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خالصه اجرایی
نوشتار.حاضر.با.هدف.مروری.اجمالی.بر.ضرورت،.الزامات.و.ظرفیت.تعاونی.ها.در.حوزه.
اقتصاد.دریاپایه.ضمن.اشاره.به.تجارب.کشورهای.مختلف.صورت.پذیرفته.است..ضمن.اینکه.
تالش.شده.است.با.استفاده.از.نحوه.طبقه.بندی.انواع.تعاونی.ها.در.سایت.وزارت.تعاون،.کار.و.
رفاه.اجتماعی.مبنی.بر.سه.نوع.تعاونی.های.توزیعی،.تولیدی.و.خدماتی.و.نیز.رشته.و.گرایش.های.
انواع.تعاونی.ها.در.سامانه.جامع.و.هوشمند.بخش.تعاونی.کشور.مبتنی.بر.دریا،.امکان.بهره.گیری.از.

ظرفیت.برخی.تعاونی.ها.در.حوزه.دریا.معرفی.و.بیان.گردد......

ضرورت اقتصاد دریا
ایران.با.داشتن.5800کیلومتر.نوار.ساحلی.جنوبی.و.شمالی).40درصد.مرزهای.کشور(،.کشوری.
دریایی.محسوب.می.شود؛.بیش.ترین.فعالیت.در.عرصه.سواحل.کشور،.مربوط.به.محدوده.های.
شهری.و.روستایی.و.تأسیسات.بندری.و.نظامی.است.که.همه.این.ها.حدود.5.درصد.از.ظرفیت.
سواحل.کشور.را.به.خود.اختصاص.داده.اند.و.حدود.95.درصد.از.این.ظرفیت.مورد.توجه.قرار.
نگرفته.است.در.حالی.که.این.مناطق.دارای.اهمیت.ژئواستراتژیک،.ژئوپلیتیک.و.ژئواکونومیک.در.

مقیاس.جهانی.و.منطقه.ای.هستند.
در.حال.حاضر.بسیاری.از.کشورهای.جهان.سهم.عمده.ای.از.تولید.ناخالص.ملی.خود.را.از.
دریا.تأمین.می.کنند..در.این.میان.ویتنام.و.سپس.چین.با.بیش.از.50.درصد،.در.صدر.قرار.دارند..
ایران.نیز.حدود.10.درصد.از.تولید.ناخالص.ملی.خود.را.از.دریا.تأمین.می.کند.که.با.توجه.به.
پتانسیل.های.موجود.در.کشور،.رقم.پایینی.تلقی.می.گردد..ایران.حدود.یک.درصد.اقتصاد.دریایی.
دنیا.را.بدون.احتساب.منابع.نفتی.و.گازی.و.حدود.2.5.درصد.را.با.احتساب.این.منابع.به.خود.
اختصاص.داده.است..این.در.حالی.است.که.از.نظر.پتانسیل.موجود.در.اختیار.کشور،.ایران.از.بین.
184.کشور.در.رتبه.چهلم.قرار.دارد،.در.صورتی.که.از.نظر.کسب.درآمد.وضعیت.مطلوبی.نداشته.
و.بیش.ترین.فعالیت.های.اقتصادی.در.عرصه.سواحل.کشور.متمرکز.در.محدوده.شهرهای.بزرگ.

ساحلی.است.
بیش.از.یک.سوم.مرزهاي.ایران.را.مرزهاي.آبي.تشکیل.مي.دهند..این.موضوع.که.با.قرار.گرفتن.
دریاي.مازندران.در.شمال.و.دریاي.عمان.و.خلیج.فارس.در.جنوب.کشور.محقق.شده،.ایران.را.به.
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کشوري.دریایي.تبدیل.کرده.است..با.توجه.به.این.وسعت.خط.ساحلي،.توجه.به.اقتصاد.دریایي)که.

خود.شاخه.هاي.مختلفي.دارد(.از.جمله.زیست.فناوري.دریا،.منافع.متعددي.خواهد.داشت)گروه.
مطالعات.و.برنامه.ریزي.راهبردي.ستاد.توسعه.فناوري.و.صنایع.دانش.بنیان.دریایی،1395(.

ایران.در.زمینه.آبزي.پروري.در.سال.2016.نوزدهمین.کشور.جهان.و.پس.از.مصر.دومین.کشور.

خاورمیانه.است.)FAO, 2018(..آمار.موجود.در.بخش.شیالت.از.پتانسیل.فراوان.منابع.آبزي.

کشور.در.ایجاد.منافع.اقتصادي.و.اشتغال.حکایت.دارد..این.در.حالي.است.که.فراتر.از.صید.و.

پرورش.ماهیان.و.سایر.آبزیان،.امکان.استفاده.هاي.خالقانه.و.نوآورانه.از.سایر.منابع.ژنتیکي.دریایي.

و.در.اختیارداشتن.بازارهاي.پررونقي.همچون.لوازم.بهداشتي.آرایشي.و.صنایع.غذایي،.وجود.دارد.

که.هنوز.تحقق.نیافته.است..در.حال.حاضر.آمار.شفافي.از.سایر.منابع.آبزي.در.دسترس.و.قابل.

فرآوري.وجود.ندارد،.اما.وجود.تنوع.ژنتیکي.گسترده.و.قابلیت.هاي.کاربردي.آن.غیر.قابل.انکار.
است.

کشور.ایران.به.دلیل.قرارگرفتن.در.کمربند.خشک.و.نیمه.خشک.جهان،.در.زمره.کشورهای.با.

محدودیت.منابع.آب.قلمداد.می.شود.و.به.همین.دلیل.نیز.این.ماده.حیاتی.در.ایران،.یکی.از.ارکان.
توسعه.کشور.است.که.توسعه.سایر.بخش.ها.در.گرو.بهره.برداری.پایدار.از.آن.است.

الزامات اساسی درتوسعه اقتصاد دریاپایه
در.این.بخش.الزامات.اساسی.در.توسعه.اقتصاد.دریاپایه.مورد.اشاره.قرار.خواهد.گرفت:

توجه به اصول مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی.  
یکی.از.الزامات.اساسی.به.منظور.توسعه.اقتصاد.دریاپایه.توجه.به.اصول.مدیریت.یکپارچه.
مناطق.ساحلی.است..رعایت.این.اصول.سبب.استفاده.متعادل.و.متوازن.از.منابع.تجدیدپذیر.و.
تجدیدناپذیر.ساحلی.می.گردد؛.به.نحوی.که.منافع.همه.ذی.نفعان.در.بهره.برداری.خردمندانه.از.دریا.

و.ساحل.در.نظر.گرفته.می.شود.
توجه به بنادر کوچک.  

همچنین.توجه.به.بنادر.کوچک.از.دیگر.الزامات.اساسی.در.توسعه.اقتصاد.دریاپایه.است..با.

عنایت.به.گره.خوردن.زندگی.ساکنان.شهرهای.ساحلی.به.دریا.و.نقش.مهم.آنها.در.توسعه.پایدار،.

حمایت.از.کسب.و.کارهای.کوچک.در.مناطق.ساحلی.مرتبط.با.منابع.و.صنایع.دریایی.امری.مهم.
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برشمرده.می.شود؛.ضمن.اینکه.توسعه.بنادر.کوچک.زمینه.ساز.مهاجرت.معکوس.به.سمت.این.
مناطق.خواهد.شد.

حمایت از زیست بانک هاي دریایي.  
اقیانوس.ها.داراي.تنوع.زیستي.گسترده.اي.هستند.و.بسیاري.از.منابع.دریایي.تاکنون.شناسایي.
نشده.اند..کشف.موجودات.زیستي.دریایي،.ثبت.و.حفاظت.از.آنها،.نه.تنها.از.بعد.ملي.مهم.است.
که.در.پیشبرد.اهداف.تحقیق.و.توسعه.نیز.تأثیرگذار.است..به.همین.دلیل،.ایجاد.و.حمایت.از.
زیست.بانک.هاي.ویژه.منابع.دریایي.و.شبکه.سازي.آن.با.دیگر.زیست.بانک.ها.از.سیاست.هاي.

توسعه.زیست.فناوري.دریا.محسوب.مي.شود.
بهبود زیرساخت هاي فناوري اطالعات و ایجاد چارچوب هاي قانوني دسترسي به منابع .  

و اطالعات
ایجاد.پایگاه.داده،.مدیریت.و.پردازش.اطالعات.منابع.ژنتیکي.دریایي.و.ارتباط.با.سایر.پایگاه.داده.
اطالعات.زیستي.و.ژنتیکي.یکي.از.چالش.هاي.حوزه.زیست.فناوري.دریاست..براي.ذخیره.سازي.
و.پردازش.حجم.عظیمي.از.اطالعات.ژنتیکي،.زیرساخت.هاي.فني.باید.بهبود.یابند،.اما.مهم.تر.از.آن.
ایجاد.چارچوب.هاي.قانوني.ملي.و.حقوقي.خاص.براي.دسترسي.به.تمام.منابع.زیستي.و.اطالعاتي.
آنهاست.تا.هر.نوع.بهره.برداري.و.تسهیم.منافع.به.خصوص.در.حیطه.همکاري.هاي.بین.المللي،.

تحت.نظارت.و.کنترل.باشد.
آمایش سرزميني و تقویت نهادهاي تحقيق و توسعه موجود.  

آمایش.سرزمیني.براي.بهره.مندی.از.پتانسیل.مناطق.مختلف.کشور.نقش.مؤثري.در.توسعه.

فعالیت.هاي.فناورانه.خواهد.داشت..این.امر.در.حوزه.زیست.فناوري.دریا.که.توسعه.فعالیت.هاي.

اقتصادي.آن.مبتني.بر.دسترسي.به.دریا.و.تولید.مقرون.به.صرفه.محصوالتي.با.ارزش.افزوده.

باالست،.بسیار.ضرورت.دارد..اگر.چه.بررسي.نحوه.توزیع.فعالیت.هاي.آموزشي.و.پژوهشي.

زیست.فناوري.دریا.در.کشور.نشان.دهنده.این.است.که.در.حال.حاضر.اکثر.نیروهاي.متخصص.

دانشگاهي.که.زیر.نظر.وزارت.علوم.تربیت.مي.شوند،.در.شهرهاي.ساحلي.کشور)نظیر.چابهار،.

خرمشهر،.گیالن(.آموزش.مي.بینند.و.روند.پذیرش.دانشجویان.نیز.به.سمت.محدودکردن.توسعه.

کّمي.سطوح.پایین.آموزش.عالي.به.نفع.سطوح.باالتر)تحصیالت.تکمیلي(.و.مطابق.با.ضوابط.سند.
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ملي.آمایش.سرزمین.است؛.اما.در.دانشگاه.آزاد.اسالمي،.این.توزیع.مناسب.نیست.و.قسمت.عمده.

فعالیت.ها،.به.ویژه.فعالیت.هاي.تحقیقاتي.که.در.مقطع.دکتري.انجام.مي.پذیرد،.در.تهران.متمرکز.شده.

است.و.این.روند.نیاز.به.بازنگري.دارد..همچنین.جذب.نیروهاي.متخصص.به.ایجاد.ظرفیت.هاي.

ساختاري.و.شغلي.در.مناطق.ساحلي.نیازمند.است.و.سیاست.گذاري.و.برنامه.هاي.خاص.خود.را.

مي.طلبد..اگر.چه.مراکز.رشد.و.شرکت.هاي.فعال.در.علوم.زیستي.آبزیان.نیز.در.پارک.هاي.علم.و.

فناوري.استان.هاي.هم.جوار.با.مناطق.ساحلي.کشور.واقع.شده.اند،.اما.همان.گونه.که.پیش.از.این.ذکر.

شد،.فعالیت.هاي.نوین.و.زیست.فناورانه.این.واحدها.اکثراً.در.مراحل.اولیه.و.نیازمند.سیاست.هاي.
حمایتي.جهت.تجاري.سازي.و.تولید.انبوه.است.

بهبود کيفيت تحقيقات علوم آبزیان.  
.با.وجود.اینکه.در.سال.هاي.اخیر.روند.تولید.مقاالت.علمي.در.حوزه.علوم.آبزیان.رو.به.
رشد.بوده.و.ایران.هم.اکنون.رتبه.اول.را.در.این.زمینه.در.منطقه.خاورمیانه.داراست،.اما.پایین.بودن.
شاخص.اچ.این.حوزه.در.مقایسه.با.کشورهاي.رقیب.و.نیز.با.سایر.حوزه.هاي.علوم.کشاورزي،.
لزوم.سیاست.گذاري.را.براي.بهبود.کیفیت.تحقیقات.این.حوزه.آشکار.مي.سازد..توزیع،.تجهیز.و.
ساماندهي.متناسب.آزمایشگاه.هاي.تحقیقاتي.در.مناطق.دریایي،.مأموریت.گرا.کردن.دانشگاه.ها.و.
مراکز.آموزش.عالي.و.پژوهشي.فعال.در.علوم.آبزیان،.انجام.پژوهش.هاي.تقاضامحور.و.کاربردي.
بر.اساس.نیاز.بازار.در.سطوح.ملي.تا.جهاني.و.افزایش.همکاري.هاي.بین.المللي.به.ویژه.با.کشورهاي.

همسایه.و.مشترک.المنافع.در.این.زمینه.مؤثر.خواهد.بود.

جایگاه تعاونی ها در نسبت با اقتصاد دریاپایه
تعاونی های نوین دانش بنيان)مرتبط با اقتصاد دریا(.  

امروزه.توجه.به.نوآوری.در.حوزه.های.مختلف.و.تشویق.و.حمایت.از.شرکت.های.نوآور.

و.نوآفرین)استارت.آپ.ها(،.یکی.از.روش.های.رونق.اقتصادی.است.که.برای.حوزه.فعالیت.های.
متنوع.دریایی.نیز.مصداق.دارد.

تعاونی های گردشگری.  
کشور.ایران.در.کنار.سایر.جاذبه.های.طبیعی،.فرهنگی.و.تاریخی.با.داشتن.بیش.از.5000.



11

ظرفیت  تعاونی ها در حوزه اقتصاد دریاپایه 

کیلومتر.خط.ساحلی.و.نیز.دارابودن.جزایر.زیبا.و.اکوسیستم.استثنایی،.از.استعداد.بالقوه.ای.برای.

گسترش.توریسم.و.گردشگری.دریایی.برخوردار.است..در.حال.حاضر.دو.جزیره.مهم.قشم.و.

کیش.و.مناطق.ساحلی.خزر،.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.در.قالب.مناطق.آزاد.تجاری.و.مناطق.

ویژه.اقتصادی.ادره.می.شوند.و.این.امر.زمینه.را.برای.بهره.گیری.مناسب.از.ظرفیت.های.گردشگری.
فراهم.آورده.است.

استفاده.از.قابلیت.های.محیطی.و.دریایی.جهت.جذب.گردشگر.داخلی.و.خارجی.و.در.اولویت.
قرار.دادن.برنامه.های.بهره.برداری.و.توسعه.ای.در.حوزه.گردشگری.دریایی.بسیار.کلیدی.است.

گردشگری.یکی.از.بهترین.ابزار.تبادل.و.تعامل.فرهنگی..به.شمار.می.آید..که.استفاده.بهینه.از.آن.

می.تواند.در.توسعه.اقتصادی.نیز.نقش.بسزایی.داشته.باشد..رونق..بخشیدن.به.صنعت.گردشگری.

و.استفاده.مطلوب.از.امکانات.موجود،.یکی.از.مباحث.اصلی.و..مهم.کشورهای.توسعه.یافته.و.در.

حال.توسعه.است..گردشگری.دریایی.یکی.از.مهم.ترین.زیرشاخه.های.صنعت.گردشگری.است..

ایران.از.نظر.داشتن.منابع.طبیعی.گردشگری.جزء.5.کشور.اول.جهان.قلمداد.می.شود.و.با.توجه.به.

داشتن.جاذبه.های.تاریخی،.فرهنگی.و.طبیعی.از.جایگاه.خاصی.برای.جذب.گردش.گر.داخلی.و.

خارجی.برخوردار.است.که.یکی.از.این.جاذبه.های.طبیعی.دریاست..دریای.خزر،.خلیج...فارس.و.

دریای.عمان.3.نقطه.آبی.از.کشور.به.شمار.میآیند.ضمن.اینکه.کمتر.کشوری.از.این.امکانات.طبیعی.

برخوردار.است..نگرش.مدیریت.نظام.گردشگری،.ظرفیت.و.قابلیت.های.گردشگری.به.لحاظ.

فرهنگی.و.اقتصادی.در.محیط.های.دریایی.دارای.اهمیت.خاصی.است..گردشگری.دریامحور،.

هم.در.حوزه.اقتصاد.و.هم.در.حوزه.فرهنگی.در.کشورهای.پیشرفته.دارای.میدان.عمل.گسترده.ای.
است..

 تعاونی های صنعتی.  

 . . صنایع غذایی

در.صنایع.غذایي.مي.توان.از.خواص.موجودات.دریایي.در.تهیه.رنگ.هاي.خوراکي،.مکمل.ها.

و.آنزیم.ها.بسیار.بهره.گرفت..جلبک.ها.یکي.از.پرکاربردترین.منابع.زیستي.دریایي.در.این.حوزه.

هستند.که.با.داشتن.مقداري.پروتئین،.تمامي.اسیدآمینه.هاي.ضروري،.ویتامین.ها،.مواد.معدني،.

اسیدهاي.چرب.غیراشباع.با.چند.پیوند.دوگانه.در.قالب.مکمل.غذایي.مورد.استفاده.قرار.مي.گیرند..
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پلي.ساکاریدهاي.حاصل.از.جلبک.هاي.قرمز)کاراجینن.ها.و.آگارها(.و.جلبک.هاي.قهوه.اي)الجین.ها(،.

در.حال.حاضر.به.عنوان.عوامل.ژلي.کننده.و.قوام.دهنده.در.صنایع.غذایي،.در.تهیه.لوازم.آرایشي.

و.حتي.مصالح.ساختماني.کاربرد.دارند..بسیاري.از.افزودني.هاي.غذایي.دیگر.مانند.پپتیدهاي.

آنتي.اکسیدان.نیز.امکان.استخراج.از.موجودات.دریایي.دیگر.مثل.میگوها.را.دارند)پورتال.جامع.
زیست.فناوري.ایران،.1397(

 . . صنایع دریایی

صنایع.دریایی.شاخه.ای.از.صنایع.است.که.در.چارچوب.فرآوری.و.تولید.محصوالت.متکی.به.

دریا.و.سواحل.آن.تعریف.می.شود..این.صنایع.می.توانند.گروه.های.کشتی.سازی،.خدمات.بندری،.

شیالت.و.ماهیگیری،.محصوالت.پتروشیمی،.انرژی)نفت،.گاز.و.برق(.و.سایر.صنایع.مانند.
انرژی.های.نو.را.دربرگیرند.

در.رفع.برخي.از.چالش.هایي.که.صنایع.دریایي.با.آن.روبرو.است،.روش.هاي.زیست.فناورانه.

مي.تواند.کارگشا.باشد..به.عنوان.مثال،.سطح.تشکیالت.متحرک.و.یا.ثابت.که.در.آب.دریا.فرو.

رفته.یا.غوطه.ور.هستند،.به.شدت.توسط.خزه.پوشیده.شده)فرسودگي.بیولوژیکی(.و.سبب.ایجاد.

خوردگي.یا.پایین.آمدن.کیفیت.عملکرد.دستگاه.ها.مي.شوند)مثاًل.افزایش.مصرف.سوخت.در.

حرکت.کشتي.ها.یا.اختالل.در.خطوط.انتقال(.براي.جلوگیري.از.این.رشد.و.نمو.از.رنگ.هاي.ضد.

خزه.استفاده.می.شود..رنگ.هاي.ضد.خزه.حاوي.مقداري.سم.هستند.که.مانع.رشد.و.چسبیدن.

موجودات.دریایي.به.تجهیزات.زیر.آب.مي.شوند؛.اما.این.مواد،.عالوه.بر.خزه.ها.و.موجودات.

مزاحم،.سایر.گونه.هاي.زنده.دریایي.را.هم.تهدید.مي.کنند..این.مسأله.توجه.محققان.را.به.استفاده.

از.ترکیبات.طبیعي.سوق.داده.است..رنگ.هاي.زیستي.ضد.خزه.پتانسیل.باالیي.دارند.که.از.قبل.

به.وسیله.موجودات.دریایي.مانند.جلبک.ها.به.دست.مي.آمدند.و.در.حال.حاضر.از.اسفنج.ها،.

مرجان.ها،.باکتري.و.توتیاي.دریایي.نیز.این.مواد.استخراج.شده.و.بر.غلظت.مناسب.و.مؤثر.آنها.
جهت.تولید.رنگ،.تحقیق.صورت.مي.پذیرد)رسولي،1386(.

 . . صنایع کشتی رانی)زیرساخت های ساخت شناور، جابجایی بار و مسافر از طریق دریا(

به.سبب.ضرورت.نیاز.برای.دستیابی.به.تکنولوژی.ساخت.و.تعمیر.کشتی.و.سازه.های.دریایی،.

از.دهه.1370.به.بعد.فعالیت.های.گوناگونی.در.ایران.صورت.پذیرفته.است..طی.سالیان.گذشته.
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عالوه.بر.توانایی.طراحی.و.ساخت.کشتی.های.اقیانوس.پیما،.تجارب.ارزنده.ای.در.ساخت.و.

تعمیر.انواع.کشتی.های.ماهیگیری،.یدک.کش،.لندینگ.کرافت،.کشتی.های.بیمارستانی.و.خدماتی.

در.اندازه.های.کوچک.و.متوسط.به.دست.آمده.است.که.امیدهای.زیادی.در.جایگاه.این.صنعت.

در.کشور.می.رود..جمهوری.اسالمی.ایران.از.جمله.کشورهایی.است.که.به.لحاظ.قرار.گرفتن.

در.موقعیت.جغرافیایی.بسیار.مناسب.از.مزایای.ترانزیتی.خوبی.بهره.مند.بوده.و.با.گسترش.شبکه.

حمل.و.نقل.و.ارتباط.مطمئن.و.کارآمد.می.تواند.از.این.مزایا.در.راستای.افزایش.درآمدهای.ارزی.
و.ارتقای.موقعیت.استراتژیک.خود.در.منطقه.به.نحو.مطلوب.استفاده.کند..

.در.جنوب.ایران.خلیج.فارس.قرار.دارد.که.کشورهای.عمده.تولیدکننده.نفت.جهان.را.در.

خود.جای.داده.است..این.منطقه.به.عنوان.گلوگاه.انرژی.جهان.محسوب.می.شود..از.سوی.دیگر.

در.شمال.ایران.نیز.دریای.خزر.قرار.دارد.که.بترین.پل.ارتباطی.میان.کشورهای.ایران،.روسیه،.

قزاقستان،.ترکمنستان.و.آذربایجان.است.و.ایران.با.بهره.گیری.از.صنعت.حمل.و.نقل.جاده.ای.و.

ریلی.خود.می.تواند.نقش.مهمی.در.تجارت.میان.این.کشورها.با.آب.های.آزاد.ایفای.نقش.کند..

ارتباط.کشورهای.آسیای.میانه.با.خلیج.فارس.و.همچنین.برقراری.رابطه.تجاری.بین.شرق.آسیا.با.

کشورهای.اروپایی.از.طریق.ایران.بسیار.مقرون.به.صرفه.است..به.نحوی.که.بسیاری.از.این.کشورها.

به.دنبال.آنند.تا.چنین.روابطی.را.از.طریق.ایران.برقرار.کنند..اما.این.امر.مستلزم.داشتن.صنایع.

کشتی.رانی.در.زمینه.حمل.و.نقل.است..داشتن.صنایع.کشتی.رانی،.جدای.از.مزیت.های.ترانزیتی.

آب.های.بین.المللی.و.وجود.مرزهای.آبی.در.کشور،.موجب.رونق.بسیاری.از.صنایع.داخلی.نیز.

می.شود..زیرا.فرصت.های.بیشماری.در.بخش.دریا.وجود.دارند.که.از.جمله.این.فرصت.ها.حضور.

در.صنعت.تعمیر.و.نگهداری.کشتی.های.اقیانوس.پیما،.صنعت.حمل.و.نقل.بار.و.مسافر.و.توسعه.
بنادر.است..

مطالعه.سازمان.بنادر.و.دریانوردی.حاکی.از.آن.است.که.کشور.ایران.دارای.4695.کیلومتر.خط.

ساحلی.سرزمین.اصلی.و.1095.کیلومتر.خط.ساحلی.مربوط.به.جزایر.و.رودهاست..واقع.شدن.

این.مرزهای.ساحلی.در.کرانه.های.شمالی.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.و.نیز.حاشیه.جنوبی.دریای.

خزر.در.شمال،.امکان.بهره.مندی.از.فرصت.حمل.و.نقل.دریایی.در.تجارت.بین.المللی.را.فراهم.

کرده.است..در.حال.حاضر.استان.های.گیالن،.مازندران.و.گلستان.با.دسترسی.به.دریای.خزر.در.

شمال.و.استان.های.خوزستان،.بوشهر،.هرمزگان.و.سیستان.و.بلوچستان.در.جنوب.با.دسترسی.به.
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آب.های.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.مناطقی.اند.که.امکان.استفاده.از.روش.حمل.و.نقل.دریایی.
برای.تجارت.فرامرزی.را.فراهم.می.کنند..

بادآوری.این.نکته.ضروری.است.که.در.سراسر.جنوب.کشور.از.بندر.چابهار.در.جنوب.شرقی.

تا.بندر.خرمشهر.در.جنوب.غربی،.وجود.خط.ساحلی.باعث.شده.تا.بیش.ترین.درصد.تجارت.

بین.المللی.کشور.در.جنوب،.فقط.از.طریق.حمل.و.نقل.دریایی.میسر.شود..البته.این.ویژگی.های.

منطقه.ای.و.اقتصادی.نیازمند.یک.فرصت.مهم.و.بزرگ.صنایع.دریایی.در.زمینه.کشتی.سازی.و.

ساپورت.بنادر.و.کشتی.رانی.است..از.این.رو.منطقه.ویژه.اقتصادی.کشتی.سازی.خلیج.فارس.در.

مردادماه.1380.ایجاد.و.در.محدوده.1100.هکتاری.با.مزایای.بسیار.زیادی.از.جمله.موقعیت.ممتاز.

جغرافیایی.و.امکان.استفاده.از.راه.های.دریایی،.هوایی،.زمینی.و.راه.آهن.و.استفاده.از.شاه.راه.ترانزیت.
کشور.به.تمامی.نقاط.کشور.آسیای.میانه.احداث.شده.است...

 . . صنعت شيرین سازی آب دریا و توليد نمک

استان.های.سیستان.و.بلوچستان،.هرمزگان،.بوشهر،.خوزستان،.در.جنوب.استان.فارس.در.

جنوب.کشور.به.دلیل.نزدیکی.به.آب.های.خلیج.فارس.و.دریای.عمان.و.نیز.استان.های.گیالن،.

مازندران.و.گلستان.به.دلیل.نزدیکی.به.آب..های.دریای.خزر.پتانسیل.استفاده.از.آب.شور.دریا.و.

شیرین.سازی.آن.را.دارند..استفاده.از.آب.شیرین.کن.ها.می.تواند.یکی.از.راه.های.تأمین.منابع.آبی..
استان.های.ساحلی.کشور.باشد..

ایران.رتبه.نهم.در.شیرین.سازی.آب.دریا.را.دارد..عربستان.سعودی.به.عنوان.بزرگ.ترین.

تولیدکننده.آب.شیرین.در.جهان.شناخته.می.شود..این.کشور.26.درصد.آب.شیرین.تولیدی.در.

جهان.را.به.خود.اختصاص.داده.است..پس.از.آن.امریکا.با.15.درصد.در.جایگاه.دوم.قرار.دارد...

در.ایران.نیز.همانند.سایر.کشورهای.حوزه.خلیج.فارس.ظرفیت.واحدهای.آب.شیرین.کن.در.

حال.افزایش.است.به.طوری.که.پیش.بینی.می.شود.تا.سال.2025.ظرفیت.نمک.زدایی.در.کشور.به.1.
میلیون.متر.مکعب.در.روز.افزایش.یابد...

استحصال.انواع.نمک.های.صنعتی،.عالوه.بر.رویه.جاری.استحصال.نمک.خوراکی.از.جمله.

استفاده.های.مفید.و.اقتصادی.از.منابع.آب.های.شور.است..نمک.های.معدنی.با.ارزش.دیگری.نیز.

در.آب.های.شور.وجود.دارند.که.قابلیت.بهره.برداری.اقتصادی.را.دارند..برخی.از.این.نمک.ها.
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عبارتند.از.نمک.های.سدیم،.منیزیم،.پتاسیم،.کلسیم.و.نمک.های.دیگر.مانند.ید..بسته.به.نوع.نمک،.

این.مواد.در.طیف.متنوعی.از.صنایع.مانند.فلزات،.خوراک.دام،.کودهای.کشاورزی،.اصالح.خاک،.
بهداشتی،.غذایی.و.آزمایشگاهی.کاربرد.دارند....

 . . صنایع بهداشتی و آرایشی

استفاده.از.مواد.دریایي.در.تولید.لوازم.آرایشي.و.بهداشتي.سابقه.تاریخي.دارد..مصریان.باستان.

رنگ.قرمز.را.از.جلبک.هاي.دریایي.استخراج.مي.کردند..شرکت.هاي.تولیدکننده.محصوالت.مراقبت.

پوستي.لوکس،.بخش.عمده.شهرتشان.را.مدیون.ساخت.کِرم.هاي.بسیار.باکیفیتي.هستند.که.از.

عناصري.مثل.اشنه.دریایي.و.خاویار.در.آنها.استفاده.شده.است..جلبک.دریایي.با.ده.ها.هزارگونه.

در.جهان،.نوعي.خزه.بزرگ.است.که.بیش.ترین.سهم.را.در.مواد.تشکیل.دهنده.محصوالت.

مراقبت.از.پوست.دارد..جلبک.دریایي.سبز.در.اصل.براي.سفت.کردن.پوست.استفاده.مي.شود..

جلبک.دریایي.قرمز.نیز.سرشار.از.بتا-کاروتن.است.که.آنتي.اکسیدان.و.خواص.ضد.التهابي.

دارد)طاهري.و.همکاران،1396(.و.یکي.از.مواد.تشکیل.دهنده.کلیدي.در.برخي.مرطوب.کننده.ها.
و.ضدآفتاب.هاست.

مالنین.ها.که.طیفي.از.رنگ.ها.هستند.توسط.برخي.باکتري.هاي.دریایي.تولید.مي.شوند..کاربرد.

مالنین.ها.اغلب.به.دلیل.استفاده.از.خواص.رنگي.آن.هاست..این.مواد.در.تهیه.مواد.آرایشي.نظیر.

کِرم.ضد.آفتاب،.لنزهاي.چشمي.و.تهیه.رنگ.ها.کاربرد.دارند..از.مالنین.ها.در.تهیه.آنتي.بیوتیک.ها.
و.قارچ.کش.هاي.تجارتي.نیز.استفاده.مي.شود.1

باکتري.هاي.دریایي.منبع.باارزشي.براي.تولید.مواد.شیمیایي.و.آنزیم.هاي.مختلف.صنعتي.نیز.

محسوب.مي.شوند..آنزیم.هایي.که.از.این.باکتري.ها.به..دست.مي.آیند،.به.دلیل.دارابودن.خصوصیات.

ویژه،.بسیار.مهم.و.باارزش.هستند..به.عنوان.مثال،.آنزیم.هاي.خاصي.از.این.باکتري.ها.استحصال.

مي.شوند.که.در.شوینده.ها.و.پاک.کننده.هاي.صنعتي.کاربرد.دارند..برخي.از.باکتري.هاي.دریایي.

باید.داراي. بنابراین. از.100.درجه.سانتیگراد.رشد.کنند.. قادرند.در.درجه.حرارت.هاي.بیش.

سیستم.هاي.آنزیمي.خاصي.باشند.که.در.این.درجه.حرارت.باال،.فعال.باقي.بمانند..از.آنزیم.هاي.

استخراج.شده.از.این.طریق.میتوان.در.فرآیندهایي.که.به.دماي.باال.نیاز.دارد.به.تناسب.نوع.فرآیند.
.)Zahng and Kim, 2010(.استفاده.کرد

1. http://bio-engineering.ir/bacteria2/
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 تعاونی های انرژی.  
یکي.از.بخش.هاي.مرتبط.با.زیست.فناوري.دریا،.تولید.سوخت.هاي.زیستي.با.استفاده.از.
زیست.توده.هاي.دریایي.است..مقدار.کلي.زیست.توده.به.عنوان.خوراک.ورودي.صنعت.سوخت.
زیستي،.نقش.بسیار.مهمي.در.جهت.گیري.کشورها.و.سیاست.گذاري.هاي.مرتبط.با.تولید.این.
سوخت.دارد)خردمندنیا.و.براتی،.1396(..استفاده.از.منابع.کشاورزي.براي.تولید.سوخت.هاي.
زیستي.همچون.بیواتانول.و.بیودیزل،.نگراني.هایي.در.خصوص.محیط.زیست.و.افزایش.قیمت.
غذا.ایجاد.کرده.است..همین.موضوع.باعث.توجه.و.اقبال.روزافزون.به.سایر.منابع.و.تولید.نسل.
دوم.و.سوم.سوخت.هاي.زیستي.شده.است..دریاها.و.اقیانوس.ها.منبع.عظیمي.از.انواع.زیست.
توده..به.ویژه.جلبک.ها.و.میکروجلبک.ها.هستند.که.به.علت.محتواي.باالي.لیپیدي.از.گزینه.هاي.
مناسب.براي.تولید.بیودیزل.محسوب.مي.شوند..هر.چند.که.این.فرآیند.نیز.در.مرحله.تحقیق.و.
توسعه.قرار.دارد.و.استفاده.پایدار.از.این.منابع.در.کنار.توسعه.فناوري.هاي.مورد.نیاز،.همچنان.از.
 Milano et al., 2016; Huang(.دغدغه.هاي.مهم.توسعه.این.نوع.سوخت.براي.تأمین.انرژي.است

.)et al., 2010

از.ساحل.و.دریا.می.توان.در.جهت.بهره.مندی.از.استعدادها.و.منابع.و.فرصت.های.ناشی.از.

تحوالت.و.پدیده.های.غنی.انرژی.زای.دریایی.استفاده.کرد..استفاده.از.منابع.باد،.نور.خورشید،.جزر.

و.مد.و.امواج.دریایی.در.تولید.انرژی.های.نو.می.تواند.در.گستره.سواحل.دریایی.ایران)به.ویژه.

سواحل.جنوبی(.مورد.توجه.باشد..همچنین.وجود.ذخایر.عظیم.سوخت.فسیلی)نفت.و.گاز(.در.

خلیج.فارس.و.مرحله.بعدی.در.دریای.خزر.از.جمله.پتانسیل.های.ایران.در.این.زمینه.است.که.

کشور.را.در.میان.کشورهای.صاحب.نام.در.این.زمینه.قرار.داده.است..با.توجه.به.این.مطالب،.

می.توان.گفت.که.عالوه.بر.انرژی.فسیلی.نفت.و.گاز،.استحصال.انرژی.از.دریا.به.وسیله.چند.پدیده.

معروف.قابل.بهره.برداری.است..این.پدیده.ها.همان.طور.که.بیان.شد.عبارتند.از:.اختالف.دما.و.نور.
خورشید،.جزر.و.مد.و.انرژی.اختالف.غلظت.نمک.است..

اما.جملگی.در.زمینه. انرژی.ها.دارای.مشخصات.متفاوتی.اند،. این. انواع.مختلف. اگر.چه.

مشکالت.طراحی.مهندسی.در.شرایط.اقیانوس.مشترک.اند..انرژی.حرارتی.دریا.به.طور.قاطع.

بزرگ.ترین.منبع.انرژی.در.دریاهاست.که.قابلیت.بهره.برداری.انرژی.بیش.از..برابر.مصرف.کنونی.

جهانی.را.داراست..سیستم.های.انرژی.دریایی.هزینه.سرمایه.گذاری.اولیه.زیادی.دارند.و.باید.در.
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مدت.زمانی.طوالنی.با.قابلیت.اطمینان.زیاد.در.شرایط.محیطی.سخت،.به.خوبی.عمل.کنند..فعالیت.

این.نیروگاه.ها.ممکن.است.شرایط.زیستگاه.های.محلی.را.به.خصوص.در.نزدیک.دهانه.رودخانه.ها.

تغییر.دهند..نیروگاه.های.حرارتی.دریایی.و.طرح.های.انرژی.امواج.می.توانند.تولیدکننده.آب.شیرین.

به.عنوان.یک.محصول.جانبی.نیز.باشند..بنابراین.برای.نواحی.دورافتاده.ساحلی.که.دارای.منابع.آب.

شیرین.نیستند،.جذابند..انرژی.دریایی.یا.اقیانوسی.یکی.از.انواع.انرژی.های.تجدیدپذیر.است.که.

در.کنار.منابع.دیگری.نظیر.انرژی.خورشیدی.و.باد.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..انرژی.امواج.و.

انرژی.جزر.و.مد.را.می.توان.زیرمجموعه.های.انرژی.های.دریایی.به.شمار.آورد..بنابراین.دریاها.و.

اقیانوس.های.جهان.حاوی.مقادیر.عظیمی.از.انرژی.به.صورت.جزر.و.مد.امواج.و.اختالف.درجه.

حرارت.اند..امکان.بهره.برداری.از.این.انرژی.ها.از.نظر.فنی.به.اثبات.رسیده.و.عماًل.نشان.داده.شده.

است..منابع.انرژی.امواج.حرارتی.و.جزر.و.مد.دریایی.به.طور.کلی.در.تمام.کاربردها.تمام.نشدنی.
و.غیرآالینده.اند.و.از.آنجا.که.هیدروکربن.نمی.سوزانند،.بی.خطر.تلقی.می.شوند.

از.میان.انرژی.های.تجدیدپذیر،.انرژی.های.دریایی.از.پاک.ترین.و.پرظرفیت.ترین.انرژی.ها.

برشمرده.می.شوند..به.همین.دلیل.کشورهای.پیشرفته.دنیا.برنامه.های.جامعی.برای.استحصال.

انرژی.از.دریاها.و.اقیانوس.ها.دارند..منشأ.انرژی.های.دریایی.خورشید.است..جزر.و.مد،.امواج،.باد.
فراساحلی.از.جمله.اهم.منابع.انرژی.های.قابل.استحصال.از.دریا.به.حساب.می.آیند..

تعاونی شيالت و کشاورزی.  
در.زمینه.آبزي.پروري.و.کشاورزي،.استفاده.از.روش.هاي.زیست.فناورانه،.به.تولید.فرآورده.هاي.
حاصل.از.زیست.بوم.دریایي.تنوع.زیادي.بخشیده.است..زیست.فناوري.مي.تواند.جهت.ارزیابي.
و.افزایش.ایمني،.تازگي،.رنگ،.طعم،.مزه،.خصوصیات.تغذیه.اي.و.افزایش.مدت.زمان.مصرف.
فرآورده.هاي.غذایي.حاصل.از.آبزي.پروري.مورد.استفاده.قرار.گیرد..همچنین.در.تشخیص.و.
ارزیابي.سموم.و.آلودگي.ها.و.بررسي.میزان.بقاي.آنها.در.غذاهاي.دریایي.و.کاهش.یا.حذف.آنها.
نیز.مفید.است..عالوه.بر.موارد.فوق،.کشت.همزمان.چند.گونه.و.ایجاد.یک.سیستم.ادغامي.که.
در.آن.مواد.زاید.حاصل.از.یک.گونه.مي.تواند.غذاي.گونه.دیگر.را.فراهم.آورد،.فیلتراسیون.آب،.
جداسازي.مواد.آلي.و.تولید.موازي.دیگر.فرآورده.هاي.مفید.همچون.دوکفه.اي.ها،.جلبک.هاي.
دریایي.و.فیتوپالنکتون.هاي.غني.از.پروتئین.نیز.مي.تواند.افزایش.تولید.و.راندمان.آبزي.پروري.را.
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به.دنبال.داشته.باشد.
افزایش.سالمت.و.بهداشت.موجودات.مورد.استفاده.در.آبزي.پروري.با.توسعه.واکسن.هاي.
اختصاصي.آبزیان.امکان.پذیر.است..بیماري.هاي.مختلفي.در.کشت.ماهي.ها.و.نرم.تنان.صدف.دار.
وجود.دارند.که.در.نتیجه.این.بیماري.ها،.هر.ساله.میلیون.ها.دالر.به.صنعت.شیالت.و.آبزي.پروري.
خسارت.وارد.مي.شود..در.این.زمینه،.زیست.فناوري.ضمن.افزایش.بقا،.رشد.و.بهداشت.این.
موجودات،.مي.تواند.انتقال.بیماري.ها.را.بین.مجموعه.آبزیان.وحشي.و.اهلي.کاهش.دهد..ابزارهاي.
مولکولي.مي.توانند.در.افزایش.آگاهي.و.دانش.نسبت.به.ایمني،.مقاومت.و.حساسیت.میزبان.به.
بیماري.ها.و.عوامل.بیماري.زاي.مربوطه.مؤثر.بوده.و.باعث.توسعه.تکنیک.هاي.ژن.درماني،.واکسن.ها.

و.داروها.شوند.
زیست.مهارگرها.و.کودهاي.زیستي.نیز.از.دیگر.نهاده.هایي.هستند.که.تولید.آنها.با.استفاده.از.
منابع.دریایي.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..همان.گونه.که.ذکر.شد.جلبک.ها.و.میکروجلبک.ها.
 Safinaz(.حاوي.ترکیبات.مغذي.بسیاري.هستند.که.مي.توانند.به.عنوان.کود.زیستي.استفاده.شوند

.)and Ragga, 2013

میکروجلبک.ها.محرک.رشد.هستند؛.جوانه.زني.را.تحریک.مي.کنند.و.باعث.افزایش.طول.

ریشه.و.ساقه.در.گیاهان.شده.و.جذب.آب.و.مواد.مغذي.را.بهبود.مي.بخشند..باعث.ایجاد.مقاومت.

گیاه.در.برابر.سرما.و.نمک.شده.و.با.پاالیش.زیستي.آالینده.هاي.خاک،.در.حاصل.خیزي.آن.

نقش.دارند..همچنین.به.عنوان.کنترل.کننده.هاي.زیستي.در.برابر.عوامل.بیماري.زا)پاتوژن(.کاربرد.

دارند)Nabti et al., 2017(.همچنین.محققان.میکروارگانیسم.هاي.دریایي.استخراج.کرده.اند.که.به.
)Xiong et al., 2004(.عنوان.حشره.کش.هاي.زیستي.قابل.استفاده.هستند

وجود.ذخایر.قابل.توجه.آبزیان.در.آب.های.شمال.و.جنوب.کشور.و.همچنین.توسعه.صنعت.

پرورش.ماهی.در.آب.های.داخلی.و.امکان.بهره.برداری.از.آبزیان.آب.های.بین.المللی.و.صنایع.

وابسته.به.آن،.چشم.انداز.روشنی.را.برای.تأمین.هر.چه.بیش.تر.پروتئین.دریایی.مورد.نیاز.کشور.
فراهم.کرده.است..

در.ایران.پیشرفت.چشم.گیر.صنایع.شیالت.طی.سال.های.اخیر.به.ویژه.از.دهه.1370.به.بعد.

قابلیت.پرورش.آبزیان.در.سراسر.کشور.و.استعداد.ماهی.دارشدن.دریاچه.ها،.مخازن.پشت.سدها،.

آبگیرها.و.رودخانه.ها.یا.بازسازی.ذخایر.دریاها.و.آب.های.ساحلی.کشور.از.طریق.رهاسازی.
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بچه.ماهی.در.آنها.و.همچنین.امکان.استحصال.حجم.زیادی.از.ماهیان.هر.یک.به.نوبه.خود.می..
.تواند.در.تأمین.بخش.عمده.ای.از.پروتئین.کشور.اثرگذار.باشد.

 تعاونی های دانشجویی یا آموزشی.  
آموزشي. زیرساخت.هاي. توسعه. جدید،. فناوري.هاي. توسعه. مهم. شاخص.هاي. از. یکي.
و.پژوهشي.مرتبط.با.آن.است..تربیت.نیروهاي.آموزش.دیده.و.متخصص،.تأسیس.و.تجهیز.
آزمایشگاه.ها.و.نیز.اعتالي.سطح.دانش.و.ارتباطات.میان.پژوهشگران.از.طریق.چاپ.و.انتشار.
مقاالت.از.جمله.این.زیرساخت.هاي.مهم.است..ارائه.شاخص.ها.و.آمارهایي.در.زمینه.فعالیت.هاي.
وزارت.علوم،.تحقیقات.و.فناوري.در.این.راستا،.عالوه.بر.معرفي.توانایي.هاي.موجود،.امکان.اتخاذ.

تصمیمات.راهبردي.را.از.سوي.سیاست.گذاران.توسعه.هر.فناوري.فراهم.مي.سازد.
در.کشور.ما.بیش.از.سي.سال.است.که.پذیرش.دانشجو.در.علوم.زیستي.دریایي.در.مقاطع.
کارشناسي.تا.دکتري.صورت.مي.پذیرد..رشته.هایی.از.قبیل.زیست.شناسي.دریا.با.گرایش.هاي.
متفاوتي.همچون.»جانوران.دریا«،.»گیاهان.دریا«،.»بوم.شناسی..دریا«،.»آلودگی.دریا«.و.رشته.محیط.
زیست.دریا.به.طور.کلی.به.شناخت.و.حفاظت.از.موجودات.دریایي.و.محیط.زیست.دریا.مرتبط.
هستند؛.در.عین.حال.مي.توان.فعالیت.هاي.تحقیق.و.توسعه.فراواني.از.جنس.زیست.فناوري.نیز.
در.هریک.از.این.رشته.ها.و.گرایش.ها.تعریف.کرد،.به.طوري.که.تفکیک.دانش.زیستي.و.کاربرد.
آن،.یعني.فناوري.زیستي.در.این.رشته.ها.دشوار.است..رشته.اي.با.نام.زیست.فناوري.دریا.به.طور.
خاص.از.سال.1392-1391.در.دانشگاه.خلیج.فارس.بوشهر.و.در.مقطع.کارشناسي.ارشد.شروع.
به.تربیت.دانشجو.کرده.و.تاکنون.دانشگاه.علوم.و.فنون.دریایي.خرمشهر،.دانشگاه.ارومیه،.دانشگاه.
آزاد.اسالمي.تهران.و.دانشگاه.آزاد.اسالمي.الهیجان.نیز.در.کنار.سایر.رشته.هاي.زیست.شناسي.
دریا.و.گرایش.هاي.مرتبط.با.آن،.این.رشته.را.دایر.کرده.و.به.آموزش.هاي.تخصصي.پرداخته.اند.

ظرفيت انواع تعاونی ها به تفکيک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و 
سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی کشور مرتبط با حوزه دریا

بر.اساس.طبقه.بندی.وزارت.تعاون،.کار.و.رفاه.اجتماعی،.کلیه.تعاونی.ها.در.سه.نوع.تعاونی.

توزیعی)گروه.تعاونی.های.تأمین.نیاز.مصرف.کنندگان،.تعاونی.های.مرزنشین،.گروه.تعاونی.های.

مسکن.متعارف،.تعاونی.های.مسکن.مهر.و.گروه.تعاونی.های.اعتبار.گروه.شغلی(،.تولیدی)گروه.
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تعاونی.های.صنعتی.و.معدنی،.گروه.تعاونی.های.کشاورزی،.گروه.تعاونی.های.عمرانی.و.گروه.

تعاونی.های.تأمین.نیاز.تولیدکنندگان.و.فرش.دستباف(.و.خدماتی)گروه.تعاونی.های.نوع.جدید،.

گروه.تعاونی.های.توسعه.و.عمران.شهرستان.و.روستا.و.گروه.تعاونی.های.حمل.و.نقل(.طبقه.بندی.
می.شوند..

در.ادامه.و.در.جدول.زیر.تعاونی.های.مرتبط.با.سامانه.جامع.و.هوشمند.بخش.تعاونی.کشور.
که.به.نحوی.مرتبط.با.حوزه.دریا.هستند.به.تفکیک.رشته.و.گرایش.گزیده.و.مشخص.شده.اند:

جدول.شماره.1:.رشته.ها.و.گرایش.های.مرتبط.با.حوزه.دریا.در.سامانه.جامع.و.هوشمند.بخش.تعاونی.کشور

گرایشرشته

تأمین.نیاز.مصرف.کنندگان
مصرف.محلی
مرزنشینان

تأمین.نیاز.تولید.کنندگان

شیالت
صنایع.دستی)صدف.و....(
صنایع.غذایی.و.دارویی

صیادان
صیادی.و.شیالت

حمل.و.نقل.دریاییحمل.و.نقل
شرکت.های.تعاونی.دانش.بنیانتولیدی.توزیعی

خدمات

آموزشی.و.مهارت.آموزی
اتحادیه.تحقیقاتی.و.پژوهشی

خدمات.پشتیبانی.حمل.و.نقل.آبی
ورزشی)شنا،.واترپلو.و....(

گردشگری،.هتل.داری.و.پذیرایی)هتل.بر.روی.آب.و....(
بسته.بندی،.ذخیره.سازی.و.انبارداری

کشاورزی

پرورش.حلزون
پرورش.و.تکثیر.ماهی
پرورش.و.تکثیر.میگو

زراعت
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اهم مناطق برخوردار از ظرفيت های آبی در کشور
منطقه.مازندران،.دشت.گیالن)ناحیه.انزلی(،.استان.گلستان،.ناحیه.بندرعباس،.استان.هرمزگان،.
استان.بوشهر،.مناطق.آزاد.و.ویژه.نظیر.کیش،.بندر.چابهار.و.شهر.جدید.تیس،.سواحل.مکران،.
استان.سیستان.و.بلوچستان.و.استان.خوزستان.اهم.مناطق.برخوردار.از.ظرفیت.های.آبی.در.کشور.

به.شمار.می.آیند.

اقتصاد دریاپایه در کشورهای مختلف
کشور.فیلیپین.با.هدایت.جوانان.خود.به.صنایع.دریایی.در.حال.حاضر.دارای.بیش.ترین.
دریانوردان.جهان.است..به.طوری.که.آنها.سالیانه.هفت.میلیارد.دالر)معادل.یک.هفتم.صادرات.
غیرنفتی.ایران(.برای.کشورشان.درآمدزایی.دارند..سنگاپور.با.دارابودن.صرفاً.170.کیلومتر.طول.
سواحل.دریایی،.در.حال.حاضر.در.6.زیرشاخه.صنایع.دریایی.رتبه.های.برتر.جهانی.را.داراست..به.
همین.نحو.کشور.امارات.از.نظر.صنایع.دریایی.از.ایران.پیشی.گرفته.و.قطر.با.توسعه.صنایع.نفت.و.
گاز.توانسته.در.برداشت.میادین.نفتی.مشترک.با.ایران.حرف.اول.را.بزند..در.ادامه.فهرست.و.تجربه.

برخی.کشورها.در.حوزه.اقتصاد.دریاپایه.به.تفکیک.مورد.اشاره.قرار.گرفته.است:

کشورهای حوزه دریای خزر
کشورهای.حوزه.دریای.خزر.به.جز.ایران.شامل.کشورهای.روسیه،.قزاقستان،.آذربایجان.و.
ترکمنستان.است..این.کشورها.در.زمینه.استفاده.از.ذخایر.نفت.و.گاز.دریای.خزر.گام.های.جدی.
برداشته.اند..ضمن.اینکه.در.عرصه.کشاورزی،.آب.شیرین.و.گردشگری.نیز.از.منابع.آبی.بهره.

فراوان.گرفته.اند..

کشورهای حوزه خليج فارس
کشورهای.حوزه.خلیج.فارس.نظیر.قطر،.بحرین،.کویت.و.امارات.متحده.عربی.در.استفاده.از.
منابع.آبی.در.عرصه.های.گردشگری)به.ویژه.قطر.و.امارات.متحده.عربی(،.کشاورزی.و.تولید.آب.

شیرین.سوابق.درخشان.و.برجسته.ای.داشته.اند.
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چين

زیست.فناوري.براي.اولین.بار.در.برنامه.پنج.ساله.هفتم.کشور.چین)1990-1986(.گنجانده.و.

از.طریق.سیاست.هاي.زیست.فناوري.وزارت.علوم.و.فناوري.این.کشور.فعال.شد..زیست.فناوري.

به.ویژه.زیست.فناوري.دریا.یکي.از.صنایع.راهبردي.چین.است.و.انتظار.مي.رود.که.در.طول.

دهه.هاي.آینده.از.یارانه.هاي.دولتي.و.سیاست.هاي.مالیاتي.تشویقي.بهره.مند.شوند..در.برنامه.هاي.

پنجساله.این.کشور،.فعالیت.هاي.خاصي.به.عنوان.پروژه.هاي.تحقیق.و.توسعه.ملي.معرفي.مي.شود.

که.زیست.فناوري.دریا.در.حوزه.هاي.زیست.دارو.و.محیط.زیست.مشارکت.دارد..هر.چند.که.به.

نظر.نمي.رسد.راهبردهاي.ملي.اختصاصي.براي.زیست.فناوري.دریا.در.این.کشور.وجود.داشته.

باشد؛.اما.این.سرفصل)زیست.فناوري.دریا(.براي.اولین.بار.در.برنامه.هاي.تحقیقاتي.مورد.حمایت.

دولت.در.سال.1996.مطرح.و.در.ادامه.طي.اجراي.هشت.برنامه.پنج.ساله.توسعه،.حمایت.هاي.

مهمي.دریافت.کرده.است..نقشه.راه.توسعه.علوم.و.فناوري.هاي.دریایي.چین.در.چشم.انداز.

2050.،.به.پتانسیل.منابع.دریایي.در.بهبود.بهره.وري.انرژي،.کاهش.انتشار.گازهاي.گلخانه.اي،.

توسعه.شیالت،.ترکیبات.صنعتي.زیست.بنیان،.میکروارگانیسم.هاي.دریایي.و.منابع.ژنتیکي.دریایي.

و.ارتباط.زیست.فناوري.دریا.با.توسعه.اقتصادي.و.اجتماعي.اشاره.مي.کند..یکي.از.اهداف.راهبردي.

چین.»بهره.برداري.از.دریا.با.استفاده.از.علم.و.فناوری.است«..نهادهاي.تحقیقاتي.و.زیرساخت.هاي.

آزمایشگاهي.قوي.در.این.حوزه.وجود.دارد.که.برخي.از.آنها.نیز.در.انجام.طرح.هاي.پژوهشي.و.

تربیت.متخصصان.این.حوزه.همکاري.هاي.بین.المللي.دارند..اتحادیه.راهبردي.صنعت،.فناوري.

و.نوآوري.محصوالت.زیست.دریایي.کشور.چین.در.سال.2012.راه.اندازي.شد.که.توسط.برخي.

نهادهاي.دولتي.از.جمله.وزات.علوم.و.فناوري،.وزارت.کشاورزي،.کمیسیون.توسعه.و.اصالحات.

ملي.و.دفتر.تحقیقات.سیاستي.دولت.حمایت.مي.شود..این.اتحادیه.شامل.شرکت.هاي.تولید.

کود.از.جلبک.هاي.دریایي،.انجمن.صنایع.جلبک.هاي.دریایي،.انجمن.توسعه.فناوري.کشاورزي،.

انجمن.هاي.علمي.و.سایر.دستگاه.ها.و.شرکت.هاي.مرتبط.است.و.تمام.فعالیت.هاي.مربوط.به.

استفاده.پایدار.از.جلبک.هاي.دریایي،.ماهي.و.سخت.پوستان.در.توسعه.محصوالتي.از.قبیل.آنزیم.ها،.

پلي.ساکاریدها،.استرها.و.پروتئین.ها.را.پوشش.مي.دهد..بخش.خصوصي.نیز.در.توسعه.فناوري.

تولید.میکروجلبک.ها.و.استخراج.محصوالت.مختلفي.همچون.کود.و.آفت.کش.هاي.زیست.
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دریایي،.تولید.بیودیزل.و.توسعه.فوتوبیوراکتورها.براي.تولید.مقیاس.باالي.جلبک.فعال.است2..

شایان.ذکر.است.که.چین،.هند،.اندونزي.و.ویتنام.در.سال.2016.در.زمینه.آبزي.پروري)بجز.گیاهان.

دریایي.و.محصوالت.غیرخوراکي(.جزء.کشورهاي.برتر.جهان.بوده.اند..در.تولید.جلبک.هاي.

دریایي.نیز.در.این.سال،.چین.به.همراه.اندونزي،.فیلیپین،.کره.جنوبي،.کره.شمالي،.ژاپن.و.مالزي.

در.صدر.تولیدکنندگان.جلبک.هاي.دریایي.قرار.دارد..چین.به.تنهایي.حدود.48.درصد.از.کل.
.)FAO, 2018(جلبک.هاي.دریایي.را.تولید.کرده.است

هند
اولین.راهبرد.ملي.زیست.فناوري.هند.در.سال.2008.-.2007.و.حدود.بیست.سال.پس.از.
تأسیس.بورد.ملي.زیست.فناوري.و.سپس.معاونت.زیست.فناوري.وزارت.علوم.و.فناوري.این.
کشور.تصویب.شد..معاونت.زیست.فناوري،.توسعه.و.تأمین.مالي.این.حوزه.را.در.کل.کشور.
مدیریت.مي.کند.و.30.درصد.از.اعتبارات.خود.را.به.فعالیت.هاي.مشترک.بخش.خصوصي.و.
دولتي.اختصاص.مي.دهد..این.معاونت.در.سال.1999،.شوراي.توسعه.منابع.زیستي.ملي.دریایي.را.
با.هدف.هماهنگي.در.فعالیت.هاي.مرتبط.با.تنوع.زیستي.دریایي.و.تولید.محصوالت.جدید.زیست.
دریایي.تأسیس.کرد..در.حال.حاضر.در.سند.توسعه.راهبردهاي.زیست.فناوري.هند)2020-2015(.
نیز.به.منظور.توسعه.هر.چه.بیشتر.زیست.فناوري.دریا،.تأسیس.یک.مؤسسه.ملي.زیست.فناوري.
دریایي.مورد.توجه.قرار.گرفته.است..در.یازدهمین.برنامه.پنج.ساله.توسعه.هند)2007-2012(.به.
منابع.دریایي.به.عنوان.یکي.از.منابع.در.زمینه.زیست.فناوري.و.توسعه.محصوالت.دریایي.و.کنترل.

بیماري.هاي.آبزیان.اشاره.شده.است3.
سیاست.ملي.هند.در.زمینه.سوخت.هاي.زیستي.نیز.در.سال.2009.منتشر.شد.که.طبق.آن.
باید.تا.سال.2017.نسبت.ترکیب.سوخت.زیستي.با.بنزین.و.دیزل.به.20.درصد.رسیده.باشد.4.
توسعه.و.گسترش.منابع.زیستي.مورد.استفاده.در.تولید.سوخت.هاي.زیستي.در.سیاست.هاي.
به.روزرسانی.شده.این.حوزه.مورد.تصویب.دولت.مرکزي.هند.قرار.گرفته.است5..به.همین.دلیل.

2- http://www.marinebiotech.eu/wiki/Marine_Biotechnology_in_China
3- http://www.marinebiotech.eu/wiki/Marine_Biotechnology_in_India
4- https://mnre.gov.in/sites/default/files/uploads/biofuel_policy.pdf
5- https://www.indianeconomy.net/lms/economy-news/national-policy-biofuels-2018.html/
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عالوه.بر.کار.بر.روي.زیست.توده.هاي.کشاورزي.و.پسماندها.به.عنوان.خوراک.ورودي.تولید.

سوخت،.تحقیق.و.نوآوري.در.استفاده.از.جلبک.ها.براي.تولید.سوخت.زیستي.نیز.توسط.دولت.

مورد.حمایت.قرار.گرفته.است.و.با.توجه.به.شرایط.مناسب.کشور.از.لحاظ.دسترسي.به.منابع.

زیستي.و.زمین.و.آب.و.هوا،.به.نظر.مي.رسد.هند.شانس.مطلوبي.در.سرمایه.گذاري.این.حوزه.و.
جایگزیني.سوخت.زیستي.با.سوخت.فسیلي.داشته.باشد.

در.این.راستا،.معاونت.زیست.فناوري.وزارت.علوم.و.فناوري.هند،.شبکه.ملي.زیست.سوخت.

جلبکي.را.در.سال.2009-2008.تأسیس.کرد.که.شامل.12.آزمایشگاه.با.فعالیت.هایي.در.زمینه.
مجموعه.هاي.کشت،.بهبود.سویه.ها.و.توسعه.سیستم.هاي.تولید.در.مقیاس.باالست.

معاونت. توسط. دریا. تحقیقاتي.زیست.فناوري. پروژه. بر.200. بالغ. تاکنون. از.سال.1998.

زیست.فناوري.وزارت.علوم.و.فناوري.هند.حمایت.مالي.شده.است..این.طرح.ها.در.مورد.توالي.یابي.

ژنوم.ماهیان،.شناسایي،.پایش.و.پیش.گیري.از.عوامل.بیماري.زا.و.بیماري.هاي.ماهیان.و.آبزیان.

پرورشي،.تغذیه.آبزیان،.استخراج.مواد.زیست.فعال.دارویي.و.بیوسورفکتانت.از.میکروب.هاي.

دریایي.و.میکروجلبک.ها.و.نیز.زیست.پاالیي.آب.با.استفاده.از.میکروارگانیسم.هاي.آبزي.بوده.

است.6.انجام.پروژه.هاي.توسعه.سویه.و.رده.هاي.سلولي.آبزیان،.باعث.ایجاد.یک.مجموعه.غني.

از.رده.هاي.سلولي.ماهیان.و.نرم.تنان.شده.که.براي.فعالیت.هاي.دانشگاهي.و.صنعتي.در.دسترس.

قرار.دارند..دولت.مرکزي.هند.با.ایجاد.زیرساخت.هایي.از.قبیل.پارک.هاي.علمي.زیست.فناوري.

دریا،.مراکز.تحقیقاتي.و.آموزشي.و.آزمایشگاه.هاي.مرجع.تالش.دارد.به.توسعه.صنایع.مرتبط.با.

این.حوزه.کمک.کند..سرمایه.گذاري.هاي.بخش.خصوصي.هند.در.زیست.فناوري.بیش.تر.در.زمینه.

سالمت.انسان.و.مکمل.هاي.غذایي.باارزش.دارویي.است..به.همین.دلیل.بسیاري.از.شرکت.ها.

در.زمینه.استخراج.و.فروش.کارتینوئید.و.دیگر.رنگدانه.ها.از.جلبک.ها.و.یا.محصوالت.غذایي.

غني.شده.با.بتاکاروتن.فعالیت.مي.کنند..مجموعه.کیت.هاي.تشخیصي.براي.عفونت.هاي.باکتریایي.و.

ویروسي.در.آبزي.پروري.از.دیگر.محصوالتي.بود.که.توسعه.اولیه.آن.توسط.مؤسسات.تحقیقاتي.

با.حمایت.مالي.معاونت.زیست.فناوري.میسر.و.سپس.مجوز.تولید.آن.به.شرکت.هاي.تجاري.
واگذار.شد.7

6- http://www.dbtindia.nic.in/wp-content/uploads/English-Annual-Report-2017-18.pdf
7-  http://www.marinebiotech.eu/wiki/Marine_Biotechnology_in_India



25

ظرفیت  تعاونی ها در حوزه اقتصاد دریاپایه 

ژاپن

ستاد.راهبرد.زیست.فناوري.کشور.ژاپن.دستورالعملي.را.صادر.کرد.که.طي.آن.چهار.حوزه.

زیست.دارو،.کشاورزي.زیستي،.زیست.فناوري.محیط.زیست.و.بیوانفورماتیک.با.هدف.افزایش.

سهم.بازار.جهاني.مورد.توجه.قرار.گرفت..در.هر.یک.از.این.حوزه.ها.فعالیت.هاي.مختلفي.تعریف.

شده.است..به.عنوان.مثال.برنامه.هاي.زیست.محیطي.و.تولید.سوخت.زیستي.جزء.زیست.فناوري.

محیط.زیست.قرار.دارند..در.دستورالعمل.مذکور،.زیست.فناوري.دریا.در.قالب.توسعه.مواد.زیستي.

دریایي،.آبزي.پروري.مولکولي،.پیش.گیري.از.بیماري.ها.و.پشتیباني.از.زیرساخت.ها)آموزش،.
حمایت.صنعتي.و.پروژه.هاي.بین.رشته.اي(.آورده.شده.است.

اولین.فعالیت.قابل.توجه.در.زمینه.زیست.فناوري.دریا.در.ژاپن،.تأسیس.مؤسسه.زیست.فناوري.

دریا.در.سال.1990.بود.که.به.اتصال.24.شرکت.ژاپني.با.وزارت.تجارت.و.صنعت.بین.المللي.

این.کشور.منجر.شد..حاصل.این.کار،.ایجاد.یک.مرکز.ملي.ذخایر.ژنتیکي.حاوي.مجموعه.هاي.

کشت.سلولي.و.میکروبي.است..مراکز.دیگري.از.قبیل.مرکز.تجزیه.و.تحلیل.ژنوم،.مرکز.توسعه.

زیست.فناوري.و.زیست.بانک.میکروارگانیسم.هاي.ثبت.شده.به.عنوان.اختراع)پتنت.شده(.با.مرکز.

ملي.ذخایر.ژنتیکي.ژاپن.همکاري.مي.کنند..پروژه.ملي.منابع.زیستي.این.کشور.که.با.هدف.ایجاد.

مجموعه.هاي.منظم.و.کامل.از.تمام.تنوع.زیستي.ژاپن.در.حال.انجام.است،.بخش.هاي.مختلفي.

دارد.و.جمع.آوري.مجموعه.هاي.جلبکي.توسط.مؤسسه.ملي.مطالعات.زیست.محیطي.انجام.
مي.شود..

نهاد.»علوم.و.فناوري.هاي.زمین-دریایي«.نیز.در.سال.2009.سیستم.اطالعات.زیست.دریایي.را.
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پيوست  : تعاونی های وابسته به دریا استان بوشهر



37

ظرفیت  تعاونی ها در حوزه اقتصاد دریاپایه 

پيوست  : تعاونی های وابسته به دریا استان سيستان و بلوچستان



38

اندیشکده تعاون و توسعه

پيوست  : تعاونی های وابسته به دریا استان هرمزگان


