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  چكيده
عمري نزديك به سه دهه دارد. كشورهايي كه توسعه پايدار  ،ها در اقتصاد ها، درياها و درياچه توجه به اهميت اقيانوس

اند رشد اقتصادي بااليي را در اين مناطق و در كل كشور تجربه  اند، توانسته هاي خود قرار داده سواحل را در راس سياست
سازد. به  ممكن ميكنند. اقتصاد مناطق ساحلي يكي از مهمترين ابزارهايي است كه امكان مقايسه و بررسي روند توسعه را 

همين دليل در بسياري از كشورها از معيارهاي اقتصادي به عنوان برآورد اهميت منابع طبيعي در اقتصاد ملي كشور استفاده 
كه ارائه  طوري هب ،شود. توليد آمارهاي دريايي در كشورهاي توسعه يافته حاكي از اهميت اين بخش در اقتصاد دارد مي

ها در اين كشورها، موجب افزايش روند توسعه مناطق دريايي شده  مشاركت درياها و اقيانوسگزارشاتي در خصوص سهم 
است. در ايران نيز با توجه به اهميت درياها در اقتصاد كشور هدف اين است كه در اين مطالعه براي نخستين بار سهم اين 

 دور از ساحل،ز اقتصاد ايران با احتساب نفت مشاركت محاسبه گردد. نتايج مبين اين است كه سهم اقيانوس و درياها ا
 درصد است. 16/1 حدود درصد و بدون احتساب نفت 07/2رقمي حدود 

  .ساحلي، ايران هاياستاناقتصاد اقيانوس، اقتصاد ساحلي، توليد ناخالص داخلي، سهم اقتصاد  :كلمات كليدي
  

  
  مقدمه. 1

هاي افرايش درك ساكنين، گردشگران و  يكي از راه
هاي  سياستگذاران از مناطق ساحلي از طريق اقتصاد است. سياست

اقيانوسي و ساحلي بر نحوه زندگي مردم تاثيرگذار است. از طرف 
ديگر نوع زندگي ساحل نشينان خود بر منابع طبيعي ساحلي و 

ها يا  اين منابع و خسارتدريايي اثر داشته و وجود يا عدم وجود 
بهبودهاي آن نقش مهمي را در زندگي مردم دارد. بنابراين نوع 
نگرش و سياستگذاري دريايي در يك چرخه بر اقتصاد ساحلي و 

كشور ايران با دارا بودن حدود  محيط زيست دريايي موثر است.
كيلومتر نوار ساحلي در شمال و جنوب كشور (با احتساب  5800

ون جزاير ايران در خليج فارس و درياي عمان) كه در محيط پيرام
دهد، در بين  درصد از مرزهاي كشور را تشكيل مي 40حدود 

كشور مستقل و مشرف به دريا و اقيانوس در دنيا، رتبه  182
). World Resources Institute, 2000چهلم را داراست (

د، آزاد برخوردارن هايآبكشورهايي كه از نعمت همجواري با 
سعي در بيشترين استفاده از اين پتانسيل خدادادي در توسعه 
اقتصادي نواحي ساحلي خود دارند. با توجه به كاربرد متنوع 

هاي گوناگوني نيز در اين رابطه شكل گرفته و  اقيانوس، فعاليت
هاي دريايي در سالهاي اخير به شدت مورد توجه  اهميت فعاليت

ياري از مناطق ساحلي صنايع ها قرار دارد. زيرا در بس دولت
گيري  اند. در همين راستا اندازه دريايي موتور رشد اقتصادي شده
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كمي اين مشاركت در اقتصاد ملي كشورها براي حدود سي سال 
كه به يكي از مهمترين مباحث در حوزه اقتصاد اقيانوس  است

  تبديل شده است.
مورد  در اقتصاد ملي هر كشور 1سهم مشاركت اقتصاد اقيانوس

عالقه اقتصاددانان و سياستگذاران است. مطالعات مختلفي به 
هاي دريايي در اقتصاد كشورها مانند بخش  اثرگذاري اهم فعاليت

سازي و  حمل و نقل دريايي، گردشگري دريايي، صنعت كشتي
اند، ولي مجموع سهم اين  ساير صنايع مهم در اين شاخه پرداخته

العات محدودي بررسي شده است. ها در كل اقتصاد در مط فعاليت
هاي اقيانوسي، طبق مطالعات  بندي فعاليت در خصوص رتبه

هاي دريايي در كل دنيا، بخش  صورت گرفته براي فعاليت
گردشگري و حمل و نقل دريايي بزرگترين سهم را در بين كليه 

هاي اقيانوسي و ساحلي در اقتصاد اقيانوس دارند.  فعاليت
مثل ماهيان، نفت و گاز، كشتيراني، ساخت همچنين منابع ديگري 
هاي ساحلي نيز از رتبه بااليي نسبت به بقيه  قايق و ساير فعاليت
). اما آنچه كه World Marine Market, 2005برخوردار هستند (

نمايد، تعيين سهم كل  مقاله حاضر را از ساير مطالعات متمايز مي
لي ايران است. اقتصاد اقيانوس و اقتصاد ساحلي در اقتصاد م

چنين سهمي براي كشورهاي توسعه يافته و برخي كشورهاي در 
حال توسعه محاسبه شده است ولي براي ايران اولين بار است كه 

شود. در اين راستا ابتدا  اين نسبت در توليد و اشتغال گزارش مي
در بخش دوم، به تعريف مفاهيم مهم در اين مقاله پرداخته خواهد 

هاي  خش سوم، اجماع كلي در انتخاب فعاليتشد و سپس در ب
گردد.  اقتصادي دريايي بر اساس مطالعات منتخب در دنيا ارائه مي

ساحلي ايران با  هاياستاندر بخش چهارم وضعيت اقتصادي 
ارائه معيارهايي مانند توليد و اشتغال بررسي شده و در بخش 

ايران پرداخته  تحليل نتايج به ارائه سهم اقتصاد اقيانوس در اقتصاد
گيري خواهيم  بندي و نتيجه خواهد شد. در انتها نيز به جمع

  پرداخت.

 اقتصاد اقيانوس و اقتصاد ساحلي. 2

نقش مهم اقتصاد اقيانوس و اقتصاد ساحلي در كشورهايي كه 
ي آزاد قرار دارند، انكارناپذير آب هاها و  در مجاورت اقيانوس

است. مطالعاتي كه در خصوص نقش اقتصاد اقيانوس در اقتصاد 

——— 
1 ocean economic. 

هاي منابع  اند كه روند و سيكل ملي انجام شده به اين نتيجه رسيده
 Kildowتوانند بر روند اقتصاد ملي تاثيرگذار باشند ( دريايي مي

and McIlgorm, 2010اين مسئله اهميت بررسي و پايش .( 
كند. بر اساس  اقتصاد اقيانوس و اقتصاد ساحلي را دو چندان مي

 "برنامه ملي اقتصاد اقيانوس امريكا"مطالعه جامع سازمان 
)NOEPترين تعريف مورد پذيرش  ) تعاريف زير به عنوان جامع

  ).Colgan, 2004قرار گرفته است (
هاي اقتصادي كه بصورت مستقيم يا  اقتصاد اقيانوس: فعاليت

هاي بزرگ) به عنوان داده و يا ستقيم از اقيانوس (و يا درياچهغيرم
كنند و به اقيانوس متكي هستند و يا از نظر  مواد اوليه استفاده مي

جغرافيايي در سطح و يا زير اقيانوس قرار دارند، جزو اقتصاد 
شوند. اقتصاد اقيانوس تابعي از صنعت و  اقيانوس محسوب مي

  مكان است.
هاي اقتصادي كه در ساحل و يا  كليه فعاليت اقتصاد ساحلي:

شود در زمره اقتصاد ساحلي به حساب  نزديك به آن انجام مي
هاي صورت گرفته در  آيد. اقتصاد ساحلي شامل كليه فعاليت مي

منطقه ساحلي است و بنابراين جمع اشتغال، دستمزد و ستانده 
  گيرد. داخل منطقه را در بر مي

كديگر نيستند و اقتصاد ساحلي به دليل اين دو واژه هم معني ي
اينكه فعاليتهاي بيشتري را شامل است، بسيار بزرگتر از اقتصاد 

به درك بهتر اين دو مفهوم كمك  1باشد. شكل  اقيانوس مي
  كند. مي

  
 ,Kildow and McIlgorm( و اقتصاد ساحلي يمقايسه اقتصاد اقيانوس :1شكل 

2010(  

 درياييهاي  بندي فعاليت دسته. 3

گام اول در برآورد جايگاه اقتصاد اقيانوس در اقتصاد ملي، 
هاي اقتصادي دريايي است. از بين كليه مطالعات  شناخت فعاليت

انجام شده در اين خصوص، اجماعي در خصوص تعريف اين 
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ها ارائه شده است. با توجه به تنوع تعاريف در بين كشورها،  فعاليت
  هاي دريايي عبارت است از: فعاليتديدگاه كلي در تعريف 

  قسمتي از اقتصاد اقيانوس هستندصنايعي كه.  
 هاي استفاده شده در حسابداري ملي صنايع دريايي بر اساس داده 
 هاي اقتصاد كه مربوط به اقيانوس،  تخمين سهمي از فعاليت

 .دريا و يا ساحل است
 ن هاهاي تخميني (اشتغال، مك ثبت هزينهĤد ي اشتغال، دستمز

 وري) در اقتصاد ملي و بهره
 رد رسمي دولت با اطالعات موجود از صنايعمقايسه برآو 

)Kildow and McIlgorm, 2010( 
مطالعات مهم و گونه دريايي در اين  هاي فعاليتشناسايي 

 اي بيشتري در متون دارد. برايه مشكل است و نياز به بررسي
ي دريايي، معادن ها مثال، استفاده تنها از حسابداري ملي، سازه

بندي ماهيان در امريكاي شمالي از دو نظر مشكل  ساحلي و طبقه
  داشت:

ها به دليل طيف وسيعي از  هاي كافي در بخش ) نبود داده1
هاي ساحلي و ناسازگاري گزارشات از صنايع  فعاليت

  ماهيگيري 
) عدم قدرت تشخيص پايه دريا يا پايه خشكي بودن برخي 2

اطالعات موجود. با توجه به مشكالتي كه براي ها از  فعاليت
هاي محقق  تخمين اين رقم وجود دارد و ممكن است محدوديت

از موارد ديگري نيز باشد، كلگان اصول زير را براي هماهنگي 
 بين مطالعات ارائه داده است:

  سطح از بايد ها داده ،مكان ها و صنايع بين بودنقابل مقايسه 
 سازگاري) هااستان يا(مناطق  اياالت بين در و محلي به ملي

 ساير با بايد قسمت يك در محاسبه مقياس. باشند داشته
  .باشد هماهنگ ها قسمت

 مقياس نظر از بايد ها داده زمان، نظر از بودن مقايسه قابل 
 ساير با و زمان طول در بتوان تا باشند هماهنگ زمان

 .گيرد قرار مقايسه مورد مطالعات
 ر اين مطالعات بايد از روشي استفاده شود كه د تكرار، قابليت

در آينده ساير محققين نيز بتوانند آن را مجددا تكرار نمايند تا 
 هاي سري زماني توليد كرد. بتوان داده
اي كه توسط كشورهاي آسيايي اقيانوسيه عضو  در مطالعه

APEC  ،صنعت را به عنوان صنايع مهم مناطق  9انجام شده است
بندي انجام  ساير طبقه 1اند. در جدول  و معرفي كرده خود شناخته

  شده در مطالعات نيز آورده شده است.

از شش مطالعه ملي  APECاقيانوس توسط  اقتصادهاي صنايع  ) بخشa( :1جدول 
دست آمده از شش اقتصاد  هبندي ب هاي اقتصاد اقيانوس و طبقه ) بخشbمختلف، (

 )Kildow and McIlgorm, 2010( المللي مختلف بين
)a(

 (معادن) گاز و نفت
 )زنده(منابع  پروري آبزي/ ماهيگيري
 )كشتي و قايق ساخت و دريايي نقل و(حمل  كشتيراني
 دولت/  حفاظت
 دريايي هاي سازه

 دريايي (خدمات تفريحي) يگردشگر
 (لوازم) ساز و ساخت
 دريايي  خدمات
 دريايي تحقيقات و آموزش

)b( 
  دريا داخل معادن

  دريا داخل گاز و نفت
 ماسه و شن

  تجاري -زنده منابع
  ماهيگيري ورزش و دريايي تفريحات

 پروري آبزي
 دريايي نقل و حمل
 بنادر
  دولت/ حفاظت/ امنيت

 زيست محيط از حفاظت
 دريايي هاي سازه

  تفريحات و گردشگري
 تفريحي سواري قايق/ كشتي با سفر

  دريايي لوازم/ دريايي صنايع
  كشتي و قايق ساخت

 كشتي و قايق نگهداري
  دريايي خدمات

  تكنولوژي/ دريايي علوم
  دادن نجات و امنيت
 )حركت(هزينه  مرور و عبور

  دريايي تحقيقات و آموزش
 و تربيت  تعليم

 

صورت جامع از طرف  ها به  بندي الزم به ذكر است كه اين طبقه
هاي هر كشور،  كشورها پذيرفته شده است، ولي با توجه به سياست

هاي  ها حذف شده و ساير فعاليت ممكن است تعدادي از اين فعاليت
عنوان مثال براي كشورهايي كه در بخش  دريايي به آن اضافه گردد. به

هاي  يت زيادي دارند، ممكن است زيربخشگردشگري دريايي فعال
ديگري نيز به آن اضافه شود و يا در كشورهايي كه ماهيگيري و 

آيد، تعداد  به حساب مي آن هاترين فعاليت دريايي  پروري عمده آبزي
  شود.  هاي اين بخش به تفصيل بيان مي فعاليت

  پيشينه تحقيق . 4

كشور بيشتر در محاسبه سهم اقتصاد اقيانوس در كل اقتصاد 
شود. با توجه به اهميت باالي  بين كشورهاي پيشرفته ديده مي

درياها هم از نظر اقتصادي و هم از نظر سياسي و نظامي، توجه 
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گيرد. در ادامه به چند مطالعه  اي به اين مناطق صورت مي ويژه
هم راستا با مطالعه حاضر است،  هاآنتحقيق  روشمنتخب كه 

  شود. ذكر مي
ا: اقيانوس و اياالت ساحلي آمريكا مشاركت زيادي در آمريك

اقتصاد اين كشور دارند. آمارهاي اين كشور در بخش دريايي به 
شود: اقتصاد اقيانوس كه شامل كليه  دو قسمت تقسيم مي

هاي مرتبط با اقيانوس در داخل آب و سواحل اياالت  فعاليت
هاي  يتباشد و اقتصاد ساحلي كه شامل كليه فعال ساحلي مي

بندي جغرافيايي است.  اقتصادي مستقر در سواحل بر اساس تقسيم
هاي  بنابراين آمار اقتصاد ساحلي اين كشور شامل كليه فعاليت

سواحل اعم از دريايي و غيردريايي بوده و اقتصاد اقيانوس شامل 
). Kildow et al., 2009هاي اقتصادي صرفا دريايي است ( فعاليت

سهم مشاركت اقتصاد اقيانوس در آمريكا  رقم گزارش شده براي
 زيرابسيار كوچكتر از سهم اقتصاد ساحل در اين كشور است 

منظور از اقتصاد ساحل در مطالعات اقتصادي آمريكا، هرگونه 
تواند پايه  فعاليت اقتصادي مستقر در زون ساحلي است كه مي

  دريايي و يا غيردريايي داشته باشد. 
قيانوسي در كشور چين به سه دسته چين: بطور كلي صنايع ا

  شوند: تقسيم مي
  صنايع اصلي و مركزي اقتصاد اقيانوس -1
  صنايع جانبي و حمايتي صنايع اقيانوسي -2
  هاي اقتصادي وابسته به اقيانوس  فعاليت -3

صنعت  12دسته اول شامل صنايع اصلي دريايي بوده كه شامل 
ت دريايي، هستند. دسته دوم صنايع حمايتي شامل تحقيقا

آموزش، مديريت و صنايع خدماتي است و دسته سوم 
هاي اقتصادي است كه به نوعي به اقيانوس و دريا  فعاليت

و  1وابستگي دارند. از جمع دسته اول و دوم بخش صنايع دريايي
گيرد كه جمع  بخش سوم نيز اقتصاد مرتبط با اقيانوس شكل مي

شود  ناميده ميطور كلي اقتصاد اقيانوس  اين سه قسمت به
)Rongzi, 2009.(  

نيوزلند: در نيوزلند نيز براي بررسي ميزان اهميت اقتصاد دريا 
طور  در توليد ناخالص داخلي با استفاده از اطالعات صنايعي كه به

بررسي اين مسئله   كنند به مشخص از محيط دريايي استفاده مي
 Statistics New Zealand’s Environmentalپرداخته شده است (

——— 
1 marine industry. 

Statistics, 2008 بنابراين طبق تعريف، ميزان مشاركت دريا در .(
  اين كشور بيانگر اقتصاد اقيانوس است.

هاي صنايعي  استراليا: در مطالعه انجام شده در استراليا، داده
عنوان صنايع دريايي  مورد محاسبه قرار گرفته است كه به

با محيط  آن هاابطه بندي بر اساس ر اند و اين طبقه بندي شده طبقه
دريايي است خواه استفاده از منابع دريايي مثل صيد تجاري، نفت 
و گاز داخل دريا و يا خواه ارائه خدمات بواسطه حمل و نقل 
دريايي مثل كشتيراني و صنايع بندري و ساحلي باشد. همچنين 

هاي ناشي از محيط دريايي مثل گردشگر دريايي نيز لحاظ  مزيت
  ).The National Oceans Office, 2004شده است (

انگلستان: در انگلستان براي تعريف اقتصاد اقيانوس 
هايي را كه شامل كاركردن روي دريا و يا داخل دريا است،  فعاليت

هايي كه شامل توليد كاالها و كنند. همچنين فعاليت لحاظ مي
هاي دريايي سرو كار  صورت مستقيم با فعاليت خدماتي باشد كه به

  ).Pugh and Skinner, 2002اند ( ارند نيز حساب شدهد
فرانسه: در كشور فرانسه در هر دو قسمت توليد و اشتغال 

كه نيمي  طوري عمده سهم مربوط به صنعت گردشگري است، به
از اقتصاد دريايي مديون صنعت گردشگري است. نيمه ديگر بين 

ايي، شود كه عبارتند از: بخش غذاهاي دري صنعت تقسيم مي 5
حمل و نقل دريايي، ساخت و تعمير و نگهداري كشتي و قايق، 
صنايع نفتي داخل دريا و بخش عمومي كه عمده آن نيروي دفاعي 

 ).Kalaydjian, 2005و نيروي دريايي فرانسه است (
هاي اقيانوسي در ايران آن  ايران: در اين مقاله منظور از فعاليت

ي دريا و اقيانوس انجام  هايي است كه بر پايه دسته از فعاليت
پذيرد. با توجه به عدم آمار و اطالعات دقيق در بخشهاي دريايي، 
عمده صنايع گزارش شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران 
عبارتند از صيد و صيادي و آبزي پروري، كشتيراني و حمل و 
نقل آبي، نفت و گاز دور از ساحل، گردشگري دريايي و ساخت 

  زم دريايي (كشتي سازي).و ساز لوا
ملي محاسبه شده و  هايحسابمعيارهاي بازاري كه در 

شود، براي برآورد ميزان مشاركت اقتصاد اقيانوس و  گزارش مي
شود. اين معيارها شامل دستمزد،  اقتصاد ساحل بكار گرفته مي

اشتغال و توليد است كه با توجه به توسعه يافتگي در توليد 
هاي دريايي در كشورهاي مختلف ممكن است همه اين  داده

بصورت تفكيك شده براي  آن هامعيارها و يا برخي از 
هاي دريايي موجود باشد. عالوه بر مطالعاتي كه از  فعاليت
هاي  اند، برخي مطالعات ارزش هاي بازاري استفاده كرده شاخص
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غيربازاري يا ارزش كاالها و خدماتي كه در بازار داد و ستد 
اند. اين مطالعات براي  شوند را نيز در محاسبات در نظر گرفته نمي

ي خاص و با توجه به اهداف تعريف شده در پروژه Ĥن هاكم
شود و ميزان بودجه و زمان صرف شده ممكن است  انجام مي

اي اختصاص يابد. ارزش اين منابع  صورت تصادفي براي منطقه به
هاي مانگرو،  هاي مرجاني، جنگل هاي آبسنگ سامانه مانند بوم

ري از منابع ، سواحل و بسياب هابسترهاي علف دريايي، تاآل
شود ولي جزو  طبيعي ديگر در حساب ملي گزارش نمي

هاي زيست محيطي كشورها قرار دارد. با توجه به اينكه  دارايي
مطالعات ارزشگذاري منابع طبيعي در ايران محدود است، در اين 
مقاله لحاظ نشده است. آمريكا اولين كشوري است كه ارزش 

را نيز در سهم مشاركت  محيطي خود هاي زيست اقتصادي دارايي
  اقيانوس و دريا از اقتصاد ملي خود وارد كرده است.

  ساحلي در ايران هاياستانبررسي شرايط اقتصادي . 5

كيلومتر مرز آبي با  750كشور ايران عليرغم برخورداري از 
كيلومتر خط ساحلي با خليج  2250درياي خزر در شمال و 

كالت مختلفي را در فارس و درياي عمان در جنوب كشور، مش
 هاياستان). Pak and Farajzadeh, 2007كند ( اين نواحي تجربه مي

ساحلي ايران شامل هفت استان است كه چهار استان در مناطق 
ساحلي جنوب شامل سيستان و بلوچستان، هرمزگان، بوشهر و 
خوزستان قرار دارد و سه استان گيالن، مازندران و گلستان در 
مناطق ساحلي شمالي مستقر هستند. از نظر درجه توسعه يافتگي 

 هاياستانن گفت چهره توا ساحلي مي هاياستانو رشد اقتصادي 
  شمالي و جنوبي فاصله زيادي با يكديگر دارند.

درصد از جمعيت ايران  11حدود  1385طبق سرشماري سال 
درصد از جمعيت كشور در  9ساحلي جنوبي و  هاياستاندر 
ساحلي شمالي كشور ساكن هستند. اين درحالي است  هاياستان

ن ساحلي جنوبي تعلق درصد از خاك ايران به چهار استا 5/20كه 
درصد از كل  5/3ساحلي شمالي تنها  هاياستانداشته و مساحت 

از توليد ناخالص داخلي  هاناخاك ايران است. از نظر سهم اين است
ساحلي جنوبي از توليد  هاياستانسهم  1388كشور نيز در سال 

درصد و  58/15ناخالص داخلي اقتصاد ملي با احتساب نفت معادل 
 41/7ساحلي شمالي رقمي معادل  هاياستانم براي همين سه

ساحلي جنوبي از  هاياستانكه سهم  درصد است. در صورتي
درصد و  61/11اقتصاد ملي ايران بدون احتساب نفت رقمي معادل 

 38/9ساحلي شمالي بدون احتساب نفت حدود  هاياستانسهم 
هاي  درصد بوده است (مركز آمار ايران، ستانده رشته فعاليت

  ).1388اقتصادي كشور به تفكيك استان، 
درصد از جمعيت ايران  20توان گفت در ايران  طور كلي مي به
درصد از  24ساحلي ساكن هستند كه اين مناطق  هاياستاندر 

از توليد  هاآنمساحت كشور را به خود اختصاص داده و سهم 
درصد و بدون  23ناخالص داخلي كشور با احتساب نفت حدود 

درصد است. به عنوان مقايسه  21احتساب نفت رقمي در حدود 
درصد از جمعيت اين كشور در اياالت ساحلي  81در امريكا 

درصد از توليد ناخالص ملي اين كشور توسط  83و  ساكن هستند
) كه Kildow et al., 2009شود ( اقتصاد اياالت ساحلي خلق مي

بيانگر پتانسيل باالي مناطق ساحلي در توسعه اقتصادي و نقش 
در اقتصاد كشورهايي است كه از نعمت همجواري  هاآنچشمگير 

 هاياستانهاي دريايي در  تنوع فعاليت آزاد برخوردارند. هايآببا 
شمالي و جنوبي تا حدودي با يكديگر تفاوت دارد. آب و هواي 

ست. ا باال هااستانشمالي معتدل بوده و تراكم جمعيت اين  مناطق
برعكس در جنوب كشور هوا مانند ساير مناطق استوايي گرم و 
خشك است. همين مسئله موجب شده است جمعيت ساكن در 

دليل وجود  صورت پراكنده باشند. به اين مناطق بسيار كم و به
ا) و دسترسي عمده منابع كاني در جنوب كشور (در خشكي و دري

آزاد، عمده صنايع مستقر در جنوب ايران  هايآباين مناطق به 
ي صنايع در  صنايع مرتبط با نفت و گاز و كشتيراني است و عمده
  است. هاآنشمال كشور شيالت و گردشگري و صنايع وابسته به 

تر شامل طور كامل ساحلي جنوبي ايران به هاياستانصنايع 
سازي و توليد قطعات، حمل و نقل دريايي،  سازي، كشتي قايق

، شيالت و هاآنساخت اسكله و بندر و خدمات مربوط به 
پروري، صنايع غذايي فرآوري مواد غذايي دريايي است.  آبزي

خرده صنايع اين ناحيه عبارتند از گردشگري دريايي و تفريحات 
  يايي.دريايي، صنايع دريايي و تحقيقات در

هاي اقتصادي مناطق ساحلي شمال شامل شيالت و  فعاليت
آبزي پروري، توليد و پرورش ماهيان خاوياري، گردشگري 
دريايي و فرآوري محصوالت دريايي است و خرده صنايع اين 
منطقه برخي صنايع دريايي، كشتيراني و خدمات بنادر و اسكله 

شمالي  هاياستان هاي مهم  هستند. گردشگري يكي از فعاليت
كه اين صنعت جز در چند منطقه محدود در جنوب  است در حالي

كشور، عليرغم پتانسيل باالي اين مناطق از رونق كافي برخوردار 
  نيست. 
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ميزان مشاركت اقتصاد اقيانوس و ساحلي در اقتصاد ملي . 6
  ايران

ارائه معيارهاي اقتصادي براي بررسي ميزان مشاركت اقتصاد 
حلي براي كشورها با توجه به نوع تعريف هر كشور اقيانوس و سا

شود. ولي  هاي دريايي آن كشور تعريف مي و ميزان و تنوع فعاليت
در يك تعريف كلي و به جهت قابل مقايسه بودن نتايج ميان 

شود، ميزان سهم  هايي كه گزارش مي كشورها، مهمترين شاخص
م اشتغال از هاي دريايي از توليد ناخالص ملي كشور، سه فعاليت

كل شاغلين كشور و ميزان درآمد هر بخش در مقايسه با كل 
است. با توجه به اينكه تفكيك  هاآندرآمد ملي و برآورد سهم 

آمارها به قسمتهاي دريايي و غيردريايي هنوز در آمارگيري ايران 
بندي و يا  شود، الجرم براي استفاه از آمار بايد از دسته لحاظ نمي
المللي و مورد قبول مراجع اقتصادي استفاده  ينهاي ب كدبندي

 ISICبندي، كدهاي صنعتي  هاي طبقه نمود. يكي از اين سامانه
بندي كليه  بندي مرجع براي طبقه يك طبقه ISICاست. 
تدوين و مورد تائيد  1948در سال  است كههاي اقتصادي  فعاليت

اقتصادي سازمان ملل متحد   و تصويب كميسيون اجتماعي و
 .رارگرفته استق

در خصوص درآمد و توليد ناخالص ملي ايران با توجه به 
آمارهاي بانك مركزي كه بصورت گروه بندي اعالم ميشود، سهم 

كه عمده سهم توليد دريايي محاسبه شده است. با توجه به اين
اقتصاد اقيانوس ايران را بخش نفت و گاز دور از ساحل تشكيل 

براي ايران با در نظر گرفتن اين صنعت دهد، نتايج محاسبات  مي
دليل عدم  و بدون آن گزارش خواهد شد. الزم به ذكر است كه به

هاي اقيانوسي و ساحلي، رقم بدست آمده  ارائه آمار كليه فعاليت
تقريبي بوده كه اين موضوع اهميت توليد آمارهاي دريايي را نشان 

  دهد. مي
اشتغال توسط مركز در قسمت  شدهدر اين مقاله آمار ارائه 

 ISIC امانهها و س در قالب تعداد نفر كاركن در كارگاه رانيآمار ا
 التيكه توسط سازمان ش التيدر بخش ش نيتعداد شاغل واست 

  است. شده اضافه آن به زين شود، يگزارش م رانيا
 هزار 572 معادل يرقم نفت گروه ناخالص ديتول و درآمد

 از يناش درصد 10 حدود رقم نيا از كه است الير ارديليم
منتشره از  يها (گزارش است ساحل از دور گاز و نفت استخراج

ناخالص  ديمقاله ده درصد از تول نيدر ا نينفت فالت قاره). بنابرا
 نيگروه نفت و ده درصد از اشتغال گزارش شده در ا يداخل

بخش نفت در نظر گرفته  ييايعنوان سهم مشاركت در بخش، به
ناخالص كل رستوران و هتلداري نيز  ديتول قسمت درشده است. 
شمالي و جنوبي از كل  هاياستانشود با توجه به سهم  فرض مي

دليل درياها ايجاد شده  گردشگري در ايران نيمي از اين ارزش به
هاي دريايي با توجه به  باشد. نتايج كل توليد و درآمد در بخش

  آورده شده است. 2آمار موجود در جدول 

  1388، سال جاريي دريايي به قيمت ها فعاليتو توليد ناخالص ملي  درآمد :2دول ج
  ميليارد ريال  گروه فعاليت رديف

  205,57  درصد از ارزش كل توليد ناخالص ملي گروه نفت) 10گروه نفت ( 1
  367,13  گروه ماهيگيري 2
  024,34  درصد از كل ارزش رستوران و هتلداري) 50رستوران و هتلداري ( 3
  684,25  حمل و نقل دريايي 4

  289,130 جمع كل
  797,287,6  توليد ناخالص ملي ايران

  درصد 07/2  سهم توليد و درآمد اقتصاد اقيانوسي و ساحلي (با احتساب نفت)
  درصد 16/1  سهم توليد و درآمد اقتصاد اقيانوسي و ساحلي (بدون احتساب نفت و گاز دور از ساحل)

هاي اقتصادي كشور و محاسبات  ملي، ستانده رشته فعاليت هايحسابمنبع: مركز آمار ايران، جداول 
  تحقيق

دليل  بايد توجه داشت كه در قسمت آمار توليدات صنعتي به
اينكه در آمار ارائه شده در ايران، توليدات صنايع دريايي 

توان گفت سهم واقعي  شود، مي نمي گزارشصورت جداگانه  به
درصد است.سهم اشتغال  5/1دريا در اقتصاد ايران حداقل معادل 

گزارش شده  3هاي دريايي در ايران نيز در جدول  در فعاليت
   است.

  1387ي اقيانوسي و ساحلي در ايران، سال ها فعاليتاشتغال در  آمار :3جدول 
نوع فعاليت 

 ISICكد 
شاغلين تعداد   نام فعاليت

  (نفر)
  067,174  هاي خدماتي وابسته صيد و پرورش و تكثير حيوانات آبزي و فعاليت 050
  234 توليد ساير تجهيزات حمل و نقل 35
  39 توليد و تعمير انواع وسايل نقليه آبي 351
  15  توليد و تعمير انواع كشتي 3511
  24  توليد و تعمير انواع قايق و ساير شناورها بجز كشتي 3512
هاي خدماتي جنبي استخراج نفت  استخراج نفت خام و گاز طبيعي و فعاليت 11

  و گاز به استثناي بررسيهاي اكتشافي 
4000  

  379,178 جمع كل
  395,476,20 تعداد كل شاغلين

  درصد 1كمتر از    يو ساحل يانوسياشتغال اقتصاد اقسهم
  1387بر حسب طبقه بندي فعاليت، سال منبع: مركز آمار ايران، شاغلين كارگاههاي صنعتي 

شود، سهم اشـتغال   مالحظه مي 3طور كه از جدول  همان
در صيد و صـيادي بـاالترين رقـم را دارد. صـيد و صـيادي      

دليل كاربر بودن نسبت به صنايع سرمايه بر، گزينه مناسـب   به
سـاحلي اسـت. پـس از آن     هاياستانبراي ايجاد اشتغال در 

حمـل و نقـل   صنايع نفت و گاز و سـپس توليـد تجهيـزات    
  دريايي رتبه سوم را داراست.
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  تحليل نتايج. 7

براي درك بهتر جايگاه ايران در استفاده از اين پتانسيل 
پردازيم. با  اقتصادي به مقايسه نتايج ساير كشورها با ايران مي

وحدت رويه در ارائه توجه به اينكه كشورهاي دريايي از 
گزارشات سهم مشاركت اقتصاد اقيانوسي از اقتصاد ملي 

توان از كشورهايي كه از (متدلوژي)  برخوردار نيستند، تنها مي
تحقيق شبيه به مطالعه حاضر دارند، بهره جست. بنابراين 
كشورهايي مانند استراليا، كانادا، فرانسه، نيوزلند، انگلستان و 

اند. مقايسه بين  شورهاي منتخب آورده شدهعنوان ك آمريكا به
براي نشان دادن  2010اي در سال  كشورهاي فوق در مقاله

وضعيت كشورها نسبت به يكديگر و همچنين اهميت درياها و 
 Kildow andها در اقتصاد كشور به چاپ رسيده است ( اقيانوس

McIlgorm, 2010 آورده شده است.  4). نتايج در جدول  

  منتخباقيانوس در اقتصاد كشورهاي اقتصاد  مشاركتم سه :4جدول 
ترتيب كشورها بر 

 سهم از توليد ناخالص داخلي  نويسندهسال مطالعه  اساس طول خط ساحلي

GDP% ازKildow et al. 2/1  2009امريكا*)2(
GVA% ازAllen 6/3 2004استراليا)6(
GDP% ازRongzi 87/9 2008 ) چين11(
GDP% ازPugh 2/4 2002انگلستان)16(
GDP% ازStatistics NZ 9/2 2006) نيوزلند17(
GDP% ازKalaydjian et al. 2/1 2008) فرانسه33(
GDP% از07/2    2010 ) ايران40(

 Kildow and McIlgorm, 2010منبع: گزارش كشورها در خصوص سهم مشاركت درياها در اقتصاد ملي و
 ).2000داخل پرانتز رتبه كشورها از نظر طول خط ساحلي است (موسسه منابع جهان، سالارقام*
  

طور متوسط  شود، به مالحظه مي 4طور كه از جدول  همان
كشورهايي كه از طول خطوط ساحلي بااليي برخوردارند، اقتصاد 
اقيانوس با سهم مشاركت باالتري هم در اقتصاد ملي دارند. 
جايگاه كشور ايران در مقايسه با كشورهاي ديگر در شرايط 

توان گفت  متوسط قرار دارد. ولي در مقايسه با كشور چين مي
ساحلي پتانسيل خلق درآمد تا چهار برابر مقدار كنوني  هاياستان

ريزي و مديريت مناطق  را دارند كه براي حصول اين نتيجه برنامه
ساحلي ضروري است. سهم اقيانوس در اقتصاد ملي كشور 
امريكا حدود يك درصد است ولي بايد اشاره كرد كه سهم اقتصاد 

 ,.Kildow et alدرصد است ( 83ساحل در اين كشور حدود 

). البته الزم به ذكر مجدد است كه اقتصاد ساحلي لزوما 2009
هاي بر پايه دريا نيستند، بلكه طبق تعريف در آمريكا هر  فعاليت

يابي در منطقه ساحلي واقع شده  فعاليت اقتصادي كه از نظر مكان
شود. با اين وجود اين رقم بيانگر  باشد، در اين سهم آورده مي

هاي  مناسب براي توسعه همه جانبه فعاليتزمينه اقتصادي 
  دهد.  اقتصادي در مناطق ساحلي را نشان مي

كه رقم نفت و گاز داخل دريا  طبق نتايج در ايران در صورتي
از اين ميزان كسر شود، سهم اقيانوس و دريا در اقتصاد ايران 

  درصد خواهد شد.  16/1رقمي حدود 
هاي  ي ديگر از شاخصميزان اشتغال در صنايع دريايي نيز يك

) ارائه 5مهم در مقايسه بين كشورها است. اين مقايسه در جدول (
  شده است. 

  مقايسه اشتغال در صنايع دريايي بين كشورهاي منتخب :5جدول 
ترتيب كشورها بر 

 ميزان اشتغال  نويسنده سال مطالعه  اساس طول خط ساحلي

 ميليون نفر 2بيش از  .Kildow et al  2009امريكا*)2(
 هزار نفر شاغل Allen 253 2004استراليا )6(
% از كل جمعيت شاغلRongzi 67/13 2008) چين11(
 هزار نفر شاغل Pugh 105 2002 انگلستان)16(
 هزار نفر شاغل Statistics NZ 50 2006نيوزلند)17(
  هزار نفر شاغل Kalaydjian et al. 500 2008فرانسه)33(

   2010  ايران ) 40(
هزار نفر شاغل) يك  180(

 درصد از كل جمعيت شاغل
  منبع: گزارش كشورها در خصوص سهم مشاركت درياها در اقتصاد ملي

  ).2000ارقام داخل پرانتز رتبه كشورها از نظر طول خط ساحلي است (موسسه منابع جهان، سال  *

از نظر عدد دهد، كشور ايران هم  طور كه نتايج نشان مي همان
مطلق و هم از نظر درصد از كل اشتغال با كشورهاي منتخب 
بسيار فاصله دارد. با توجه به طول خط ساحلي ايران و 

هاي زيادي كه از همجواري با دو دريا و يك اقيانوس  پتانسيل
دارد، انتظار بر اين است كه ميزان اشتغال در اين مناطق بسيار 

  باالتر از رقم فعلي باشد.
د اشاره كرد كه اين مطالعه عالوه بر نشان دادن رتبه ايران باي

تواند  با كشورهاي ديگر، يك مطالعه وضعيت موجود است كه مي
ساحلي و  هاياستانهاي  دهي سياستاخطاري براي جهت

  اي كل كشور باشد.  هاي توسعهسياست

  گيري بندي و نتيجه جمع. 8

ها و درياها در اقتصاد ملي  اهميت ميزان مشاركت اقيانوس
كشورها بيش از سي سال است كه مورد توجه سياستگذاران 
اقتصادي در كشورهاي دريايي قرار گرفته است. تجربه كشورها 

- ي ركود آسيبĤن هابيانگر اين است كه صنايع دريايي در طول زم
دوره رونق نيز  كمتري نسبت به ديگر صنايع داشته و در پذيري

موتور رشد و توسعه مناطق ساحلي بوده ازيكي ديگر از مزاياي 
هاي كاربر در آن موجب  هاي دريايي اين است كه فعاليت فعاليت
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شود. محاسبه اين سهم در  ايجاد اشتغال در مناطق ساحلي مي
كشورهاي دريايي در حال توسعه قدمت بسيار كمتري نسبت به 

ولي گزارشات حاكي از اين است كه كشورهاي پيشرفته دارد 
سمت اهميت  توجه سياستگذاران اقتصادي در اين كشورها نيز به

  و نقش دريا در اقتصاد كشور جلب شده است. 
با توجه به مرزهاي آبي گسترده ايران كه در شمال با بزرگترين 

آزاد و اقيانوس هند همجوار  هايآبدرياچه دنيا و در جنوب با 
هاي دريايي در اقتصاد ملي  يزان مشاركت فعاليتاست، برآورد م

هاي  ايران بيانگر ميزان توجه به اين مناطق در سياستگذاري
ساحلي است. در مدل نوين آمايش  هاياستاناقتصادي و توسعه 

سرزمين بحث اقتدار دريايي ايران براي رسيدن به جايگاه قدرت 
ايد جايگاه فعلي اول منطقه مورد توجه است. در اين راستا ابتدا ب

ايران از نظر سهم درياها دراقتصاد ملي شناخته شود تا بتوان با 
سهم مشاركت درياها در آينده نيز مقايسه كرده و به تاثيرگذاري 

  هاي دريايي پي برد. سياست
با در نظر داشتن تعاريف اقتصاد اقيانوس و اقتصاد ساحلي در 

دريا در كشور انجام  هايي كه بر پايه اين مقاله به ذكر فعاليت
شود پرداخته و براي اولين بار سهم اقتصاد اقيانوس در اقتصاد  مي

ملي ايران محاسبه شده است. شاخص سهم توليد و درآمد 
هاي دريايي از توليد ناخالص داخلي كشور يكي از  فعاليت

هاي  مهمترين معيارها براي برآورد اين سهم است. بر اساس داده
ركت درياها در اقتصاد ايران با احتساب نفت موجود، ميزان مشا

درصد و بدون در نظر گرفتن نفت و گاز دور از  07/2معادل 
يابد. با توجه به تاكيد بر  درصد كاهش مي 16/1ساحل اين رقم به 

عدم اتكاي كشور به منابع نفتي، الزم است تا مطالعه جامعي در 
مناطق  هاي دريايي مناسب در خصوص پتانسيل سنجي فعاليت

  ساحلي ايران انجام گيرد. 
شاخص اشتغال نيز به عنوان دومين معيار مهم در اين 

توان گفت كمتر از يك درصد  برآورد محاسبه شده است كه مي
هاي دريايي مشغول  از جمعيت شاغل در ايران در فعاليت

  هستند. 
كشورهايي مانند چين كه فرآيند توسعه مناطق ساحلي را طي 

در دستور كار خود داشته اند، در مراحل اوليه به اين چند برنامه 
مهم دست يافته اند كه شرط الزم براي رشد اقتصادي و درك 

هاي صحيح از پيشرفت اقتصادي منطبق با برنامه، توليد آمار و داده
هاي مختلف اقتصادي است. اين  دقيق و تفكيك شده در فعاليت

سترسي به مسئله موجب شده است كه كشورهاي پيشرو د

هاي خود قرار دهند. در ايران آمارهاي دقيق و ريز را در اولويت
نيز توجه به اين موضوع بسيار حائز اهميت است چراكه بدون 

هاي دقيق، پايش توسعه و برآورد آن كاري غيرممكن داشتن داده
  خواهد بود.

ساحلي براي  هاياستاننتايج مقاله حاكي از توان بالقوه باالي 
توانند با  مي هااستاناقتصادي بر پايه دريا است و اين توسعه 

الهي جايگاه بسيار بااليي از نظر ميزان گيري از اين نعمت بهره
سهم توليدات ناخالص داخلي در كشور پيدا كنند. در اين راه، 

ريزي صحيح و دقيق  استفاده از تجربه كشورهاي ديگر و برنامه
وسعه اقتصاد اقيانوسي هاي نخست ت جهت توسعه پايدار گام

  شوند. محسوب مي

 منابع
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