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  خود دارد های جهان را تحت حاکمیتهزار کیلومتر از مربع مساحت آب 190ایران در مجموع حدود. 

   های بازرگانی از طریق بنادر و اسکله 1395از تناژ صادرات و واردات کشور طی سال  %76بالغ بر

 کشور صورت گرفته است. 

  میلیون تن  310ظرفیت کل تناژ ناوگان حمل و نقل دریایی کشور)نفتی و غیرنفتی( ساالنه حدود

 .باشدمی

 ار حوزه مناطق ویژه اقتصاادی  منااطق آزاد  منااطق مناطق مهم تجاری و نفتی دریایی کشور در چه

 .باشدعادی و مناطق عملیاتی نفتی قابل تقسیم می

 باشدترین ناوگان تجاری و نفتی منطقه متعلق به ایران میبزرگ  . 

 ایران از نظر تولید علم در حوزه علوم دریایی رتبه هفتم جهان را به خود اختصاص داده است. 

 شهرکرد  نفتکش اقیانوس پیمای افرامااک،   -اراک و ایران -های ایراندماوند  کشتی ناو جماران  ناو

ساخت سکوهای نفتی  کاوشگر خلیج فارس  زیردریایی غدیر  زیردریایی نهنگ  زیردریاایی الساابحات  

سکوهای حفاری و نفتی  و ... از جمله دساتاوردهای مهام صانایع دریاایی   ساخت انواع زیردریایی فاتح

 رود.شور به شمار میک
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   مقدمه مقدمه  
از منابع ارزشمند خدادای هستند که نقش بسیار مهمی به لحاظ اقتصادی، سیاسیی، دایا ی ن نمیامی در عهسی ه  دریاها

المللی بیشیتر باشید، آک کشیهر های استراعژیک ن مهم بینکنند ن هر اندازه که دسترسی کشهری به آبراهکشهرها ایفا می

یابد. در ایین مییاک اییراک بیا قیرار  یراتن المللی میای در محیط پیرامهنی ن بینالمللی جایگاه ن نقش نیژهبه لحاظ بین

کنید  المللی ایفیا مییمیاک سه آبراه مهم دریای خزر، دریای  ماک ن خلیج اارس نقشی مهم در مبادالت ن مناسبات بین

المللیی انرژی در حهزه خلیج اارس اهمیت ایراک را در نمام اقتصادی ن سیاسی بین یمبه خصهص دسترسی به منابع  م

، بیه ای در اقتصیاد جهیاک داردعجارت بین المللی ن حمل ن نقل دریایی جایگاه نیژهدنچنداک کرده است. از طرف دیگر، 

شیهد ن ی از طریق دریا انجیام مییهای انرژالمللی کاال ن حاملدرصد حمل ن نقل بین 90طهریکه در حال حاضر بیش از 

در این حیهزه، یکیی از مهضیه ات مهیم بیرای  خهدکفایی کشهرهاهمچنین ن  مرعبط با حهزه دریابه همین دلیل صنایع 

کشهرهای همجهار با دریاهاست ن در ناقع صنایع درییایی یکیی از صینایع مهیم ن اسیتراعژیک بیرای کشیهرهای درییایی 

چه دریا ن صنایع مرعبط با آک همهاره مهرد عهجه بهده است اما عا پیش از انقیبب، بشیش شهد. در ایراک، ا رمحسهب می

هیای خیارجی ا مم صنایع دریایی کشهر از ساخت ن عهلید شنانر ن انهاع کشتی  راته عا انهاع خدمات از طرییق شیرکت

ها ن عهاک داخلیی مندی از ظرایتبهرهشده است، اما ب د از انقبب ن دستیابی به استقبل کامل سیاسی، ارصت انجام می

-در حهزه صنایع دریایی نیز همچهک بسیاری از صنایع دیگر برای کشهر اراهم شد ن با نجهد همه مشکبت ن محیدندیت

نمیری در حهزه صینایع درییایی های داخلی ن خارجی متشصصاک کشهر عهانستند با همت ن عبش خهد دستانردهای بی

یکه، نه عنها امرنزه بسیاری از نیازها در حهزه صنایع دریایی با عکیه بیر عیهاک متشصصیاک داخلیی به دست آنرند  به طهر

باشید ن همیین امیر برطرف شده است، بلکه خدمات ن عهلیدات صنایع دریایی کشهر قابل ارائه به دیگر کشهرها نییز میی

راستا، نمیر بیه اهمییت صینایع درییایی  یرنه  در ایننقش ن جایگاه استراعژیک ایراک را در منطقه دنچنداک کرده است. 

با دکتر محمدس ید سیف، دبیر ستاد عهس ه انانری ن صنایع دانیش بنییاک درییایی  1اقتصاد پژنهش خبری در  فتگهیی

 ها ن دستانردهای صنایع دریایی کشهر پرداخته است.م اننت  لمی ن انانری ریاست جمههری به بررسی ظرایت

   دریایی کشوردریایی کشوربررسی وضعیت حوزه بررسی وضعیت حوزه  
کیلهمتر خط ساحلی ن قرار  راتن در کنیار خلییج ایارس، درییای  میاک ن درییای  5.800ایراک با در اختیار داشتن حدند 

هیای هزار کیلهمتر از مربیع مسیاحت آب 190شهد که در مجمهع حدند مازندراک، به  نهاک یک کشهر دریایی محسهب می

باشید ن جزاییر عنیز بیزر  ن کیلیهمتر میی 1.095ط ساحلی جزایر کشهر جهاک را عحت حاکمیت خهد دارد. همچنین، خ

د نشیه، الرک، هندنرابی ن کیش از جزایر مهم ن استراعژیک کشهر محسهب می کهچک، ابهمهسی، هنگام، قشم، هرمز، خار

 سزایی در حهزه عجاری، داا ی ن نمامی دارند.که نقش به

 دریایی کشور ظرفیت

 واحد مقدار عنوان ردیف

 کیلومتر مربع 190.000 های تحت حاکمیت کشورمساحت آب 1

 کیلومتر 5.800 طول سواحل کشور 2

 کیلومتر 1.095 خط ساحلی جزایر کشور 3

                                                           
شیده  در ستاد عهس ه انانری ن صنایع دانش بنیاک دریایی م اننت  لمی ن انانری ریاسیت جمهیهری انجیام 29/05/97ه مهرخ رنز یکشنب فتگه . این 1

 است.
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 جزایر مهم و استراتژیک کشور

 

   بنادر کشوربنادر کشوروضعیت وضعیت  
صیادرات ن ناردات کشیهر طیی  از عناژ %76بالغ بر باشد ن هکتار می 18.452مساحت اراضی بنادر اصلی کشهر حدند 

های بازر انی کشهر صهرت  راته است  ظراییت کیل عنیاژ نان یاک حمیل ن نقیل از طریق بنادر ن اسکله 1395سال 

 دهید بنیادر نقیش باشد که ایین امیر نشیاک مییمیلیهک عن می 310دریایی کشهر)نفتی ن غیرنفتی( نیز ساالنه حدند 

در های بنادر کشهر ها ن قابلیتظرایتجدنل زیر،  هیای کاالیی کشهر دارند. سزائی در حهزه عجارت ن حمل ن نقل به

  باشد: قالز آمار ن ارقام می

 واحد مقدار عنوان ردیف

 میلیون تن 217 ظرفیت اسمی بنادر تجاری کشور 1

 TEUمیلیون  5.2 ظرفیت کانتینری بنادر تجاری کشور 2

ظرفیت جابجایی مسافر دریایی در بنادر  3

 تجاری کشور

 میلیون نفر 22.8

 میلیون تن 7 ظرفیت ناوگان دریایی تجاری 4

 میلیون تن 15.4 ظرفیت ناوگان دریایی نفتی 5

 کیلومتر 37 های بنادر اصلیطول اسکله 6

 هکتار 18452 مساحت اراضی بنادر اصلی 7

مساحت محوطه باراندازها و انبارهای  8

 روباز بنادر اصلی

 هکتار 1197

 هکتار 147.3 مساحت انبارهای سرپوشیده بنادر اصلی 9

های فعال در کارگزاری ترابری شرکت 10

 دریایی و بندری

 عدد 1328

تنب بزرگ

تنب کوچک

ابوموسی

قشمهنگام

هرمز

خارگ

هندورابیالرک

کیش
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  معرفی مناطق مهم تجاری و نفتی کشورمعرفی مناطق مهم تجاری و نفتی کشور  
کشهر در چهیار حیهزه منیاطق نییژه اقتصیادی، منیاطق آزاد، منیاطق  یادی ن منیاطق دریایی مناطق مهم عجاری ن نفتی 

باشد که در جدنل زیر به عفکیک  نهاک منطقه، مهق یت جغراایایی ن خیدمات ارائیه شیده در قابل عقسیم می  ملیاعی نفتی

 مناطق ارائه شده است:این 

 مناطق ویژه اقتصادی

 خدمات جابجایی کاال و مسافر موقعیت جغرافیایی عنوان منطقه

 سواحل خلیج فارس بندر شهید رجایی
های خهراکی، مهاد م دنی، مهاد نفتی، رنغن

 غبت، کاالی  مهمی، کاالی کانتینری

 سواحل خلیج فارس بندر امام خمینی
غبت، اله خشک، اله مایع، مهاد م دنی، مهاد 

 نفتی، کاالی  مهمی ن کانتینری

 سواحل خلیج فارس بندر بوشهر

مهاد نفتی، اله خشک، کاالی  مهمی، کاالی 

مهاد م دنی ن  ای،کانتینری، کاالی سردخانه

 مصالح ساختمانی

 سواحل دریای مازندران بندر امیرآباد
مهاد نفتی، اله خشک، کاالی  مهمی، کاالی 

 کانتینری، مهاد م دنی ن غبت

 سواحل دریای مازندران بندر نوشهر
اله مایع، مهاد نفتی، اله خشک، کاالی 

  مهمی، کاالی کانتینری ن سیلهی غبت

 کاالی  مهمی دریای مازندرانسواحل  بندر آستارا

 مناطق آزاد

 خدمات جابجایی کاال و مسافر موقعیت جغرافیایی عنوان منطقه

 سواحل دریای مازندران بندر انزلی
اله خشک، غبت، کاالی  مهمی، کاالی 

 کانتینری، نفتی ن مساار

 سواحل اروند رود بندر خرمشهر
کاالی  مهمی، کاالی کانتینری، مهاد نفتی ن 

 مساار

 کاالی  مهمی، مسااری سواحل اروند رود بندر آبادان

 سواحل دریای عمان بندر چابهار
مهاد نفتی، اله خشک، کاالی  مهمی، کاالی 

 کانتینری، کانتینر یشچالی ن مساار

 مناطق عادی

 خدمات جابجایی کاال و مسافر موقعیت جغرافیایی عنوان منطقه

 سواحل خلیج فارس بندر لنگه
خشک، مهاد م دنی، کاالی  مهمی،  اله

 مسااری

 مهاد نفتی، اله، کاالی  مهمی ن مسااری سواحل خلیج فارس بندر شهید باهنر



 

5 

 

 مسااری ن خدماعی سواحل خلیج فارس بندر شهید حقانی

 سواحل دریای عمان بندر جاسک
بار، صیادی ن کاالی  مهمی، میهه ن عره

 رسانیسهخت

 فارسسواحل خلیج  بندر قشم
مهاد نفتی، اله، کاالی  مهمی ن خشک، 

 کانتینری، کاپهعاژی،  ازی ن مسااری

 صادرات مهاد م دنی، کاالی  مهمی ن مساار سواحل خلیج فارس بندر گناوه

 مهاد سهختی سواحل دریای مازندران بندر نکا

 کاالی  مهمی ن نفتی سواحل دریای مازندران بندر فریدونکنار

 نفتیمناطق عملیاتی 

 خدمات جابجایی کاال و مسافر موقعیت جغرافیایی عنوان منطقه

خارگ)شامل میادین جزیره 

ابوذر  درود  نوروز  مشترک 

 فروزان(

 هزار بشکه نفت در رنز 345عهلید  سواحل خلیج فارس

 سواحل خلیج فارس عسلویهبندر 
های شنانر، صادرات پذیرش نفتکش در  هی

  ازی مهاد نفتی ن می انات

 سواحل خلیج فارس ماهشهربندر 

های پاالیشگاه آباداک ن سازی ارآنردهذخیره

های مشتلف نفتی، صادرات ن ناردات ارآنرده

های شهزیهای نفتی ن آعشمقابله با آلهد ی

 احتمالی

سیری)شامل میادین جزیره 

الوند  نصرت  اسفند  سیوند و 

 دنا  مشترک فروزان(

 هزار بشکه نفت در رنز 150عهلید  سواحل خلیج فارس

الوان)شامل میادین جزیره 

سلمان  رسالت  رشادت  بالل 

 و میدان گازی الوان(

 هزار بشکه نفت در رنز 105عهلید  سواحل خلیج فارس

  مقایسه وضعیت کنونی حوزه دریایی کشور با اوایل انقالبمقایسه وضعیت کنونی حوزه دریایی کشور با اوایل انقالب  
شهد که  بارعند از سکههای دریایی، استفاده از منابع نفیت ن  یاز های مشتلفی را شامل میحهزه دریا ن صنایع دریایی بشش

ها، شینانرها، عجهییزات دایا ی ن در دریا، حمل ن نقل دریایی، صنایع صید ن استفاده از آبزیاک ن ساخت ن ع میر انهاع کشتی

هریکیه در ابتیدای داشیته اسیت. بیه ط در این حیهزه نجیهد چشمگیری های... که خهشبشتانه در چهل سال اخیر پیشرات

بییش از ییک درصید از ظراییت حاضیر ن در حیال  نجهد داشیترانی ن حمل ن نقل دریایی محدندی انقبب نان اک کشتی

مت لیق بیه نان اک حمل ن نقل دریایی جهاک در اختیار ایراک است ن در منطقه نیز جایگاه انل نان اک حمیل ن نقیل درییایی 

نجهد داشت که ا الیت حمل ن نقیل ن جابجیایی کیاال را  در ابتدای انقبب بنادر محدندی. در حهزه بنادر نیز باشدایراک می
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خهشبشتانه در حال حاضر عهس ه قابل عیهجهی در ایین حیهزه ایجیاد  ن ددادنعجاری، نفتی ن شیبت انجام می هایحهزه در

در کشهر مشغهل بیه  عی ن عفریحیعجاری، نفتی، شیب های مشتلفبندر کهچک ن بزر  در حهزه 200شده است ن بیش از 

ن چیزی که چهل سال پییش  نجهد نداشتسازی عقریباً در ابتدای انقبب ا الیت چندانی باشند. در حهزه کشتیا الیت می

 شینانرهایهیا نکشیتیهیای مشتلیف شد محدند به ساخت چند نمهنه قایق کهچک بهد اما در حال حاضر نمهنهساخته می

باشیند. در حیهزه بیرداری مییاند ن در حیال بهیرهساخته شدههای داخلی عهسط شرکت کهجهد دارد داا ی ن غیر داا ی ن

به طهریکه عقریباً عمام متشصصیاک درییایی  ،آمهزش ن عربیت نیرنی متشصص نیز انایل انقبب مشکبت زیادی نجهد داشت

-ایار گذراندند اما در حال حاضر های عشصصی را بشدند عا دنره آمهزشکشهر برای آمهزش باید به خارج از کشهر ا زام می

هیای عجیاری، دایا ی ن ... پرسنل دریایی در حیهزه های داخلی به عربیت متشصصاکدانشگاه ازدر مقطع دکترا  التحصیبنی

 امیا ،ای چهل سال پیش در کشهر نجیهد نداشیتدر حهزه مراکز دانشگاهی ن عحقیقاعی عقریباً هیچ حهزهباشند. مشغهل می

 10ن بییش از اسیت هیای درییایی ایراهم شیده های بسیار مناسیبی بیرای عحقیقیات ن آزمیایشدر حال حاضر زیرساخت

هیای  لمیی براساس عحقیقات ن ا الییت همچنین، .باشندآزمایشگاه ن مرکز عحقیقاعی ا ال در کشهر مشغهل به ا الیت می

ز لحاظ ع داد ن انتشار مقاالت رعبه بسیار خیهبی اسیت، بیه طهریکیه که ا در جایگاه رعبه هفتم دنیا قرار داریم ،حهزه دریایی

عهاک امیدنار بیهد کیه نسبت به کشهرهایی همچهک ژاپن ن حتی برخی کشهرهای ارنپایی در جایگاه باالعری قرار داریم ن می 

جیاد خهاهید شید. در حیهزه ا ر زنجیره  لم عا  مل را کامل کنیم ارزش اازنده ن اشتغال خهبی در کشهر در حهزه دریایی ای

 200ساخت عجهیزات، مهاد ن ابزاالت مهرد استفاده در دریا نیز که در  ذشته بسیار محیدند بیهد، در حیال حاضیر بییش از 

باشند ن در این زمینه نیازی بیه شرکت ا ال داخلی در حهزه عهلید اقسام عجهیزات ن ابزارآالت دریایی مشغهل به ا الیت می

برداری از منابع نفیت ن  یاز میهرد اسیتفاده خارج از کشهر نیست. در حهزه ساخت ن نصز سکههای نفتی نیز که جهت بهره

هیای زییادی عیبش اما طی دن دهیه اخییر ،نجهد داشت یرد عا دهه هفتاد نابستگی شدیدی به پیمانکاراک خارجی قرار می

ایین کیار بیه  ، بیه طهریکیه در حیال حاضیره استبرداری از منابع نفت ن  از صهرت  راتداخلی در بهره برای اازایش عهاک

نییز در  به کشهرهای مشتلیف ن حتی صادرات خدمات انی ن مهندسی شهدصهرت کامل عهسط پیمانکاراک داخلی انجام می

-های بییندارد بحث بازرسی ن صدنر  هاهینامهپذیر شده است. مهضهع دیگری که در حهزه دریایی اهمیت این حهزه امکاک

المللیی خیارجی داشیتیم، امیا المللی ایمنی ن استاندارد است که عا چند سال  ذشته نابستگی شدیدی بیه مسسسیات بیین

ها ن مراکز داخلی در این حهزه ا ال شیهد ن نان یاک بیزر  درییایی ها این نیاز با ث شد شرکتخهشبشتانه در زماک عحریم

های مسسسات داخلیی در دریاهیا بیه ا الییت بزردازنید. در ناقیع از ایین نمیر با پرچم جمههری اسبمی ن  هاهینامهکشهر 

ایم ن نیازی به کشیهرهای خیارجی نیداریم. در ب ید شیناخت نضی یت دریاهیا، اطب یات درییایی ن اطب یات خهدکفا شده

ر حال حاضر برای کسز اطب یات مربیهب بیه حیهزه درییا های خهبی برداشته شده ن دشناسی نیز خهشبشتانه  اماقیانهس

عهاننید اند کیه مییهمانند  ذشته نابستگی به مراکز خارجی نداریم ن مراکز داخلی عهانمندی کامل در این حهزه کسز کرده

 های مرعبط با حهزه دریا قرار دهند. در اختیار سایر نهادها ن شرکت
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 وضعیت کنونی 57وضعیت سال  حوزه/ محور

 ناوگان کشتیرانی کشور
-های محدود خصوصی و دولتی جدیدشرکت

 التأسی،
 ترین ناوگان تجاری و نفتی منطقهبزرگ

 تعداد محدود بنادر بنادر
بندر تجاری  نفتی  شیالتی و  20بیش از 

 تفریحی

 سازی اروندان و صدرا بوشهرکشتی سازیهای کشتیکارخانه
 سازی دولتی وکارخانه کشتی 30حدود 

 خصوصی در شمال و جنوب کشور

 شناورهای کوچک و محدود کشتی ساخته شده در کشور
ساخت انواع شناورهای نفتی  کانتینری  

 نظامی  صیادی و تفریحی

سازندگان مواد و تجهیزات 

 دریایی
 شرکت فعال داخلی 200بیش از  بسیار محدود

 ساخت و نصب سکوهای نفتی
خارجی  به صورت کامل توسط پیمانکاران

 شدانجام می

به صورت کامل توسط پیمانکاران داخلی 

 شودانجام می

 - مراکز تحقیقاتی و آزمایشگاهی
آزمایشگاه و مرکز تحقیقاتی  10بیش از 

 فعال

 اعزام دانشجویان به خارج جهت تحصیل هاس دانشگاهیآموزش

های کامل کارشناسی  برگزاری دوره

های دانشگاهکارشناسی ارشد و دکترا در 

 کشور

رتبه علمی کشور در علوم 

 دریایی
 رتبه هفتم در دنیا -

های بازرسی و صدور گواهینامه

 ایمنی و استاندارد

به صورت کامل توسط مؤسسات خارجی 

 شدانجام می

توانمندی کامل مؤسسات داخلی و جذب 

 حجم عمده بازار داخلی

ثبت و ارائه اطالعات محیطی 

 دریایی
 شدخارجی انجام می توسط مراکز

توانمندی کامل مراکز داخلی جهت ثبت و 

 ارائه اطالعات مورد نیاز دریایی

  صنایع دریایی کشورصنایع دریایی کشور  همهمدستاوردهای مدستاوردهای م  
رن ن از همیین مهمی در امنیت داا ی ن اقتصادی کشیهر دارد نقشصنایع دریایی، به  نهاک یکی از صنایع استراعژیک کشهر 

صنایع مرعبط با حهزه دریا از جمله صنایع مهمی بهده که عبش برای عهانمندی داخلیی ن رسییدک از ابتدای انقبب عاکنهک، 

های کبک کشهر بهده اسیت ن در نتیجیه اقیدامات انجیام شیده ن ها ن سیاستگذاریدر آک در دستهر کار دنلت به خهدکفایی

ای در حهزه درییا بیه ایفیای نقیش ر مهم منطقه راته متشصصاک داخلی، امرنزه ایراک به  نهاک یک بازیگهای صهرتعبش

ای ایراک در حهزه دریاهای مجانر منجر شده اسیت. از جملیه پردازد ن همین امر، به عثبیت ن اازایش اقتدار ن ثبات منطقهمی

ک در های اخیر به نمایش قدرت ن اقتدار درییایی اییرادستانردهایی که پس از پیرنزی انقبب اسبمی، به خصهص، طی سال

 عهاک به مصادیق مشتلفی مطابق جدنل زیر اشاره کرد: منطقه منجر شده است، می
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 کشور دستاوردهای صنایع دریاییمصادیق مطرح 

 توضیحات نام محصول دستاورد

طراحی و ساخت ناوهای 

 نظامی

 ناو جماران 

 ناو دماوند

شیمار به  نهاک نماد عهاک متشصصاک ایرانی در صنایع نمامی دریایی بهنان جماراک 

رند. ساخت این کشتی پیشراته با ث ایجاد خهدبیانری ن اایزایش ا تمیاد بیه می

نفس متشصصاک داخلی شده ن به آب اندازی آک مقدمه ساخت شنانرهای نمامی 

-راک در آبشک حضهر ا یال اییبرداری هستند. بیمت ددی شد که در حال بهره

المللی در کنار خهدکفایی ایراک در عهلید اکثر عجهیزات مهردنییاز نمیامی های بین

عرین دالیل عثبیت جایگیاه درییایی اییراک در منطقیه ن در  رصه دریا یکی از مهم

 های اخیر بهده است. جهاک به  نهاک یک قدرت بزر  در سال

دمانند که به دست متشصصاک داخلی طراحیی ن  های اخیر نانسالطیهمچنین، 

ساخته شده به نان اک قدرعمند نییرنی درییایی ارعیش ج.ا.ا در درییای مازنیدراک 

 پیهسته است.

-طراحی و ساخت کشتی

 پیماهای اقیانوس

 -های ایرانکشتی

 شهرکرد -اراک و ایران

درصد صادرات ن ناردات کشهر از طریق درییا ن  مهمیاً  90با عهجه به اینکه حدند 

پیمیای های اقیانهس یرد، ساخت کشتیهای باری صهرت میبا استفاده از کشتی

هیای اخییر بیه دسیت عرین اقیداماعی بیهده کیه طیی سیالکانتینربر یکی از مهم

شیهرکرد  -راک ن اییراکا -های ایراکمتشصصاک داخلی صهرت  راته است. کشتی

آیند کیه در ال اده کشهر در صنایع دریایی به شمار مینمادهای بارزی از عهاک اهق

 باشند.حال ا الیت می

-طراحی و ساخت کشتی

 های نفتکش
 نفتکش افراماک،

 های نفیتکشبا عهجه به حجم  میم صادرات نفت ایراک، طراحی ن ساخت کشتی

حائز اهمیت اراناک برای کشهر اسیت. بیه همیین دلییل دسیتیابی بیه عکنهلیهژی 

رسید. سیاخت نفیتکش ها در داخل کشهر ضیرنری بیه نمیر مییساخت نفتکش

هیای عرین پرنژهکه به سفارش کشهر ننزنئب ساخته است یکی از بزر  ااراماکس

را نمیایش رند که عهانمندی متشصصاک داخلی در این بشیش دریایی به شمار می

دهد. در کنار این نفتکش، شنانرهای نفیتکش دیگیری نییز در داخیل کشیهر می

 ساخته شده است.

طراحی و ساخت سکوهای 

 نفت و گاز دریایی

سکوهای نفتی میدان 

پارس جنوبی  میدان 

نفتی ابوذر  هنگام و 

 بهرگانسر

نفیت ن  یاز کشیهر در خلییج  صنایع اراساحل با عهجه به ع داد زیادی از مییادین

ای بیرای اقتصیاد کشیهر دارد. سیاخت ال یادهاارس ن درییای خیزر اهمییت ایهق

ای کیه در سیاخت آنهیا میهرد سکههای نفتی با عهجه به عکنهلهژی بسیار پیشراته

انید. در نیاز است، دستانرد بزر ی است که متشصصاک داخلی به آک دسیت یااتیه

عیرین سیکههای ند طراحی ن ساخت پیشیراتهحال حاضر، متشصصاک داخلی قادر

 نفت ن  از را که از انانری بسیار باالیی برخهردار هستند، به انجام برسانند.

 طراحی و احداث بنادر

توسعه بنادر شهید 

رجایی  بندر بوشهر  

بندر چابهار  بنادر 

متعدد شیالتی و 

 مسافری

شیمال ن جنیهب ن حمیل با عهجه به خط ساحلی طهالنی ن استراعژیک کشیهر در 

درصد از ناردات ن صیادرات کشیهر از طرییق درییا، بنیادر ن عجهییزات  90حدند 

ای برخهردار هستند. طراحی ن احیدا  بنیادر شیامل بندری کشهر از اهمیت نیژه

هیا ن سیاخت ن ها، اسیکلهشکنهای ساحلی، مهجمطال ات محیطی، طراحی سازه

هیا بنیدر در ر کشیهر عهسی ه یااتیه ن دههای اخیر دمدیریت اجرای آنها طی سال

بنیدر اصیلی بازر یانی در  11 کشهر عهسط متشصصین داخلی احدا  شده است.
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 186کنار بنادر مت دد شیبعی ن مسااری با ظراییت عشلییه ن بیار یری بییش از 

میلیهک نفر جابجیایی مسیاار، اییراک را در زمیره کشیهرهای  14میلیهک عن کاال ن 

 ست بندری قرار داده است.مهاق در حهزه عأسی

-مالکیت ناوگان بزرگ حمل

 ونقل دریایی
- 

پیما مهمتیرین نان یاک ارنند کشتی اقیانهس 200ایراک با در اختیار داشتن حدند 

دریایی منطقه را دارا است ن این مهضهع، ایراک را در زمره کشهرهای قدرعمنید در 

کشیهر ا یال در  15جیزن . همچنیین اییراک حمل ن نقل دریایی قیرار داده اسیت

هیای حمیل ن نقیل درییایی انیهاع دریانهردی جهاک است. در حال حاضر شیرکت

بر ن کانتینربر در سایزهای مشتلیف را در اختییار داشیته ن های نفتکش، الهکشتی

هیای اخییر شیرکت المللی مشغهل به ا الییت هسیتند. در سیالدر بازارهای بین

عیرین نان یاک عهجهی یااته ن مالک بیزر کشتیراعی نفتکش ایراک  سترش قابل 

 نفتکش دنیاست.

طراحی و ساخت شناور 

 دریایی
 کاوشگر خلیج فارس

عهانید پیمای ساخت ایراک است ن مییکانشگر خلیج اارس انلین کانشگر اقیانهس

 کمک مسثری در شناسایی دریاهای کشهر انجام عحقیقات میدانی باشد.

طراحی و ساخت انواع 

 زیردریایی

 زیردریایی غدیر

 زیردریایی نهنگ

 زیردریایی السابحات

 زیردریایی فاتح

هیای مهیم آک باشد که از نیژ ییهای سبک میزیردریایی غدیر در رده زیردریایی

هیا، رنیج نیانبری زیرسیطحی عهاک به چابکی الزم برای انجام سیریع مأمهرییتمی

سیسیتم هیدایت طهالنی، سهنار سایز کهچک، دسیتگاه کنتیرل  میق اعهماعییک، 

  مق اشاره کرد.های کمدستی، هیدرنلیک ن خهدکار ن قابلیت نانبری در آب

زیر دریایی نهنگ نیز دنمین زیردریایی بهمی ساخت ایراک است که مجهز به ییک 

 سیستم رادار جستجه ر سطحی ن یک دکل مشابراعی است.

مرطیهب ن ایهق سیبک  هیایایی السابحات از سیری زیردرییایییهمچنین زیردر

ااعح نیز به  نهاک زیردریایی نیمیه سینگین  527ساخت داخل است ن زیرسطحی 

 باشد.ساخت داخل است که در حال کار می

طراحی و ساخت 

 هاورکرافت

 6طرح هواناو یون، 

 پروژه تندر

هیای میهاقی اسیت کیه اسیاس آک طراحیی ن یکی از طیرح 6طرح ههانان یهنس 

باشد. طرح دیگیری کیه در ن از جنس کامزهزیت می هانای کهچک استهساخت 

باشید. ایین هانرکراایت از ایراک در بشش هانرکرااتها دنبال شده، پرنژه عندر میی

های ارعقاء ن بیه رنزرسیانی های الکترننیکی ن عسلیحاعی عحت برنامهلحاظ سامانه

-ییتقرار  رات. همچنین به عاز ی متشصصاک کشهر در حیهزه هانرکرااتهیا، ا ال

های جدیدی انجام داده ن به طراحیی ن سیاخت دن میدل هانرکراایت بیا جینس 

 اند.کامزهزیت در نمهنه نمامی ن غیرنمامی اقدام کرده

طراحی و ساخت قایق 

 پرنده
 4باور 

در  1385های پرنده به  نهاک یکی از اجزا مهیم اسیتراعژی درییایی از سیال قایق

هیای پرنیده اییراک عرین  ضه قایقجدید 4بانر اند. کشهر مهرد استفاده قرار  راته

 است که عهسط متشصصاک داخلی طراحی ن ساخته شده است.

طراحی و ساخت سکوی 

 حفاری شناور

سکوی حفاری نیمه 

 شناور امیرکبیر

سکهی حفاری نیمه شنانر امیرکبیر انلین نمهنه ن دستانرد کشهر در این زمینیه ن 

ن ت حفاری اراساحلی است. این سکه به منمهر عرین سکهها در صاز نهع پیشراته

 انجام  ملیات حفاری اکتشاای نفت ن  از در دریای مازندراک طراحی شده است.

-طراحی و ساخت سیستم

 های ناوبری دریایی

سامانه کنترل آتش 

 سطحی و هواپایه ثامن

های ضرنری یک شنانر در نبرد درییایی، قابلییت ها ن عهانایییکی از نیازها، قابلیت

های کنتیرل آعیش اسیت، کشف، رد یری ن در یر شدک با هدف به نسیله سامانه
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ها بیش از پیش در نییرنی درییایی کشیهر احسیاس لذا ضرنرت نجهد این سامانه

شد. در همین راستا، نشستین سامانه کنترل آعش سطحی ن ههاپایه ثیامن بیه می

های جدیید نیانبری تشصصاک کشهر طراحی شده ن ساخت سامانهعاز ی عهسط م

 های اخیر بهده است.یکی از دستانردهای مهم کشهر در صن ت دریایی طی سال

طراحی و ساخت سکوی 

 آپحفاری جک

آپ سکوی حفاری جک

 خزر -ایران

سیال پییش در کشیهر  20خزر، حدند  -با نام ایراک آپانلین سکهی حفاری جک

سیت برداری قرار  راته است. این در حالیساخته شده ن در دریای خزر مهرد بهره

-بیین های حفاری دریایی عنها به چند شرکتکه دانش انی طراحی ساخت دکل

 المللی در دنیا محدند است، اما ایراک عهانسته با عبش متشصصاک داخلی به دانش

هیای مشتلفیی در کشیهر ساخت این سکهها اقدام نماید ن در حال حاضر شیرکت

 عهاک طراحی ن ساخت این نهع سکهها را دارند.

های طراحی و ساخت ربات

 دریایی

و  1ROVهای نوع ربات

AUV2 

درییایی کیه عهانیایی  هایاند در زمینه ساخت انهع رباتمتشصصاک کشهر عهانسته

حرکت ن انجام  ملیات در ا ماق مشتلف دریا را دارند، دانش الزم را کسز کننید. 

های درییایی نجیهد دارد، در آینیده با عهجه به آنکه کاربردهای متنه ی برای ربات

عهاک عهانیایی سیاخت مهرد عهجه بیشتری قرار خهاهند  رات ن به همین دلیل می

ی را یکی دیگر از دستانردهای مهم صن ت دریایی بیه شیمار های دریایانهاع ربات

 آنرد.

  

های انتقال نفیت ها ن مراکز عحقیقاعی دریایی، طراحی ن نصز لهلهزمایشگاهدر کنار دستانردهای مطرح شده، عأسیس انهاع آ

طراحیی ن سیاخت عجهییزات درییایی، طراحیی ن سیاخت انیهع شینانرهای ، طراحی ن ساخت شنانرهای عنیدرن، ن  از دریا

هیای صینایع عهاک از دیگیر دسیتانردها ن عهانمنیدیرا نیز می طراحی ن ساخت انهاع حهضچه خشک ن خدماعی ن اراساحلی

 دریایی کشهر به شمار آنرد که به همت متشصصاک داخلی صهرت  راته است.

  ییییهای دانش بنیان صنایع دریاهای دانش بنیان صنایع دریاشرکتشرکت    
رد بنگیاهی ن چیه در  رصیه کیبک ملیی، بیه در جهاک سراسر رقابت امرنز، دست یااتن به مزیت رقابتی چه در  رصیه خ ی

ضرنرعی انکارناپذیر بدل شده است. ایراک نیز به  نهاک کشهری در حال پیشرات، از این قا یده مسیتثنی نیسیت ن ضیرنرت 

در  رصه ملی ن جهانی را درک کرده است. بدنک شک یکی از  هامل اساسی در دسیتیابی بیه ایین امیر،  یریپذکسز رقابت

هیای  ییری شیرکتسازی انانری است ن این مهیم در قالیز شیکلایجاد ارزش اازنده اقتصادی حاصل از نهآنری ن عجاری

هیا ن دریایی با اعشیاذ سیاسیتع دانش بنیاک انانری ن صنایستاد عهس ه در همین راستا، هرت خهاهد  رات. دانش بنیاک ص

انجیام داده های دریایی ن عأمین مهاد ن عجهییزات ایین حیهزه عهس ه انانری های مسثری در جهتعبش های هدامندبرنامه

های دانیش بنییاک درییایی، عیأثیر قابیل عیهجهی بیر اایزایش ع یداد درخصهص عهس ه شرکت است، که اقدامات انجام شده

 96شیرکت در سیه ماهیه انل سیال  42به  93شرکت در سال  12ها از به طهریکه ع داد این شرکت  اشته استها دشرکت

 باشند. بنیاک در حهزه صنایع دریایی مشغهل به ا الیت میشرکت دانش 50ن در حال حاضر نیز بیش از  رسیده است

 

                                                           
 با کنترل از راه دنر های زیرآبی. ربات1

 های زیرآبی اعهماعیک. ربات2
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 های دانش بنیان دریاییوضعیت رشد شرکت

 1397 1396 1395 1394 1393 سال

 53 42 33 17 12 تعداد شرکت

 

 
هیای در حیهزه خیهدعهجیه بیه عشصیص ن عیهاک های ا ال دانش بنیاک صنایع دریایی با همچنین، هر کدام از شرکت

اایزار میدیریت جیامع نیرم طراحیی ن عهلییدمشتلفی از جمله ساخت ن عهس ه عجهیزات مانیتهرینگ صن تی دریایی، 

آنری هیای جمیعدریایی جستجه ن نجات دریایی ن طراحی سامانه شناسایی ن ساخت ربات هایشنانرها، ساخت ربات

هیای پیشیراته عسیت ن ساخت دستگاه های دریایی دانش بنیاک، عجهیزات نجات اردی،های نفتی، عهلید رنگآلهد ی

هیای جسیتیکی  ملییات ذاری ن ساحلی، مدیریت نان اک شینانرهای درییایی، پشیتیبانی لبرداری لهلهرباعیک، نقشه

های دریایی، احدا  بنادر چنید منمیهره در سیهاحل درییایی دریایی، ناردات ن صادرات قط ات، محصهالت ن سیستم

بازنهیای  ،هیای شینانر مشیازک، عجهییزات ایمنیی مشیازککشهر، ساخت مشازک عحت اشار، طراحی ن عهلید سیستم

ن ساخت عجهیزات ارعباطی ن مشیابراعی پیشیراته ن امنیتیی، سیم زیرآبی، طراحی بار یری دریایی، ساخت حسگر بی

سیازهای پیشیراته درییایی، سیاخت اازار ن شبیهطراحی ن ساخت ادنات پیشراته نمارت عصهیری ههشمند، عهلید نرم

ن ... مشغهل به عهلیید ن  انهاع شنانرهای الزی اایبر بس ن کمزهزیتی، شنانرهای ههشمند، شنانرهای بدنک سرنشین

 .باشنددریاها ن بنادر کشهر می در حهزهارائه خدمات  یا

  سازی کشورسازی کشوروضعیت صنعت کشتیوضعیت صنعت کشتی  
هیای اخییر عهانسیته سازی ن صنایع مرعبط با آک اراز ن ارندهای زیادی را در کشهر طی کرده است ن در دهیهصن ت کشتی

هیای بلنیدی در صین ت عحمیلیی،  یامبه رشد قابل عهجهی دست یابد. ایراک در سه دهه اخیر ن به خصهص پس از جنیگ 

هیای نفتیی  راتیه عیا شینانرهای های مشتلف برداشته است ن از ساخت شنانرهای حمل ارآندهساخت شنانرها در کبس

 پیکیر اارامیاکس،هیای غیهلسنگین کبس ایاعح، کشیتیهای سنگین ن نیمهنمامی همچهک نانشکن جماراک ن زیرسطحی

-های عحقیقاعی ن ... به همت متشصصاک داخلی در کشیهر امکیاک، کشتیای اقیانهس پیمان عندرن، شنانرهشنانرهای سبک 

12
17

33

42

53

1393 1394 1395 1396 1397

1397الی 1393های دانش بنیان دریایی طی سال های وضعیت رشد شرکت
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 پذیر شده است، به طهریکه امرنزه ایراک جایگاه مهمی در حهزه ساخت ن عجهیز انهاع شنانرها در منطقه دارد.

رهای نفتکش، شینانرهای شنانن امکاک ساخت انهاع سازی کشهر عرسیم ااقی نه پیش رنی صن ت کشتی نیز در حال حاضر

در  کانتینربر، شنانرهای خدماعی ن چندمنمهره، شنانرهای صیادی، باربری، مسااربری، الیرنبی، لندینگ کراایت، نییژه ن ....

 کشهر اراهم شده است.

 

  بندیبندیجمعجمع  
در مناسیبات اقتصیادی ن  المللیی، همیهاره جایگیاه مهیم ن اسیتراعژیکیا رچه ایراک به دلیل مجارنت با سه آبراه مهیم بیین

المللی داشته است، اما با این نجهد عا پیش از انقبب در حیهزه صینایع میرعبط بیا درییا نابسیتگی شیدیدی بیه سیاسی بین

هیای خیارجی بیهد کشهرها خارجی نجهد داشت ن عقریباً عمام عهلیدات ن خدمات مرعبط با دریاهای کشهر در اختیار شرکت

راعژیک ایراک در منطقه، به خصهص به لحاظ منابع انرژی، این مهضهع یکی از نقیاب ضی ف کشیهر که با عهجه به اهمیت است

شد  اما با پیرنزی انقبب اسبمی ایراک ن دستیابی به اسیتقبل سیاسیی، حیهزه درییا نییز همچیهک بسییاری از محسهب می

دهیه از انقیبب اسیبمی، امیرنز شیاهد  یش از پیش مهرد عهجه قرار  رات، به طهریکه بیا  ذشیت چهیارهای دیگر بحهزه

باشییم کیه بیا عیبش ن همیت خهدکفایی در بسیاری از صنایع مرعبط با دریا ن قطع نابستگی بیه کشیهرهای خیارجی میی

ای ایراک اایزنده اسیت ن اییراک را در جایگیاه متشصصاک داخلی حاصل شده است ن این امر بر عثبیت قدرت ن جایگاه منطقه

عبش، اقتدار ن خهدکفایی اییراک در حیهزه صینایع  رن،اظ عهلید  لم در حهزه دریا قرار داده است. از ایننشست منطقه به لح

ها ن مشکبت داخلیی ، که با نجهد عمام محدندیتعرین دستانردهای انقبب اسبمیبه  نهاک یکی از مهم عهاکمیرا دریایی 

 ار آنرد. ن خارجی با عکیه بر عهاک داخلی حاصل شده است، به شم

-   

 

 

 

 


