
ــرای اشــتغال در ســواحل کشــور  ــازاری مناســب ب ــح، ب ــت و نظــارت صحی ــا مدیری ب

ایجــاد خواهــد نمــود. 
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شکل 17- ارزش بخش های مختلف شناور
)Maritime economics مآخذ : کتاب(
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