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  ستان بوشهررزیی ا و ربانهمسازمان مدرییت 

 ح: برنامه آمایش استان بوشهرعنوان طر

 (مسوویرایش  ) یاو منطقه یآن در سطح مل گاهیو جا فناوری و انتقال علم و ینظام نوآور لیتحل عنوان گزارش:

 شرح خدمات 4-6-2-1و3-6-2-1یمنطبق با بندها فصل ششم مرحله اول،گام دوم،مرحله اول،گام دوم، فصل ششم ارتباط با شرح خدمات: 

 فناوریحوزه علم و و تحلیل  بررسیگروه: 

   5002212B0021303010RE103960821       شناسه گزارش:

 تيم مطالعاتي برنامه آمایش:

 رضا احمدیانمدیر پروژه: 
 . حسین ارامی . مرتضی ثابت قدم مجتبی رفیعیان توفیق،  روزیف مشاوران عالي: 

 خواجه برج سفیدی آرمان ي:فن ریمد
 یمیسونیا کرمدیر اجرایي: 

 ی اصلي مطالعاتي:هاسرگروه

 کوروش کمالی بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی:

 بررسی و تحلیل محیط زیست: صدیقه فیضی

 محمد علی محمدی بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی:
 بررسی و تحلیل مشارکت شهروندی: رضا احمدیان

 بررسی و تحلیل جمعیتی: حمید حسین نسب

 رضا جاللیداری و سازمانی: ا-بررسی و تحلیل سیاسی

 میثم نصیری بررسی و تحلیل اقتصادی:

 اصل مسعود جودت بررسی و تحلیل ویژگی های زیربنایی:

 رامین ساعد موچشی بررسی و تحلیل حوزه علم و فنآوری:

 و تحلیل بخش گردشگری: بهزاد بهروزیبررسی 

 تحلیل نظام سکونتگاهی: آرمان خواجه برج سفیدی بررسی و

 ها: حمید محمدیی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاهبررس

 بررسی و تحلیل مالحظات ایمنی، دفاعی و امنیتی: منصورامراللهی

 مقررات توسعه: محمدباقرحیدرپناه ضوابط و 

 GIS ،IT  :مرتضی بیدگلیو گرافیک 

 تلفیق : رضا احمدیان 

 آینده نگاری: طاها ربانی

 آدرس کارفرما:

 امام خمینی، ابتدای خیابان بیسیم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهربوشهر، میدان 

 7516633317کد پستی: 077-33553979 دورنگار:  077-33553750-1تلفن: 

 info@mpob.irپست الکترونیکی:  www.mpob.irآدرس جایگاه الکترونیکی: 

 آدرس مشاور:

 31خیابان ولیعصر، باالتر از خیابان دستگردی )ظفر(، خیابان شهید ناصری، پالک 

 196864653پستی: کد 88677820دورنگار:  88677820-4تلفن: 

 info@maab.co.irپست الکترونیکی:.maab.co.ir wwwسایت اینترنتی: 

 www.amayeshboushehr.irسایت برنامه آمایش استان بوشهر: 

http://www.mpob.ir/
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 همکاران برنامه آمایش استان بوشهر
 مدیر پروژه: رضا احمدیان

 مدیر اجرایي:                        مدیر فني: ،مجتبي رفيعيانفيروز توفيقمشاوران عالي: 

 سونيا کریمي                       آرمان خواجه برج سفيدی حسين آرامي و رتضي ثابت قدمم

 و تحليل وضعيت منابع طبيعي:گروه بررسي 
  گروه 

 بررسي و تحليل سياسي اداری و سازماني:
 ها:بررسي و تحليل پيوندهای بين سکونتگاه گروه 

 مدیر گروه: کوروش کمالي

 علی محمودی
 بهرام چوبین

 غمعلی بی

 رضا عابدین زادگان عبدی

 يرضا جاللمدیر گروه: 

 یز قلی پورمهرانگ

 فریده آذربان

 منیمحسن مهی

 آزاده عابدین

 مهدی عبیدی

 پرنیان نورایی

 مدیر گروه: حميد محمدی

 وحید مشفقی

 سمیرا یوسفیان

 سپیده تدین

 فاطمه طاهری

 :های زیربنایيگروه تحليل ویژگي گروه بررسي و تحليل محيط زیست:

 مدیر گروه: صدیقه فيضي مدیر گروه: مسعود جودت اصل

 حسن خاکسار تحليل اقتصادی:گروه بررسي و  مهر دوستمحبوبه 

 شیدا عبدلی : ميثم نصيریمدیر گروه رضا عابدین زادگان عبدی

 نسرین نزاد اهللنعمت عبداهلل زارعی علی محمودی

 زهرا محتشمی زهرا محتشمی نسرین نژاد اهللنعمت

 پرنیان نورایی یحیی جعفری گروه بررسي و تحليل اجتماعي و فرهنگي:

 و گرافيک: GIS ،ITگروه  رامین ذوالجناحی لي محمدیمدیر گروه: محمدع

 مرتضي بيدگليمدیر گروه: سمیه زنگنه میرطاهرموسوی

 نسرین نژاد اهللنعمت یرزاده کمندمحمد ام ملیحه شیانی

 سونیا کریمی فریده آذربان حسین بارگاهی

 وندیمهسا جالل گروه بررسي و تحليل حوزه علم و فنآوری: یداهلل قدرتی

 موچشي رامين ساعدمدیر گروه:  حمد طالبیا

 بهاره مستوفیان

 علی کریمی

 شکنصفمحدثه 

 تینا گنجی

 امیر مظفری

 علی شاه رضایی

 مهسا شاه بختی

 سلیم ذوالفقاری

 زهرا فیض نژاد

 الناز امیربیگلوبالسینی

 فاطمه عمرانی

 گروه بررسي و تحليل مشارکت شهروندی:

 مدیر گروه: رضا احمدیان

 نصور صنیعیم
 سمیه زنگنه

 طیبه صادق

 ناهید آتشی

 سونیا کریمی

 :جمع بندی گروه تلفيق و های جمعيتي:گروه بررسي و تحليل ویژگي

 مدیر گروه: رضا احمدیان مدیر گروه: حميد حسين نسب

 فیروز توفیق یحیی جعفری
 حسین آرامی  بهزاد بهروزی اصفهانی

 مجتبی رفیعیان کونتگاهي:گروه بررسي و تحليل نظام س

 سفیدی آرمان خواجه برج مدیر گروه: آرمان خواجه برج سفيدی :آینده نگاریگروه 

 طاها ربانی  عبداهلل زارعی مدیر گروه: طاها رباني

 منصور صنیعی یحیی جعفری منصور صنیعی

 مسعود جودت اصل آذین باقرنیا نیلوفر دهقان شعار

 منصور مرشدی مرتضی بیدگلی 

 مرتضی بیدگلی  گروه بررسي و تحليل حوزه بخش گردشگری:

 صدیقه فیضی گروه بررسي و تحليل مالحظات ایمني، دفاعي و امنيتي: بهزاد بهروزیمدیر گروه: 

 رامین ساعد موچشی مدیر گروه: منصور امراللهي هدی پورپیرعلی

 اصغر محمدیعلی  پناه یدرحمحمدباقر  سمن ونستانی

  حسین صادقی فریده آذربان



 

 

 فهرست مطالب

 أ ......................................................................................................................................... شگفتاریپ

 1 .............................................................. استان در یفناور و علم انتقال و ینوآور نظام لیتحل -1-2-6-3

 2 ............................................................................................... ینوآور نظام چرخه لیتحل -1-2-6-3-1

 3 .......................................................................... ینوآور نظام چرخه یابیارز یها مدل -1-2-6-3-1-1

 9 ................................................................................. یفناور یسازیتجار تیوضع لیتحل -1-2-6-3-2

 12 .................................... یعال آموزش مراکز و هادانشگاه با صنعت ارتباط تیوضع لیتحل -1-2-6-3-3

 12 ............................................................. تصنع با فارسجیخل دانشگاه ارتباط تیوضع -1-2-6-3-3-1

 17 ......................................................................... صنعت با یاسالم آزاد دانشگاه ارتباط -1-2-6-3-3-2

 18 ............ شورک یپژوهش -یعلم مراکز با یمیپتروش و گاز نفت، صنعت ارتباط تیوضع -1-2-6-3-3-3

 20 .............................................................................................. یفکر تیمالک نظام لیتحل -1-2-6-3-4

 22 ......................................................................... پرخطر یهاپروژه از تیحما نظام لیتحل -1-2-6-3-5

 25 ................................................ یا منطقه و یمل سطح در استان یفناور و علم گاهیجا لیتحل -1-2-6-4

 25 ........................................................................................ یعلم داتیتول تیوضع لیتحل -1-2-6-4-1

 34 .................................................................. بوشهر فارسجیخل دانشگاه یعلم داتیتول -1-2-6-4-1-1

 34 ............................................................. بوشهر شهرستان یپزشک علوم یعلم داتیتول -1-2-6-4-1-2

 34 ....................................................................... بوشهر  نور امیپ دانشگاه یعلم داتیتول -1-2-6-4-1-3

 34 ........................................................ ( شدهثبت اختراعات)  patent زانیم تیوضع لیتحل -1-2-6-4-2

 38 ......................................................................موجود ای جیرا یهایفناور تیوضع لیتحل -1-2-6-4-3

 38 ................................................................. صنعت حوزه در یکاربرد یفناور تیوضع -1-2-6-4-3-1

 43 ....................................................................... انیآبز دیص حوزه یهاتیفعال تیوضع -1-2-6-4-3-2

 43 .............................................................. استان بندرها و هادگاهیص تیوضع یبررس -1-2-6-4-3-2-1

 47 ................................................................................ انیآبز پرورش حوزه یهاتیفعال -1-2-6-4-3-3

 47 ......................................................... انیآبز پرورش زاتیتجه و ساتیتأس تیوضع -1-2-6-4-3-3-1

 49 ............................... انیآبز پرورش یهاتیفعال در یوربهره شدت شاخص محاسبه -1-2-6-4-3-3-2

 50 .............................................................................. التیش حوزه در آموزش تیوضع -1-2-6-4-3-4

 51 ................................................ التینخ -زراعت حوزه در موجود و جیرا یهایفناور -1-2-6-4-3-5

 51 ....................................................... ستیزطیمح حوزه در موجود و جیرا یهایورفنا -1-2-6-4-3-6



 

 

 52 ..................................................................................... برتر یهایفناور تیوضع لیتحل -1-2-6-4-4

 52 ................ کشور در آن گاهیجا و استان سطح در باال و متوسط یفناور با عیصنا یبررس -1-2-6-4-4-1

 61 ...................................................................... استان در انیآبز پرورش نینو یهاوهیش -1-2-6-4-4-2

 64 ............................... یآب منابع تیمحدود و آب رانبح کاهش جهت نینو یهایفناور -1-2-6-4-4-3

 64 ............................... پارس یانرژ یاقتصاد ژهیو منطقه و یاتم روگاهین در آب دیتول -1-2-6-4-4-3-1

 66 ................... دشتستان در بوشهر یکشاورز بخش یدیخورش کننیریشآب نینخست -1-2-6-4-4-3-2

 66 ................................................................. مزارع یاریآب جهت ایدر آب از استفاده -1-2-6-4-4-3-3

 67 ......................................... یطیمحستیز یهایآلودگ کاهش جهت نینو یهایفناور -1-2-6-4-4-4

 HSE .................................. 67 ینمودارها رسم و یده گزارش ثبت، افزارنرم یطراح -1-2-6-4-4-4-1

 67 ................ یجنوب پارس در نفت صنعت یطیمحستیز یهاطرح نیتربزرگ یاجرا -1-2-6-4-4-4-2

 68 ....................................................................... بوشهر استان در یطیمحستیز تیوضع -1-2-6-4-4-5

 71 ........................................... (التینخ و زارعت) یکشاورز حوزه در نینو یهاتیفعال -1-2-6-4-4-6

 72 ............................................................................................... خرما یصنعت خوشه -1-2-6-4-4-6-1

 76 .......................................................................................... یکشاورز یهاشهرک -1-2-6-4-4-6-2

 76 .............................................................. (ICT) کنندهلیتسه یهایفناور تیوضع لیتحل -1-2-6-4-5

 سطح در آن گاهیجا و استان در یفناور و علم انتقال و ینوآور نظام از یریگجهینت و یبندجمع -1-2-6-4-6

 76 .............................................................................................................. یامنطقه و یمل

 80 ........................................................................... استان یفناور و علم ییفضا ساختار لیتحل -1-2-6-5

 81 ........ نهیزم نیا در شهربو استان گاهیجا و یکشور سطح در یفناور و علم تیوضع یبررس -1-2-6-5-1

 94 ................................................................. استان سطح در یفناور و علم تیوضع یبررس -1-2-6-5-2

 و فرصت ضعف، قوت، نقاط نییتع) استان یفناور و علم تیوضع از یریگجهینت و یبندجمع -1-2-6-6

 102 ........................................................................................................................... (دیتهد

 105 ...................................... استان یها تیمز به توجه با یفناور حوزه در یآت یها فرصت -1-2-6-6-1

 119 .........................................................................................................................................منابع

 



 

 

 فهرست جداول

 4 ....................................................................................... ینوآور چرخه سنجش یمدلها یاجمال یمعرف: 1 جدول

 یها شاخص)کشور سطح در ینوآور نظام یریگشکل در مؤثر یهاشاخص نهیدرزم بوشهر استان گاهیجا -2 جدول

 6 ............................................................................................................................................... ( یانجیم و یورود

 13 ............................................................... فارسجیخل دانشگاه در یپژوهش یهاگروه یتیفعال یهاحوزه -3 جدول

 دانشگاه در مستقر گانهسه یپژوهش یهاگروه در مستقل مطالعات و هاطرح شرفتیپ درصد و عنوان -4 جدول

 13 ........................................................................................................................................................ فارسجیخل

 مستقر نهگاسه یپژوهش یهاگروه در هاسازمان ریسا با مشترک مطالعات و هاطرح شرفتیپ درصد و عنوان -5 جدول

 15 ....................................................................................................................................... فارسجیخل دانشگاه در

 17 ....................... بوشهر واحد یاسالم آزاد دانشگاه در مستقر جامعه و صنعت با ارتباط دفتر فیوظا شرح -6 جدول

 18 ....... 1391 تابعه، یهاشرکت و یفناور و پژوهش تیریمد توسط اجرا حال در و افتهی خاتمه یهاپروژه -7 جدول

 26 .......................................................... 1392-1380 کشور، در شدهانجام قاتیتحق کل از هااستان سهم -8 جدول

 28 .................................................................. 1392-1380 ،یکاربرد قاتیتحق از کشور یهااستان سهم -9 جدول

 30 ...................................... 1392-1380 کشور، در شدهانجام قاتیتحق کلبه یکاربرد قاتیتحق نسبت -10 جدول

 35 ................................................................... استان یهاشهرستان کیتفک به شدهثبت اختراعات تعداد -11 جدول

 45 ......................................................................................... 1390 بوشهر، استان یادیص بنادر تیوضع -12 جدول

 46 ........................................................ زاتیتجه و ساتیتأس یبرخوردار زانیم منظر از بنادر یبندسطح -13 جدول

 47 ................................................. 1393-1385 بوشهر، استان یهاشهرستان گو،یم پرورش مزارع تعداد -14 جدول

 48 .................................................. گویم پرورش مزارع تعداد ٔ  نهیدرزم بوشهر استان یهاشهرستان سهم -15 جدول

 48 .............................................. 1393 بوشهر، استان یهاشهرستان در گویم پرورش یهاتیسا تیوضع -16 جدول

 49 .................... انیآبز داتیتول زانیم و فعال نیشاغل تعداد ٔ  نهیدرزم بوشهر استان یهاشهرستان تیوضع -17 جدول

 55 ............................ 1391-1380 باال، و متوسط یفناور با عیصنا افزوده ارزش از کشور یهااستان سهم -18 جدول

 ساخت عیصنا گرفتن نظر در بدون باال و متوسط یفناور با عیصنا افزوده ارزش از کشور یهااستان سهم -19 جدول

 58 ........................................................................................................... 1391-1380 ،ییایمیش محصوالت و مواد

 74 ............................................................... خرما یصنعت خوشه در مستقر یهاشرکت یتیفعال یهانهیزم -20 جدول



 

 

 82 .................................................. یکشور سطح در یفناور و علم تیوضع سنجش یانسان یهاشاخص-21 جدول

 82 ..................................... یکشور سطح در یفناور و علم تیوضع سنجش یگذار هیسرما یهاشاخص: 22 جدول

 83 .................................... یکشور سطح در یفناور و علم تیوضع سنجش زاتیتجه بخش یهاشاخص-23 جدول

 94 ............. (استان یهاشهرستان)یامنطقه سطح در یفناور و علم تیوضع سنجش یساختار یهاشاخص-24 جدول

 109 .......................................................... استان یها تیمز به توجه با یفناور حوزه در یآت یها فرصت: 25 جدول

 موجود وضع مطالعات از منتج دیتهد و فرصت ، ضعف ، قوت نقاط ارائه و مشکالت و لیمسا ، اتیخصوص -26 جدول

 114 ............................................................................................................................... بوشهر استان یفناور و علم

 



 

 

 هافهرست نمودار

 14 ................................................................... فارسجیخل دانشگاه در مستقل یپژوهش یهاطرح تیوضع -1 نمودار

 15 ........................................... فارسجیخل دانشگاه در هاسازمان ریسا با مشترک یپژوهش یهاطرح تعداد -2 نمودار

 20 ................................... بوشهر استان از فارسجیخل ییدانا یمل جشنواره به شدهارائه نینو یهادهیا تعداد -3 نمودار

 27 ....................................... درصد-1392-1380 کشور، در شدهانجام قاتیتحق کل از بوشهر استان سهم -4 نمودار
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 سوم مقدمه ویرایش 

یش دوم بر اساس مذاکرات صورت گرفته در خصوص ویرانسخه پيش رو از گزارش بخش علم و فن آوری 

 . مجلدهای آن،تنظيم شده است

بر اساس نظرات ناظر محترم مقرر گردید در رابطه با سنجش چرخه نوآوری مدل های متعددی بررسي 

به صورت اجمالي به مدل های شود و از بين مدل های بررسي شده مدل منتخب ارایه گردد.بر این اساس 

ن در این خصوص ناظر لب جدول ارایه گردید.همچنيو در قا متعددی برای سنجش چرخه نوآوری اشاره شده

ان مورد به عنو نجپ به همين منظور.یل انتخاب مدل برگزیده مشخص گرددمحترم در خواست کرده بود که دال

 1)اصالحات صورت گرفته در جدول شماره .شده استانتخاب مدل برگزیده سنجش چرخه نوآوری ارایه دالیل 

 ارایه شده است ( 4  حهو صف

بر  این مورد بوده است که ارکان اصلي جدول سوات شته،از موارد دیگری که ناظر محترم به آن اشاره دا

 فوق به جدولاساس مولفه ها و دسته بندی روش شناسي تطبيق و در آخر ستوني با عنوان تلفيق سه مولفه 

 قالب یکي از مولفه هایمذکور اضافه گردد.بر این اساس نقاط قوت و فرصت و تهدید و ضعف هر کدام در 

 سنجش چرخه نوآوریمولفه های ت و سرمایه گذاری و یعني نيروی انساني ،تجهيزاارزیابي علم و فناوری 

ه جمعبندی و تلفيق کليت و در انتها بخشي به عنوان قرار گرف ميانجي و خروجي –یعني شاخص های ورودی 

 118 تا 114صفحات در و  26در قالب جدول رت گرفته صو )اصالحات .نقاط مثبت و منفي به جدول اضافه گردید

 ارایه شده است (

بر اساس مزیت ها و استعداد های طبيعي استان حوزه های  بر اساس نظرات ناظر محترم مقرر گردید که 

بالقوه و بالفعل استان  یهاتيبا توجه به ظرفدارای پتانسيل بخش علم و فناوری معرفي گردد.بر این اساس 

 عیصنا یخوشه فناور -يمينفت، گاز و پتروش یدر استان، خوشه فناور یتوسعه فناور یدر راستا بوشهر

 شرفتهيمحصوالت پ یخوشه فناور -اطالعات و ارتباطات و رسانه یخوشه فناور نيو همچن يستیو ز یيایدر

به عنوان  نتوايرا م  یساز یو خوشه تجار و هسته ای  نو یها یانرژ یآب و خاک و هوا ،خوشه فناور

با توجه به اطالعات اخذ شده از سایت  به همين منظور.کرد يدر استان معرف یعلم و فناور يکل یمحورها

رسمي علم و فناوری ریاست جمهوری نشان داده شد که حوزه فعاليت شرکتهای دانش استان در چه زمينه 

سرمایه ایي باید در چه حوزه هوری هایي بيشترین است و با توجه به مزیتهای استان در زمينه علم و فنا

جدولي به عنوان فرصتهای آتي در حوزه فناوری با توجه به مزیتهای استان ارایه بر این اساس  گذاری شود .

شده است .الزم به ذکر است که حوزه های خدمات علم و فناوری  به طور مشخص تر در گام چهارم شرح 

شد. در این بند  حوزه های خدمات علم و فناوری ارایه خواهدتحت عنوان تبيين  -4-1-4-1خدمات در بند 

از شرح خدمات مشخص خواهد شد که با توجه به مزیتها کدام فناوری ها دارای بيشترین اثر گذاری اقتصادی 



 

 ب

خواهند بود،با توجه به مزیتها کدام فناوری ها بيشترین اثر گذاری را بر صنایع مدرن و سنتي خواهند و کدام 

و  25ه در قالب جدول اصالحات صورت گرفت)ها بر کيفيت زندگي مردم اثرات بيشتری خواهد گذاشت. فناوری

 ارایه شده است ( 113تا  109در صفحات 

 

  



 

 أ

 

 پیشگفتار 

 یزیربرنامهت و از طرف استانداری بوشهر )سازمان مدیری 1394برنامه مطالعات آمایش استان بوشهر در فروردین سال 

 شهر(  به شرکت مهندسین مشاور مآب ابالغ شد.استان بو

آن در  ینیآفرنقشی خاص این استان و هایژگیوشرح خدمات موضوع قرارداد برنامه آمایش استان بوشهر با توجه به 

متفاوت است، از آن جمله تدوین  هااستاناست که در قیاس با شرح خدمات سایر  شدهلیتشکمقیاس ملی از مراحل مختلفی  

اهداف و  اندازشمچبه تدوین  یپژوهندهیآامه آمایش در دو سطح راهبردی و عملیانی است. سطح راهبردی با الگوی برن

عملیاتی به  و سطح کندیمی مشخص المللنیبو جایگاه این استان را در سطح ملی  و  پردازدیم در استاناقدامات کلیدی 

 .پردازدیمی مختلف استان هاستانشهردر سطح  ازیموردنی هاپروژهو  هاطرح ارائه

مشخص به  طوربهطالعات مآمایش مرحله سوم این  شدهنیتدودر برنامه   ازیموردنعالوه بر این به منظور تداوم اقدامات 

اصلی شرح  و ارکان.مراحل پردازدیم شدهینیبشیپی هااستیسو  هابرنامهپایش و ارزیابی اقدامات و تحوالت ناشی از 

 ه شرح زیر است :خدمات ب

 مرحله اول:  تدوین سند آمایش

اسناد ول این گام، اباشد. در فصل پردازد، مشتمل بر هشت فصل میگام اول این مرحله که به تدوین سند اولیه آمایش می

جهانی  و تجربیات هاروششود.فصل دوم، به مطالعه و بررسی مفاهیم، مرتبط با استان بوشهر، بررسی و ارزیابی می فرادست

های مکانی آمایش نیازها و تشکیل بانک اطالعاتی پایه و پایگاه دادهاختصاص دارد. فصل سوم، شامل مدیریت پیش

می را به انجام ی عمواجماع سازهمکاری و   یدهسازمان، تدوین ساختار، نفعیذی هاگروهیی شناسااست.فصل چهارم، 

بندی اقدامات موردنیاز اختصاص دارد. در یتاولو به منظوراستان  مسائلدی بنشناسی و طبقه مسئلهرساند. فصل پنجم به می

های اصلی و استراتژیک استان صورت خواهد گرفت. در فصل هفتم، تدوین الگوی اولیه فصل ششم، تحلیل مسائل و مزیت

العاتی الزم برای تهیه اسناد های مطفصل هشتم نیز به معرفی و هدایت طرحارزیابی سریع انجام خواهد شد و  بر اساسآمایش 

 اختصاص دارد. توسعه راهبردی و عملیاتی استان

بررسی و تحلیل وضعیت منابع طبیعی و گام دوم تحت عنوان بررسی و تحلیل وضعیت، شامل یازده فصل تحت عناوین: 

اداری و سازمانی،  -، بررسی و تحلیل اجتماعی و فرهنگی، بررسی و تحلیل اقتصادی، بررسی و تحلیل سیاسیستیزطیمح

، بررسی و تحلیل بخش گردشگری، بررسی و فناوریبررسی و تحلیل مشارکت شهروندی، بررسی و تحلیل حوزه علم و 

ها، بررسی و تحلیل تحلیل نظام سکونتگاهی استان و ساختار فضایی آن، بررسی و تحلیل پیوندهای اصلی بین سکونتگاه

گیری از مطالعات وضع موجود بوده و وضعیت موجود بندی و نتیجهمایش استان و جمعامنیتی در آ –مالحظات ایمنی، دفاعی 

 دهد.قرار می یموردبررساستان را 
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ل با عناوین: شناسایی توسعه فضایی اختصاص داشته و شامل چهار فص یوهایسنارو طراحی  اندازچشمگام سوم به تبیین 

سعه فضایی استان و تدوین تو یوهایسناری استان، شناسایی هاتیمأمورو کالن  اندازچشمو تحلیل اهداف بنیادین، تبیین 

 باشد.راهبردهای توسعه استان می

ها و فی طرحگام چهارم به تهیه طرح راهبردی آمایش اختصاص دارد. این گام چهار فصل سازمان فضایی توسعه، معر

های کالن (، شامل توزیع مکانی سیاستPolicy Mapها )ائه نقشه سیاستهای ویژه موضعی و موضوعی توسعه، ارپروژه

 شود.توسعه و ضوابط و مقررات عمومی توسعه را شامل می

گذاری در گردد و شامل چهار فصل شناسایی و برآورد منابع مالی سرمایهدر گام پنجم برنامه راهبردی آمایش تهیه می

 باشد.برنامه راهبردی توسعه میو  ریزی مشارکتی، برنامه شراکتتوسعه استان، کلیات بودجه

ظام ارزیابی و گام ششم تحت عنوان مدیریت توسعه، شامل چهار فصل با عناوین: کلیات نظام مدیریت توسعه استان، ن

افزار پایش و ارزیابی برنامه پایش آمایش استان، پیشنهاد ارکان و تشکیالت مدیریت آمایش سرزمین و طراحی و تهیه نرم

 آمایش است.

 له دوم:  تهیه طرح عملیاتی آمایشمرح

 گردد. مه طراحی میدر این مرحله طی پنج گام، طرح عملیاتی آمایش استان تهیه و نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنا

تایج مطالعات تفصیلی نو شامل پنج فصل با عناوین تلفیق  پردازدیمگام اول این مرحله به انجام مطالعات تفصیلی آمایش 

شده و مدارک جدید، بررسی مطالعات انجام بر اساسو موضعی در برنامه آمایش، بررسی تفصیلی قابلیت اراضی  موضوعی

مدخالن(،  جربه مشارکت شهروندی ) مشتمل بر کلیه ذیتهای اجرایی استان، بررسی ها و منابع مالی دستگاهها، برنامهطرح

در سند آمایش استان در صورت لزوم  و تعیین محورهای تغییر بندی از مطالعات تفصیلیکمبودها و نواقص آن و جمع

 باشد.می

بازنگری و  گام دوم به بازنگری و کنترل اهداف اختصاص داشته و دارای پنج فصل بازنگری و کنترل اهداف کالن،

و تدوین های کالن کنترل اهداف خرد، بازنگری و کنترل راهبردهای دستیابی به اهداف، بازنگری و کنترل سیاست

 های اجرایی توسعه است.سیاست

 

فضایی تفصیلی،  در گام سوم سازمان فضایی توسعه استان ارائه خواهد شد و شامل چهار فصل با عناوین ارائه سازمان

 باشد.ها و ضوابط و مقررات عملیاتی توسعه میهای ویژه موضوعی و موضعی توسعه، نقشه سیاستمعرفی طرح

ها و دارای چهار فصل با عناوین تهیه فهرست و مشخصات اصلی طرح گرددیمعملیاتی توسعه تهیه در گام چهارم برنامه 

، روش اجراهای توسعه به تفکیک شهرستان )شامل نوع، مکان، عملکرد طرح، مشخصات کلی، برآورد کلی هزینه و پروژه

ها، بندی زمانی و مالی پروژههای توسعه، اولویتروژهمنابع مالی و سازمانی برای اجرای پ نیتأممالی(، بررسی  نیتأمپیشنهادی 
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ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پنج اصالحی برنامه یهاشنهادیپهای توسعه بلندمدت استان و ها و برنامهطرح

 استان است.

زمان و ساختار هار فصل ساگام پنجم نیز که به طراحی نظام پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه اختصاص دارد، شامل چ

های های ارزیابی برنامه و سیاستپایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، فرایند پایش، ارزیابی و بازنگری برنامه، معیارها و شاخص

 باشد.اجرایی پایش، ارزیابی و بازنگری مستمر برنامه می

 مرحله سوم:  پایش و ارزیابی برنامه آمایش

 شود. ، پایش و ارزیابی برنامه آمایش استان انجام میدر این مرحله طی دو گام

پایش توسعه و  ازیموردنگام اول با عنوان پایش توسعه، دارای هفت فصل با عناوین تدارک استقرار سازمان و تجهیزات 

رسی ارزشیابی برنامه، برپایش توسعه و  دستورالعملو ارزشیابی برنامه، تهیه و ابالغ  افزار پایش توسعهارزشیابی برنامه، تهیه نرم

های اجرایی استان با برنامه عملیاتی آمایش، بررسی تحوالت و ساله دستگاههای توسعه یکبرنامه آمایش، کنترل برنامه

ای آمایش استان دورههای میانگیری و تعیین اثرات آن بر برنامه آمایش استان و ارائه گزارشهای تصمیمتغییرات در محیط

 باشد.می

های معیارها و شاخص بر اساسساله آمایش م دوم با عنوان ارزیابی برنامه دارای پنج فصل: بررسی پیشرفت برنامه پنجگا

 های موضعی و کوچکپذیری برنامه آمایش، بررسی کمبودها و نواقص برنامه، پیشنهاد بازنگریشده، بررسی تحققتعیین

 در برنامه آمایش است. های اساسیمقیاس در برنامه و پیشنهاد بازنگری

تحلیل سی و بررگروه  از مطالعاتمطالعات برنامه آمایش استان است که دربرگیرنده بخشی  از مجموعهگزارش حاضر 

ی و او منطقه یلآن در سطح م گاهیو جا فناوریو انتقال علم و ینظام نوآور لیتحلبا عنوان گزارش  فناوریحوزه علم و

  .خدمات است شرح 4-6-2-1و3 -6-2-1یبندها
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 استان در فناوری و علم انتقال و نوآوری نظام تحلیل -3-6-2-1

تولید،  باهدفهای دولتی ها و بنگاههای عمومی و خصوصی، دانشگاهیک نظام تعاملی از نهادها، شرکت، نظام نوآوری

غیر بازاری  یهاسمیمکانر و بازا یهاسمیانمکتواند از طریق از دانش در مرزهای ملی است. تعامل می یبرداربهرهانتشار و 

گیری نظام شکل ٔ  نهیدرزمترین دستاوردهای مورد انتظار ز مهما آید. به دستهای گسترده های همکاری و شبکهمانند نظم

 توان به موارد زیر اشاره نمود:های نوآوری میو چرخه

 ساختن بازارهای جدید 

 کیفیت الزم در مورد محصوالت جدید  نیتأم 

 نیروی کار  یتوانمندساز 

 ( عرضه تحقیق و توسعهR&D برای خلق دانش جدید ) 

  جدید نوآوری یهانهیزمبرای توسعه  ازیموردن یهاسازمانایجاد و تغییر 

   جدید و تشویق کارآفرینی یهابنگاهفراهم آوردن کارآفرینی جهت خلق 

 در فرآیندهای نوآوری هاسازمانادگیری متقابل میان شامل انتشار اطالعات و ی هاسمیمکاناز طریق بازارها و دیگر  یبندشبکه 

 ( نهادهای نظیر قوانین حقوق مالکیت فکری ) ایجاد، تغییر، انحالل ( فراهم آوردنIPK،قوانین مالیاتی ، ) ی و محیط مقررات ایمن

 زیستی 

  در حوزه نظام نوآوری  افتهیتوسعهترکیب اجزای دانش جدید 

 اری، حقوقی، مالی  و ....(خدمات پشتیبانی و مشاوره )اد 

  نند.دانش و اخذ آن را تسهیل ک یسازیتجار توانندیمکه  ییهاتیفعالتأمین مالی فرآیندهای نوآوری و دیگر 

  مربوط به جهت فرآیندهای نوآوری یامشاورهتأمین خدمات 

 و جایگاه آن شدهپرداختهشهر شود به بررسی وضعیت چرخه و نظام نوآوری در استان بودر این بند از گزارش، تالش می

های حاصل از جلد نخست گزارش، ، ابتدا با استفاده از خروجیمنظور نیبدنیز مشخص گردد.  کشورو استان نیز در سطح 

، با استفاده از ازآنپسپرداخته و  فناوریلم و های کلیدی سنجش وضعیت عشاخص نهیدرزمبه تحلیل جایگاه و رتبه استان 

 گیرد.ی و تحلیل قرار میبررسمورد فناوریعلم و  نهیدرزم، وضعیت نهایی استان بوشهر رفتههمیروو های تلفیق روش
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 نوآوری نظام چرخه تحلیل -1-2-6-3-1

 نیا انیم یهایوستگیپ زین و عناصر یتعداد از شدهلیتشک ،1لوندوال توسط شدهارائه ینوآور سامانه یعموم فیتعر

 در که یاگونهبه است، عناصر نیا انیم ارتباطات و عناصر شامل ینوآور سامانه کی گر،ید زبان به. است افتهیسامان عناصر

 کی ،رونیازا. آورندیم دیپد را یاقتصاد یهایسودمند و داشته کنشبرهم دانش، یریکارگبه و انتشار د،یتول یندهایفرا

 گرانیباز دانیم یاجتماع یهاکنشبرهم یهجینت ینوآور که است آن یمعنا به که است یاجتماع سامانه کی ینوآور سامانه

 و در ادامه دهدیم نشان کنشبرهم زین خود رامونیپ طیمح با که گرددیم محسوب باز سامانه کی رونیازا و بوده یاقتصاد

 (54: 1393، پور ینبپردازد )به بررسی عوامل اثرگذار بر نوآوری می، 1تصویر شماره 

 عوامل اثرگذار بر نوآوری -1 ریتصو

 
 54: 1393 پور، نبی: منبع

های )زیرساخت آموزشی و تجهیزات یای برگرفته از سامانهدیدهشود که نوآوری، پبا توجه به شکل فوق، مشاهده می

برای  شدهامانجهای )میزان هزینه و سرمایه گذاری ها(، منابع مالیهای ساختاری همچون دانشگاهسخت با محوریت شاخص

دیدگان های نرم با محوریت نیروی انسانی متخصص و آموزشهای تحقیق و توسعه( و منابع انسانی )زیرساختفعالیت

 گردد.و نوآوری در هر منطقه می فناوریهایی منجر به تولید علم و باشد که وجود چنین زیرساختدانشگاهی( می

                                                      
1 - Lundvall 
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 مدل های ارزیابی چرخه نظام نوآوری  -1-1-3-6-2-1

 تغییرات روند بررسی و کشور فناوری وضعیت ارایه منظور به نیز ایران اسالمی جمهوری در فناوری کالن رزیابیا اولین

ارزیابی  و نظارت هیأت( فرهنگی انقالب عالی شورای توسط 1382 سال در ، 79 الی 75 سالهای طی مرتبط های شاخص

 منتشر 1385 سال در نهاد همین توسط نیز فناوری و علم کالن ارزیابی آخرین و دومین .گردید منتشر( علمی و فرهنگی

 بهره و عملکردی ساختاری، مالی، انسانی، نیروی گروه 5 در ارزیابی این در فناوری و علم ارزیابی های شاخص .شده است

 :است زیر موارد جمله از کمبودهایی دهنده نشان ارزیابی این تحلیل .است شده بندی وری تقسیم

 .فناوری های شاخص به نسبت علمی های شاخص )کثرت(بر تمرکز  )الف

 .عملکرد حوزه در اثربخشی و کارایی های شاخص کم تعداد ) ب

 ).است نشده تعریف فناوری اهداف راستای در ها شاخص( ها شاخص از برخی ضعیف تعریف ) ج

 .نیستند فناوری کالن اهداف و ها اولویت ی دهنده نشان نوعی به ها شاخص ) د

و چهار چوب بکارگرفته  OECDجلد اول تالش گردید مدلی تلفیقی از مدل های بین المللی به خصوص شاخص های  در

 در استان مورد بررسی قرار بگیرد. فناوری شاخص های  شده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی ارایه شود و وضعیت

بر این اساس تالش گردید د شد . دیگر نیز اضافه خواه شاخص هایی ارش برای تحلیل چرخه نظام نوآوری،در این جلد از گز

یک مدل تلفیقی از مدل های بین المللی و چارچوب به کار گرفته شده توسط شورا یعالی انقالب فرهنگی تعریف شود. 

و شامل سه گروه از شاخص های ورودی،میانجی و خروجی است ولی در چارچوب کالن این مدل شیبه مدل نازیروسکی 

 ARCOو  UNIDOشاخص ها در هر گروه ،از شاخص های مورد استفاده توسط شورای عالی انقالب فرهنگی ،مدل  تعریف

 :است زیر شرح به خالصه بصورت ابتکاری ارزیابی مدل این در ها شاخص بندی گروه .است نیز استفاده شده   OECDو 

 ورودی های شاخص اساس بر فناوری ارزیابی

 نیروی های شاخص گروه دو در را نمایند می ایفا اساسی نقش فناوری توسعه در که یورود های شاخص مهمترین

می شوند .شاخص های ورودی برای ارزیابی فناوری و نظام نواوری استان به  بندی مالی و سرمایه گذاری تقسیم -انسانی

 مورد بررسی قرار گرفته است.طور کامل در جلد اول 

 میانجی های شاخص اساس بر فناوری ارزیابی

 این در .دهد می نشان بیشتر را میانجی های شاخص به توجه ضرورت ، فناوری توسعه نظام سیستمی تحلیل

و برخی از شاخص ها مانند وضعیت ارتباط صنعت با دانشگاهها و مراکز آموزش  و تجهیزات  زیرساختی های قسمت،شاخص

 فناوری توسعه نظام کارایی عدم تحلیل در هستند. تأثیرگذار ربسیا ،ریسک پذیری و حمایت از پروژه های پر خطر عالی 
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 ورودی منابع در وری بهره کاهش سبب ها شاخص این در ضعف .است برخوردار باالیی اهمیت از شاخص های میانجی،

در این بخش شاخص های زیر ساختی و تجهیزات به طور کامل  است شده فناوری نظام خروجی های شاخص در ضعف و

لد اول مورد بررسی قرار گرفته است و در این جلد شاخص های وضعیت ارتباط صنعت با دانشگاهها و مراکزآموزش در ج

 عالی،مالکیت فکری و حمایت از پروژه های پر خطر مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد.

  خروجی های شاخص اساس بر فناوری ارزیابی

 سنجش برای خوبی مالک و دهند می نشان فناوری زمینه در را سیاستها و اهداف تحقق میزان خروجی های شاخص

دراین بخش بر اساس اطالعاتی که در دسترس قرار داشت شاخص هایی مانند تولیدات علمی  .هستند فعالیتها اثربخشی

 .،وضعیت پتنتها و اختراعات ثبت شده و و ضعیت فناوری های برتر مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد 

 نمود: اشاره زیر موارد به توان می ارزیابی این های ویژگی و مالحظات مهمترین جمله از

 مورد تأثیرگذار، اصلی های مؤلفه بطوریکه فناوری توسعه نظام به جامع تقریباً و سیستمی دیدگاه یک از استفاده -

 .گیرد قرار بررسی

 ها، زمینه از بسیاری در اطالعاتی منابع ضعف( خارجی و داخلی اطالعاتی منابع در موجود ارقام و آمار بر تکیه -

 ).است بوده ارزیابی این در اصلی محدودیت

 بر مؤثر عوامل( فناوری توسعه ساز زمینه و گر تسهیل عوامل عنوان به میانجی های شاخص گروه درنظرگرفتن -

 )فناوری توسعه نظام اثربخشی و کارایی

 مات دو شرح خ مقتضیات با متناسب  )جامع و محدود( مؤثر و کلیدی های شاخص از استفاده -

 داخلی های ارزیابی با مناسب تلفیق و المللی بین های شاخص و مدلها از گیری بهره -

 به معرفی اجمالی مدلهای ارزیابی چرخه نوآوری پرداخته شده است . 1در ادامه در جدول 

 یسنجش چرخه نوآور یمدلها یاجمال یمعرف :1جدول 
 توضيحات  سال  عنوان ردیف 

1 
شاخص های دستیابی به فناوری 

(TAI) 
2001 

کشور در  72ابی جهت ارزی UNDPاین شاخص ها توسط سازمان ملل متحد

و در برگیرنده زیر شاخص های متعددی است .این  سطح جهان مطرح شد

 ارزیابی فقط در یک دوره انجام شده است  

 Arco 2004مدل 2
گروه  3کشور دنیا رتبه بندی گردید و دربرگیرنده  162مدلبر اساس این 

 شاخص های خلق فناوری، زیرساخت فناوری و مهارتهای انسانی است

 WB 2006مدل بانک جهانی  3

ر تمرکز دارد و شاخص های این مدل بیشتر بر ابعاد مختلف اقتصاد دانش محو

ری، ساختار آموزش گروه ساختار و محرک های اقتصادی، ساختار نوآو 1آن در 

 خالصه می شود ICTو ساختار توسعه 
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 توضيحات  سال  عنوان ردیف 

4 
 مدل گودینهو 

Godinho 
2003 

گروه  3( است و شامل NISاین مدل بیشتر متمرکز بر ابعاد نظام ملی نوآوری  )

 شور توسعه یافته، در حال توسعه وک 67خاص است. در این ارزیابی 

 کمترتوسعه یافته رتبه بندی شده اند

 2006 ه اروپامدل اتحادی 5
انی، خلق گروه شاخص منابع انس 4نوعی مدل سنجش نوآوری است و شامل

 انتقال و بکارگیری دانش، سرمایه گذاری و بازارهای نوآوری است دانش،

6 
 مدل سازمان ملل برای

 STIسنجش 
2003 

غرب آسیا برای اقتصاد دانش  این مدل توسط کمیسیون اجتماعی و اقتصادی

 گروه شاخص است 6ید و در برگیرنده ارایه گرد  محور

7 

 مدل نازیروفسکی و

 & Nasirowskiآرکلوس ( 
Arcelus 

1999 

( به شمار NISاین مدل نوعی مدل فرآیندی برای ارزیابی نظام ملی نوآوری )

ورودی، خروجی و میانجی؛  گروه شاخص های  3شاخص ها را در  می رود که

 ه استشاخص ارایه شد 23دسته بندی کرده  است 

8 
 مدل نیوسی 

Niosi 
2002 

ارایه شده و   NISاین مدل برای ارزیابی اثربخشی و کارایی نظام ملی نوآوری  

 گروه شاخص ها است 2دربرگیرنده 

9 
 مدل کارلسون

 (Carlsson 
2002 

تشار دانش و بهره برداری از گروه خلق دانش، ان 3این مدل شاخص هایی را در 

 ارایه کرده است  دانش

 

 در استان بوشهر فرایند چرخه نوآوری -2 ریتصو

 
 منبع: مشاور
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در ادامه جایگاه استان بوشهر در زمینه شاخصهای موثر در شکل گیری نظام نوآوری در سطح کشور که به طور کامل شامل 

.شود ست پرداخته میشاخص های بخش ورودی و تعدادی از شاخص های بخش میانجی نظام نوآوری ا  

)شاخص های سطح کشوردر  گیری نظام نوآوریشکلهای مؤثر در شاخص نهیدرزمجایگاه استان بوشهر  -2 جدول

 ورودی و میانجی (

 شاخص مؤلفه ابعاد 
رتبه استان 

 در کشور

وضعیت کلی 

گانه 5استان )طیف

 لیکرت(

ی 
ی ورود

ص ها
شاخ

 

شاخص های 

نسانی نیروی ا

 )نرم افزار(

 وضعیت محققان
 27 تعداد محققان تحقیق و توسعه به ازای هزار نفر

 برخوردار

بر اساس 4)نمره 

 گانه لیکرت(5طیف 

  
  
  
  
  
  
  

 6 کل کارکنان تحقیق و توسعهنسبت محققان تمام وقت به

 11 کل شاغلیننسبت شاغلین با تحصیالت عالی به وضعیت شاغلین فعال

 9 کل شاغلینهای دارای تحصیالت عالی بهتعداد تکنسین هاوضعیت تکنسین

 11 تعداد دانشجویان به ازای هر هزار نفر جمعیت وضعیت دانشجویان

 12 آموختگان به ازای هزار نفرتعداد دانش آموختگانوضعیت دانش

وضعیت اعضای 

 علمیهیئت
 28 داد دانشجویانعلمی به تعنسبت تعداد اعضای هیئت

وضعیت آموزش دیدگان 

 ایفنی و حرفه
 23 ای به ازای هزار نفرتعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه

وضعیت مربیان فنی و 

 ایحرفه
 2 ای به ازای هزار نفرتعداد مربیان فنی و حرفه

شاخص های 

 سرمایه گذاری 
 های تحقیق و توسعههزینه

 کامالً محروم 23 کل ارزش افزوده استانعه بهنسبت هزینه تحقیق و توس

بر اساس  1)نمره 

 طیف لیکرت(

  

نسبت هزینه تحقیق و توسعه به ارزش افزوده بخش 

 صنعت
29 

 13 کل هزینه جارینسبت هزینه تحقیق و توسعه  به

ی 
ی میانج

ص ها
شاخ

 

شاخص های 

بخش تجهیزات 

 )سخت افزار(

های وضعیت شاخص

 ساختاری

داد دانشگاه و مراکز آموزش علمی به ازای ده هزار تع

 نفر
 برخوردار 9

بر اساس  4)نمره 

 طیف لیکرت(

  

 8 های علم و فناوری به ازای صد هزار نفر تعداد پارک

 5 تعداد مراکز رشد واحدهای فناور به ازای ده هزار نفر

   13 تعداد مراکز تحقیقاتی به ازای ده هزار نفر
  
  
  
  

 11 ها به ازای ده هزار نفرتعداد پژوهشکده

به ازای ده  R&Dتعداد کل واحدهای دارای بخش 

 هزار نفر 
19 
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 شاخص مؤلفه ابعاد 
رتبه استان 

 در کشور

وضعیت کلی 

گانه 5استان )طیف

 لیکرت(

به ازای ده   R&Dهای صنعتی دارای بخشتعداد بنگاه

 هزار نفر
21 

  

کل های دارای واحد تحقیق و توسعه بهنسبت بنگاه

 های صنعتیکارگاه
9 

 11 ای به ازای ده هزار نفر اد مراکز فنی و حرفهتعد

های وضعیت شاخص

 ارتباطی -مجازی

 12 ضریب نفوذ اینترنت

 نسبتاً برخوردار

بر اساس  3)نمره 

 طیف لیکرت(

  
  

 9 ضریب نفوذ تلفن همراه

 22 ضریب نفوذ تلفن ثابت

 4 هزار نفر10تعداد دفاتر پستی به ازای 

 

 مشاورمنبع: 
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و کل  جوارمههای از تحلیل جایگاه استان بوشهر در میان استان شدهارائه یک، تلفیقیِشماره نقشه و  2 جدولبا توجه به 

های ) تلفیق تمامی شاخصشاخص های مربوط به نیروی انسانی  مجموع در حوزه  شود که استان بوشهر درکشور، مشاهده می

 یفن دگانیآموزش د تیوضعی، علمئتیه یاعضا، آموختگاندانش، انیدانشجو، هانیتکنس ،فعال نیشاغل، محققانمرتبط با 

تعداد های هم گذاری نهایی شاخص)روی مربوط به تجهیزاتهای ( و همچنین شاخصیاو حرفه یفن انیمربی و او حرفه

مراکز رشد  تعداد، صد هزار نفر یبه ازا فناوریعلم و  یهاپارک تعداد، ده هزار نفر یبه ازا یدانشگاه و مراکز آموزش علم

، ده هزار نفر یبه ازا هاپژوهشکده تعداد، ار نفرده هز یبه ازا یقاتیمراکز تحق تعداد، ده هزار نفر یفناور به ازا یواحدها

 ده هزار نفر یبه ازا  R&Dبخش یدارا یصنعت یهابنگاه تعداد، ده هزار نفر یبه ازا R&Dبخش  یدارا یکل واحدها تعداد

ی هاتاناس( دارای وضعیت مناسبی در مقایسه با یصنعت یهاکارگاه کلبهو توسعه  قیواحد تحق یدارا یهابنگاه نسبتو 

با محوریت  مربوط به سرمایه گذاری  هایشاخص نهیدرزمی است که استان بوشهر در حالباشد. این خود می جوارهم

 های معناست که با وجود زیرساختهای کامالً محروم قرار دارد و این بدان های بخش تحقیق و توسعه، در زمره استانهزینه

جهت رشد و  در استان بوشهر، بودجه قابل قبولی فناوریدر حوزه علم و ت مناسب در بخش نیروی انسانی و تجهیزا

گیری چرخه نوآوری، توان گفت با توجه به الزامات شکلتوسعه این بخش به استان بوشهر تخصیص نیافته است. بنابراین می

 تجهیزات گیری کامل از هه عدم بهرو توسعه، منجر ب قیتحقهای صرف شده در بخش وجود کمبودهای جدی در حوزه هزینه

استان در دیگر شاخص های میانجی  و  وضعیتگردد. در ادامه به بررسی و نیروی انسانی متخصص موجود در استان می

ی ،حمایت از ارتباط صنعت با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ،مالکیت  فکر  نهیدرزمخروجی نظام فناوری و نوآوری 

 یدات علمی و پتنت ها و...... پرداخته می شود .پروژه های پرخطر ،وضعیت تول

 فناوری یسازیتجار تیوضع لیتحل -1-2-6-3-2

 محصوالت به را یتحقیقات یهاسازمان و هادانشگاه در دشدهیتول دانش که است یفرآیند تحقیقات، یسازیتجار

 و یعال آموزش مراکز یجد ملتعا و یهمکار مستلزم ندیفرآ نیا. کندیم لیتبد یصنعت یندهایفرآ یا بازار در عرضهقابل

 یعلم افراد و نانیکارآفر ،یگذارهیسرما و یمال یهاسازمان ،یصنعت یهاشرکت دولت، به وابسته یقاتیتحق یهاسازمان

 دنیرس ثمر به آن موفق انجام که است فناورانه ینوآور ندیفرآ یانیپا مرحله یسازیتجار ،یستمیس نگرش اساس برو  باشدیم

 جامعه ثروت و رفاه منشأ تواندیم موردنظر فناوری که است هنگام آن در و دهیگرد منجر را یتجار عرصه در فناوری کی
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 توسعه و قیتحق یهابخش و یقاتیتحق مراکز از فناوری انتقال ندیفرآ یعنی قاتیتحق یسازیتجار گرید به عبارت. ردیگ قرار

 .1دیجد یوکارهاکسب ای موجود عیصنا به

 نو هایایده یسازیتجار فرایند -3 ریتصو

 
 boushehr.bmn.irمنبع: 

فعالیت خود را  1393مستقل از سال  طوربهاستان بوشهر،  فناوریو بازاریابی مستقر در پارک علم و  یسازیتجارواحد 

 در جنوب کشور هاییپارکمعدود  ازجمله( و بوده استحد بازاریابی مشغول به فعالیت شروع نموده )پیش از آن در قالب وا

سازی و بازاریابی های کلیدی واحد تجاریباشد. فعالیتمجزا می به صورتسازی و بازاریابی است که دارای واحد تجاری

 :2باشدها به شرح زیر میاختراعات و نوآوری

 انیدانش بن هایشرکت به هاسازمان مناقصات و پژوهشی یهاراخوانف موقعبه و مستمر رسانیاطالع  

 صنعت نیازهای از اطالعاتی بانک تشکیل 

 بازار یازهاین بر اساس بنیان دانش یهاشرکت جذب نمودن دارجهت و هدفمند  

 هاپروژه اجرای قراردادی تشریفات و اداری مراحل تسهیل و پیگیری  

 ها ارکپ و رشد مراکز در شرکت تشکیل جهت هادانشگاه یعلمئتیه عضاءا انگیزه و روحیه بردن باال  

 کوچک هایشرکت از حمایت و توسعه به منظور هاشرکت با منعقده هایپروژه باالسری از بخشی جذب  

 آموزشی یهادوره یاندازراه منظور به صنعتی مراکز و هاشرکت بین ارتباط ایجاد 

 هدف بازارهای به موجود ایهظرفیت و هاتوانمندی ارائه 

                                                      
1 - http://hitechiran.ir/ 

 

 1394مستقر در پارک علم و فناوری خلیج فارس، پاییز   -و بازاریابی یسازیتجاراطالعات دریافتی از واحد  - 2

http://boushehr.bmn.ir/
http://hitechiran.ir/
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  بازارها تخصصی هاینیازمندی شناسایی 

  های نوپا، ت: مشاوره بازاریابی به شرک ازجملهخود  رمجموعهیز یهاشرکتارائه خدمات تخصصی مختلف به

 ها با همکاری مشاوران بازاریاب خودو جلب مشتریان جدید برای محصوالت این شرکت یبازار سازخدمات 

 های دانش های اجاره غرفه جهت حضور شرکتهای داخلی و خارجی و پرداخت هزینهمایشگاهشرکت در ن

 بنیان مستقر در پارک

و هواده  غذا دهتوان به  دستگاه می شده استشده در استان که به تولید انبوه نیز منجر  یسازیتجاراز  اختراعات مهم 

 دشدهیتولن(، دو مورد در حوزه برق و الکترونیک )دستگاه ردیاب )میگو )با محوریت شیالت به  عنوان مزیت کلیدی استا

شده در حوزه  یسازیتجارهای . از دیگر نوآوری1های پلیمری دنسو( اشاره نمودلوله چینوار پاز شرکت افرا( و دستگاه 

و فروش دانش  یسازیتجارتوان به پروبیوتیک میگو و کیت تشخیص ویروسی لکه سفید میگو اشاره نمود که با شیالت می

ایجاد   نهیدرزمهای خود فعالیت  یسازیتجاراین پژوهشکده در حال  اکنونهم، نموده استرا طی  یسازیتجارفنی، فرایند 

میلیارد ریال  6باشد که مبلغ قرارداد حدود (، در طی یک قرارداد با بخش خصوصی میSPFمیگوی عاری از بیماری )پروژه 

ترین طرح کالن ته رئیس پژوهشکده میگوی عاری از بیماری شهر بوشهر، این پروژه به عنوان بزرگ. به گفشده استمشخص

 صورت گرفتههای های آتی خود تالش دارد نوآوریاین پژوهشکده در برنامهو  است شدهیابیارزجهاد کشاورزی  وزارت

 .2نماید یسازیتجارمیگو )با استفاده از آرتمیا و جلبک( را نیز  یساز یمغذ نهیدرزم

هایی در این حوزه داشته که با استفاده ، نوآوریفارسجیخلنیز پژوهشکده درون دانشگاهی دانشگاه  ITCو  IT نهیدرزم

های کلیدی این پژوهشکده . از پروژه3است آمدهدستبهبا یکی از نمایندگان این پژوهشکده  شدهانجامهای عمیق از مصاحبه

هواپیمایی تولید  یروزرسانبهتم ستی مرتبط با صنایع دفاعی اشاره نمود که در پی آن دانش فنی سیتوان به پروژه مخابرامی

 گردیده است.

گاز استان بوشهر،  ادارهای با عنوان ردیابی نشت گاز طی قراردادی با نیز، دستگاه ردیاب در پروژه افزارنرمتوسعه  نهیدرزم

گردد. از  دیگر  یسازیتجارو بایستی  دشدهیتولاه در مقیاس آزمایشگاهی تولید و اختراع گردید که اکنون این دستگ

افزاری، طراحی شبکه علمی متناسب با نیازهای استان بوده که با استقبال زیادی های این پژوهشکده در حوزه نرمنوآوری

                                                      
 1394جناب آقای دریس زاده، پاییز  -برگرفته از مصاحبه عمیق با مسئول واحد تجاری سازی و بازاریابی - 1

 1394جناب آقای بابک قائدنیا، پاییز  -با رییس پزوهشکده میگوی عاری از بیماری شهر بوشهر برگرفته از مصاحبه عمیق - 2

 1394پاییز  -برگرفته از مصاحبه عمیق با نماینده پژوهشکده درون دانشگاهی خلیج فارس - 3
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 شده استانجام فارسجیخلشگاه . تمامی مراحل این پروژه در داناست دهیرس ییدرآمدزاو اکنون به مرحله  شده استروبرو 

 باشد.و طرح کامالً بومی استان می

بودن  رممکنیغزیر دریا اشاره نمود که با توجه به  یحسگرهاتوان به اختراع های این پژوهشکده میاز دیگر نوآوری

طی و همچنین شناسایی محیتوان برای پایش مباحث نظامی، زیستمی حسگرورود غواصان به اعماق دریا، با استفاده از این 

و بایستی فرایند  دشدهیتولهای آن برای صید استفاده نمود. این اختراع در مقیاس آزمایشگاهی ها و گونهمکان تجمع ماهی

 و تولید انبوه را طی نماید. یسازیتجار

. این نموده استکشاورزی نیز با محوریت نخیالت، این پژوهشکده، سیستم پردازش تصویری خرما را اختراع  نهیدرزم

سیستم قابلیت این را دارد که با استفاده از تصویربرداری، خرما را بر اساس کیفیت جداسازی نماید و این طرح از سوی 

این دانش  یسازیتجاراست و پژوهشکده تالش دارد فرایند  قرارگرفتهسازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر مورد استقبال 

 فنی را انجام دهد.

 یآموزش عال مراکز و هادانشگاه با صنعت ارتباط تیعوض لیتحل -1-2-6-3-3

باشد که این ارتباط هر چه از عوامل کلیدی در چرخه نوآوری، مباحث مربوط به ارتباط بین دانشگاه و صنعت می

های هشود به بررسی پروژنماید. در این بخش تالش میمحور و پایدار را تسهیل میباشد فرایند توسعه دانش ترافتهیساختار

پژوهشی از طرف صنعت با دانشگاه پرداخته شود. همچنین میزان  منعقدشده یقراردادهاسپاری شده دانشگاهی و  برون

 گیرد.قرار می یموردبررسهای دانشگاهی توسط صنعت نیز از مواردی است که در این بخش نامهحمایت از پایان

 با صنعت فارسجیخل دانشگاهوضعیت ارتباط  -1-3-3-6-2-1

 علوم کاربردی و بنیادی هایپژوهش نهیدرزم دانشگاه پژوهشی هایرسالت به دنبال 1375 سال در فارسجیخل دهپژوهشک  -

 و اعتبارات افزایش تشکیالتی، ساختار اصالح با اکنونهم و گردید سیتأس فارسجیخل دانشگاه در دریایی و زیستی

 کشور جنوب منطقه  در اقیانوسی و یدریای علمی مراجع از یکی صورت به ریالی و ارزی خریدهای و پژوهشی یهابودجه

 .باشدیم پژوهشی وظایف انجام حال در

 و ایدر ندهیآال منابع یرو بر مطالعه)ستیزطیمح پژوهشی هایگروه دارای حاضر حال در فارسجیخل پژوهشکده

 یهاتیفعال ادامه در. باشدیم( یآبز و ییایدر زنده منابع یرو بر قیتحق)التیش و ایدر ستیز و ایدر فناوری ستیز ،(یخشک

 .گرددیم ارائه3 جدول قالب در یپژوهش یهاگروه از کی هر
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 فارسجیخل دانشگاه در پژوهشی هایگروه فعالیتی هایحوزه -3 جدول

 فعالیتی هایحیطه شرح

 زیستمحیط آزمایشگاه ستیزطیمح گروه

 آب آلودگی -

 صوتی آلودگی -

 هوا آلودگی -

 نفتی آلودگی -

 شیالت و ایدر ستیز آزمایشگاه شیالت گروه

 شناسی ماهی -

 شناسی بنتوز -

 شناسی پالنکتون -

 آبزی گیاهان -

 شناسی بافت -

 دریایی بیوتکنولژی -

 آبزیان پرورش و تکثیر -

 بیوتکنولوژی دریا بیولوژی گروه

 مولکولی بیولوژی هایکتکنی کاربرد -

  پوستانسخت و اقتصادی ماهیان پایه ژنتیک شناخت -

 آزمایشگاهی به صورت ژنیک ترانس میگوی و ماهیان تولید -

 بیومارکره و ژنوتوکسیکولوژی -

 http://www.pgu.ac.ir از برگرفته: منبع

 2 شامل)طرح 10 تعداد ،فارسجیخل دانشگاه توسط انجام دست در یا و شدهانجام شیپژوه هایطرح وضعیت بررسی در

 سایر با مشترک پژوهشی یهاطرح تعداد و مستقل پژوهشی هایطرح عنوان به( انجام در حال طرح 8 و یافته اتمام طرح

 .اندشدهانیب لیتفصبه ادامه در که باشدمی موجود( انجام دست در مورد 2 و یافته خاتمه مورد 12)مورد 14 با برابر هاسازمان

 فارسجیخل دانشگاه در مستقر گانهسه پژوهشی هایگروه در مستقل مطالعات و هاطرح پیشرفت درصد و عنوان -4 جدول

 درصد

 پیشرفت
 گروه

 پژوهشی
 طرح عنوان

 منطقه هاینخلستان هایخاک بیوماس یهاتیفعال بر دالکی چشمه نفتی آلودگی اثرات ستیزطیمح یافته خاتمه

 بوشهر بندر ساحلی اکوسیستم بر شهری یهافاضالب بررسی دریا بیولوژی یافته خاتمه

 آکواپونیکس طریق از میگو پرورش استخرهای شوری کاهش بررسی شیالت اجرا حال در

 فارسجیخل هریز و سمی آبزیان یافزارنرم تدوین دریا بیولوژی اجرا حال در

 فارسجیخل دریایی یهاپالنکتون و هاجلبک شناسایی افزارنرم تهیه امکان بررسی شیالت اجرا حال در

 بوشهر استان میگو پرورش یهاتیسا در سارگاسوم و گراشیالریا یهاجلبک پرورش امکان بررسی شیالت اجرا حال در

 ( بوشهر استان سواحل در)  فارسجیخل یهاآب در( Pomadasys kaakan) سنگسر ماهی دمثلیتول یشناسستیز دریا بیولوژی اجرا حال در

 دریا بیولوژی اجرا حال در
 چرخه طول در ( Lethrinus nebulosus) معمولی شهری ماهی گنادهای بافت شیمی و یشناسبافت مطالعه

 ( بوشهر استان سواحل)  فارسجیخل یهاآب در یدمثلیتول

http://www.pgu.ac.ir/
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 درصد

 پیشرفت
 گروه

 پژوهشی
 طرح عنوان

 (پنائیده خانواده)  ایران تجاری میگوهای یشناسبافت اطلس تهیه دریا بیولوژی اجرا حال در

 نفت صنایع هایپساب در  Eristlinud sp .لهیبه وس نفتی هیدروکربورهای کاهش تجربی بررسی ستیزطیمح اجرا حال در

 همان: منبع

 مرحله در باقی درصد 80 و شدهانجام پژوهشی هایپروژه از درصد20 که شودمی مشاهده ،4 جدول جدول به توجه با

 حوزه در طرح 2 ،فارسجیخل دانشگاه در مستقل به صورت شدهفیتعر پژوهشی طرح 10 مجموع از همچنین. باشندمی انجام

 درصد50 دیگر تعبار به و باشدمی دریا بیولوژی حوزه در نیز طرح 5 و شیالت حوزه در طرح 3 ،ستیزطیمح گروه

 .بوده است دریا بیولوژی پژوهشی گروه حوزه در مستقل به صورت شدهفیتعر پژوهشی هایطرح

 فارسجیخل دانشگاه در مستقل پژوهشی هایطرح وضعیت -1 نمودار

 
 http://www.pgu.ac.ir از برگرفته مشاور، مطالعات: منبع

. شده استپرداخته فارسخلیج دانشگاه در هاسازمان سایر با شدهانجام مطالعات و هاطرح جزئیات بررسی به ادامه در

 هحوز در مورد 3 ،ستیزطیمح حوزه در انجام در حال و شدهانجام پژوهشی هایپروژه از مورد 7 که دهدمی نشان 5 جدول

 و شیالت و دریا بیولوژی حوزه در مورد یک نیز ترکیبی هایپروژه. باشدمی دریا بیولوژی حوزه در نیز مورد 1 و شیالت

 .باشدمی شیالت و دریا بیولوژی ،ستیزطیمح حوزه در نیز مورد یک
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 در مستقر گانهسه پژوهشی هایگروه در هازمانسا سایر با مشترک مطالعات و هاطرح پیشرفت درصد و عنوان -5 جدول

 فارسجیخل دانشگاه

 عنوان طرح دهندهسفارشسازمان  گروه پژوهشی صد پیشرفت

 جانوضعیت پسماندهای عادی و ویژه در شهرهای بوشهر و براز بررسی استان بوشهر ستیزطیمحاداره کل  ستیزطیمح خاتمه یافته

 استان بوشهر ستیزطیمحکل اداره  ستیزطیمح خاتمه یافته
آهو در منطقه خارک و ارائه راهکارهای  بررسی وضعیت زیستگاه

 هاآن مؤثرمناسب جهت حفاظت 

 صنعتی در استان بوشهر یهافاضالبت ابررسی اثر استان بوشهر ستیزطیمحاداره کل  بیولوژی دریا خاتمه یافته

 هراستان بوش ستیزطیمحاداره کل  شیالت خاتمه یافته
 یهاپشتالک یهاستگاهیزانسانی بر  یهاتیفعالبررسی اثرات سوء 

 مند شدهحفاظتدریایی در منطقه 

 مدیریت تاالب حله تهران ستیزطیمحسازمان حفاظت  بیولوژی دریا و شیالت خاتمه یافته

 معاونت پژوهشی وزارت علوم شیالت خاتمه یافته
ایرانی  یهابآماکروسکپی و میکروسکوپی  یهاجلبکاطلس 

 فارسجیخل

 اهرم -مطالعه کیفیت آبگرم میر احمد  و جهانگردی بوشهر یگردرانیاسازمان  ستیزطیمح خاتمه یافته

 مطالعه و بررسی جزیره میر مهنا در منطقه بندر ریگ و جهانگردی بوشهر یگردرانیاسازمان  بیولوژی دریا خاتمه یافته

 علمی و صنعتی یهاژوهشپسازمان  ستیزطیمح خاتمه یافته
ستان ، بوشهر و زخو یهارودخانهبررسی بقایای سموم کشاورزی در 

 هرمزگان

 ستیزطیمح خاتمه یافته
بین دانشگاهی ) دانشگاه شریف و 

 ( فارسجیخلدانشگاه 

نفتی در خاک  یهایآلودگمطالعه و بررسی تجربی و کاهش و حذف 

 سواحل استان بوشهر

 ستیزطیمح خاتمه یافته
بین دانشگاهی ) دانشگاه صنعتی شریف 

 ( فارسجیخلو دانشگاه 

های نفتی در مطالعه و بررسی تجربی روش کاهش و حذف آلودگی

 در استان بوشهر فارسجیخلآب سواحل 

 ( مبارکچاه  تا نیریش)  منطقه کنگان -ارزیابی اثرات توسعه بر استان  استان بوشهر ستیزطیمحاداره کل  ستیزطیمح اجرادر حال 

 اجرادر حال 
، بیولوژی  ستیزطیمح

 دریا و شیالت

بین دانشگاهی ) دانشگاه شهید چمران و 

 ( فارسجیخلدانشگاه 
 فارسجیخلطرح جامع و هماهنگ مدیریت 

 اداره کل آب و فاضالب آستان بوشهر شیالت اجرادر حال 
تی در های زینگل یسنجامکانبررسی امکان پرورش ماهیان زینتی و 

 شهر بوشهر یهافاضالب

 http://www.pgu.ac.ir از برگرفته: منبع

 فارسجیخل دانشگاه در هاسازمان سایر با مشترک پژوهشی هایطرح تعداد -2 نمودار

 
 http://www.pgu.ac.ir از برگرفته: منبع
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( انجام در حال و شدهانجام از اعم) دیگر هایسازمان با مشترک پژوهشی هایطرح که دهدمی نشان 5 جدولو 2 نمودار

 بیولوژی و شیالت حوزه در ازآنپس و  دهبو دارا زیستمحیط حوزه در را سهم و تعداد نیترشیب ،فارسجیخل دانشگاه در

 .باشدمی دریا

 فارسجیخل دانشگاه ارتباطات و اطالعات فناوری پژوهشکده -

 در پژوهشکده این. باشدمی ارتباطات و اطالعات فناوری پژوهشکده ،فارسجیخل دانشگاه هایپژوهشکده از دیگر یکی

 . 1است کرده دریافت فناوری و تحقیقات لوم،ع وزارت از را خود سیتأس مجوز 1392 سال تابستان

 یموردبررسباشد پژوهشکده که برگرفته از مصاحبه عمیق با نماینده این پژوهشکده می این هایپروژه وضعیت ادامه در

سازی کیفی خرما با استفاده از پردازش با سازمان جهاد کشاورزی )ایجاد دستگاه مرتب دانشکده. ارتباط 2گیردقرار می

یاب نشت گاز( و همچنین نیروی هوایی با محوریت تولیدات حوزه صنایع دفاعی)دانش فنی دصویر( و اداره گاز )سیستم رت

های پژوهشی آن در حوزه صنعت و برقراری نفوذ دانشگاه و دانشکده یدهندهنشانهای هواپیمایی(، سیستم یروزرسانبه

ها نیز در قالب دانش فنی و اختراع فرایند تولید انبوه و ن تولیدات و نوآوریباشد، تمامی ایدر این زمینه می دوطرفهارتباط 

 :شده استپرداختهنماید. در ادامه به بررسی تولیدات نوآورانه این پژوهشکده سازی خود را سپری میتجاری

 بوشهر استان ارتباطات و اطالعات فناوری جامع طرح اول فاز تدوین و تهیه 

 یآب ریز هایمحیط بر نظارت و پایش سامانه یسازپیاده و طراحی 

 هازندان درون الکترونیکی هایمراقبت ایجاد 

 تصویر پردازش از استفاده با کبکاب خرمای کیفی یسازمرتب دستگاه ساخت و طراحی 

 جنبشی انرژی کمک به ایدر ریز در مغروق صوتی حسگرهای ازیموردن انرژی نیتأم 

 سیستم ردیابی نشت گاز 

 سیستم هواپیمایی یروزرسانبهدانش فنی  تولید 

 میان تعامالت رایب مجازی بستری ایجاد منظور به بوشهر استان نخبگان اطالعات گردآوری افزارنرم یتوسعه 

 نخبگان بنیاد اعضای

                                                      
1 - http://pguict.ir/ 

 

 1394ماینده پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات دانشگاه خلیج فارس،  پاییزبرگرفته از مصاحبه عمیق با ن - 2

http://pguict.ir/
http://pguict.ir/


تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  رد استان ی و ااقتنل علم و فناور ی نظام نوآور لی 

 

 5002212B0021303010RE103960821   م  

 
17 

 اسالمی با صنعت آزاد ارتباط دانشگاه -2-3-3-6-2-1

 فناوری و پژوهش حوزه در نهادسازی

 صنعت ارتباط واحد وجود به توانمی بوشهر، واحد اسالمی آزاد دانشگاه در وریفنا و پژوهش حوزه در برجسته نکات از

 برده شدهنام واحد دو هایفعالیت و وظایف شرح بررسی به ادامه در که نمود اشاره اطالعات و فناوری واحد و دانشگاه با

 .شودمی پرداخته

 با دانشگاه و صنعت حوزه در کارآمد و مؤثر ارتباطی به دستیابی به منظور جامعه و صنعت با ارتباط دفتر وظایف شرح

 بیشتر هرچه توانمندسازی همچنین و صنعت حوزه در کارشناسان و متخصصین نظریات و تجارب از برداریبهره محوریت

 مرتبط صنعتی واحدهای در کردهتحصیل و متخصص انسانی نیروی جذب رویکرد با التحصیالنفارغ و دانشجویان

 با ارتباط برقراری تحقیقاتی، و علمی هایفعالیت هایحیطه در واحد، این وظایف شرح ادامه در. گیردمی قرار یموردبررس

 .گرددمی بیان پژوهشی هایفرصت ارائه و متخصص انسانی نیروی جذب و صنعت بخش مسئولین

 بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه در مستقر جامعه و صنعت با ارتباط دفتر وظایف شرح -6 جدول

 شرح

 وظایف شرح

 تحقیقاتی و علمی هایفعالیت حوزه
 ارائه و متخصص انسانی نیروی جذب

 پژوهشی هایفرصت
 صنعت بخش مسئولین با ارتباط برقراری

 ارتباط دفتر

 و صنعت با

 جامعه

 دانشگاه

 اسالمی آزاد

 بوشهر واحد

 بازدیدهای امانج جهت هماهنگی و ریزیبرنامه -

 ، یعلمئتیه اعضای ایدوره یقاتیو تحق علمی

 کشور یو صنعت فنی مراکز از انیو دانشجو کارشناسان

 بازدید جهت صنایع متخصصین و مسئولین از دعوت -

 تخصصی یهاگروه در و شرکت دانشگاه با ییو آشنا

 یو بررس روابط بیشتر تعمیق و توسعه راستای در

و  تحقیقات جهت و دانشگاه ایعصن در موجود امکانات

 صنعتی یهاپروژه

و  مجامع سمینار، برگزاری جهت ریزیبرنامه -

 و صنایع همکاری با یو فن علمی یهاشگاهینما

 دانشگاهی واحدهای

 دانشگاه بین یو فن علمی اطالعات تبادل زمینه ایجاد -

 رهیو غ نشریه ، کتاب از اعم صنعتی واحدهای و

 و ارائه صنعت بخش شکالتو م مسائل بررسی -

 و ارسال آن رفع جهت کاربردی یهاو پروژه هاطرح

 پژوهشی معاونت حوزه به گزارش

 با هماهنگی جادیو ا یزیربرنامه -

 نیتأم جهت صنعتی واحدهای مراکز

 ازیموردن متخصص انسانی نیروی

 کشور

 برگزاری جهت ریزیبرنامه -

 مدت کوتاه آموزشی یهادوره

 نیتأم برای دیکاربر -علمی

و  صنعت ازیموردن متخصص نیروهای

 جامعه

 اخذ جهت الزم یزیربرنامه انجام -

 از مطالعاتی یهاو فرصت بورسیه

 جهت یدیو تول صنعتی واحدهای

 و کارشناسان یعلمئتیه اعضای

 دانشگاه

 سوابق از اطالعاتی بانک تنظیم -

 فنی نیروی و اساتید یاو حرفه علمی

 در دانشگاه شاغل

 و واحدها دقیق ارزیابی و شناسایی -

 هاآن با مستمر و تماس صنعتی مراکز

 موجود و امکانات سهمیه تخصیص جهت

 آن گزارش و ارائه کارآموزان اعزام برای

 پژوهشی معاونت به

 دانشگاه بین یو فن علمی اطالعات تبادل -

 تخصصی یهاتهیکم ایجاد ونیز و صنعت

و  نایعص صاحبان ، مسئولین از متشکل

 دانشگاه کارشناسان

 www.iaubushehr.ac.ir از برگرفته مشاور: منبع

http://www.iaubushehr.ac.ir/
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که به عنوان  باشدیمستقر م 1«آورفن واحدهای رشد مرکز» نام به مرکزی نیز، ارتباطات و اطالعات فناوری واحد در

 دست سازییو تجار عرضهقابلمحصول  یددر امر تول یلتسه به منظورنو) ایهیدهاز ا یتو حما ینیجهت کارآفر یبستر

در  یافعال و  یهاو شرکت یعو توسعه صنا یقتحق یواحدها ی،دانشگاه یپژوهش ی. واحدهاگرددینوپا( مطرح م یآوردها

 یند را در حوزه صنعت به اخو هاییتو خالق هایدها توانندیکه م باشندیمرکز م ینبه عنوان جامعه هدف ا یسحال تأس

 برخوردار گردند. دست نیااز  یو موارد یرسانمشاوره و اطالع یبانی،پشت ی،اعتبار -یمال هاییتمرکز ارائه داده و از حما

 پژوهشی کشور -وضعیت ارتباط صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با مراکز علمی -3-3-3-6-2-1

، به بررسی وضعیت 1391شرکت ملی نفت ایران در سال  یفناورهای پژوهش و در ادامه با استفاده از گزارش فعالیت

مشاهده 7 جدول. با توجه به شده استپرداختهارتباط صنعت )با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی( با مراکز علمی کشور 

های مشترک صنعت و عداد طرحت نهیدرزمسهم را  نیترشیبشرکت ملی نفت ایران،  فناوریشود که مدیریت پژوهش و می

اجرا نیز در این زمینه مربوط به شرکت نفت فالت قاره  در حالهای طرح نیترشیبو  داده استدانشگاه به خود اختصاص 

 باشد.می

 1391های تابعه، و شرکت فناوریاجرا توسط مدیریت پژوهش و  در حالهای خاتمه یافته و پروژه -7 جدول

 دانشجویی یهانامهانیپا اجرا در حال خاتمه یافته نام شرکت

 2 18 19 فناوری و پژوهش مدیریت

 72 60 5 جنوب زیخنفت مناطق شرکت

 19 8 7 قاره فالت نفت شرکت

 65 13 7 ایران مرکزی مناطق نفت شرکت

 22 18 5 حفاری ملی شرکت

 - 15 - اروندان گاز و نفت شرکت

 5 13 - نفت خزر شرکت

 59 3 1 پارس گاز و نفت شرکت

 13 10 2 نفت توسعه و مهندسی شرکت

 35 5 4 سوخت مصرف یسازنهیبه شرکت

 23 4 1 نفتی مواد یهاانهیپا شرکت

 37 9 2 مدیریت اکتشافات

 8 6 5 سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس

 360 181 58 جمع کل

 1391گاز،  نفت و فناوریمنبع: گزارش پژوهش و 

                                                      
  www.roshd.iaubushehr.ac.ir:جهت کسب اطالعات بیشتر ر. ک به - 1

http://www.roshd.iaubushehr.ac.ir/
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جشنواره ملی حرکت .شده استپرداختههای استان بوشهر در جشنواره ملی حرکت در ادامه به بررسی وضعیت دانشگاه

در آبان  سالههمههای علمی دانشجویی و جامعه و صنعت بر ارتباط میان انجمن دیتأکهای علمی دانشجویی و با ویژه انجمن

 :از عبارت است این جشنواره ریهدف از برگزاو  گرددیم برگزار ماه

های دولتی و تعداد بسیاری انجمن علمی علمی در دانشگاه یهاانجمنسازی آثار، تولیدات و دستاوردهای ـ نمایه1

 دانشجویی در حال فعالیت تحت نظر دانشگاه پیام نور، جامع علمی ـ کاربردی

 دولتی و غیردولتی. یهادانشگاهلمی دانشجویی ع یهاانجمندر  دشدهیتولـ مدیریت دانش و منابع اطالعاتی 2

های آموزشی، ترویجی، پژوهشی، فناوری، علمی دانشجویی برگزیده در عرصه یهاانجمنـ شناسایی، معرفی و تقدیر از 3

 اختراع و ابتکار، کارآفرینی، نشریات علمی دانشجویی و ....

کارآفرین،مدیران مخترع پژوهشگر ، خیرین برگزیده صنعت دانشجویی صنایع  یهاشرکتـ شناسایی معرفی و تقدیر از 4

 و دانشگاه

های علمی دانشجویی در کنار صنایع به منظور تقویت پیوندها میان و نمایشگاه دستاوردهای انجمن فن بازارـ ایجاد 5

  سازی در این مسیر.صنعت، جامعه و دانشگاه و تالش به منظور فرهنگ

در این  فارسجیخلهای دانشجویی فعال دانشگاه است و همواره انجمن برگزارشدهره دو 7در  تاکنوناین جشنواره 

 :شده استپرداختهها جشنواره آثار متعددی را ارسال نموده  که در ادامه به آن

 نشریه فنی و مهندسی: نشریه فروزان و کیمیای فارس )رشته مهندسی  بخش در حرکت ملی جشنواره هفتمین

 (فارسجیخلدانشگاه  -شیمی

 بخش پژوهش فنی و مهندسی : انجمن دانشجویی مهندسی برق )دانشگاه  در حرکت ملی جشنواره هفتمین

 (فارسجیخل

 جهان )مهندسی  و ایران در سرنشین بدون و هوشمند شناور اولین هفتمین جشنواره در بخش نوآوری: ساخت

 (فارسجیخلدانشگاه  -برق

  :دانشگاه  -یمیایی )مهندسی شیمیش یندهایفرا یسازهیشب یآموزش افزارنرمتولید در بخش اختراعات

 (فارسجیخل

  :(فارسجیخلدانشگاه  -یشرفته( )مهندسی برقخط پ یب)تعق یریابربات مسدر بخش ابتکارات 

 اند که به هایی را کسب نمودههای استان در این جشنواره موفقیتدر بخش برگزیدگان نیز تعدادی از دانشگاه

 باشد:میشرح زیر 
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  (: دانشگاه پیام نور بوشهر، حوزه مهندسی مدیریت پروژه و عمراننیافتخارآفرششمین جشنواره)بخش 

  انجمن مهندسی برقفارسجیخلهفتمین جشنواره )بخش پژوهش فنی و مهندسی( : دانشگاه ، 

اشاره  فارسجیخل دانایی ملی هجشنوارتوان به شود، میبرگزار می فناوریهای استانی که توسط پارک علم و از جشنواره

 کشف استعدادها، شناسایی راستای در و خود ملی رسالت و تیمأمور اساس بر فارسجیخل فناوری و علم نمود. پارک

 در نوآوری توسعه و رقابت فضای ایجاد و صنعتگران، و نانیفن آفر نوآوران، پژوهشگران، میان ارتباط ایجاد نو، هایایده

 برتر هاینوآوری: فارسجیخل دانایی ملی جشنواره" حوزه، این در هافناوری دیگر کاربرد و پتروشیمی و گاز نفت، هایزمینه

این جشنواره از سال  .نمایدمی برگزار( ماهبهشتیارد 10) فارسجیخل ملی روز در ساالنه طوربه را "پتروشیمی و گاز نفت،

های دهد که استان بوشهر در طی دورهنشان می  3شماره . نمودار زارشده استبرگدوره  6 تاکنونآغاز به کار نموده و  1389

. نموده استنفت، گاز و پتروشیمی را  تجربه  ٔ  نهیدرزمهای نوین گانه برگزاری این جشنواره، روند افزایشی ارائه ایده 6

 ی ارسالی به این جشنواره قرار دارد.هاتعداد ایده ٔ  نهیدرزماستان بوشهر پس از تهران، اصفهان و فارس در رده چهارم 

 از استان بوشهر فارسجیخلملی دانایی  به جشنواره شدهارائههای نوین تعداد ایده -3نمودار 

 
 http://harekatfest.irمنبع: 

 فکری مالکیت نظام تحلیل  -1-2-6-3-4

 ملموس، هایدارایی از مراتب به که است قرارگرفته دتوجهمور فکری هایدارایی مالکیت عنوان با مالکیت از دیگری نوع

 کهی به طور. شوندمی محسوب هاشرکت دارایی ارزشمندترین فکری، هایدارایی جدید هزاره در. باشدمی ترتیپراهم

 قوقح. شودمی قلمداد بنیان دانش هایشرکت برای محوری عامل یک به شدن تبدیل حال در فکری هایدارایی مالکیت

 مالکیت .شودمی بندیتقسیم «مادی مالکیت» و «معنوی مالکیت» دسته دو به تیموردحما ماهیت مبنای بر فکری مالکیت
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 اختراع فروش از ناشی درآمدهای حوزه در مادی مالکیت و باشدنمی غیر به یواگذارقابل و بوده مخترع نام مانند معنوی

 .دارد را غیر به واگذاری امکان و بوده

 فناوریآید که پارک علم و ها عنصری کلیدی به شمار میر چرخه نوآوری، ثبت اختراعات و حمایت از آند

ین چرخه را ای، فرایند اوره، با استقرار دفتر مستقل مالکیت فکری در این حوزه و ارائه خدمات متعدد مالی و مشافارسجیخل

استان  فناوریم و حتی زودتر از دفتر پارک عل فارسجیخل ریفناو. دفتر مالکیت فکری پارک علم و نموده استتسهیل 

باشد. در های پیرامونی خود، دارای تجارب ارزشمندی بوده و در این حوزه پیشرو میو در مقایسه با استان شدهسیتأسفارس 

 .ده استشپرداخته فارسجیخل فناوریلم و های این دفتر مستقر در پارک عادامه به بررسی خدمات و فعالیت

توان به موارد زیر اشاره استان بوشهر، می فناوریخدمات کلیدی دفتر مالکیت فکری پارک علم و  ازجمله

 نمود:

 ارائه خدمات مشاوره ثبت اختراعات 

 های آموزشیها و کارگاهبرگزاری دوره 

 های فکریاستعالم ثبت دارایی 

 ر برای مدت معین(ارائه خدمات حقوقی )انتقال مالکیت و دارایی فکری به غی 

های مشابه داخلی و خارجی، ارزیابی و داوری و ثبت اختراع برای مخترع های استعالم نمونهالزم به ذکر است تمامی هزینه

است  یدر حالشود این طور کامل پرداخت میبه فناوریهای مرتبط در این حوزه توسط پارک علم و رایگان بوده و هزینه

های ثبت بسیار باال بوده و سهم بسیار زیادی از آن بایستی ها مانند تهران، هزینهونی )فارس( و سایر استانهای پیرامکه در استان

 .1توسط خود مخترع پرداخت شود

در حوزه ثبت  یافرا منطقهای را برای برقراری ارتباط با سایر دفاتر های گستردهدفتر مالکیت فکری، فعالیت

 باشد:که به شرح زیر می داده استنجام اختراع و تسهیل فرایند آن ا

 عضویت دفتر مالکیت فکری در کانون پتنت ایران 

 ات و عضویت و همکاری دفتر با کارگروه تخصصی تدوین سند راهبردی مالکیت فکری وزارت علوم، تحقیق

 فناوری

 های تخصصی مالکیت فکریارتباط پیوسته با دفاتر خصوصی و انجمن 

                                                      
 1394لیج فارس، جناب آقای منصوری فرد، پاییز برگرفته از مصاحبه عمیق با مسئول دفتر مالکیت فکری پارک علم و فناوری خ - 1
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نیز یکی از این  فارسجیخلن پتنت ایران دارای عضویت رسمی بوده که دفتر مالکیت فکری مرکز در کانو 12تعداد 

و  شدهبرداشتهها المللی اختراع از دوش شرکتهای ثبت بیندرصد از هزینه 95باشد. با عضویت در این کانون، تا اعضاء می

 بخشد.المللی تسهیل میجوامع بین گردد و فرایند ثبت اختراع را درپرداخت می فناوریتوسط پارک علم و 

توان استنباط نمود که پیشرو بودن دفتر مالکیت فکری از منظر مدت زمان فعالیت در می گونهنیا در مجموعبنابراین 

های نوپا های مادی و معنوی متعدد از مخترعین و شرکتهای پیرامونی و از طرفی حمایتمقایسه با سایر دفاتر فعال در استان

ی جهت حمایت هرچه بیشتر افرا منطقههای متعدد در کمیته و نهادهای عضویت و فرا منطقههای های نوین و فعالیتهایدبا 

ی جهت حضور از مخترعین و نوآوران منطقه، استان بوشهر در این حوزه دارای وضعیت مناسبی بوده و بسترهای درخور

های کلیدی استان و محورهای اصلی فعالیت پارک علم متناسب با مزیت به ویژه فناورینوآوران و فعاالن در عرصه علم و 

 .هستفراهم  فناوریو 

 1پرخطر هایپروژه از حمایت نظام تحلیل  -1-2-6-3-5

سازی های مطلوب حمایت از کارآفرینان، مخترعان، مبتکران و صاحبان ایده، مشارکت در تجاریبراین یکی از روشبنا

گردد. فظ مالکیت فکری طرح، صاحب طرح نیز در موفقیت یا شکست آن شریک میطرح با صاحبان طرح بوده که ضمن ح

، شدهنییتعاقساط در زمان معین، سود از پیش  بازپرداختحل مشکالت اخذ وام از بانک )وثیقه،  در کناردر این روش، 

ت طرح کارآفرین و ...(، یک نخبه مانند زندانی شدن در صورت عدم موفقیت یا شکس شأناحتمال ایجاد مشکالت خارج از 

خطرپذیر پس از  گذارهیسرما تیدرنهامشکالت و موانع پیشرفت طرح با همکاری و مشارکت شرکا برطرف خواهد شد و 

 .2دینمایمخود را از طریق مکانیسمی به صاحب ایده واگذار  تبه نتیجه رسیدن طرح، سهم الشرک

 :ریمخاطره پذگذاری های سرمایهویژگی -

 رح محاسبه ارزش ریالی دانش فنی ط .باشدگذاری در قالب مشارکت مبتنی بر عقود اسالمی میرمایهفرآیند س

 .گرددو به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در مشارکت اعمال می

 در سود و زیان حاصل از طرح شریک خواهند بود تکارآفرین و صندوق، به نسبت سهم الشرک گروه. 

 باشدیمهای نوپا و با سرمایه اولیه کم گذاری با شرکتاولویت سرمایه. 

 گرددگذاری، استراتژی خروج و حدود زمانی خارج شدن صندوق از طرح مشخص میقبل از انجام سرمایه. 

                                                      
1 - Venture Capital 
2 - http://hitechfund.ir /index.php?Page=definition&UID=51567 

 

http://hitechfund.ir/fa/index.php?Page=definition&UID=51567
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 نظارت کامل خواهد داشت ییاجراهای سهام خود، بر فعالیت اندازهبهگذاری صندوق در طول دوره سرمایه. 

  گوناگون نظیر مباحث مالی،  یهانهیزم در ییهامشاورهر صورت نیاز د یگذارهیسرماصندوق در طول دوره

 .دهدیمحقوقی، مدیریتی و غیره ارائه 

  با کنندهمراجعهطرح  .موددانش فنی طرح را افشا نخواهد ن عنوانچیهبه، صندوق یگذارهیسرمادر طول دوره ،

 .گیردقرار می یسنجامکانعلمی مورد ارزیابی و  یهاروش

از عوامل اصلی موفقیت  ریخطرپذهای نیز، اصل حمایت مالی در قالب سرمایه فناوریویژه علم و  یدورهایکراطق و در من

ها و نهادهای متعددی در این حوزه بوستون دارای انجمن فناوریباشد. برای مثال منطقه ویژه علم و مناطق می گونهنیا

ماساچوست و یا ماس مدیک،  فناوری ستیز)مانند شورای زیآمرهمخاطهای سرمایه ها و انجمنباشد. وجود شرکتمی

 یریشک پذ هیباروحنیوانگلند و ...( که  زیآممخاطرهماساچوست، انجمن سرمایه  فناوریاصناف انرژی پاک، شورای رهبری 

باشد و هدف اصلی می پردازند نیز از عوامل کلیدی موفقیت این منطقهها و مؤسسات نوآور نوپا میباال، به حمایت از شرکت

گذاران و مشتریان و ارائه رویدادهای ، سرمایهشرکا گردآوردنسازی در درون صنعت جهت های شبکهها، ارائه فرصتآن

آموزش  و مراکزها باشد. بعالوه وجود دانشگاهمی فناوریها جهت تقویت پژوهش و انتقال ها و فرصتآموزشی، برنامه

برتر در مناطق  فناوریهای با ، اثر چشمگیری بر توسعه اقتصادی شرکتیدانشگاهترین نهاد مهم به عنوانتردید علمی، بی

از طرفی دسترسی به سرمایه به  دهد.شدت افزایش میگونه مناطق را بهپذیری ایندارد و شانس رقابت فناوریویژه علم و 

ترین دهد که مهمباشد و تجربه بوستون نشان میمی برتر مطرح فناوریهای با عنوان یک منبع بحرانی برای توسعه شرکت

ها باشد که عمده این بنگاهی خطرپذیر میهای سرمایهگذاری بخش خصوصی در قالب بنگاهگستره در این حوزه، سرمایه

همچنین دهند. اند قرار میفروش را از خود نشان داده ییکار آبرتر که  فناوریهای با سرمایه خود را در اختیار شرکت

در  انیدانش بنهای در بوستون، که حامی شرکت 1ای فرشتهگذاری دیگری وجود دارد که از سوی انجمن سرمایهسرمایه

 باشد.می توأمهایی با خطر بسیار باالیی گذاری بر روی چنین شرکتباشد و سرمایهها میستین بنیان آنخمقطع ن

پذیری باال، عاملی مهم های مالی با ریسکدهد که وجود انجمننشان می های موفق در این زمینهتجارب جهانی از نمونه

گذاران دسترسی به سرمایهند وجود دارد و ای فعال در نیوانگلگروه فرشته 16حدود  باشند. برای مثالدر چرخه نوآوری می

گذاری از ، سرمایهانینش بنداهای آید. نوع دیگر حمایت مالی از شرکتها، از طریق تماس فردی حاصل میاین انجمن

باشد. این بنیادها، شکاف در فراهم آوردن پول برای ماساچوست می فناوریمانند تعاونی توسعه  یشبه مردمطریق بنیادهای 

                                                      
1- Angel Capital Institution 
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توانند از صنایع خصوصی کسب کنند و معموالً نیز مقدار کمی سرمایه نیاز دارند را که به دشواری می ابندهیآغاز های شرکت

های وام و گرانت برای شرکت در قالب گذاری مستقیم دولتگذاری نیز مربوط به سرمایهنمایند. نوع دیگر سرمایهیرا پر م

باشند. مشغول می به کار فناوری ستیزمانند صنایع پاک و سبز و یا  تیپر اولوهای ای از حوزهباشد که در پارهنوپا می

 (.50-39: 1393، پور ینب)برگرفته از 

ها، اکنون به بررسی وضعیت استان های پرخطر و صندوق حمایت از این دست پروژههای پروژهبررسی ویژگیپس از 

های دانش بنیان و مؤسسات فناور پرداخته به عنوان متولی اصلی در حوزه حمایت از شرکت فناوریبوشهر و پارک علم و 

 مشخص گردد. های پرخطرز پروژهشود تا نقش این پارک در حوزه حمایت امی

ها وجود ندارد و های پرخطر آندر استان بوشهر، صندوقی مستقلی برای حمایت مالی و مشارکت با نوآوران در پروژه

شده اند رد بوده فارسجیخل فناوریگذاری باال که خواستار حمایت از طرف پارک علم و دو پروژه با ریسک سرمایه تاکنون

 :1باشد، این دو پروژه به شرح زیر میبوده استهای حمایت مالی رپذیری و صندوقو علت آن نیز نبود روحیه خط است

 کارگاه کالیبراسیون در عسلویه یاندازراه 

 کارگاه الکتروموتور در بوشهر یاندازراه 

 های دانش بنیان و واحدهای فناور در قالب ارائه خدماتاز شرکت فناوریحمایت پارک علم و توان گفت در مجموع می

باشد. همچنین واحدهای مالکیت های آن میگیری از زیرساختمکانی جهت استقرار در پارک و سایر مراکز رشد و بهره

های مالی را جهت ثبت اختراع مایتواحدهای کلیدی مستقر در پارک بوده که ح ازجملهسازی و بازاریابی فکری و تجاری

سازی و بازاریابی های مشابه، ارزیابی و ثبت اختراع و موارد مشابه( و تجاریههای استعالم نمون)پرداخت تمام یا بخش از هزینه

های داخلی و خارجی و ...( های مستقر در پارک، تأمین مالی برای حضور در نمایشگاه)برقراری ارتباط بین صنعت و شرکت

و مناطق  فناوریعلم و  نهیدرزمی موفق اهنمونهتجارب  ی است که بررسیدر حالاین  نماید.های متقاضی ارائه میبه شرکت

ی و خصوصی، بستر مؤثری در شبه خصوصؤسسات دولتی، مهای مالی حمایتی در غالب فعال در این حوزه، وجود انجمن

باشد و استان بوشهر از داشتن چنین های نوین و با ریسک باال میایده نهیدرزمها پیشبرد اهداف واحدهای نوپا و سایر شرکت

هایی در غالب تأمین باشد و در حمایتهای با ریسک باال بسیار ناچیز میهایی محروم بوده و میزان حمایت از پروژهانجمن

 .شده استخالصهدی از این دست های ثبت اختراع و موارزیرساخت و مکان فعالیت، تأمین هزینه

                                                      
 1394با مسئول واحد تجاری سازی و بازاریابی، پارک علم و فناوری خلیج فارس، پاییز  برگرفته از مصاحبه عمیق - 1
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 منطقه ای و ملی سطح در استان فناوری و علم جایگاه تحلیل -4-6-2-1

ای، به بررسی وضعیت استان استان در سطح ملی و منطقه فناوریاز گزارش، به منظور تحلیل جایگاه علم و  در این بخش

های رایج و موجود فناوری، وضعیت شدهثبتتولیدات علمی)در دو مقیاس کشوری و شهرستانی(، میزان اختراعات  نهیدرزم

کننده در دو های تسهیلفناوری نهیدرزموضعیت استان  تینهادرزیست و ...( و و برتر )با محوریت صنعت، کشاورزی، محیط

 .شده استپرداختهمقیاس کشوری و شهرستانی 

 علمی تولیدات وضعیت تحلیل -1-2-6-4-1

به بررسی وضعیت  نتایج آمارگیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه ،در این بخش از تحقیق با استفاده از 

  .شده استپرداختهو تولیدات علمی  شدهانجاممیزان تحقیقات  نهیدرزمها بوشهر با سایر استانهای کشور و مقایسه استان استان

های کشور در سال های نیادی( در استان)اعم از تحقیقات کاربردی و ب شدهانجامی کل تحقیقات دهندهنشان 8 جدول

که مشاهده  طورهمانپردازد. ز به بررسی وضعیت استان بوشهر در این زمینه مینی 4بوده و نمودار شماره   1392تا  1380

با کاهش حدود  1388دارای روند افزایشی بوده که سال  1387 -1380های شود، سهم استان بوشهر در این زمینه طی سالمی

ی موردبررسهای این زمینه طی سالسهم را در  نیترشیبنیز  1389. در سال شده استدرصدی نسبت به سال قبل روبرو  0.1

در سال به همین ترتیب .بوده استدرصدی در مقایسه با سال قبل همراه  0.3اختصاص داده و با افزایش سهم حدود   به خود

در مجموع این سهم افزایش یافته است.  1392با روند کاهشی نسب به سال قبل  همراه بوده است و در نهایت در سال  91

و دارای  داده استاختصاص  به خوددر کشور را  شدهانجامدرصد کل تحقیقات  1ود که استان بوشهر کمتر از شمشاهده می

 باشد.استان کشور می 31ام در این حوزه در میان  24رتبه 

  



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  رد استان ی و ااقتنل علم و فناور ی نظام نوآور لی 

 

 5002212B0021303010RE103960821   م  

 
26 

 1392-1380در کشور،  شدهانجامها از کل تحقیقات سهم استان -8 جدول

 1392 1391 1389 1388 1387 1385 1383 1380 کل تحقیقات

 3.99% 2.35% %5.55 %3.17 %4.69 %4.79 %3.71 %3.54 آذربایجان شرقی
 0.77% 1.07% %1.10 %1.16 %1.55 %1.20 %0.90 %0.82 آذربایجان غربی

 0.43% 0.39% %0.68 %1.34 %1.17 %1.12 %1.22 %0.77 اردبیل

 7.35% 6.00% %6.64 %5.56 %7.91 %8.03 %6.24 %6.19 اصفهان 

 9.99% 4.45% %3.79 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 البرز
 0.62% 0.52% %0.22 %0.38 %0.36 %0.26 %0.59 %0.56 ایالم

 0.64% 0.58% %0.87 %0.54 %0.62 %0.64 %0.41 %0.32 بوشهر
 32.12% 43.45% %33.10 %47.08 %36.90 %38.89 %43.16 %50.88 تهران

 1.35% 1.11% %1.33 %1.23 %1.30 %1.18 %1.43 %0.62 و بختیاری چهارمحال
 0.92% 0.40% %0.71 %1.62 %0.48 %0.70 %0.63 %0.00 خراسان جنوبی
 8.92% 7.44% %8.32 %4.61 %8.20 %6.47 %6.72 %4.53 خراسان رضوی
 0.44% 0.32% %0.47 %0.26 %0.41 %0.23 %0.20 %0.00 خراسان شمالی

 2.96% 4.18% %3.40 %2.02 %2.70 %1.58 %2.32 %1.39 خوزستان

 1.48% 0.73% %1.52 %1.38 %1.53 %1.94 %1.44 %1.48 زنجان 

 1.35% 1.18% %1.25 %1.60 %1.53 %2.52 %1.20 %1.26 سمنان
 1.19% 1.31% %1.20 %1.57 %1.02 %1.07 %1.94 %0.98 سیستان و بلوچستان

 3.55% 1.49% %4.05 %2.99 %6.69 %2.75 %3.55 %3.69 فارس 

 1.86% 1.41% %2.38 %1.91 %1.40 %1.32 %2.08 %2.04 قزوین

 2.93% 3.81% %3.77 %4.36 %2.95 %5.02 %4.74 %5.13 قم

 0.61% 0.79% %0.86 %0.82 %0.74 %1.09 %0.90 %0.80 کردستان

 3.28% 3.76% %2.49 %2.17 %2.99 %2.04 %1.96 %2.20 کرمان

 1.25% 1.28% %1.46 %1.37 %1.15 %0.85 %0.46 %0.30 کرمانشاه
 0.31% 0.26% %0.78 %0.62 %0.49 %0.55 %0.28 %0.23 کهکیلویه و بویراحمد

 1.34% 1.28% %1.70 %1.63 %2.25 %1.34 %1.58 %1.81 گلستان

 1.95% 1.57% %1.75 %1.50 %1.71 %1.35 %1.63 %2.07 گیالن

 0.40% 0.61% %0.95 %0.57 %0.76 %1.05 %1.13 %1.26 لرستان

 4.08% 3.87% %3.36 %3.11 %4.12 %7.75 %2.64 %2.14 مازندران

 1.59% 1.25% %2.22 %1.82 %1.37 %0.75 %2.03 %1.92 مرکزی 

 0.51% 0.48% %0.83 %1.10 %0.34 %0.71 %0.75 %0.66 هرمزگان

 0.89% 0.92% %1.36 %0.99 %1.13 %1.28 %2.05 %0.61 همدان

 0.92% 1.74% %1.91 %1.53 %1.54 %1.51 %2.12 %2.10 یزد

 1392تا  1380سالهای –بر گرفته از نتایج آمار گیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه  –مشاور منبع: 
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 درصد-1392-1380در کشور،  شدهانجامسهم استان بوشهر از کل تحقیقات  -4 نمودار

 
 همان منبع:

تحقیقات .شده استپرداخته 1392گانه کشور در سال  31های در ادامه به بررسی وضعیت تحقیقات کاربردی در استان

براى رفع  شدهفراهمبا استفاده از زمینه و بستر شناختى و معلوماتى که از طریق تحقیقات بنیادى  کاربردی تحقیقاتی است که 

 سطح ارتقاء و آسایش و رفاه یها، اشیاء و الگوها در جهت توسعهسازى ابزارها، روشهاى بشر و بهبود و بهینهنیازمندى

دهد شناسى به بشر این امکان را مىمثال، استفاده از معلومات و قوانین زیست براى گیرند؛مى قرار مورداستفاده انسان زندگى

هاى بهداشتى و ورزشى ها یا توصیهبراى درمان بیمارى تأمین سالمتى و بهداشت خود را جستجو نماید. ساخت دارو یهاراهتا 

. این تحقیقات نیز مبادى شناختى خود را از اندمعروفپذیرد که به تحقیقات کاربردی جملگى بر پایه تحقیقاتى صورت مى

 .گیرندها و نتایج تحقیقات بنیادی، مىقوانین، نظریه

های در استان بوشهر، طی سال شدهانجامشود که تعداد تحقیقات کاربردی مشاهده می ، 5 نمودارو 9 جدولبا توجه به 

تا  1387. از سال نموده است، روند کاهشی را در این زمینه تجربه 1387تا سال  ازآنپسروند افزایشی داشته و  1380-1385

 یموردبررسهای در مقایسه با سایر سال شدتبهدر استان  شدهانجامات کاربردی نیز شدت رشد تعداد تحقیق 1389سال 

باز هم با افزایش روبرو  1392،باز هم تعداد تحقیقات کاربردی کاهش داشته اما در سال  1391.در سال است افتهیشیافزا

 بوده است.

درصد 0.72در کل کشور شدهانجامکاربردی  تحقیقات نهیدرزم 1392توان گفت سهم استان بوشهر در سال در مجموع می

در  های فارس و خوزستانباشد. استانگانه کشور می 31های ام در میان استان 27باشد و در این حوزه استان دارای رتبه می

نیز در کهکیلویه و بویراحمد  باشد و استانیسه با استان میپیرامون استان بوشهر نیز، دارای وضعیت بسیار بهتری در مقا

 د.مقایسه با استان بوشهر قرار دار در این زمینه در یترنییپاهای جایگاه
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 1392-1380های کشور از تحقیقات کاربردی، سهم استان -9 جدول

 1392 1391 1389 1388 1387 1385 1383 1380 کل تحقیقات کاربردی

 3.85% 2.54% %5.83 %3.45 %4.00 %5.12 %3.65 %4.04 آذربایجان شرقی

 0.74% 0.85% %1.07 %1.53 %1.82 %1.53 %1.25 %0.67 آذربایجان غربی

 0.55% 0.50% %0.95 %1.08 %1.47 %1.41 %1.52 %0.96 اردبیل

 8.02% 6.16% %5.79 %0.78 %7.41 %9.07 %4.82 %5.61 اصفهان

 7.21% 6.06% %4.10 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 %0.00 البرز

 0.83% 0.62% %0.29 %0.32 %0.12 %0.44 %0.69 %0.43 ایالم

 0.72% 0.58% %1.10 %0.71 %0.15 %0.67 %0.41 %0.40 بوشهر

 32.56% 36.94% %28.93 %45.51 %10.22 %36.60 %43.29 %52.97 تهران

 1.66% 1.42% %1.67 %1.30 %0.54 %1.61 %1.65 %0.49 چهارمحال و بختیاری

 0.94% 0.46% %0.65 %0.45 %0.15 %0.91 %0.63 %0.00 خراسان جنوبی

 9.81% 9.32% %10.03 %3.29 %3.32 %7.68 %5.64 %4.61 خراسان رضوی

 0.64% 0.37% %0.62 %0.36 %0.11 %0.36 %0.22 %0.00 خراسان شمالی

 3.82% 5.50% %3.96 %2.87 %0.50 %2.06 %2.84 %1.49 خوزستان

 1.63% 0.69% %1.87 %1.23 %0.37 %1.41 %1.74 %1.51 زنجان

 1.32% 1.40% %1.30 %1.89 %0.46 %2.50 %1.43 %0.89 سمنان

 1.48% 1.84% %1.22 %1.82 %0.50 %1.34 %2.33 %1.01 سیستان و بلوچستان

 1.39% 0.92% %3.92 %3.29 %1.75 %3.41 %3.12 %3.94 فارس

 2.19% 1.20% %1.51 %1.34 %2.01 %1.10 %2.23 %1.15 قزوین

 1.70% 2.28% %1.78 %2.81 %0.86 %4.50 %2.15 %3.42 قم

 0.91% 1.06% %1.17 %1.22 %0.06 %1.62 %1.27 %0.95 کردستان

 3.57% 3.96% %2.41 %2.49 %0.55 %2.40 %2.20 %2.14 کرمان

 1.76% 1.62% %1.96 %1.60 %0.43 %1.00 %0.58 %0.37 کرمانشاه

 0.40% 0.37% %1.04 %0.86 %0.05 %0.81 %0.30 %0.26 کهکیلویه و بویراحمد

 1.63% 1.72% %2.27 %2.34 %0.41 %1.59 %2.06 %2.23 گلستان

 2.04% 1.97% %2.06 %1.83 %0.66 %1.85 %2.03 %2.06 گیالن

 0.38% 0.54% %1.07 %0.72 %0.31 %1.07 %1.13 %0.93 لرستان

 3.87% 4.00% %4.34 %3.46 %1.05 %3.15 %3.06 %2.13 مازندران

 1.64% 1.32% %2.67 %2.22 %0.59 %0.82 %2.11 %1.97 مرکزی

 0.73% 0.45% %0.91 %0.77 %0.27 %1.08 %0.98 %0.67 هرمزگان

 0.97% 1.20% %1.34 %1.20 %0.18 %1.17 %2.06 %0.71 همدان

 0.98% 2.14% %2.98 %2.01 %0.44 %1.71 %2.62 %1.98 یزد

 1392تا  1380سالهای –آمار گیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه بر گرفته از نتایج  -منبع:مشاور
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 درصد-1392-1380تحقیقات کاربردی،  نهیدرزموضعیت استان بوشهر  -5 نمودار

 
 منبع: همان

 هایگانه کشور طی سال 31ی هادر استان شدهانجامتحقیقات  کلبهدر ادامه به بررسی شاخص نسبت تحقیقات کاربردی 

. این مقایسه امکان درک بهتر وضعیت شده استت استان بوشهر با کشور مقایسه و وضعی شده استپرداخته 1380-1392

شود استان بوشهر طی مشاهده می 6 نمودارو 10 جدولدرکه  طورهمانسازد. استان بوشهر را در این زمینه با کشور فراهم می

نموده  روندی افزایشی را در این زمینه تجربه 1389تا سال  ازآنپسو  بوده استبا روند کاهشی همراه  1387-1380های  سال

 باز هم افزایش یافته 1392با روند کاهشی روبرو بوده است ودر نهایت در سال  1391تا سال  1389پس از آن از سال .است

 است.

 ین حوزه استان بوشهر از استانباشد و در امی 13استان کشور، برابر با  31میان  در 1392سال  استان در این زمینه در رتبه 

 .شده است داده، نشان 2در ادامه وضعیت استان در این زمینه در قالب نقشه شماره  .گرفته استفارس پیشی 

 1392-1380در کشور طی  شدهانجامتحقیقات  کلبهبت تحقیقات کاربردی نس -6 نمودار

 
 1392تا  1380سالهای –بر گرفته از نتایج آمار گیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه منبع: مشاور، 
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 1392-1380در کشور،  شدهانجامتحقیقات  کلبهنسبت تحقیقات کاربردی  -10 جدول

نسبت تحقیقات کاربردی 

 کل تحقیقاتبه
1380 1383 1385 1387 1388 1389 1391 1392 

 59.78 58.94 57.9 54.5 55.4 54.8 60.8 70.9 کل کشور
 57.64 63.74 60.9 59.3 47.3 58.5 59.8 80.9 آذربایجان شرقی
 57.57 47.14 56 72.4 65.2 69.8 84.8 57.7 آذربایجان غربی

 77.08 75.73 80.3 43.8 69.4 69 75.6 88.5 اردبیل
 65.19 60.45 50.5 7.6 52 61.8 46.9 64.3 اصفهان

 43.10 80.28 62.7 - - - - - البرز
 79.63 71.01 78 45.9 18.3 90.8 71.4 53.9 ایالم

 67.26 58.91 73.6 71.1 13.3 57.3 59.8 88.1 بوشهر
 60.61 50.11 50.6 52.7 15.4 51.5 60.9 73.9 تهران

 73.94 75.46 73 57.3 23.1 75 69.9 56.2 چهارمحال و بختیاری
 61.16 67.73 53.1 15 17.3 70.7 61.3 - خراسان جنوبی
 65.75 73.86 69.8 38.9 22.4 65 51 72.3 خراسان رضوی
 85.75 67.32 77.2 75.6 15.3 84.3 66 - خراسان شمالی

 77.12 77.55 67.4 77.7 10.3 71.4 74.3 76.3 خوزستان
 65.56 55.94 71.3 48.6 13.6 39.6 73.7 72.6 زنجان
 58.39 70.12 60.4 64.3 16.7 54.5 72.7 50 سمنان

 74.55 83.06 59 63.5 27.3 68.7 73 72.5 سیستان و بلوچستان
 23.41 36.50 56.1 59.9 14.5 67.7 53.4 75.9 فارس

 70.27 50.18 36.6 38.3 79.4 45.8 65.2 40.2 قزوین

 34.64 35.28 27.4 35.2 16.2 49.1 27.6 47.4 قم

 88.87 78.65 79.4 80.9 4.5 81.6 85.9 84.6 کردستان

 65.08 61.98 55.9 62.6 10.2 64.2 68 69 کرمان

 84.23 74.45 77.9 63.7 20.9 64.5 76.4 89.1 کرمانشاه
 77.69 82.52 76.9 76.3 5.4 81 65 82.1 کهکیلویه و بویراحمد

 72.97 79.30 77.6 78.3 10.1 64.9 79.5 87.4 گلستان

 62.41 74.21 68.3 66.8 21.3 74.9 75.4 70.3 گیالن
 56.56 52.39 65.2 69.7 22.8 56 60.6 52.4 لرستان

 56.71 60.81 74.8 60.8 14.1 22.3 70.4 70.6 مازندران

 61.80 61.97 69.9 66.5 23.8 60.2 63.3 72.7 مرکزی

 86.75 54.62 63.7 38.3 44.2 83.3 79.1 72.4 مزگانهر
 64.77 76.31 56.9 66.1 8.8 50 61 82.3 همدان

 63.82 72.82 90.4 71.5 15.9 61.9 75.2 66.9 یزد

 1392تا  1380سالهای –بر گرفته از نتایج آمار گیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه منبع: مشاور، 
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به عنوان شاخصی مهم جهت سنجش « محققان کلبه شدهانجامنسبت کل تحقیقات »وری، شاخص در بررسی میزان بهره

شود که استان بوشهر در این مشاهده می 7 نمودارباشد. با توجه به وری محققان فعال در بخش تحقیق و توسعه میمیزان بهره

ام در این حوزه بوده و همچنین نقشه  11استان کشور، دارای رتبه  31زمینه، از مقدار کشوری بسیار باالتر بوده و در بین 

 باشد.در این حوزه، برخوردارتر میزگان هرمهای فارس و دهد که استان بوشهر در مقایسه با استاننیز نشان می  3شماره 

محققان بخش تحقیق و  کلبه شدهانجامشاخص نسبت کل تحقیقات  ٔ  نهیدرزمهای کشور وضعیت استان -7 نمودار

 1392-توسعه

 
  1392–بر گرفته از نتایج آمار گیری از کارگاههای دارای فعالیت تحقیق و توسعه  -مشاورمنبع: 
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 بوشهر فارسخلیج دانشگاهتولیدات علمی  -1-1-4-6-2-1

 پیرامون علمی تولیدات به مربوط اطالعات ،1391 تا 1371 سال از بوشهر، فارسخلیج دانشگاه ساله 20 عملکرد بررسی در

 مقاالت تعداد المللی،بین و داخلی هایکنفرانس در شدهارائه مقاالت تعداد ،ISI مجالت در شدهچاپ مقاالت تعداد

 که نموده ارائه را افتهیانتشار کتب تعداد و مصوب داخلی تحقیقاتی هایطرح تعداد پژوهشی، -علمی مجالت در شدهچاپ

 هایزمینه تمامی در که شودمی مشاهده زیر، در شدهارائه نمودارهای به توجه با .شودمی پرداخته آن بررسی به ادامه در

 گزارش از برگرفته) بوده است همراه یریچشمگ رشد با فارسخلیج دانشگاه ،1391-1386 هایسال طی علمی، تولیدات

 فارس(خلیج دانشگاه ساله20 عملکرد

 بوشهر شهرستان پزشکی علومتولیدات علمی  -2-1-4-6-2-1

 مرکز ،فارسجیخل پزشکی زیست علوم پژوهشکده شامل ،یعلوم پزشک دانشگاه در مستقر قاتیتحقی مراکز ترینمهم

 دریایی ناوریف ستیز تحقیقات مرکز ای،هسته پزشکی تحقیقات مرکز ،فارسخلیج عفونی و گرمسیری طب تحقیقات

 .شده استپرداخته علمی عملکرد منظر از دانشگاه ساختار بررسی به ادامه در. باشدمی

باشد به این ترتیب که دکتر نبی پور  آثار گوناگونی می دارای دانشگاه این نیز، دانشگاهی کتب انتشار و تألیف حوزه در

 که جنوب طب پژوهشی -علمی نامهماه دو وجود همچنینجلد کتاب در دانشگاه به چاپ رسانده است.  30به تنهایی حدود 

 رسانیاطالع و خبری نشریه پذیر،آسیب هایگروه پرستاری مجله است، شدهواقع رشیموردپذ 1معتبر علمی هایپایگاه در

 . گرددمی مطرح دانشگاه این در فرهنگی و علمی هایفعالیت ترینمهم عنوان به آرامش نسیم نشریه و موج

 بوشهر  نور پیام دانشگاهتولیدات علمی  -3-1-4-6-2-1

 اعضای توسط ISI و پژوهشی و یعلم مقاله 235 و تألیف کتاب عنوان 12 تعداد 93-92 تحصیلی سال طی دانشگاه این در

 .)برگرفته از سایت رسمی دانشگاه پیام نور بوشهر(است دهیگرد ارائه آن یعلمئتیه

 ( شدهثبت اختراعات)  patent میزان وضعیت تحلیل -1-2-6-4-2

 اختراع آن از دهاستفا انحصار آن، دارنده به و شودمی صادر کشور هر دولتی مؤسسات طرف از که است سندی پتنت

نظام  و داشته اعتبار کشور آن در فقط کشور هر برای اختراع ثبت قوانین درواقعدهد. می کشور آن درمعین  مدت را،  به

                                                      
پژوهشگران ،  )id.irs(پایگاه اطالعات علمی )isc.gov.ir (، پایگاه استنادی علوم جهان اسالم،  )magiran.com(بانک اطالعات نشریات کشور - 1

 (scholar.google.com) مقاالت گوگلی سامانه .(research.ac.ir) پرتال اطالعات پژوهشی کشور .(iranmedex.com) سالمت
 

http://www.magiran.com/
http://www.isc.gov.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.sid.ir/
http://www.iranmedex.com/
http://www.research.ac.ir/
http://scholar.google.com/
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اختراع )پتنت(  ثبت روند که دارند وجود المللیبین معاهدات میان این در فقط بلکه ندارد، وجود اختراعی المللیبین ثبت

 فقط هاپتنت که داشت توجه باید .کندمی تسهیل کشورها سایر در قرارداد، آن امضاکننده ورهایکش شهروندان را برای

 به محصول یک بلکه تولید اثر نیست، آن تولید معنا به این و دهدمی اثر آن مخترع به فرایند یا محصول یک تولید انحصار

هایی که یک اختراع ترین ویژگیبود، از مهم نخواهد وآورین لزوماً اختراعی هر به عبارتی  .گرددیبازم اقتصادی توجیهات

 :1باشدبرای ثبت شدن بایستی دارا باشد به شرح زیر می

 اثر بودن جدید 

 صنعتی کاربرد داشتن 

 اختراع در ابتکاری گام وجود. 

 اختراع کامل افشاء 

 جدول. با توجه به شده استپرداخته در استان بوشهر به تفکیک شهرستان شدهثبتدر ادامه به بررسی تعداد اختراعات 

با کاهش بسیار  1388در سال  ازآنپسدارای روند افزایشی بوده  و  1387شود که استان در این زمینه تا سال مشاهده می 11

 4در ادامه در نقشه شماره .نماید، افت و خیزهای متعددی را در این حوزه تجربه می1393شود و تا سال شدیدی روبرو می

 .شده استمشخص 1393اختراعات در سال  نهیدرزمهای استان نیز، سهم شهرستان

 های استانبه تفکیک شهرستان شدهثبتتعداد اختراعات  -11 جدول

 1393 1392 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
 18 9 23 3 19 11 47 12 9 4  2   استان کل

 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0  0   عسلویه

 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0  0   جم

 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0  0   کنگان

 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0   دیر

 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0  0   دشتی

 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0  0   تنگستان

 4 1 1 0 4 2 1 2 1 1  0   دشتستان

 11 5 19 2 14 8 45 8 6 3  2   بوشهر

 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  0   گناوه

 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0  0   دیلم

 فارسخلیج فناوریمنبع: اطالعات دریافتی از پارک علم و 

                                                      
1 - http://www.iranpatent.ir/fa/ 

 

http://www.iranpatent.ir/fa/
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 به کارآغاز  1389فارس را از سال ملی دانایی خلیج بوشهر، در حوزه نوآوری و ثبت اختراعات، جشنواره در سطح استان

معرفی و بسط و گسترش  باهدف فارسجیخلجشنواره ملی دانایی  .نموده استدوره در این حوزه برگزار  6نموده و تاکنون 

های های متعددی نیز از سازمانطرح .شودبرگزار می رسالههای مختلف هبخشهای برتر نفت، گاز و پتروشیمی در ایده

 شدهارائههای نیز تعداد طرح 8نمودار  شود.ها و مراکز آموزش عالی جهت داوری دریافت میدولتی و خصوصی و دانشگاه

 دهد.از استان بوشهر را نشان می

 فارسخلیج دانایی جشنواره به داوری جهت شدهارائه هایطرح عیتوض -8نمودار 

 
 festival.pgstp.ir منبع:

میگوی کشور که مراحل ثبت اختراع خود را به اتمام رسانده و یا در حال  پژوهشکده در جادشدهیا جدید هایفناوری

 :1باشدمی انجام آن هستند به شرح زیر

 دانش فنی تولید میگوی عاری از بیماری یسازیبوم 

 ( در حالرادیو واکسن بیماری لکه سفید میگو )ثبت اختراع 

 ( در حالغذای مراحل الروی میگو )ثبت اختراع 

 هااستخراج عصاره گیاهی از جلبک 

  ثبت اختراع( در حالآب ) ماوراءبنفشاصالح ساختار دستگاه تصفیه 

  هایسال طی فارسخلیج فناوری و علم پارک فکری مالکیت مرکز در شدهثبت اختراعات زمینه ررسیب به ادامه در

باشد و تعداد برق و الکترونیک می نهیدرزم شدهثبت اختراعات سهم نیترشیب ،1389-1388 سال در. شده استپرداخته

نیز مشابه با دوره قبل بوده و یک طرح  1391-1390سال در  اختراعات. وضعیت بوده استمورد  8برابر با  شدهثبتاختراعات 

                                                      
 1393 پاییز پارک علم و فناوری خلیج فارس،  س،فار خلیج فناوری و علم کریدور طرح به ک.ر بیشتر اطالعات برای - 1
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http://festival.pgstp.ir/
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باشد. در سال مورد می 14و تعداد اختراعات به ثبت رسیده در این دو سال برابر با  است دهیرسهای نو به ثبت در حوزه انرژی

و دو اختراع  ده استبوبرق و الکترونیک و کامپیوتر  نهیدرزممورد اختراع به ثبت رسیده که بیشتر اختراعات  7نیز  1392

خورشیدی نانو ساختار از اختراعات مهم در این  یهاسلولصیفی جهت تولید نشاء و همچنین کیت  دستگاه بذرکار سبزی و

های در مقایسه با سال شدهثبتدهد که تعداد اختراعات نیز بررسی اختراعات نشان می 1393رود. طی سال می به شمارسال 

 باشد.می 1392-1388های های آن نیز مشابه با سالهو زمین افتهیکاهشقبل 

 موجود یا رایج هایفناوری وضعیت تحلیل -1-2-6-4-3

های دارای مزیت در استان)شامل بخش رایج و موجود در هایفناوری وضعیت شودمی تالش گزارش، از بخش این در

پایین  اوریفنر منابع و صنایع با در حوزه صنعت، صنایع متکی ب .گیرد قرار تحلیل و یموردبررسصنعت(  و کشاورزی

 محوریت با بوشهر، استان هاینشهرستا در کشاورزی بخش هایفعالیت گیرند. در ادامهو تحلیل قرار می یموردبررس

 باشد.می خرما تولید و آبزیان پرورش ماهیگیری،

 صنعت حوزه در کاربردی فناوری وضعیت -1-3-4-6-2-1

کاربردی،  فناوریمیزان  نهیدرزمبتوان وضعیت هریک از صنایع را بندی کاال، برای آنکه در بررسی چارچوب طبقه

ها و توسعه توسط سازمان همکاری شدهارائهبندی بندی وجود دارد. نخستین روش طبقههای متعددی جهت طبقهروش

 است هرفتیپذبه تحقیق و توسعه( صورت  شدهداده، بر مبنای شدت تحقیق و توسعه )درصد کل درآمد تخصیص 1اقتصادی

 (.18-17، 1392بیگی،  یاند)ولبندی نمودهال، متوسط و پایین طبقهاب  فناوریدسته صنایع دارای  3و صنایع را در 

شده انجامها ساس محصوالت نهایی آنابندی صنایع بر بندی لعل معروف است، نوعی طبقهدیگر که به تقسیم درروش

 (:21-20شود)همان، که در ادامه به آن پرداخته می است

: محصوالت این فرایند ساده و کاربر هستند )برای مثال مواد غذایی ساده و چرم فرآوری 2محصوالت متکی بر منابع

 شده(

                                                      
1- OECD 

2 -Resource Based 
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ها ابتدا، در فناوریشوند و تولید می باثبات فناوری: در این گروه، محصوالت با 1سطح پایین فناوریمحصوالت با 

توان به دو دسته یکی شامل نساجی، پوشاک و کفش و ت این گروه را میگیرند. محصوالای شکل میتجهیزات سرمایه

 بندی نمود.پایین دسته فناوریدیگری سایر محصوالت با 

های متکی بر مقیاس در کاالهای فناوری: محصوالت این فرایند تولید که مهارت و 2سطح متوسط فناوریمحصوالت با 

دهند. یشرفته را تشکیل میهای صنعتی کشورهای پفعالیت کننده است، عمدهینها تعینای آای و محصوالت واسطهسرمایه

باشند. های آموزشی بلندمدت نیازمند میهای پیشرفته و دورهاین گروه از محصوالت به سطح باالی تحقیق و توسعه، مهارت

پایه است( و نهایتاً سایر  فلزاتی و محصوالت این گروه به سه گروه خودروسازی، صنایع فرایندی)که عمدتاً صنایع شیمیای

 شود.می یبنددستهمحصوالت 

های باالی التغییر و پیشرفته، هزینههای سریعفناوری: محصوالت این فرایند تولید، نیاز به 3سطح باال فناوریمحصوالت با 

تولیدات الکترونیکی، نیاز به  رینظتحقیق و توسعه و تأکید زیاد بر طراحی محصوالت دارند. بخشی از محصوالت این گروه 

. هستتر صرفهها به کشورهای با دستمزد پایین بهمونتاژکاری دارند که به دلیل کاربر بودن این مرحله از تولید، انتقال آن

توان به گروه محصوالت الکترونیکی و سایر محصوالت تقسیم نمود. گروه محصوالت اخیر محصوالت این گروه را می

باال نظیر تجهیزات تولید نیرو، صنایع هوایی، ملزومات ظریف و حساس دارو عمدتاً در  فناوریوالت با یعنی سایر محص

 باشد.کشورهای پیشرفته می

بندی، محصوالت باشد. در این طبقهمی 1996توسط آنکتاد در گزارش تجارت و توسعه در سال  شدهارائهبندی دیگر طبقه

)آنکتاد، گزارش توسعه و تجارت، شده استپرداختهکه در ادامه به آن  اندشدهیدبندستهبر اساس عوامل موجد مزیت 

 (:24-23، 1392، یگیب یولاز  نقل، به 13996

 های تازه، گوشت و ...محصوالت اولیه : میوه 

 4محصوالت متکی بر نیروی کار غیرماهر و منابع (LRIچرم، نساجی، پوشاک، کیف و کفش، اسباب : ) بازی

 .یرفلزیغات ورزشی، محصوالت چوبی و کاغذی و محصوالت معدنی و تجهیز

                                                      
1 - Low Technology 

2 - Medium Technology 

3 - High Technology 

4 - Labour - Intensive and Resource-Intensive manufactures (LRI) 
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 1محصوالت متکی بر مقیاس، سرمایه و نیروی کار با سطح متوسط(LTCSS آهن، فوالد، محصوالت فلزی : )

 سازی.کشی و بهداشتی و کشتیشاده، تجهیزات لوله ونقلحملای، تجهیزات کارخانه

  ،2و نیروی کار با سطح متوسط ریفناومحصوالت متکی بر مقیاس، سرمایه(MTCSS محصوالت الستیکی و :)

 ایآالت الکتریکی و وسایل نقلیه موتوری جادهو سایر ماشین یکیالکتر ریغآالت پالستیکی، ماشین

  ،3و نیروی کار با سطح باال  فناوریمحصوالت متکی بر مقیاس، سرمایه(HTCSS محصوالت دارویی و :)

، ساعت، تجهیزات فتوگرافی و ابزارهای رساناهامهینو کامپیوتر، تجهیزات ارتباطات و  شیمیایی، تجهیزات اداری

 علمی

های پایین و متکی فناوریاز صنایعی که دارای  آن دسته یارزش افزودههای رایج و موجود، فناوریدر بررسی وضعیت 

 ارزش افزودهبرتر با محوریت  اوریفن، صنایع با بعدی در حوزه صنعت دربندگیرد و قرار می یموردبررسباشند بر منابع می

 پذیرد.می متوسط و باال لحاظ شده و تحلیل صورت فناوریصنایع دارای 

تکی بر منابع)منطبق مو صنایع  پایین فناوریصنایع با های رایج و موجود، فناوریمربوط به تحلیل وضعیت  دربندبنابراین 

 شود:پرداخته می شده استاشارهگونه صنایع این که در ادامه به فهرست (ISICبر کدهای 

  هاساخت محصوالت غذایی و انواع آشامیدنی 

 ساخت محصوالت از توتون و تنباکو 

 ساخت منسوجات 

  ،و رنگ کردن خز یآورعملساخت پوشاک 

 دباغی و پرداخت چرم و سایر محصوالت چرمی 

 ساخت چوب و محصوالت چوبی 

 ساخت کاغذ و محصوالت کاغذی 

 یاهستههای های حاصل از تصفیه نفت و سوختخت کک، فراوردهسا 

  یرفلزیغساخت سایر محصوالت کانی 

  و تجهیزات آالتنیماش به جزساخت محصوالت فلزی فابریکی 

                                                      
1 - Low Skill-,Technology-Capital ,Scale-intensive manufactures 

2 - Medium Skill-,Technology-Capital ,Scale-intensive manufactures 

3 - High Skill-,Technology-Capital ,Scale-intensive manufactures 
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  ونقلحملساخت سایر تجهیزات  

   نشده در جای دیگر یبندطبقهساخت مبلمان و مصنوعات 

 افتیباز  

گیرد. و تحلیل قرار می یموردبررسها در این زمینه در قالب نمودار و نقشه ر میان سایر استاندر ادامه جایگاه استان بوشهر د

استان کشور، در جایگاه  31پایین، در بین  فناوریارزش افزوده صنایع با  نهیدرزمدهد که استان بوشهر نمودار زیر نشان می

 باشند.این زمینه دارای رتبه بهتری می های پیرامون استان بوشهر درام قرار دارد. تمامی استان 23

 1390 ،بر منابع یو متکپایین  فناوری با صنایع افزوده ارزش نهیدرزم هااستان وضعیت -9 نمودار

 
 ایران آمار مرکز از برگرفته مشاور،: منبع

. باشدمی پایین فناوری با صنایع نهیدرزم کشور کلبه بوشهر استان افزوده ارزش نسبت یدهندهنشان زیر نمودار ادامه در

با اختالف زیاد با ساخت کاغذ و  ونقلحملتجهیزات  سایردر حوزه ساخت  بوشهر، استان که دهدمی نشان نمودار این

 باشد.، دارای سهم باالیی از ارزش افزوده در مقایسه با کشور مییرفلزیغمحصوالت کاغذی و محصوالت کانی 
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 1390 کشور، کلبه بوشهر در بر منابع یو متکپایین  فناوری با صنایع افزوده ارزش نسبت -10 ارنمود

 
 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

بخش  هایهای ماهیگیری در استان به نسبت کل فعالیتشود که ارزش افزوده فعالیتبا توجه به نمودار زیر مشاهده می

های این حوزه و ی اهمیت فعالیتدهندهافزایش بوده و این امر نشان در حالهمواره  1390-1379های کشاورزی، طی سال

 باشد.ها و تأسیسات و تجهیزات موجود در این زمینه در سطح استان میضرورت بررسی وضعیت زیرساخت

 1390 -1379های بخش کشاورزی، فعالیت کلبههای ماهیگیری ارزش افزوده فعالیت -11نمودار 

 
 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

استان با استفاده از  هایصیدگاه و بندرها وضعیت و ماهیگیری ادوات و آالت و صید هایشیوه آبزیان، صید حوزه در

 یموردبررس هاشهرستان تفکیک به اندرکاران در این حوزه ستهای صورت گرفته با دو مصاحبه بندرهابرنامه عملیات جامع 

 هایشیوه و میگو پرورش محوریت با آبزیان پرورش مزارع و هاسایت نیز، آبزیان پرورش حوزه در. گیردمی قرار تحلیل و
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 در زمینه این رد فعال واحدهای نیز نخیالت صنعت بررسی در تیدرنها و گیردمی قرار مدنظر میگو و ماهی پرورش نوین

 .گیردمی قرار تحلیل مورد مشابه موارد و خرما بندیبسته و فرآوری حوزه

 یموردبررسهای مرتبط با این بخش بر اساس ارزش افزوده فعالیت کاربردی فناوری سطح نیز صنعت حوزه در ادامه در

 31های پایین در بین استان فناوریی صنعتی با هامیزان ارزش افزوده فعالیت نهیدرزمگیرد و وضعیت استان و تحلیل قرار می

 گیرد.و سنجش قرار می یموردبررسگانه 

 آبزیان صید حوزه هایوضعیت فعالیت -2-3-4-6-2-1

 هایفعالیت جهت مناسب بسترهای وجود و باشدمی طوالنی بسیار یپیشینه دارای ماهیگیری و صید  نهیدرزم بوشهر استان

 پروریآبزی و صیادی بخش محوریت با شیالتی هایفعالیت به بوشهر، استان انوارهایخ از بسیاری شده موجب دریا، با مرتبط

 به رو نماید،می جلوه مهم آبزیان از استفاده هاسال از پس بوشهر استان در آنچه. نمایند معاش امرار طریق این از و پرداخته

 به واسطه که باشدشهرهای جنوبی استان می در ژهیه وب صنایع استقرار از ناشی آب آلودگی و حوزه این در منابع بودن زوال

. شودمی شناخته هاآن حیات یادامه و آبزیان برای جدی تهدیدی ،متعدد پتروشیمی هایمجتمع و پاالیشگاهی فازهای وجود 

 استان یهاشهرستان در آبزیان صید جهت ازیموردن تجهیزات و هازیرساخت وضعیت بررسی به مطالعات، از بخش این در

 شده است.پرداخته

 استان بندرها و هاصیدگاه وضعیت بررسی -1-2-6-4-3-2-1

 قرار بوشهر استان صیادان مورداستفاده فارسجیخل آبی حوزه در صیدگاه 11 تعداد شدهانجام یهایبندمیتقس اساس بر

 مطاف، تنگستان، ر،بوشه خارک، حسن، امام بحرگان، ،یخور موس یهادگاهیص از اندعبارت شرق به غرب از که ردیگیم

ترین این شود. مهمسنتی جهت صید آبزیان استفاده می یهاوهیشها از در تمامی این صیدگاه . الوان و گاوبندی طاهری، دیر،

این پیشین اشاره شد،  دربندکه  طورهمانقالب اشاره نمود.  رشته و ترال تور کف، و سطح گوشگیر توان به تورها، میشیوه

وارد نموده و با ورود تورهای عظیم )ترال و گوشگیر( به درون دریا،  ستیزطیمحهای جدی به های صید آسیبابزار و شیوه

 بررسی به ادامه در. دارد به همراهرا  یطیمحستیزباعث به دام افتادن سایر آبزیان خارج از هدف ماهیگیری شده و تبعات 

 هایشیوه و اسکله تجهیزات، بندر، در موجود هایکشتی و لنج یق،قا تعداد کارکرد، نوع منظر از صیادی بندرها وضعیت

 . شده استپرداخته صید تخلیه

 و است افتهیاستقرار بوشهر شهرستان در بوشهر، استان در صیادی بندرها از درصد33 دهد که حدودها نشان میبررسی

 به خود زمینه این در را درصد 14 با معادل یسهم صیادی، بندر 3 با کدام هر کنگان و عسلویه تنگستان، هایشهرستان
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 .است داده جای خود در بندر یک نیز دیر شهرستان و بندر 2 دارای کدام هر گناوه و دیلم هایشهرستان. اندداده اختصاص

 شهرستان سهم ،یموردبررس هایاهبندرگ در موجود هایقایق و لنج تعداد نهیدرزمشود که مشاهده می12 جدولبا توجه به 

 مربوط زمینه این در نیز هاسهم کمترین. باشدمی استان هایلنج کل از درصد 40 و هاقایق کل از درصد 22 با معادل بوشهر

 درصد 9 حدود  .باشدمی استان در موجود هایلنج از درصد 1 با گناوه شهرستان و هاقایق کل از درصد4 با دشتی شهرستان به

 به اقدام دستی به صورت و سنتی هایشیوه با( درصد 90 حدود) بنادر باقی و بوده مکانیزه سیستم دارای صیادی، یبندرها از

 استان، بندرها کل از درصد 55 با  معادل بندر 12 بوشهر، استان در مستقر صیادی بندر 22 بین از همچنین .نمایندمی صید تخلیه

 بندرها از درصد 50 حدود .دارد بازسازی به نیاز و بوده فرسوده رستمی، بندر همچون واردیم در که باشدمی اسکله دارای

 از برخوردار نسبتاً ،بندرها دیگر درصد 50 و اندبوده محروم نسبتاً و محروم وضعیت دارای مخابراتی، تجهیزات ٔ  نهیدرزم نیز

.باشدمی ساخت حال در نیز مواردی در و بوده مخابراتی تجهیزات
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 1390بوشهر،  استان صیادی بنادر وضعیت -12 جدول

 شهرستان شرح
 سطح

 بندر
 بندر یکاربر

 شناور تیوضع

 دیص هیتخل ستمیس اسکله مخابرات زاتیتجه
 تیریمد برنامه

 یطیمحستیز

 با مقابله برنامه

 حوادث

 نشت و یاضطرار

 مواد

 یکشت لنج قیقا

 1 0 یدست دارد محروم نسبتاً - 61 70 یادیص -یتجار 2 لمید لمید بندر

 0 0 یدست ندارد محروم - - 78 یادیص 3 لمید حسن امام بندر

 0 0 یدست دارد نسبتاً برخوردار - 11 148 یالتیش -یتجار 2 گناوه گناوه بندر

 محروم - 1 33 یادیص -(مجزا یفضا)یتجار 3 گناوه گیر بندر
 رهواید کی وجود) ندارد

 (یبتن و یسنگ
 0 0 یدست

 0 0 یدست دارد نسبتاً محروم - 66 21 یمسافر -یادیص 3 بوشهر فیش رهیجز یادیص اسکله

 0 0 یکیمکان -یدست  نسبتاً برخوردار - 44 42 مسافری -یادیص 1 بوشهر آباد صلح بندر

 0 0  دارد محروم - 3 47 مسافری و یحیتفر-ادییص 3 بوشهر یجبر بندر

 0 0 یدست دارد محروم - 70 63 یحیتفر-یادیص 2 بوشهر ینیماه فرهج بندر

 1 1 یدست دارد ساخت در حال 1 60 28 یادیص 1 بوشهر یجالل بندر

 0 0 یکیپالست سبد -یدست ندارد محروم -  44 یادیص 3 بوشهر لهیهل بندر

 0 0 یکیپالست سبد -یدست دارد نسبتاً برخوردار - 79 80 یادیص 2 بوشهر بندرگاه یادیص اسکله

 0 0 - ندارد محروم نسبتاً - 7 40 ینظام-یتجار-یادیص 2 تنگستان یعامر محمد بندر

 0 0 یدست (فرسوده)دارد محروم نسبتاً - 33 4 یادیص 2 تنگستان یرستم بندر

 0 0 یدست دارد نسبتاً برخوردار - 250 30 یادیص 1 تنگستان یعامر بندر

 یادیص 3 یدشت یساحل الور بندر
60-

70 

15-

20 
 0 0 یدست ندارد محروم نسبتاً -

 1 0 (دیرمفیغ:لیجرثق از استفاده)یدست دارد برخوردار 15 60 300 یتجار-یادیص 1 رید رید بندر

 0 0 یدست دارد برخوردار - 23 150 یتجار-یادیص 2 کنگان کنگان بندر

 0 0 یدست ندارد محروم - 4 70 یادیص 3 کنگان یطاهر بندر

 0 0 یدست ندارد برخوردار مهین - 2 68 یادیص 3 کنگان پرک ندرب

 0 0 - ندارد محروم - - 30 یادیص 3 هیعسلو نویریش بندر

 1 0 یدست دارد نسبتاً برخوردار - 16 16 یتجار-یادیص 1 هیعسلو یتق نخل بندر

 0 0 یدست ندارد محروم - 10 21 یتجار-یادیص 3 هیعسلو هیعسلو چندمنظوره بندر

بوشهر استان شیالت اداره کل: منبع
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 ی درونیبندسطحها در حوزه فرایند صید و تخلیه آبزیان، به در ادامه با توجه به اطالعات مربوط به بنادر و تجهیزات آن

 رفتهقرارگمورد تحلیل بندی . اطالعات با استفاده از منطق فازی و طیفشده استپرداخته در مقایسه با یکدیگر صیادی بندرها

تلفیق سطری،  تیدرنهاو هر یک پس از نرمالیزه شدن)با استفاده از روش اختالف از میانگین و بخش بر انحراف معیار( و 

سطح )برخوردار، نسبتاً برخوردار، نسبتاً محروم و  4بنادر در  ،13 جدول . با توجه بهشده استمحاسبهنمره نهایی هر بندر 

 اند.شده یده یجام( محرو

 بندی بنادر از منظر میزان برخورداری تأسیسات و تجهیزاتسطح -13 جدول

 وضعیت شناورها نام
تجهیزات 

 مخابراتی
وضعیت 

 اسکله
سیستم 

 تخلیه
سیستم 

 تصفیه
مدیریت 

 یطیمحستیز

با برنامه مقابله 

و نشت  حوادث

 مواد

نمره 

 نهایی
سطح 

 برخورداری

 15.03 2.13 -0.21 1.60 2.07 0.89 1.87 3.78 0.84 2.06 بندر دیر

 برخوردار

 8.32 2.13 4.59 -0.60 -0.46 0.89 -1.00 2.42 0.84 -0.50 بندر جاللی

 5.73 -0.45 -0.21 1.60 -0.46 0.89 1.87 -0.30 0.54- 3.33 بندر کنگان

 5.10 -0.45 -0.21 1.60 -0.46 0.89 0.91 -0.30 3.61 -0.50 بندر عامری

 3.95 2.13 -0.21 1.60 -0.46 0.89 -0.04 -0.30 0.84 -0.50 بندر دیلم

اسکله صیادی 

 بندرگاه بوشهر
0.78 0.84 0.30- 0.91 0.89 2.07 0.60- 0.21- 0.45- 3.95 

 3.85 0.43- -0.21 -0.60 2.05 0.89 0.91 -0.30 0.84 0.78 بندر بوشهر

 3.53 2.13 -0.21 1.60 -0.46 0.89 0.91 -0.30 -0.54 -0.50 بندر نخل تقی

 برخوردار نسبتاً

 2.22 -0.45 -0.21 1.60 -0.46 0.89 0.91 -0.30 -0.54 0.78 بندر گناوه

 -0.68 -0.45 -0.21 -0.60 2.07 -1.07 0.91 -0.30 -0.54 -0.50 بندر صلح آباد

اسکله صیادی 

 جزیره شیف
0.50- 0.84 0.30- 0.04- 0.89 0.46- 0.60- 0.21- 0.45- -0.82 

بندر جفره 

 ماهینی
0.50- 0.84 0.30- 1.00- 0.89 0.46- 0.60- 0.21- 0.45- 1.78- 

 -2.20 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 0.89 -0.04 -0.30 -0.54 -0.50 بندر رستمی

 -2.59 -0.45 -0.21 -0.60 2.07 -1.07 -1.00 -0.30 -0.54 -0.50 بندر هلیله

 محروم اًنسبت

 -2.89 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 -1.07 -0.04 -0.30 -0.54 0.78 بندر الور 

 -3.16 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 0.89 -1.00 -0.30 -0.54 -0.50 بندر جبری

 -3.21 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 -1.07 0.91 -0.30 -0.54 -0.50 بندر پرک

 -3.85 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 -1.07 -1.00 -0.30 -0.54 0.78 بندر امام حسن

بندر محمد 

 عامری
0.50- 0.54- 0.30- 0.04- 1.07- 0.46- 0.60- 0.21- 0.45- 4.17- 

 محروم

 -5.12 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 -1.07 -1.00 -0.30 -0.54 -0.50 بندر ریگ

 -5.12 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 -1.07 -1.00 -0.30 -0.54 -0.50 بندر طاهری

 -5.12 -0.45 -0.21 -0.60 -0.46 -1.07 -1.00 -0.30 -0.54 -0.50 بندر شیرینو

بندر 

چندمنظوره 

 عسلویه

0.50- 0.54- 0.30- 1.00- 1.07- 0.46- 0.60- 0.21- 0.45- 5.12- 

 1391منبع: مشاور، برگرفته از برنامه عملیات جامع بنادر، 
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 آبزیان پرورش حوزه هایفعالیت -3-3-4-6-2-1

 پتانسیل از آبزیان پرورش ،فارسجیخل و مازندران دریای خصوص به کشور طبیعی منابع و ذخایر محدودیت به توجه اب

 بستری درآمد و اشتغال ایجاد آن کنار در و پرورشی آبزیان تولیدات صادرات امکان و ایگونه تنوع. است برخوردار باالیی

جمع و تولید کمتر نوسان کمتر، زمان در بیشتر تولید امکان آبزیان پرورش دیگر مزایای. باشدمی کشور صنعت توسعه برای

پرورش آبزیان به ویژه میگو در کشور دارای جایگاه درخور   نهیدرزماستان بوشهر،  .باشدمی محصول ترسریع عرضه و آوری

کشاورزی از زراعی به شیالت،  باشد که با توجه به مشکالت منابع آب و بحران ناشی از آن، تغییر در الگویتوجهی می

 فناوریزایی در سطح استان داشته باشد. بنابراین بررسی وضعیت توان اثرات مثبت و کلیدی در درآمدزایی و اشتغالمی

 استان هایشهرستان وضعیت بررسی به ادامه در یابد.میگو در سطح استان اهمیت می ژهیبه وپرورش آبزیان  نهیدرزمکاربردی 

 .شده استپرداخته آبزیان پرورش تجهیزات و زیرساخت ینهیدرزم

 آبزیان پرورش تجهیزات و تأسیسات وضعیت  -1-2-6-4-3-3-1

 قرار یموردبررس مطالعات از بخش این در آبزیان پرورش هایزیرساخت عنوان به میگو، پرورش هایسایت و مزارع

 استخرهای و مزارع تعداد ٔ  نهیدرزم 1393 -1385 هایسال طی استان هایشهرستان وضعیت ،14 جدول به توجه با. گیردمی

 مزارع تعداد ٔ  نهیدرزم گناوه، شهرستان ،1393-1385 هایسال طی که شودمشاهده می .شده استمشخص میگو پرورش

 .دارد قرار تریمناسب وضعیت در بوشهر استان هایشهرستان سایر با مقایسه در میگو، پرورش

 1393-1385 بوشهر، استان هایشهرستان میگو، پرورش مزارع تعداد -14 جدول

 سال
 شهرستان

 دشتی دیلم گناوه دیر تنگستان بوشهر

1385 2 4 0 16 0 7 

1386 8 8 0 18 0 5 

1387 0 0 0 0 0 0 

1388 14 18 0 37 2 7 

1389 19 14 0 32 4 8 

1390 18 19 0 34 4 16 

1391 33 27 1 59 26 30 

1392 40 29 5 63 29 34 

1393 54 36 7 81 38 41 

 بوشهر استان شیالت کل اداره: منبع

 استان در میگو پرورش مزارع تعداد نهیدرزم بوشهر استان هایشهرستان تمامی که شودمی مشاهده 15 جدول به توجه با

 سفید لکه بیماری شیوع هم آن اصلی علت که 1387 سال در تنها. اندبوده همراه افزایشی وندر با 1393-1385 هایسال طی
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 وضعیت مجموع در ،یموردبررس هایسال سایر در اند،بازمانده فعالیت از مزارع تمامی و بوده است پرورشی میگوهای میان در

 .ده استنمو تجربه را افزایشی روند زمینه این در استان هایشهرستان کمی

 میگو پرورش مزارع تعداد ٔ  نهیدرزم بوشهر استان هایشهرستان سهم -15 جدول

 یدشت لمید گناوه رید تنگستان بوشهر سال
1385 1.06% 2.58% 0.00% 4.71% 0.00% 4.73% 

1386 4.26% 5.16% 0.00% 5.29% 0.00% 3.38% 

1388 7.45% 11.61% 0.00% 10.88% 1.94% 4.73% 

1389 10.11% 9.03% 0.00% 9.41% 3.88% 5.41% 

1390 9.57% 12.26% 0.00% 10.00% 3.88% 10.81% 

1391 17.55% 17.42% 7.69% 17.35% 25.24% 20.27% 

1392 21.28% 18.71% 38.46% 18.53% 28.16% 22.97% 

1393 28.72% 23.23% 53.85% 23.82% 36.89% 27.70% 

 %100 %100 %100 %100 %100 %100 مجموع

 همان: منبع

 16 جدول به توجه با. شده استپرداخته استان هایشهرستان در میگو پرورش هایسایت وضعیت بررسی به ادامه در

 پرورش یتسا نیتربزرگ. باشدمی دشتی و تنگستان در ازآنپس و گناوه شهرستان در میگو پرورش هایسایت نیترشیب

 شهرستان در مستقر رود شور هکتاری 900 سایت نیز ازآنپس و باشدمی بوشهر شهرستان در هکتار هزار3 مساحت به ماهی

 استان در را میگو پرورش سایت تعداد نیترشیب گناوه شهرستان. رودمی به شمار زمینه این در وسیع هایسایت از نیز گناوه

 .باشدمی سایت 2 با تنگستان شهرستان ازآنپس و داده است اختصاص خود به

 1393 بوشهر، استان هایشهرستان در میگو پرورش هایسایت وضعیت -16 جدول

 سایت تعداد (هکتار)سایت مفید مساحت سایت نام شهرستان

 1 800 بویرات دیلم

 گناوه

 510 ریگ بندر

 900 شور رود 3

 825 حله

 1 3000 شیف بوشهر

 تنگستان
 270 1 دلوار

2 
 210 2 دلوار

 1 165 بردستان دیر

 دشتی
 1 645 شمالی مند

 1 400 جنوبی مند

 همان: منبع
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 آبزیان پرورش هایفعالیت وری دربهره شدت شاخص محاسبه  -1-2-6-4-3-3-2

 یدهندهنشان آید ومی به دست فعالیت یک شاغلین به تعداد افزوده ارزش یا و تولید میزان تقسیم از که شاخص این

 که دهدمی نشان باشد تربزرگ آمدهدستبه عدد چه هر و هنگام مقایسه نسبت نهایی، بوده فعالیت یک بودن کاربر میزان

آن بیشتر  ارزش افزوده، میزان تولید و یا با استفاده از تعداد مشخصی شاغلوری بیشتری بوده بدین معنا که دارای بهره فعالیت

 باشدوری میهای استان، بررسی میزان بهرههای سنجش وضعیت پرورش آبزیان در شهرستانبنابراین یکی از شاخص .باشدمی

 .شده استمشخص17 جدولکه در

 آبزیان تتولیدا میزان و فعال شاغلین تعداد ٔ  نهیدرزم بوشهر استان هایشهرستان وضعیت -17 جدول

 شرح

 دشتی دیلم گناوه دیر تنگستان بوشهر

غل
شا

ید 
تول

 

ره
به

ی
ور

 

غل
شا

ید 
تول

 

ره
به

ی
ور

 

غل
شا

ید 
تول

 

ره
به

ی
ور

 

غل
شا

ید 
تول

 

ره
به

ی
ور

 

غل
شا

ید 
تول

 

ره
به

ی
ور

 

غل
شا

ید 
تول

 

ره
به

ی
ور

 

1385 14 57 4.071 28 190 6.79 - - - 112 1062 9.48 - - - 49 316 6.45 

1386 49 589 12.020 56 85 1.52 - - - 126 578 4.59 - - - 35 146 4.17 

1388 98 324 3.306 126 345 2.74 - - - 259 1829 7.06 14 42 3.000 49 277 5.65 

1389 133 346 2.602 - 441 - - - - 240 2036 8.48 - - - 56 377 6.73 

1390 126 700 5.556 133 716 5.38 - - - 238 2878 12.09 28 160 5.71 112 705 6.29 

1391 231 905 3.918 189 816 4.32 7 31 4.43 413 3119 7.55 182 604 3.32 210 1035 4.93 

1392 280 1492 5.329 203 835 4.11 77 154 2.00 441 3535 8.02 203 963 4.74 230 1478 6.43 

1393 378 2667 7.056 152 1338 8.80 49 351 7.16 580 5739 9.89 266 1900 7.14 287 2505 8.73 

 بوشهر استان شیالت کل اداره از برگرفته مشاور،: منبع

وری در حوزه پرورش آبزیان، میزان بهره نیترشیب، 1393-1392های شود که طی سالمشاهده می 12نمودار با توجه به 

وری در این ، میزان بهرهیموردبررسهای همچنین طی سال باشد.شهرستان دشتی می ازآنپسمربوط به شهرستان گناوه و 

 است. افتهیشیافزاباشند پرورش آبزیان فعال می نهیدرزمهای استان که زخقثمحوزه در تمامی شهرستان
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 1393-1392های پرورش آبزیان طی سال نهیدرزموری شاخص بهره -12نمودار 

 
 فته از اداره کل شیالت استان بوشهرمنبع: مشاور، برگر

 شیالت حوزه در آموزش وضعیت -4-3-4-6-2-1

 مهم عوامل از یکی عنوان به( شیالتی یهاتیفعال ازجمله) مختلف یهاتیفعال در ترویجی و آموزشی یهادوره اولویت

 کمیت و کیفیت بر مستقیم طوربه آموزش. گیرد قرار مدنظر باید توسعه و پیشرفت به رسیدن راه در انسانی سرمایه جادکنندهیا

 قرار موردتوجه ترویجی آموزشی یهاتیفعال کرد پیدا بیشتری توسعه آبزیان صید که انقالب از پس. دارد اثر هاتیفعال

 در. گرفت عهده بر را آموزشی یهادوره برگزاری به مربوط یهاتیفعال صیادان امور کمیته 1360 سال در رونیازا. گرفت

 صیادی و صید امور معاونت نام با 1373 سال در سپس و یافت تغییر صیادان اجتماعی امور معاونت نام به بخش این 1366 سال

 1371 سال از اما بود آموزش و تحقیقات مؤسسه وظایف جزء 1371 سال از قبل تا ترویجی یهادوره. داد ادامه خود کار به

 از هدف درواقع. گرددیم انجام هاتیفعال این منظم طوربه سال هر و شد گذاشته تکثیر و صید معاونت عهده بر وظیفه این

 خاتمه تا شروع مرحله از صیادی یهاتیفعال ارتقاء و بهبود باهدف و مفید آموزشی متون ارائه آموزشی یهادوره برگزاری

 . است جدید هایاوریفن و هاوهیش ترویج صید، جدید یهاروش با صیادان نمودن آشنا هدف ترویج بخش در. باشدیم صید

 کل اداره در آموزشی هایکارگاه قفس، در ماهی پرورش محوریت با ماهی پرورش نوین هایشیوه آموزش حوزه در

 پرورش نوین هایشیوه با حوزه این در شاغلین آشنایی و دریا در ماهی پرورش صنعت مالحظات باهدف بوشهر استان شیالت

مراکز آموزشی در سطوح مختلف  .کرد اظهار استان در قوتی نقطه عنوان به توانمی را رام این که گرددمی برگزار آبزیان

 پردازد.های بوشهر، دیلم و گناوه به تربیت نیروی انسانی میدر شهرستان
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های با رئیس پژوهشکده میگوی عاری از بیماری استان بوشهر، نشان از برنامه شدهانجامهمچنین بر اساس مصاحبه عمیق 

 باشد.آموزش نیروهای متخصص جهت پرورش آبزیان  به ویژه میگو در سطح استان می نهیدرزمعدد این پژوهشکده مت

 نخیالت -های رایج و موجود در حوزه زراعتفناوری -5-3-4-6-2-1

دهد که ، نشان می1اطالعات دریافتی از مصاحبه عمیق با معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر

 استفاده و بودن قدیمی به توجه با آالتماشین این  نماید.سنتی استفاده می فناوریکشاورزی قدیمی و با  آالتز ماشینا استان،

در  این و شودمی کشاورزی هایزمین فرسایش موجب کشاورزی، هایزمین به حد از بیش ورود با سنتی، هایفناوری از

( ماشین یک توسط...  و یزیخاک ر پارو، بذرپاشی، زنی،شخم) چندمنظوره هایماشین از نوین، هایشیوه در که است یحال

 .دیآیم به عمل جلوگیری زراعی هایزمین درون به کشاورزی آالتماشین غیرضروری ورود از جلوگیری برای

نماید که این میجهت زراعت و باغداری استفاده  زمینه نیاهای سنتی در فناوریهای آبیاری نیز، استان از در حوزه شیوه

های باال و مشکالت ناشی از کمبود آب جهت آبیاری، منجر به تعطیلی مزارع )به ویژه کاشت امر با توجه به هزینه

ای و تغییر در الگوی های نوین با محوریت آبیاری قطره. البته شیوهشده استهای استان( در استان در شهرستان یفرنگگوجه

های برتر در حوزه نخیالت( فناوریبعدی ) دربندفشار( در دستور کار استان بوده که جزییات آن  آبیاری )از استخری به تحت

 .شده استپرداخته

 و کندمی استفاده هاگلخانه در آبیاری سنتی هایفناوری از استان حاضر حال در نیز ایگلخانه کشت حوزه همچنین در

 .گردد جوییصرفه هاآن ازیموردن آب مصرف در تا دارند نیاز نکنیریشآب به استان در موجود هایگلخانه اکثر

 ستیزطیمحهای رایج و موجود در حوزه فناوری -6-3-4-6-2-1

های ز فعالیت، مباحث مربوط به آلودگی آب و هوا ناشی استیزطیمح ٔ  نهیدرزمهای رایج و موجود فناوریدر حوزه 

و  شدهانجامهای گیرد. در حال حاضر متأسفانه با بررسییقرار م یموردبررسصنعتی )با محوریت نفت، گاز و پتروشیمی( 

های محیطی استان، به جز مواردی معدود)مطالعات و پژوهشهای میدانی صورت گرفته پیرامون مسائل زیستبرداشت

از است. در ادامه به بررسی جزییات هریک  نشدهانجامهای هوا و آب( فعالیت دیگری برای کاهش آلودگی یطیمحستیز

 :شده استپرداختهآب و هوا در استان  کنندهآلودهموارد 

                                                      
 1394 پاییز عمرانی، مهندس بوشهر، استان کشاورزی جهاد سازمان -گیاهی تولیدات معاونت با عمیق مصاحبه از برگرفته - 1
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: در بین فازهای پاالیشگاهی متعدد در سطح استان، تنها در طرح توسعه فاز ورود پساب آلوده صنعت به درون دریا

ی نبود دهندهاین نشان و 1باشددریا موجود می به از تخلیه قبل مواد نفتی به آلوده هایآب کنندهپارس جنوبی، تصفیه 11

 باشد.های آلوده خروجی از فازهای پاالیشگاهی و صنایع مرتبط با آن میتصفیه و استفاده مجدد از آب ٔ  نهیدرزم فناوری

های ناشی از روباز بودن انبار گوگرد در پارس جنوبی )پراکنده شدن گوگرد و در سطح : آلودگیانبار روباز گوگرد

خیراً انبار مکانیزه صادراتی باشد. البته ابه عنوان منبع مهم آلودگی در استان مطرح می های ناشی از آن(منطقه و آلودگی

و اولین محموله صادراتی  نموده استلیت خود را آغاز آوری و نگهداری از گوگرد تولیدی در پارس جنوبی فعاجهت جمع

 . 2شده استآن نیز بارگیری 

 فناوریشود های میدانی صورت گرفته، مشاهده می: در حال حاضر با برداشتهای ناشی از عملیات فلرینگآلودگی

ین چون بازیابی گازهای های نوفناوریطح بسیار پایینی بوده و های عملیات فلرینگ، در سکنونی جهت کاهش آلودگی

های شدید است که این امر موجب آلودگی وژیکی( اعمال نشدههای فیزیکی، شیمیایی و بیولارسالی به فلر)به روش

  .شده استهای جنوبی استان به ویژه در شهرستان ستیزطیمح

 های برترفناوریتحلیل وضعیت  -1-2-6-4-4

های تحقیق و توسعه در آن بسیار التغییر بوده و هزینهباشد که سریعمیهایی فناوریاز  آن دستههای برتر، فناوریصنایع و 

شود ها گفته میفناوریهای برتر به آن دسته از فناوریبر طراحی محصول دارد. همچنین  نیزو تأکید فراوانی  باشدیمزیاد 

های برتر را در فناوریشود تالش میوری و تولیدات را افزایش داده و در این بخش نوآوری و خالقیت، میزان بهرهکه با 

 اساس است بر به ذکر. الزم قرارداد یموردبررس ستیزطیمحصنعت، صید و پرورش آبزیان،  ازجملههای مختلف استان زمینه

 ای،هسته هایفناوری منطقه، سطح در توسعه جهت اولویت دارای هایفناوری بین در کشور، علمی جامع نقشه سند

 توانمی که دارد قرار تیز محیطیزیست هایفناوری و زیستی هایفناوری گاز، و نفت هایفناوری میکرو، و ونان هایفناوری

 .3گیرد قرار بوشهر استان های برتر درفناوریوضعیت  بررسی اولویت در

 کشور در آن گاهیجا و استان سطح در باال و متوسط فناوری با عیصنا یبررس -1-4-4-6-2-1

متوسط و باال به  فناوریع با کاربردی پرداخته شد. صنای فناوریررسی انواع صنایع از منظر میزان به ب لیتفصبهقبل،  دربند

 شرح زیر توضیح داده شد:

                                                      
1  -http://pogc.ir/ 
2 - http://www.yjc.ir/fa/news 

 

 14/10/1389شورای عالی انقالب فرهنگی، سند نقشه علمی کشور، مصوب  - 3

http://www.yjc.ir/fa/news/5194767/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D9%84%D9%87-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF
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های متکی بر مقیاس در کاالهای فناوری: محصوالت این فرایند تولید که مهارت و 1سطح متوسط فناوریمحصوالت با 

دهند. های صنعتی کشورهای پیشرفته را تشکیل میفعالیت کننده است، عمدهها تعییننای آای و محصوالت واسطهسرمایه

باشند. های آموزشی بلندمدت نیازمند میهای پیشرفته و دورهاین گروه از محصوالت به سطح باالی تحقیق و توسعه، مهارت

پایه است( و نهایتاً سایر  فلزاتو محصوالت این گروه به سه گروه خودروسازی، صنایع فرایندی)که عمدتاً صنایع شیمیایی 

 شود.می یبنددستهمحصوالت 

های باالی التغییر و پیشرفته، هزینههای سریعفناوری: محصوالت این فرایند تولید، نیاز به 2سطح باال فناوریمحصوالت با 

لیدات الکترونیکی، نیاز به تو رینظتحقیق و توسعه و تأکید زیاد بر طراحی محصوالت دارند. بخشی از محصوالت این گروه 

باشد. تر میصرفهها به کشورهای با دستمزد پایین بهمونتاژکاری دارند که به دلیل کاربر بودن این مرحله از تولید، انتقال آن

توان به گروه محصوالت الکترونیکی و سایر محصوالت تقسیم نمود. گروه محصوالت اخیر محصوالت این گروه را می

باال نظیر تجهیزات تولید نیرو، صنایع هوایی، ملزومات ظریف و حساس دارو عمدتاً در  فناوریحصوالت با یعنی سایر م

 باشد.کشورهای پیشرفته می

به ( ISIC)منطبق بر کدهای متوسط و باال فناوریدر این زمینه، فهرست  صنایع با  شدهاشارهبنابراین با توجه به تعاریف 

 باشد:شرح زیر می

 ،شدهضبط هایرسانه تکثیر و چاپ انتشار 

 شیمیایی محصوالت و شیمیایی مواد ساخت 

 پالستیک و الستیک از محصوالت ساخت 

 اساسی فلزات ساخت 

 دیگر جای در نشده بندیطبقه تجهیزات و آالتماشین ساخت 

 محاسباتی و حسابداری دفتری، آالتنیماش ساخت 

 دیگر جای در نشده یبندطبقه برقی هایدستگاه و آالتنیماش ساخت 

 ارتباطی وسایل و هادستگاه تلویزیون، و رادیو ساخت 

 ساعت انواع و دقیق ابزار اپتیکی، ابزار پزشکی، ابزار ساخت 

 تریلر نیم و تریلر موتوری، نقلیه وسایل ساخت 

                                                      
1 Medium Technology 
2 - High Technology 
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-1380های سال های کشور طیباال و متوسط را در استان فناوریصنایع با ی میزان ارزش افزوده جدول زیر به بررسی

اختصاص  به خودشود که استان بوشهر در این زمینه سهم بسیار باالیی را میمشخص 18 جدول. با توجه به پردازدمی 1391

و علت اصلی آن نیز وجود صنایع ساخت مواد شیمیایی و محصوالت شیمیایی است که سهم استان بوشهر را  داده است

 92.8شده از فهرست محاسبات کسر گردد، سهم استان بوشهر از  بردهنامای که اگر صنایع گونهبه داده استفزایش شدت ابه

 کند.درصد کاهش پیدا می 0.2درصد به 
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 1391-1380متوسط و باال،  فناوریهای کشور از ارزش افزوده صنایع با سهم استان -18 جدول

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
 %22.0 %26.3 %32.4 %32.9 %30.7 %36.0 %37.7 %37.1 %50.0 %39.0 %40.3 %44.4 آذربایجان شرقی

 %8.7 %10.2 %10.6 %9.6 %11.3 %10.2 %10.6 %8.6 %11.2 %9.0 %8.2 %8.1 آذربایجان غربی

 %13.3 %15.7 %11.5 %16.0 %17.8 %21.7 %23.6 %22.4 %31.6 %20.5 %25.8 %27.8 اردبیل

 %10.4 %9.8 %15.1 %12.9 %10.4 %10.0 %13.9 %13.4 %11.4 %14.3 %17.3 %17.5 اصفهان

 %52.0 %47.7 - - - - - - - - - - البرز

 %7.1 %10.0 %7.5 %5.2 %6.2 %6.6 %6.0 %5.9 %6.2 %6.4 %6.9 %19.8 ایالم

 %92.8 %92.9 %90.4 %86.6 %89.2 %88.4 %69.9 %61.0 %38.7 %36.1 %62.7 %56.6 بوشهر

 %34.0 %47.1 %56.8 %59.1 %56.4 %53.4 %54.3 %54.0 %55.5 %57.5 %52.3 %60.6 تهران

 %16.5 %21.6 %22.0 %24.2 %18.8 %24.0 %26.4 %28.3 %16.6 %18.1 %15.3 %16.0 چهارمحال و بختیاری

 %31.1 %24.9 %28.6 %28.6 %27.6 %31.3 %32.6 %36.0 %29.6 - - - خراسان جنوبی

 %28.2 %38.1 %38.3 %40.9 %33.3 %34.2 %34.8 %30.1 %27.2 %27.6 %33.1 %30.1 خراسان رضوی

 %38.1 %48.3 %39.4 %39.4 %33.1 %30.7 %33.2 %42.1 %51.3 - - - خراسان شمالی

 %37.0 %38.0 %45.8 %54.1 %50.6 %47.3 %45.8 %49.1 %38.4 %41.6 %51.8 %56.0 خوزستان

 %32.0 %36.8 %40.0 %40.2 %35.4 %38.2 %33.0 %31.6 %29.3 %34.8 %33.9 %37.6 زنجان

 %25.9 %44.0 %32.6 %36.9 %37.8 %32.5 %39.6 %29.7 %33.9 %23.2 %28.3 %24.9 سمنان

 %3.6 %3.8 %4.5 %6.0 %7.5 %6.8 %6.1 %5.7 %3.5 %3.9 %3.6 %3.0 و بلوچستانسیستان 

 %27.3 %23.3 %27.3 %28.2 %27.6 %24.9 %22.8 %30.7 %34.2 %29.9 %35.2 %34.2 فارس

 %49.5 %53.1 %48.5 %52.1 %45.2 %46.9 %44.1 %41.6 %40.5 %37.7 %42.7 %47.3 قزوین

 %25.8 %26.6 %27.1 %26.6 %26.1 %28.6 %29.4 %28.8 %21.3 %15.2 %16.7 %23.1 قم

 %10.7 %10.0 %10.2 %10.0 %13.3 %22.5 %18.6 %9.5 %7.5 %8.2 %6.5 %7.3 کردستان

 %10.9 %12.2 %14.2 %18.5 %16.6 %14.1 %12.0 %12.9 %11.9 %19.9 %29.3 %28.6 کرمان

 %37.8 %17.4 %34.5 %40.2 %42.6 %23.7 %20.4 %17.7 %13.0 %11.5 %11.8 %9.2 کرمانشاه

 %12.6 %21.4 %29.6 %18.2 %15.7 %8.2 %6.7 %6.7 %6.4 %11.1 %7.2 %10.8 راحمدیو بو هیلویکهک

 %12.5 %12.1 %14.5 %13.8 %13.1 %12.3 %18.4 %12.7 %12.0 %9.4 %8.4 %11.4 گلستان

 %22.8 %27.4 %26.5 %27.3 %25.3 %25.6 %29.7 %24.3 %23.0 %28.7 %23.6 %26.9 گیالن

 %24.9 %26.0 %27.3 %25.5 %26.2 %23.8 %15.0 %19.9 %21.4 %22.7 %20.3 %20.3 لرستان

 %16.3 %16.9 %17.9 %19.4 %20.2 %18.6 %16.8 %16.3 %18.3 %18.7 %13.0 %11.8 مازندران

 %23.6 %20.6 %25.3 %32.3 %31.7 %38.1 %43.6 %47.8 %44.6 %37.0 %40.3 %35.6 مرکزی

 %2.2 %2.3 %3.5 %5.1 %4.7 %3.5 %3.4 %3.6 %3.6 %2.1 %3.4 %3.6 هرمزگان

 %11.4 %10.9 %11.8 %12.3 %12.2 %11.8 %12.7 %10.7 %10.3 %11.7 %8.8 %11.8 همدان

 %10.9 %10.5 %12.8 %15.7 %12.4 %12.1 %13.6 %27.3 %20.6 %26.4 %43.9 %36.3 یزد

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

 صنایع افزوده ارزش میزان نهیدرزم همواره ،1391-1380 هایسال طی بوشهر، استان که دهدمی نشان 13نمودار  ادامه در

 تنها افزایشی روند این دهدمی نشان نیز شدهیبررس قبلی نمودارهای و است نموده تجربه را افزایشی روند باال، فناوری با
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 سایر نهیدرزم بوشهر و باشدمی استان سطح در هاالیتفع دست این استقرار واسطه به شیمیایی محصوالت و صنایع نهیدرزم

 .ندارد بسزایی سهم و نقش باال و متوسط فناوری با صنایع

 1391-1380باال و متوسط،  فناوریسهم استان بوشهر از ارزش افزوده صنایع با  -13نمودار 

 
 منبع: همان

 تنها باال، و متوسط فناوری با صنایع افزوده ارزش میزان نهیدرزم بوشهر استان که شودمی مشاهده ، 14نمودار  به توجه با

 آن، نمودن حذف با و بوده کشور در برتر جایگاه دارای شیمیایی، محصوالت و شیمیایی مواد ساخت صنایع گرفتن در نظر با

 نهیدرزم استان بودن یبعدتک یدهندهنشان امر این و ابدیمی تنزل آخر جایگاه به کشور، هایاستان میان در نخست جایگاه از

 جوارهم هایاستان سایر و باشدمی شیمیایی محصوالت و صنایع به استان وابستگی و محوریت و باال و متوسط فناوری با صنایع

 .باشندمی باال و متوسط ریفناو با صنایع ارزش افزوده میزان حوزه در بهتری وضعیت دارای نیز بوشهر

 مواد گرفتن صنایع ساخت در نظرباال و متوسط در کشور  با  فناوریسهم استان از کل ارزش افزوده صنایع با  -14نمودار 

 شیمیایی  محصوالت و

 
 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران
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 بدون در نظر گرفتن ساخت 1391 -1380های متوسط و باال طی سال فناورییز به بررسی وضعیت صنایع با ن 19 جدول

. با توجه به این جدول پرداخته استگیرند باال و متوسط قرار می فناوریشیمیایی که در زمره صنایع با  محصوالت و مواد

گرفتن  در نظرمتوسط و باال بدون  فناوریزش افزوده صنایع با ، سهم استان از ار1391-1384های شود که طی سالمشاهده می

گرفتن صنایع  در نظرباشد و این در حالی است که با صنایع ساخت مواد و محصوالت شیمیایی، دارای روند کاهشی می

و متوسط، باال  فناوریصنایع با  ارزش افزوده، سهم استان از 1391-1384های ساخت مواد و محصوالت شیمیایی طی سال

های باال و متوسط در استان بوشهر،تنها متکی بر صنایع فناوریتوان گفت، روند افزایشی را تجربه نموده است. بنابراین می

های باال و فناوریف این دست از صنایع، استان سهم ناچیزی از صنایع با ذباشد و با حساخت مواد و محصوالت شیمیایی می

 دهد.اختصاص می به خوددرصد( را  0.2دود متوسط موجود در کل کشور)ح



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  رد استان ی و ااقتنل علم و فناور ی نظام نوآور لی 

 

 5002212B0021303010RE103960821   م  

 
58 

گرفتن صنایع ساخت مواد  در نظرمتوسط و باال بدون  فناوریهای کشور از ارزش افزوده صنایع با سهم استان -19 جدول

 1391-1380و محصوالت شیمیایی، 

 1391 1390 1389 1388 1387 1386 1385 1384 1383 1382 1381 1380 شرح
 %11.9 %17.7 %23.3 %25.9 %23.3 %22.4 %23.6 %23.7 %23.9 %25.7 %24.3 %25.9 کل کشور

 %15.7 %20.7 %25.0 %24.4 %24.2 %24.0 %24.8 %25.5 %18.7 %28.2 %27.3 %24.3 آذربایجان شرقی

 %7.7 %9.2 %8.7 %8.1 %9.5 %8.7 %9.3 %7.3 %10.4 %7.4 %6.1 %7.1 آذربایجان غربی

 %13.1 %15.0 %11.1 %15.5 %17.5 %21.3 %23.1 %22.1 %31.1 %20.0 %24.9 %25.9 یلاردب

 %7.3 %7.4 %11.3 %8.9 %7.7 %6.9 %8.3 %7.9 %7.0 %8.9 %7.4 %6.4 اصفهان

 %39.7 %44.9 - - - - - - - - - - البرز

 %5.6 %7.6 %6.5 %4.2 %5.0 %5.9 %5.3 %4.9 %5.6 %6.3 %6.5 %11.9 ایالم

 %0.2 %0.4 %0.3 %0.7 %1.1 %0.5 %0.5 %0.4 %0.6 %0.5 %0.6 %0.6 ربوشه

 %26.1 %40.9 %49.7 %52.5 %49.9 %46.8 %48.8 %48.4 %51.2 %51.3 %47.0 %53.0 تهران

 %15.2 %19.7 %21.2 %22.8 %16.3 %20.6 %20.7 %21.8 %11.2 %11.7 %9.4 %10.1 چهارمحال و بختیاری

 %22.5 %15.6 %23.2 %26.1 %24.4 %29.1 %29.2 %32.4 %27.1 - - - خراسان جنوبی

 %25.6 %36.4 %35.4 %38.0 %31.0 %31.6 %32.7 %27.6 %25.4 %21.8 %23.3 %21.0 خراسان رضوی

 %2.5 %2.3 %2.5 %2.8 %3.4 %3.3 %2.6 %3.0 %3.6 - - - خراسان شمالی

 %1.0 %1.2 %1.9 %3.0 %2.7 %2.1 %2.0 %2.1 %3.0 %2.2 %1.8 %1.3 خوزستان

 %30.0 %35.0 %38.4 %38.5 %34.0 %36.8 %31.4 %27.8 %26.6 %32.5 %31.7 %34.1 زنجان

 %16.5 %31.6 %22.7 %28.2 %33.2 %24.9 %27.4 %21.5 %29.0 %16.7 %23.4 %16.8 سمنان

 %2.7 %2.8 %3.6 %5.0 %5.9 %5.7 %5.6 %5.1 %2.9 %3.3 %2.8 %2.0 و بلوچستانسیستان 

 %6.6 %11.5 %12.6 %14.7 %15.7 %16.7 %15.6 %17.5 %22.3 %17.9 %25.7 %23.1 فارس

 %30.8 %39.3 %32.7 %38.2 %34.4 %38.8 %30.4 %27.7 %33.5 %26.7 %29.7 %35.4 قزوین

 %11.8 %14.0 %15.5 %16.2 %17.4 %17.4 %22.5 %26.1 %17.4 %12.4 %13.9 %11.6 قم

 %9.9 %9.2 %9.3 %9.6 %12.6 %21.8 %17.6 %8.5 %7.3 %8.1 %6.3 %5.3 کردستان

 %9.9 %11.3 %13.6 %17.2 %15.8 %13.6 %11.4 %12.7 %11.8 %19.5 %29.0 %26.6 کرمان

 %3.9 %5.9 %6.5 %13.2 %13.7 %11.3 %8.1 %10.2 %10.0 %9.1 %10.6 %7.8 کرمانشاه

 %1.9 %6.5 %6.0 %8.3 %11.2 %4.4 %2.5 %2.8 %3.8 %7.6 %3.6 %5.7 راحمدیو بو هیلویکهک

 %5.2 %6.6 %8.1 %8.2 %7.6 %8.8 %9.6 %7.8 %9.7 %7.5 %7.2 %10.1 گلستان

 %16.3 %20.4 %19.1 %18.5 %18.7 %19.2 %21.3 %18.6 %20.5 %23.1 %19.4 %22.1 گیالن

 %5.9 %8.3 %8.4 %6.8 %9.1 %6.8 %6.8 %5.7 %7.8 %7.6 %8.7 %7.8 لرستان

 %13.2 %14.6 %15.7 %17.3 %18.2 %16.5 %14.1 %13.8 %13.8 %15.0 %11.3 %10.5 مازندران

 %7.1 %8.2 %14.1 %18.4 %15.7 %23.2 %20.2 %27.7 %21.1 %17.0 %15.1 %11.6 مرکزی

 %1.9 %2.1 %3.0 %4.5 %3.9 %2.9 %2.9 %3.1 %3.3 %1.9 %3.1 %2.7 هرمزگان

 %9.3 %9.5 %10.3 %9.7 %10.3 %10.2 %9.7 %9.3 %9.4 %10.5 %7.5 %7.4 همدان

 %8.0 %7.7 %10.6 %13.4 %10.7 %9.8 %11.3 %21.3 %16.3 %24.0 %41.4 %31.8 یزد

 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران
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گرفتن صنایع ساخت مواد و  در نظرباال و متوسط بدون  فناوریصنایع با  نهیدرزمدر ادامه وضعیت استان در قالب نمودار 

شود که استان بوشهر مشاهده می15نمودار است. با توجه به  قرارگرفته یموردبررس 1391شیمیایی در سال  محصوالت

باال و متوسط بدون در نظر گرفتن صنایع ساخت مواد و محصوالت  فناوریصنایع با  نهیدرزمکه در باال اشاره شد،  طورهمان

با استان  جوارهمهای گیرد. سایر استانهای کشور قرار میی آخر در بین استانمحروم و در رتبه شیمیایی، در وضعیت کامالً

 بوشهر نیز دارای وضعیت بهتری در این زمینه قرار دارند.

 محصوالت و شیمیایی مواد گرفتن صنایع ساخت در نظرباال و متوسط  بدون  فناوریارزش افزوده  صنایع با  -15نمودار 

 شیمیایی در کشور

 
 منبع: همان

گرفتن  در نظر)با باال  فناوریطور جزئی، میزان نسبت ارزش افزوده صنایع با که به نددهنیز نشان می 17نمودار و 16نمودار 

برابر با چه مقداری بوده و  1390کشور در سال  کلبهدر استان بوشهر آن( صنایع ساخت مواد شیمایی و بدون لحاظ نمودن 

دهد، استان که نمودارهای باالتر نشان می طورهمان باشد.یک از صنایع دارای سهم باالتری از ارزش افزوده میاستان در کدام

 نیترشیبور در این زمینه(، دارای )نسبت استان به کشمحصوالت شیمیاییساخت مواد و صنایع و  نسبت ارزش افزودهدر 

کشور در صنایع ساخت  کلبهنسبت ارزش افزوده استان این صنایع، میزان ارزش افزوده باشد و با حذف نمودن مقدار می

نیز کمترین مقدار  آالت دفتری و محاسباتیساخت ماشین ٔ  نهیدرزمهای برقی دارای بیشترین مقدار و دستگاهآالت و ماشین

 باشد.با صفر می و برابر
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گرفتن صنایع و  نظر کشور با در کلبهباال و متوسط استان بوشهر  فناورینسبت ارزش افزوده صنایع با  -16نمودار 

 1390محصوالت شیمیایی، 

 
 منبع: مشاور، برگرفته از مرکز آمار ایران

گرفتن صنایع و  در نظرکشور بدون  کلبهبوشهر متوسط و باال در استان  فناوریفزوده صنایع با نسبت ارزش ا-17نمودار 

 1390محصوالت شیمیایی، 

 
 منبع: همان

برای استخراج و فرآوری گاز در  ازیموردنگاز، صنایع و تأسیسات دریایی مه در حوزه صنعت با محوریت نفت ودر ادا

 فناوریتوان در زمره صنایع و تأسیسات با فردوسی را می گازی شمالی، گلشن و میدان جنوبی، پارس پارسهای گازی میدان

دریا،  ساحل از کیلومتری صد چند فواصل در گاز فراورش و برداشت تولید، هایچاه و دریایی بندی نمود.سکوهایباال دسته
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 صادرات و بارگیری منظور به شناور گوی ایهکیلومتر، ترمینال صد چند طول با گاز انتقال جهت دریایی هایلوله خطوط

های صنایع و زیرساخت ازجملهو موارد مشابه، همگی  (گاز از آب جداسازی جهت)کنندهکیتفک گازی و واحدهای میعانات

 باشد.باال می فناوریدریایی با 

 استان در آبزیان پرورش نوین هایشیوه -2-4-4-6-2-1

های استان بوشهر از این خط ساحلی و امرار معاش بیشتر شهرستانبا توجه به وجود خط ساحلی طوالنی در برخورداری 

لی تأثیرگذار در بهبود عملکرد های نوین در این زمینه عامفناوریگیری از مردم بومی منطقه از صید و پرورش آبزیان، بهره

نوان یک مزیت نسبی مطرح باشد. همچنین صید و پرورش آبزیان به ویژه میگو در سطح استان به عشیالت در سطح منطقه می

را ارتقاء داده و با  های برتر و نوین در این زمینه، کیمت و کیفیت پرورش آبزیانفناوریتوان با استفاده از گردد و میمی

 رزش افزوده این بخش را افزایش داد.اها به سایر کشورها، صادرات آن بسترسازی

 دیگر و ماهیان پرورش دریایی، هایگونه از برخی صید اهشک و داخلی هایآب در آبی منابع محدودیت دلیل به

های نوین در گردد. از شیوهمی معرفی ازیموردن پروتئین نیتأم درصرفه به مقرون و مطمئن راهکار عنوان به دریایی آبزیان

 مود.نتوان به پرورش ماهی در قفس اشاره حوزه پرورش آبزیان، می

 گذاریسرمایه هزینه محیط، سازیآلوده عدم پرورشی، مناسب شرایط منظم، تولید قابلیت با ،1قفس در ماهی پرورش

 را خود محصول تواندمی روش این نیز تجاری لحاظ به. باشدمی روش این قوت نقاط از مناسب اقتصادی بازدهی و کم نسبتاً

 .کند عرضه بازار به مطلوب کیفیت و کمیت با

 در کنگان سواحل در تجهیزات نصب از بعد و شد آغاز بوشهر استان در 84 سال از قفس در ماهی پرورش مقدمات

 .2شد سازیرها است، قفس در پرورش قابل که سیباس ماهی الرو قطعه هزار 1388 سالاسفندماه 

 آماده نفر یک و دریا در ماهی پرورش طرح اجرای متقاضی نفر 9 گذار،سرمایه 10 زمینه، این در نیز 1394 سال در

 سطح در آبزیان پرورش از روش این توسعه بسترهای گفت توانمی و 3بوده دلواری یعلسیرئ سد دریاچه در گذاریهسرمای

 .است گسترش حال در استان

ی میگوی دهد، پژوهشکدههای نوینی را در این زمینه انجام میاز دیگر مراکز فعال در حوزه پرورش آبزیان که فعالیت

های تغذیه آبزیان، بهداشت آبزیان، شیمی، بیولوژی دریا، کده نیروی انسانی متخصص که در رشتهباشد. این پژوهشکشور می

                                                      
1 - Cage Culture 

2 -http://www.donya-e-eqtesad.com/news/624466/#ixzz3kStOaKzX 

3 - http://www.tasnimnews.com/Home/Single/422671?ref=khabarfarsi 

http://www.donya-e-eqtesad.com/news/624466/#ixzz3kStOaKzX
http://www.tasnimnews.com/Home/Single/422671?ref=khabarfarsi
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آزمایشگاه با  9. این پژوهشکده دارای نموده استباشند را جذب میکروبیولوژی و قارچ شناسی دارای تحصیالت عالی می

شناسی،  ها، رسوب، پالنگتونشناسی، آالیندههای آسیبهای معتبر از نظام تأیید صالحیت ایران بوده که در زمینهگواهینامه

 .1نمایدمی شناسی فعالیتی آبزیان، ژنتیک، شیمی و فیزیک دریا، کشت جلبک و میکروبسنج ستیز

فارس و عمان را در خود های متنوع میگو، ماهی و سایر آبزیان از دریای خلیجموزه آبزیان مستقر در پژوهشکده نیز، گونه

 .گذاشته استش مندان به نمایده و همچنین انواع تور و ادوات صیادی را برای بازدید عالقهجای دا

باشد. پژوهشکده شناورهای تحقیقاتی، از دیگر تجهیزات نوین جهت انجام آزمایش و تحقیقات در حوزه شیالت می

، Simard EK500ماهی یاب  ملهازجشناور تحقیقاتی مجهز به تجهیزات ناوبری و تحقیقاتی ) 3میگوی کشور، دارای 

 باشد.جغرافیایی( می ابیتیموقع

ها که در ادامه به این نوآوری داده استپرورش میگو انجام  نهیدرزمهای نوین متعددی را این پژوهشکده فعالیت

 :2شده استپرداخته

 ومیگ پرورش در مصرف جهت محصول انبوه تولید منظور به میگو پروبیوتیک تولید فنی دانش 

 پفک تولید یهاکارخانه به آن معرفی و محصول انبوه تولید منظور به ماهی اسنک تولید فنی دانش 

 آبزیاندهندگان پرورش صنعت به آن معرفی و محصول انبوه تولید منظور به نرئیس کرم پرورش فنی دانش 

 و حصولم انبوه ولیدت منظور به( وانامی) غربی سفید میگوی گیاهی غذایی جیره تولید و ساخت فنی دانش 

 میگو پرورش در مصرف

 ساخت کیت بومی شده و پیشرفته تشخیص بیماری لکه سفید میگو 

 ای(تولید آزمایشگاهی رادیو واکسن بیماری لکه سفید میگو )روش پرتودهی هسته 

 ایجاد سامانه آمار شیالتی جنوب کشور 

 ارزیابی ذخایر میگو و تعیین سقف برداشت مجاز آن 

 دریایی ستیزطیمحهای مزارع میگو بر پساب پایش اثرات 

 های آالینده )نفت و فلزات سنگین(شناسایی کانون 

 ... و 

                                                      
 پاییز فارس، خلیج فناوری و علم پارک بوشهر، استانداری پژوهش و آموزش دفتر بوشهر، استان فارس، خلیج فناوری و علم کریدور طرح از برگرفته - 1

1393. 
 همان - 2
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 باشد:شامل موارد زیر می 1394های تحقیقاتی این پژوهشکده در سال برنامه

 طرح کالن ملی دستیابی به دانش اصالح نژاد میگوهای بومی کشور 

 ای پرورش میگو در ایستگاه تحقیقاتی حلهانیزه گلخانهبهبود راندمان تولید میگو در سیستم مک 

 پرورش آبزیان در فصل سرد در استخرهای پرورش میگو 

  میگو بین ایران و کویت ریذخاهماهنگی جهت اجرای برنامه تحقیقاتی مشترک 

 همفکری  توان به تهیه برنامه راهبردی میگوی ایران باهای آتی پژوهشکده میگوی کشور میهمچنین از برنامه

 اشاره نمود. 1404فعاالن صنعت میگوی کشور تا سال 

)طرح پرورش  SPFبه طرح  توانیم یگودر حوزه پرورش م یننو هاییتفعال دهد که ازنشان می 1های عمیقمصاحبه

و  یماریاز هرگونه ب یانبودن آبز یشامل عار یدیطرح، دو فاکتور کل ین( اشاره نمود که در ایماریاز ب یعار یگوم

که در  باشدیم یطرح کالن وزارت جهاد کشاورز نیترطرح به عنوان بزرگ ین. اباشدیها مدنظر مدار شدن آنشناسنامه

اشاره نمود  یگوشده پرورش متمام یمتبه کاهش ق توانیطرح، م ینا هاییتشده است. ازجمله مز ییاستان بوشهر اجرا

 ٔ  نهیدرزم یکالن با بخش خصوص ی. در حال حاضر، قراردادهاباشدیم ییاهبه صورت گ یان،آبز ینا یاصل یهچراکه تغذ

 یرانطرح، کشور ا یناست که با ا یدر حال ینشده است و اانجام SPFطرح  یتبا محور یگوپرورش م هاییتگسترش فعال

 .پیونددیدر جهان م SPF یگویم یدکنندهیکشور برتر تول 4به جمع 

 این در کشت الگوی تغییر تواند فرصت کلیدی در این حوزه مطرح گردد،بزیان که میآ پرورش نوین هایشیوه دیگر از

ازجمله  باشدمی متعددی هایمزیت دارای جدید هایشیوه .باشدمی میگو پرورش استخرهای ازچندمنظوره  استفاده و حوزه

 چندمنظوره استفاده و باال اییدرآمدز ن،آبزیا آوریعمل زمان کاهش به توجه با  وریبهره افزایش نوین، هایروش مزایای

 توجه با اخیر هایلسا در نیز میگو صادرات بازار  ٔ  نهی.درزمنمود اشاره( یا)آرتمسرد فصل در آبزیان سایر پرورش امکان و

 ییاروپا کشورهای به صادرات هاتحریم از قبل کهباشد در صورتی می آسیایی کشورهای بیشتر ،صورت گرفته هایتحریم به

 .گرفتمی صورت نیز آمریکایی و

مثال پرورش  ی)برا یزراع هاییتفعال ی،کمبود منابع آب یلاستان به دل یهاشهرستان یشتردر ب ینکهادامه با توجه به ا در

 در تغییر با توانیکشانده شده است، م یلیروبرو شده و در عمل به تعط ی( با مشکالت متعددیردر شهرستان د یفرنگگوجه

                                                      
 1394 پاییز قائدنیا، بابک دکتر ر،بوشه استان بیماری از عاری میگوی پژوهشکده رئیس با مصاحبه از برگرفته - 1
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 وضعیت این بودنآل  دهیا و شور آب وجود کلیدی فرصتبه  توجه)با  شیالتی به زراعی از استان در کشت الگوی یهشیو

 .داد افزایش شدتبه کشاورزی بخش در را ییزااشتغال هایفرصت و وریبهره میزان(، میگو ویژه به آبزیان پرورش برای

 یسازیو تجار یگوم یوتیکبه پروب توانیم یالت،ش ٔ  نهیدرزم پژوهشکده ینشده توسط اانجام هایینوآور همچنین

پژوهشکده  ینو ا باشدیدر حال انجام م یزها نجلبک زیبا استفاده از ر یگوم یساز یمغذ یننمودن آن اشاره کرد. همچن

 یسبه زعم رئ ظهور برساند. یرا به منصه یگوم یساز یمغذ سازییتجار یندخود، فرا یآت یهاتالش دارد در برنامه

حوزه  یهاینوآور یابیو بازار سازییتجار ٔ  نهیمشکالت درزم نیترشهر بوشهر، از مهم یماریاز ب یعار یگویپژوهشکده م

 یشدهطرح شرح داده ین. همچنباشدینو م هاییدهاز ا یتجهت حما ینهزم یندر ا گذاریهسرما یهانبود شرکت یالت،ش

SPF نمایدیم یخود را سپر سازییتجار یندفرا یز( نییماراز ب یعار یگوی)طرح م. 

باشد می آبزیان پرورش و کشت جهت مناسب هایفرصت دارای استان هایشهرستان تمام پژوهشکده، رئیس یگفته به

 وبیجن ینیمه در میگو، پرورش هایمکان بهترین آبزیان )مانند بیماری لکه سفید و ...(، میان در بیماری ایجاد صورت در و

 هازمین بیشتر اشغال به توجه با که( باشدمی محدوده این در آب بهتر گردش و آب کمتر شوری نیز آن)علت باشدمی استان

 میگو ژهیبه و آبزیان پرورش برای تهدید یک عنوان به امر این و ندارد وجود عمل در امکان این صنعتی، هایفعالیت توسط

 .رودمیبه شمار  استان سطح در

 آبی منابع محدودیت و آب بحران کاهش جهت نوین هایاوریفن  -3-4-4-6-2-1

 کردن برطرف و شیرین آب حل برای تولیدراه یک( هااقیانوس و دریاها آب) دنیا در شور آب عظیم ذخایر به توجه با

احلی بسیار در استان بوشهر نیز با توجه به خط س .باشدمی شور هایآبکردن  نیریش آشامیدنی، آب به بشر روزافزون نیاز

 نمود. های آبی در استان استفادهتوان از این منبع عظیم در جهت کاهش بحران و تنشهای عمیق، میطوالنی و وجود آب

 اتمی و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیروگاه در آب تولید -1-2-6-4-4-3-1

ی زیرزمینی شور مزه با استفاده هااز آب دریا یا آب یدنیتولید آب آشامتوان به سازی آب می های نوین شیریناز روش 

 و فواید برق، تولید بر عالوه اتمی هایتوان گفت نیروگاهی اتمی اشاره نمود. بنابراین میهااز گرمای آزادشده از نیروگاه

 اتمی نیروگاه واحد هر به این امکان وجود دارد که. است دریا شور آب سازی شیرینازجمله  که دارد نیز دیگری کاربردهای

 به دریا از شور آب و کرد متصل روز درمترمکعب  هزار صد ظرفیت به شور آب سازیشیرین  واحد یک مگاواتی، هزار

 تقطیر برای راکتور وسیله به دشدهیتول حرارت از واحد، این در. کرد هدایت شور آب سازیشیرین  واحد به پمپ وسیله

 دریا به دوبارهزائد  مایعات. شودمی تبدیل آشامیدنیبه آب  حلیمرا طی از پس تقطیرشده آب. شودمی استفاده آب کردن
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 واحدهای تجمیع که کندمی اثبات کارشناسی هایبررسی .گرددمی توزیع شبکه وارد آشامیدنی آب شده و برگردانده

 کند.می صدق نیز شیرین آب تولید مورد در موضوع این.شد خواهد تولید هزینه کاهش باعث تولیدی

 آب از عظیمی مقادیر تولید منبع هاکارخانه این. کنندمی فعالیت زدایینمک امر در ایهسته راکتور 8 ژاپن ال دربرای مث

را با استفاده از خطوط لوله به صدها مایل دورتر انتقال داد و نیاز مناطقی را که  توان آبهستند و می ژاپن رهیجز در شیرین

 450000 ظرفیت با جهان آب تبخیری واحد نیتربزرگ همچنین .د مرتفع نمودی و کمبود آب مواجه هستنسالخشکبا 

15 اسمی  ظرفیت با زدایینمک واحد نیتربزرگ ما کشور . در1استشده نصب سعودی عربستان در روز در مترمکعب

 ودی(.واحد مستقر در عربستان سع نیتربزرگ امیسک)حدود یشده استنصب چابهار در روز در مترمکعب هزار

 مرحله، ایناست.  دهیرس برداریبهره به کننیریشآب نخست مرحله بوشهر، در کشور ما نیز اخیراً در نیروگاه اتمی

 هزار ده تولید تیبا ظرف دوم مرحله در کننیریشآب تأسیسات برای و دارد را آبمترمکعب  هزار پنج روزانه تولید ظرفیت

 هزار پنج شرب برای مترمکعب  700 و هزار سه تولیدی، آبمترمکعب  هزار پنج این از است؛ شدهیزیرمترمکعب برنامه

 در کننیریشآب 7 احداث برای آتی هایبرنامه همچنین. 2رسدیم نیروگاه خود صنعتی مصرف به بقیه و  نیروگاه ساکنان

 شهر از درصد 70 حدود آب نزدیک، ایآینده در هادستگاه این احداث با که باشدمی بررسی دست در بوشهر اتمی نیروگاه

 عسلویه شهر در پارس اقتصادی ویژه منطقه در نیز( مستقل صورت به)کنشیرینآب واحد دو همچنین .3گرددمی تأمین بوشهر

 پیشرفت درصد 90 حدود و کرده طی را احداث پایانی مراحل نیز کنگان شهرستان کننیریش. آبباشدمی احداث حال در

در سطح استان  کننیریشآب 12گزارش خبرگزاری مهر در آینده، برنامه احداث  به مجموع در. 4ه استشدحاصل آن در

 . 5است شدهینیبشیپبوشهر 

 6آن تعدیل هایروش و هاکنشیرینآب محیطیزیست مالحظات

 دریا آب ازچگال تر  حامال غلظت بودن باالتر هب توجه با شور آب ها،کنشیرینآب در شور آب سازی شیرین فرایند در

 ماندمی باقی زیادی مدت کافیاندازه به و رفته پاییننمک آب زیرا است، خطر معرض در بیشتر اقیانوس کف بنابراین و است

 .برساند حداقل به را مشکل این تواندینمک مآب دقت با ورود. بزند آسیب اکوسیستم به تا

                                                      
1 - http://www.tabnak.ir/fa/news/372628 
 

2 - http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=55489 
 

3 - http://javanonline.ir/fa/news/723997/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 
 

4 - http://www.gamnews.ir/module/news/17908 
 

5 - http://www.mehrnews.com/news/2916690/%DB%B1%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF 
 

6 - http://www.sdewe.ir/index.php/2015-03-12-15-03-54/item/375-2015-01-16-12-03-20 
 

http://www.tabnak.ir/fa/news/372628
http://www.iribnews.ir/NewsBody.aspx?ID=55489
http://javanonline.ir/fa/news/723997/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.gamnews.ir/module/news/17908
http://www.mehrnews.com/news/2916690/%DB%B1%DB%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF
http://www.sdewe.ir/index.php/2015-03-12-15-03-54/item/375-2015-01-16-12-03-20
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 و استشده ساخته 2007 سال اواخر در سیدنی اقیانوس به خروجی یهاسازه و کننیریشآب یهاکارخانه ،مثالعنوانبه 

 به را دریا تغلیظ آب پراکندگی تاقرارداد  اقیانوس بستر در توانیم را اقیانوس به خروجی که داشتند اظهار آب متخصصین

 معمولی شرایط. بود خواهد شخیصت رقابلیغ خروجی، از متر 75 تا 50 از بیش فاصلۀ در که یبه طور ،رساندیم حداکثر

 حداقل به ستیزطیمح به آسیب جهیدرنت ، شود رقیق سرعت به تا دهدیم اجازه فرعی محصول به سواحل از دور اقیانوسی

 واحد در و محل این در آب. شد افتتاح 2007 سال در استرالیا پرت در Kwinana  در ییزدانمک واحد. رسدیم

 ،(ثانیه/  فوت 0٫33) ثانیه در متر0٫1 فقط سیدنی در Kurnellییزدانمک واحد و ئینزلندکو Goldencoastییزدانمک

 آبمترمکعب  140٬000 به نزدیک کارخانه این. بدهد هاماهی به فرار اجازه تا هست آرام کافیاندازه به که دارند خروجی

 .کندیم تولید( مکعب فوت 4٬900٬000هرروز ) در شیرین

 دشتستان در بوشهر کشاورزی بخش خورشیدی کننیریشآب نخستین -1-2-6-4-4-3-2

 طرح این. شد اجرا دشتستان، در بوشهر استان کشاورزی بخش در خورشیدی کننیریشآب پژوهشی طرح نخستین

 منبع دو از ازیموردن آب طرح، این در. است رینظکم کشور سطح در کندمی تأمین را گلخانه یک نیز مورد آب که پژوهشی

 فشردگی باعث مکش هایدستگاه از استفاده طرح، این در. شودمی نیتأم چاه شور آب دیگری و هوا ترطوب یکی مجزا

 استفاده با چاه آب تصفیه با همچنین. شودمیمورداستفاده  شیرین آب به گلخانه محیط داخل در آب بخار تبدیل و رطوبت

 یگفته به. است تأمین قابل گلخانه این شیرین آب ه،چا آب امالح کاهش و طرح این درکاررفته به ویژه هایدستگاه از

 یابدمی افزایش آب دمای خورشید نور از استفاده با طرح نیدر ا بوشهر استان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز رییس

 علت به کشور سطح در موجود یهاکننیریشآب همچنین. شودمی تصفیه ،ازیموردن آب کن، تصفیه سیستم در سپس و

 خاک و ستیزطیمح به ضرر باعث و ریخته بیرون بوده زیاد امالح دارای که را خود نشده تصفیه شور آب مقداری کهاین

 .1ندارد شور آب پساب که دارد را مزیت این طرح این اجرای اما شوند،می

 مزارع آبیاری جهت دریا آب از استفاده -1-2-6-4-4-3-3

 با زراعت بنیاد و فارسخلیج فناوری و علم پارک میان یانامهتفاهم مضایا با دریا آب از استفاده با مزارع آبیاری طرح

 علم پارک رئیس ادامه در همچنین. 2است شده اجرایی هکتار 5 وسعت به بوشهر دانایی دهکده محل در آمریکا دریای آب

های منطقه ویژه ذکر کرد و ژهاز آب دریا را از دیگر پرو ییزدانمک المللیبین پایلوت طرح اجرای فارسخلیج فناوری و

                                                      
1 - http://isna.ir/fa/news/91081711124/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1 
 

2 - http://www.qomstp.ir/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88.htm 
 

http://isna.ir/fa/news/91081711124/%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%B1
http://www.qomstp.ir/%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D8%AA-5-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%87%DA%A9%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%88.htm
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شود که با همکاری سازمان تحقیقات علمی و صنعتی ایران در دهکده یادآور شد این طرح شامل شیرین سازی آب دریا می

 گردد.دانایی اجرایی می

 محیطیهای زیستآلودگی کاهش جهت نوین هایفناوری -4-4-4-6-2-1

 HSE نمودارهای رسم و دهی گزارش ثبت، افزارنرم طراحی -1-2-6-4-4-4-1

 و نفت شرکت  ایرایانه خدمات و اطالعات فناوری واحد  اجرای و همکاری باHSE  واحد  کشور، در بار اولین ایبر

 ثبت،گزارشافزار نرم تهیه به اقدام ایران، نفت ملی شرکت الزامات از یکی عنوان به OGP1 استاندارد به استناد با و پارس گاز

 زیآنال و  HSE نمودارهای رسم و گیریگزارش اطالعات، ثبت قابلیتافزار نرم این .دینمایم HSE نمودارهای رسم و دهی

 از همچنین. دارد را حادثه یک آناتومی یهامشخصه سایر و کار سابقه سن، سال، ماه، در حوادث فراوانی اساس برحادثه 

 و اطالعات آوریجمع رعتس درافزار نرم این از استفاده که است آن بودن وب تحتافزار نرم این دیگر مشخصات

 .2نمود)سایت رسمی شرکت ملی نفت ایران( خواهد کمک منظم گیریگزارش

 صنعت نفت در پارس جنوبی یطیمحستیز یهاطرح نیتربزرگجرای ا -1-2-6-4-4-4-2

 امضای آن اساس بر که گردید تشکیل عسلویه یطیمحستیز مشکالت رفع کارگروه جاری، سال شهریورماه در

 مباحث محتوای بررسی به ادامه در. 3قرارگرفته است کار دستور در ستیزطیمح سازمان و نفت زارتو میان اینامهتفاهم

 :4شده استپرداخته کارگروه این درشده ارائه

 مابینفی کثریحدا تعامالت و ویژه پسماندهایوفصل حل صادره، مجوزهایوفصل حل فلرها، حذف راهکارهای

 منطقه سطح در یطیمحستیز پایش های مرکز ایجاد برای تالش

 تکراری یهایطراح از استفاده عدم و یطیمحستیز یهارساختیز بدون صنعتی واحدهای یاندازراه عدم

 سنجش یهادستگاه نصب با فلرها از خروجی گازهای( آنالینبر خط)  مدیریت

های برتر و کاربردی در جهت وریفناهای موجود در استان با محوریت دریا، به بررسی در ادامه با استفاده از مزیت

های استان بوشهر دارای خط ساحلی طوالنی بوده و اکثر شهرستان کهنیبه رغم اشود. استفاده بهینه از منابع موجود پرداخته می

                                                      
1 - International Association of Oil & Gas Producers 
2 _ http://www.nioc.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=5a83de0d-4c67-4b8a-a794-08e669faf33d&webpartid=110b4a22-caa2-4acd-8219-95c40e8b67e3&id=dcec7fd5-3297-4135-8d82-0f5b2456438a 
 

3 - http://khordadnews.ir/news/157409 
 

4 - http://simayenaft.ir/ 8%AF 
 

http://www.nioc.ir/portal/home/showpage.aspx?object=relatedtopics&categoryid=5a83de0d-4c67-4b8a-a794-08e669faf33d&webpartid=110b4a22-caa2-4acd-8219-95c40e8b67e3&id=dcec7fd5-3297-4135-8d82-0f5b2456438a
http://khordadnews.ir/news/157409
http://simayenaft.ir/news/3590/%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF
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 یاهتیای از ظرفشیالت، نفت و گاز و مجموعه یطورکلبه جز برداشت صید و به شوند اما مند میآن از این خط ساحلی بهره

شود. این در حالی است که در منابع های نهفته در منابع آبی آن طور که باید استفاده نمیمحدود در این زمینه از دیگر ظرفیت

ها ازجمله تولید سوخت زیستی و دارو و همچنین صنایع توان در بسیاری از زمینهآبی ذخایر ارزشمندی وجود دارد که می

 .دکر یبردارها بهرهغذایی از آن

 بوشهر استان در یطیمحستیز تیوضع  -5-4-4-6-2-1

یندهای زیستی در صنایع تولیدی یا خدماتی آیا فر ی اندامگان یا ارگانیسمریکارگبه ،بیوتکنولوژی را در یک تعریف کلی

ی و شناسکروبیمه زیست شیمی، اند. تعریف ساده این پدیده نوین عبارت است از دانشی که کاربرد یکپارچدانسته

کنند. در تعریف علوم دارند مطالعه می یارشتهنیای که در سرشت بهای زیستی به دلیل استفادهرا در سامانه تولید یهافناوری

فنونی که از موجودات زنده برای ساخت یا تغییر محصوالت، ارتقا کیفی گیاهان یا حیوانات به عنوان دیگر بیوتکنولوژی را 

های . بیوتکنولوژی به لحاظ ویژگیاندتعریف نموده کندبرای کاربردهای ویژه استفاده می هامیکروارگانیسم و تغییر صفات

های حاصل در طی همکاری ها در مواردی است که ترکیب ایدهدانش گونهنید ااست. کاربر یارشتهنیذاتی خود دانشی ب

کنش حاصل برهم تیشناسی خاص خود را دارد و درنهاها و روشانجامد و زمینهبا نظام جدید می یچند رشته به تبلور قلمرو

تواند از ط ساحلی طویل، میاستان بوشهر نیز به سبب دارا بودن خ .1شناسی و مهندسی استهای گوناگون زیستبخش

برداری را نماید. در این بخش از گزارش، به بررسی وضعیت استان بوشهر بهره نیترشیبهای خود در این حوزه مزیت

 .شده استپرداختههای موجود در این حوزه گیری از مزیتمیزان بهره ٔ  نهیدرزم

( جلبک زیر)هاکرویمباشد، تحقیقات پیرامون دست انجام می تان بوشهر درای که در این حوزه در حال حاضر در اسبرنامه

 ترتیب این به و کنندمی تولید چربی و قند ،کربن دیاکسید مصرف با که هستند کوچکی کارخانهها جلبک زیرباشد. می

 چربی کربن، دیاکسید مصرف باها جلبک میکرو همان یاها جلبک زی. رکرد استفاده مختلف هایزمینه درها آن از توانمی

 کوچک بسیار موجود این اام است، میکرون 20 تا 5 حدود در هاجلبک از گروه این اندازه. کنندمی تولید زیستی سوخت یا

 .کند تولید سوخت تواندمی کربن اکسیددی و خورشید نور از استفاده با تنها

در این . استموردتوجه قرارگرفته  ملی ر سطحطرحی در حال بررسی و انجام بوده که د حاضر حال در این حوزه در

 مطالعاتیها آن درباره و شده جداسازی فارسجیخل در موجود میکرونی یهااندازه درها جلبک زیر از گونه 122طرح، 

 تکش برای استخرهایی طرح اینبر اساس گیرد.  قرار بررسی و مقایسه موردها جلبک این در چربی ذخیره میزان تاشده انجام

                                                      
1- https://fa.wikipedia.org/wiki/ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85
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طور به مقدار این است که نصف جلبک یا زنده توده تن 240 هکتار هر برای تولید متوسط. شودمی احداثها جلبک کرویم

 به تبدیل که کندمی ذخیره خود در چربی درصد 50 جلبک این دیگر عبارت به شود، می زیستی سوخت به تبدیل مستقیم

 طریق از توانمی که دهدمی تشکیل سلولزی ترکیبات را جلبک این دیگر درصد 50 شود ومی زیستی سوخت یا بیودیزل

 هیچ و شودیم تولید سوخت نوع دو جلبک این از کرد که این بدان معناست تبدیل بیواتانول به را آن تخمیری فرآیند

 مقداری با است سلولز زا غنی منبعی کهنیا به توجه با توانمی نشود تبدیل سوخت به هم سلولز اگر حتی. ندارد هم ضایعاتی

 .مورداستفاده قرارداد دام خوراک عنوان به را آن تغییر،

 مزایای اجرایی شدن این طرح:

 شیوه ساده و بدون نیاز به تجهیزات پیشرفته 

  روز آفتابی دارد( 280متوسط ساالنه  طوربهاهمیت نور خورشید )جنوب ایران 

  متریسانتی 30استخرهای با عمق 

  منازل روستایی ازیموردنی و تأمین سوخت زسایبومامکان 

 (مرز شکنکلیدی و  فناوریبوشهر) در هاآلگ میکرو ملی پروژه کالن صنعتی اجرای فاز-

حال  بوشهر در عباسک جزیره اراضی از هکتار10 در سطح 1391 در سال ها،آلگ میکرو ملی پروژه اجرایی عملیات

شده دادهمیلیارد ریال اعتبار به آن اختصاص  150بوده که حدود  1390سال طرح برگزیده  37انجام گردید. این طرح جزو 

 .1است

نمایند. ن را تأمین میو اکسیژن موجود در جو کره زمی دارند عمر سال میلیارد 5/3 ها آلگ به گفته مجری این طرح، میکرو

 ژهیو به یاگلخانه یهاگاز تیتثب در را سهم نیترشیب و هاستآن تیفعال جهینت اتمسفر ژنیاکس درصد 80به عبارت دیگر

 تن دو مواد نیا از یسلول توده تن کیهر که نمود شارها امر نیا به توانیم موجودات نیا خواص از. دارند کربن دیاکسید

 .روندیم شمار به یاگلخانه یگازها تیتثب یبرا یجهان عنصر نیترمهم بیترت نیبد و کنندیم تیتثب را کربن دیاکسید

 کار به مایهواپ سوخت نعنوا به تواندیم که نمود اشاره هاآن از یدیتول زلید به توانیم موجودات نیا دیفوا گرید از

 .ماستیهواپ در یریکارگبه یبرا ریپذ دیتجد سوخت تنها و است درجه 40 یمنف آن انجماد نقطه رایز رود

 :باشدیم ریزبه شرح  طرح نیا چندگانه خطوط

 باشدیم دام خوراک یافزودن و اتانول زل،ید سوخت دیتول شامل طرح نیا اول خط. 

                                                      
1 - http://boushehr.bmn.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=574:1391-04-14-06-42-01&catid=1:1388-03-26-11-15-36&Itemid=6 

 

http://boushehr.bmn.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=574:1391-04-14-06-42-01&catid=1:1388-03-26-11-15-36&Itemid=6
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  مانند ییدارو مواد از بزرگ گستره کی که است یبهداشت -ییدارو یهافرآورده دیتول زین دوم خط 

. شوندیم شناخته یریپ عوارض از کنندهیریشگیپ نام به که است یمعدن مواد انواع و نیتامیو ها،دانیاکسیآنت

 سرعت به جهان تیجمع رایز است یخال آن یجا و دارد دالر اردیلیم 500 حدود در یبزرگ اریبس بازار مواد نیا

 مواد نیا و است گران اریبس نسونیپارک و مریآلزا سرطان، همچون ییهایماریب درمان و است شدن ریپ حال در

 .شود واقع یجدموردتوجه  تواندیم و دارد هایماریب نیا درمان و یریشگیپ در یاکنندهیریشگیپ نقش

 نان، در یریپ عوارض از کنندهیریشگیپ عنوان به آن از یبخش که است ییغذا مواد یهای،افزودن سوم خط 

 . رودیم کار به نیتامیو کمبود جبران یبرا یخوراک مواد گرید و یماکارون ت،یسکویب

 از یاریبس کندیم کمک که است انیآبز هیغذت یها آلگ کرویم دیتول یالمللنیب استاندارد خط گرید خط 

 به را گویم که دینمایم فراهم را امکان نیا و دهیرس انسان بدن به انیآبز قیطر از راها دانهرنگ و هاروغن

 .نمود وارد یکنون متیق برابر 5 یجهان یبازارها

به  کربن دیاکسید منابع و یشگیهم ابآفت ا،یدر آب ع،یوس نیزمبه دالیلی چون  بوشهر استاناست که  به ذکرالزم 

 .شد داده صیتشخ این پروژه انجام یبرا منطقه نیبهتر عنوان 

 هاجلبک زیر از یستیز سوخت دیتول سمیمکان -

 برای استخرها این در. دارد وجود مغذی مواد و اکسیدکربن دی شودیم داده کشتها جلبک زیر نیا که یاستخر هر در

 بهها جلبک زیر زنده توده همان یا بیومس که نیازا. پسدارد وجود آب دائمی چرخش نوعی نشود، نشینته مواد کهآن

 گیری عصاره واحد به و برداشت خاصی هایروش به زنده توده این سپس. یابدمی پایان کشت فرآیند رسد،می خاصی میزان

 .شودمی منتقل

 برای. شودمی استخراجها جلبک زیر روغن ،ازآنپس و گیریآب سلولی توده این از فشار تحت گیریعصاره  واحد در

 چربی میزان .شودمی آن از روغن شدن جدا و جلبک پوسته تخریب موجب که شودیم افزوده هاآن به شیمیایی مواد کار این

 ابتدا شیمیایی، خاص فرآیند انجام با جداسازی، مرحله از پس که است هرگونه وزن درصد 50 از بیشها جلبک زیر این

 زیستی سوخت به دیگر فرآیندهای انجام باآمده دستبه روغن تیدرنها و جلوگیری شدنش اکسید از و تثبیت آن میزان

 و بیودیزل لیتر هزار 140 دیآیم دست بهها جلبک زیر این از هکتار هر از که زیستی سوخت تن 280 هر از. شودمی تبدیل

 شود.می تولید بیواتانول لیتر هزار 256 ،هاستجلبک الشه مانه کهها آن سلولی نشاسته از
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 نتیجه طرح: -

نوع سوخت پاک شامل بیودیزل،بیو اتانول، ایروژن و بیوگاز  4 رحله آزمایشی طرح کالن ملی تولیدنیز، م 1392در سال 

با موفقیت اجرایی شده و به فارس)میکرو آلگ ها (در جزیره عباسک بوشهر خلیج یهاو مواد دارویی و غذایی از جلبک

 زیرتولید سوخت از این اندازی کارخانه مرحله تولید صنعتی پروژه و راه در این راستا. همچنین است دهیتولید محصول انجام

 .1کلید خورده است هاجلبک

 فارسخلیج یکروسکوپیما یهاجلبک از زیستی پلیمرهای تولید

 رشد دوره گذراندن با هرمزگان، استان فناوری و علم مستقر در پارک« تاآناهی پروران دریا زیست شرکت»رشد  مرکز

 از پس دوره، این در الزم پارامترهای به یافتن دست و فارسی خلیجکروسکوپیماهای مقدماتی تولید پلیمر زیستی از جلبک

 یکروسکوپیما هایجلبک از آلی کودهای و زیستی پلیمرهای تولید ایده با این شرکت .2شد رشد مرحله وارد طرح داوری

آورد.  دست به را رشد مرحله به ورود مجوز توانست امسال و کرد آغاز مرکز این در 92 سال از را خود فعالیت فارسخلیج

 بوده استحصال قابل دریایی هایجلبک از که هستند بیوپلیمرهاییازجمله  کاراجینان و آلژینات آگار، نظیر زیستی پلیمرهای

 مصارف آن بر عالوه و داشته یشیآرا و یبهداشت و یپزشک ،ییدارو ،ییغذا متعدد عیصنا در یاگسترده یکاربردها و

 دارند.  غیره و یساز قیعا ،یکاغذساز ،یرنگرز ،ینساج عیصنا در نیز ایگسترده

 خاک و شیرین آب مصرف به نیاز بدون را گیاهی اولیه ماده دریا آب در موردنظر هایجلبک پرورش و کشت با ابتدا 

 .شودمی انجام خورشید نور یباانرژ آزاد هوای در نیزها آن کردن خشک مراحل و آورده فراهم زراعی

 کشاورزی )زارعت و نخیالت( حوزه های نوین درفعالیت -6-4-4-6-2-1

 هبداده است.  اختصاص خود به زمینه این در را کشوری تولیدات از درصد 14 حدود بوشهر استان خرما، تولید حوزه در

 استان به مربوط تن هزار 140 از بیش کشور، تولیدی خرمای تن ونیلیمکی از بوشهر، استان کشاورزی جهاد مدیر یگفته

ترین عامل . مهمشده استپرداختههای برتر در این زمینه فناوریهای نوین و در این بخش به بررسی فعالیت. 3باشدمی بوشهر

های فعال باشد که در آن بسیاری از شرکتیالت، وجود خوشه صنعتی خرما میهای حوزه نخفعالیت ٔ  نهیدرزمکلیدی 

 باشند.می به کاربندی، فرآوری و... مشغول بندی، بستهدرجه ٔ  نهیدرزم

                                                      
1 - http://bushkannews.ir/3139/ 
 

2 - http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940221000711 
 

3 - http://ostannews.com/showcontent.aspx?UNaZr66jj27vrqlmDWfWlA== 
 

http://bushkannews.ir/3139/
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13940221000711
http://ostannews.com/showcontent.aspx?UNaZr66jj27vrqlmDWfWlA
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های نوین در حوزه ترین شیوهبا استفاده از اطالعات دریافتی از طریق مصاحبه عمیق، مشخص گردید که از مهم

های نوین بوده که در نخیالت ترین این شیوهباشد. آبیاری تحت فشار از مهماری در استان میکشاورزی، اصالح شیوه آبی

دهد و تعداد شدت کاهش میهای آبیاری، میزان مصرف آب را به باشد. این شیوهدشتستان و تنگستان در دست انجام می

باشد های آبیاری استخری به تحت فشار میغییر از شیوههای نوین، ترساند.  از دیگر شیوهدفعات آبیاری را نیز به حداقل می

ی، مالکهکتار از اراضی آب پخش اجرایی شود و در صورت اجرای موفق، در شهرستان دشتستان ) 170که قرار است در 

های و زمینه های مستقر در خوشه صنعتی خرما.  در ادامه به بررسی وضعیت شرکت1شودمی کاربردهبهشبانکاره، اهرم و ...( نیز 

 .شده استپرداختهفعالیتی آن 

 خرما صنعتی خوشه -1-2-6-4-4-6-1

 و باشدمی خرما صادرات و یبندبسته تولید، ٔ  نهیدرزم استان نوین هایفعالیت از یکی خرما، صنعتی خوشه تشکیل

 فارسخلیج یفناور و لمع پارک در 1392 سال در خوشه این. اندداده را خوشه یک تشکیل زمینه، این در متعددی هایشرکت

 جالب هایفعالیت زاداده است.  اختصاص خود به کشور کل در را صنعتی خوشه برتر رتبه دوم، سال در و نموده کار به آغاز

 این در فعالیتی فضای و خرما یبندبسته و تولید فرایند از مندانعالقه شناخت جهت گردشگری تورهای ارائه خوشه، این

 از جهان، و ایراننقاط  یاقص در خرمایی هایفرآورده و محصوالت ارائه جهت متعدد هاییشگاهنما برگزاری. باشدمی زمینه

 .باشدمی خوشه این هایفعالیت دیگر

 فعالیتی وضعیت بررسی به هادام در که باشدمی مورد 26 با برابر بوشهر استان در خرما صنعتی خوشه در فعال هایشرکت

 شده است.پرداخته هاشرکت این

 دارای فارس،خلیج فناوری و علم پارک سایت در مندرج اطالعات به توجه با فعال، هایشرکت این درصد 15 حدود

 .نمایندمی صادر خارجی کشورهای به را خود محصوالت و باشندمی فراملی و ملی عملکردی مقیاس

 کیفیت و دیریتم گواهینامه دارای اهشرکت این از درصد 8 حدود تنها خرما، صنعتی خوشه در فعال شرکت 26 بین از

شده مشخصهای فعال در خوشه خرما ، موقعیت قرارگیری شرکت7در ادامه در نقشه شماره  .باشندمی غذایی صنایع ٔ  نهیدرزم

 .است

                                                      
 1394 پاییز کشاورزی، جهاد سازمان خاک، و آب گیاهی، تولیدات ونتمعا عمرانی، مهندس جناب با عمیق مصاحبه از برگرفته - 1
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 های فعال در خوشه خرماموقعیت قرارگیری شرکت -4 ریتصو

 
 www.datecluster.ir:منبع

 و بندیدرجه حوزه در خرما، صنعت ٔ  نهیدرزم فعال واحدهای از درصد 50 که شودمی مشاهده20جدول  به توجه با

 استخراج حوزه در نیز هاشرکت سایر و بندیبسته و فرآوری ٔ  نهیدرزم نیز درصد 35 حدودازآن پس و بوده خرما بندیبسته

.باشندمی فعالیت لمشغو مشابه موارد و خرما سرکه
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 خرما صنعتی خوشه در مستقر هایشرکت های فعالیتیزمینه -20جدول 

 عنوان
 سال

 تأسیس
 شدهکسب هایموفقیت (مصرف بازارهای) عملکردی مقیاس برند فعالیت

 1374 زرین خرمای تعاونی
 با حبه قند خرمایی، شکالت)خرما  بندیبسته و یبنددرجه

 ...(و متفاوت هایطعم
 ایران در خرمایی شکالت تولیدکننده اولین فراملی و ملی هاما

 - - ژیوان خرما بندیبسته و بندیدرجه - دشتستان خرمای شهدینه

 پروند سال در هزارتن3 ظرفیت به خشکبار و خرما بندیبسته و فراوری 1370 130 گروه کوشش
 فراملی و ملی

 (ن،اکوادور،عراق،سنگالروسیه،اوکراین،تایوا)
 کشور و استان در خرما بندی بسته صنعت گذاران بنیان از یکی

 - - جنوب خادم خرما بندیبسته و بندیدرجه - 500 گروه تعاونی

 - - بوستان خرما بندیبسته و بندیدرجه - برازجان جنوب

 بوشهر استان صنعتی تحقیقات و استاندارد نمونه واحد - رنگینک ییغذا صنایع بندی بسته آالت ماشین تولید و طراحی 1383 جنوب هانی نخل

 - - - خرما سرکه و خرما از اتیلیک الکل استخراج - 240 گروه خرما جهان

 دیتو بیرمی، برند دو خرما بندیبسته و بندیدرجه 1382 جنوب اختر

 فراملی و ملی

 ، همجوار های جمهوری ، روسیه کشورهای)

 (اکراین و کویت

 85-84 هایسال در استانی نمونه واحد -

 1390-1385 هایسال در استانی نمونه کننده صادر -

 آموزش و درمان ، بهداشت وزارت از سالمت و ایمنی نشان دریافت -

 87سال در پزشکی

 HACCP و ISO 9001 : 2008 المللـی المللیبین نشان دریافت -

 خرما بندیبسته و بندیدرجه - دشتستان خرمای صحرا
 خرمای صحرا

 دشتستان
- - 

 - - سیراف خرما بندیبسته و بندیدرجه - خرما مشکین

 - - پارسا خرما بندیبسته و بندیدرجه  478 گروه جنوب نخل

 - - تینا خرما خمیر و خرما لواشک، تولید  3446 فارس تینا ساحل

 - - ژاله رطب و خرما انواع تولید  دشتی سرماسازان

 1382 (یانا)894 گروه نیتعاو
 خرما بندیبسته و بندیدرجه

 ...( و بادام مغز با شکالتی خرما تولید)
 HACCP و  ISO9001 کیفیت و مدیریت  گواهینامه (روسیه و میانه آسیای کشورهای)فراملی و ملی یانا

 - - - خرما بندیبسته و بندیدرجه  خزین آذر حسین

 - - - خرما بندیبسته و دیبندرجه  صالحی محمد ابراهیم

 گروه لواشک تولید تعاونی

334 
 - - آریا خرما بندیبسته 

 - - - خرما بندیبسته و بندیدرجه  بیرمی مهر ستایش



تحل  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  
  رد استان ی و ااقتنل علم و فناور ی نظام نوآور لی 

 

 5002212B0021303010RE103960821   م  

 
75 

 عنوان
 سال

 تأسیس
 شدهکسب هایموفقیت (مصرف بازارهای) عملکردی مقیاس برند فعالیت

 - - عسل همان  دشتستان آبپخش کاوش

 - - ذرت دشتستان رطب و خرما انواع تولید  285 گروه دانیار تعاونی

 - - پهک (خرما قند و شکالت)خرما هایفرآورده نواعا تولید  اروند تجارت سامان

 - - خوشبین (رنگینک و خرمایی حلوا)خرما هایفرآورده انواع تولید  خوشبین

 - - - خرما و رطب انواع تولید  کرمانشاهی خاتون

 - - میالد (تنی200 سردخانه با)رطب و خرما بندیبسته  دشتستان میالد رطب

 - - محمد خرمای خرما فرآوری و ندیببسته  مستانه عباس

 - - کاوسی همان  شرق نخل آریا

www.datecluster.ir: منبع

http://www.datecluster.ir/
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 بوشهر، استان که گردید مشخص خرمایی، محصوالت نهیدرزم فعال هایشرکت حوزه درشده انجام هایبررسی توجه با

 مقیاس در توانسته واست  افتهیدست متعددی هایموفقیت به نوین، یهافناوری از استفاده با و دهبو فراوان قوت نقاط دارای

 عیما قند دیتول خرما، شکالت دیتول خرما، رهیش دیتولهای نوین فرآوری خرما شامل نماید. شیوه رسانیخدمات فراملی و ملی

 دیتولچون  یو موارد گرددیم دیتول خرما یصنعت خوشه رد فعال یهاشرکت در خرما، لواشک خرما، الکل دیتول خرما،

 یهایفرآور عنوان به تواندیم که هستند یموارد زینخرما  شربتو  خرما هسته از روغن دیتول خرما، درخت عاتیاز ضا نئوپان

 .گردد مطرح یصنعت خوشه در فعال یهاشرکت در التینخ ٔ  نهیدرزم نینو

 کشاورزی هایشهرک -1-2-6-4-4-6-2

های های کشاورزی اشاره نمود. شهرکتوان به شهرکهای نوین استان در حوزه کشاورزی، مییتاز دیگر فعال

 ونقلحملهای ها، سردخانه و حتی پایانهشود که صنایع وابسته به کشاورزی، آزمایشگاههای گفته میکشاورزی، به شهرک

ها در این و جلوگیری از کاهش سهم فعالیت ی بخش کشاورزیمحلی برای توسعهاند و را در خود جای داده کشاورزی

 باشند.گانه میهای سههای بخشزمینه از کل فعالیت

دشتستان)تنگ ارم، گلدشت، بویری، ده قائد(  یها)شهرستان نقطه 12های کشاورزی، تاکنون در حوزه شهرک

چاهو(( به منظور ایجاد شهرک دیر)آبدان، بردخون، وحدت آباد، سجادیه( دیلم)چاه تلخ، حومه( دشتی)تلخو ، چاه 

 باشند.میسنجی ها در حال امکانو استعدادیابی گردیده است و مابقی شهرستان یابیکشاورزی مکان

 (ICT) کنندهلیتسههای فناوریتحلیل وضعیت  -1-2-6-4-5

به منزله یک ای که ارتباطات گونهه، بباشدیکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی مأاطالعات و ارتباطات، ت فناوریدر  

 د.باشو خدمات را دارا نمی هاسیاطالعات بدون وجود آن امکان ارائه سرو فناوریمطرح بوده که باید 

 -3-3-2-1به دلیل ضرورت و اهمیت و در راستای پیوستگی موضوعی این بند در گزارش گام دو فصل سوم و در بند 

 ارتباطات به طور مفصل بیان شده است.شبکه  -1-3-3-2-1تحلیل ویژگی های زیر بنایی و زیر بند 

در استتتان و جایگاه آن  فناوریگیری از نظام نوآوری و انتقال علم و بندی و نتیجه  جمع -1-2-6-4-6

 ایدر سطح ملی و منطقه

شاخص های شود که استان در مجموع در حوزه چرخه نوآوری مشاهده می نهیدرزمدر بررسی وضعیت استان بوشهر 

 جوارهم یهااستانوضعیت مناسبی در مقایسه با  دارایمربوط به تجهیزات  های چنین شاخصنیروی انسانی متخصص و هم
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های بخش با محوریت هزینهمربوط به سرمایه گذاری های شاخص نهیدرزماست که استان بوشهر  یدر حالباشد. این خود می

های نرم و سخت معناست که با وجود زیرساختهای کامالً محروم قرار دارد و این بدان تحقیق و توسعه، در زمره استان

در استان بوشهر، بودجه قابل قبولی جهت رشد و توسعه این بخش به استان بوشهر تخصیص  فناوریمناسب در حوزه علم و 

های حوزه هزینه گیری چرخه نوآوری، وجود کمبودهای جدی درتوان گفت با توجه به الزامات شکلنیافته است. بنابراین می

و نیروی انسانی متخصص موجود در استان  تجهیزاتگیری کامل از حقیق و توسعه، منجر به عدم بهرهرف شده در بخش تص

 . گرددمی

وجود واحدهای  باشدگیری چرخه نوآوری و حفظ آن بسیار تأثیرگذار میعامل کلیدی دیگری که در شکل

باشد تا بدین صورت زمینه ها به بازار میترعین و معرفی آنسازی و مالکیت فکری جهت حمایت مالی و معنوی از مختجاری

ی و بازاریابی مستقر در پارک سازیتجارفراهم گردد. بدین منظور، واحد کشوری و  استانی در سطح فناوریصادرات علم و 

لب واحد بازاریابی فعالیت خود را شروع نموده )پیش از آن در قا 1393مستقل از سال  طوربهاستان بوشهر،  فناوریعلم و 

بازاریابی سازی و هایی در جنوب کشور است که دارای واحد تجاریمعدود پارک ازجمله( و بوده استمشغول به فعالیت 

دهد. دفتر مالکیت فکریِ و واحدهای فناور ارائه می انیدانش بنهای باشد و خدمات متعددی را به شرکتمجزا می به صورت

های مستقر در استان فناوریهای علم و فارس نیز از جمله دفاتر موفق و پیشرو در مقایسه با پارکخلیج فناوریپارک علم و 

. این در حالی است که داده استباشد و خدمات مالی و معنوی متعددی را به افراد حقیقی و حقوقی ارائه پیرامونی خود می

صندوقی مستقلی برای حمایت مالی و مشارکت با نوآوران  دهد که در استان بوشهر،نشان می شدهانجامهای عمیق مصاحبه

گذاری باال که خواستار حمایت از طرف پارک دو پروژه با ریسک سرمایه تاکنونها وجود ندارد و های پرخطر آندر پروژه

 .بوده استلی های حمایت ماو علت آن نیز نبود روحیه خطرپذیری و صندوق شده استاند رد بوده فارسخلیج فناوریعلم و 

 نماید.های نوپا و مخترعین استان ضروری میهای مالی جهت ارائه خدمات مالی به شرکتها و انجمنبنابراین وجود صندوق

باشد چرخه نوآوری، مباحث مربوط به ارتباط بین دانشگاه و صنعت می گیریتأثیرگذار در شکلعوامل  دیگر ازهمچنین 

های متعدد وجود پژوهشکدهنماید. محور و پایدار را تسهیل میباشد فرایند توسعه دانش ترفتهایساختارکه این ارتباط هر چه 

های استان، نقش مؤثری در ایجاد ارتباط های پژوهشیِ متناسب با مزیتها و مراکز آموزش عالی استان با گروهدر دانشگاه

 هایطرح وضعیت بررسی در گرفته استانجاماین حوزه ی متعددی در هاتیفعالهرچه بیشتر با صنعت را داشته و تاکنون 

 در حال طرح 8 و یافته اتمام طرح 2 شامل)طرح 10 تعداد ،فارسخلیج دانشگاه توسط انجام دست در یا و شدهانجام پژوهشی

. همچنین ها وجود داردسازمان سایر با مشترک پژوهشی هایطرحی نیز تعداد و مستقل پژوهشی هایطرح عنوان به( انجام

مشغول فعالیت در این  بوشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه نیز در اطالعات و فناوری واحد و دانشگاه با صنعت ارتباط واحد
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ی میگوی عاری از بیماری در استان بوشهر به عنوان مراکز ی میگو و همچنین پژوهشکدهباشد.  وجود پژوهشکدهزمینه می

پروبیوتیک میگو و کیت  تولید ازجملههای متعددی باشند و فعالیتی استان مطرح میهاتحقیقاتی موفق در حوزه مزیت

ها آن توسط این پژوهشکده یسازیتجارو فروش دانش فنی، فرایند  یسازیتجار وتشخیص ویروسی لکه سفید میگو 

یجاد میگوی عاری از بیماری اهای مرتبط با شیالت در استان، های پژوهشکدهترین فعالیتیکی از مهم است. شدهانجام

های متعددی فارس، نوآوریدانشگاه خلیج نیز پژوهشکده درون دانشگاهی ITCو  IT ٔ  نهیدرزمباشد. بعالوه ( میSPF)پروژه 

ی پایش حسگرهاها و مسائل کلیدی استان)سیستم تصویربرداری خرما، ی ظهور رسانده که در راستای مزیترا به منصه

 باشد.میو ...(  ستیزطیمح

تحقیقات  کلبهسبت تحقیقات کاربردی تولیدات علمی و عملکرد محققان، ن نهیدرزمهای مهم در بررسی شاخص

 شاخص نخست نهیدرزماستان  رتبه .قرارگرفته استی موردبررس محققان کلبه شدهانجامنسبت کل تحقیقات و  شدهانجام

و  گرفته استپیشی  در این زمینه فارس بوشهر از استان استان توان گفتمیباشد و می 13استان کشور، برابر با  31در میان 

استان  31از مقدار کشوری بسیار باالتر بوده و در بین  شود که مقدار عددی آن در استانمشاهده می در شاخص دوم نیز

ی عملکرد خود )گزارش هاگزارشر عالی استان نیز د آموزشها و  مراکز باشد. از طرفی دانشگاهمیام  11کشور، دارای رتبه 

ی روند افزایشی دهندههای دانشگاهی استان( نشاندر سایت شدهدرجفارس و سایر اطالعات ساله دانشگاه خلیج20عملکرد 

 باشد.میزان تولیدات علمی اعم از کتب، مقاالت و سایر موارد مرتبط در این زمینه می

ی این امر است دهندهنشانشیالت با محوریت صید آبزیان، های بخش در رایج و موجود هایفناوری وضعیتدر ادامه 

 . ردیگیم صورت مدرن و یسنت یوهیش دو هر در بوشهر استان در انیآبز دیصکه 

 صیادی بنادر از درصد33 که حدود شودمشاهده می ها،در حوزه تأسیسات و تجهیزات صیادی با محوریت بنادر و صیدگاه

 صیادی، بندر 3 با کدام هر کنگان و عسلویه تنگستان، هایشهرستان و است افتهیاستقرار بوشهر شهرستان در ،بوشهر استان در

 و بندر 2 دارای کدام هر گناوه و دیلم هایشهرستان. اندداده اختصاص به خود زمینه این در را درصد 14 با معادل سهمی

 ،یموردبررس هایبندرگاه در موجود هایقایق و لنج تعداد ٔ  نهیزمدر .است داده جای خود در بندر یک نیز دیر شهرستان

 این در نیز هاسهم کمترین. باشدمی استان هایلنج کل از درصد 40 و هاقایق کل از درصد 22 با معادل بوشهر شهرستان سهم

  .باشدمی استان در موجود هایلنج از درصد 1 با گناوه شهرستان و هاقایق کل از درصد4 با دشتی شهرستان به مربوط زمینه

 به صورت و سنتی هایشیوه با( درصد 90 حدود) بنادر باقی و بوده مکانیزه سیستم دارای صیادی، بنادر از درصد 9 حدود

 از درصد 55 با  معادل بندر 12 بوشهر، استان در مستقر صیادی بندر 22 بین از همچنین .نمایندمی صید تخلیه به اقدام دستی

 50 حدود .دارد بازسازی به نیاز و بوده فرسوده رستمی، بندر همچون مواردی در که باشدمی اسکله دارای استان، نادرب کل
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 نسبتاً بنادر، دیگر درصد 50 و اندبوده محروم نسبتاً و محروم وضعیت دارای مخابراتی، تجهیزات ٔ  نهیدرزم نیز بنادر از درصد

 .باشدمی ساخت حال در نیز مواردی در و بوده مخابراتی تجهیزات از برخوردار

 ،قفس در ماهی پرورشهای نوین توان گفت استان در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد. شیوهپرورش آبزیان می نهیدرزم

متعدد در سطح استان،  آموزشی هایکارگاه در قفس در ماهی پرورش محوریت با ماهی پرورش نوین هایشیوهآموزش 

ی میگوی کشور، پژوهشکده میگوی عاری از بیماری، تأسیسات و ر حوزه پرورش آبزیان مانند  پژوهشکدهمراکز فعال د

های متعدد ، موزه آبزیان و ... ( و رشتهمجهز به تجهیزات ناوبری و تحقیقاتیتجهیزات تحقیقاتی موجود )شناورهای تحقیقاتی 

عواملی دانست که منجر به  ازجملهتوان در این زمینه را می تربیت نیروی انسانی متخصص به منظوردانشگاهی در استان 

گردد. روند تغییر الگوی کشت از زراعی به شیالتی نیز با توجه به های شیالتی در سطح استان میشدن فعالیت تربرجسته

 .باشدبینی میای نزدیک قابل پیشهای انسانی و پژوهشی موجود در سطح استان در آیندهوجود زیرساخت

اطالعات دریافتی از مصاحبه عمیق با معاونت تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در بخش کشاورزی نیز 

 هایفناوری به توجه باکاربردی  آالتماشین باشد.سنتی و سطح پایین در این حوزه می فناوریی کاربرد دهندهنشانبوشهر 

 در که است یدر حال این و شودمی کشاورزی هایزمین فرسایش موجب ی،کشاورز هایزمین به حد از بیش ورود با سنتی،

 جلوگیری برای( ماشین یک توسط...  و یزیخاک ر پارو، بذرپاشی، زنی،شخم) چندمنظوره هایماشین از نوین، هایشیوه

های آبیاری زه شیوهدر حو .دآیمی به عمل جلوگیری زراعی هایزمین درون به کشاورزی آالتماشین غیرضروری ورود از

های باال و نماید که این امر با توجه به هزینهزمینه جهت زراعت و باغداری استفاده می نیاهای سنتی در فناورینیز، استان از 

های استان( در در شهرستان یفرنگگوجهمشکالت ناشی از کمبود آب جهت آبیاری، منجر به تعطیلی مزارع )به ویژه کاشت 

ای و تغییر در الگوی آبیاری )از استخری به تحت فشار( در های نوین با محوریت آبیاری قطره. البته شیوهستشده ااستان 

باشد های استان به عنوان پایلوت در حال انجام میهای آبیاری نوین در تعدادی از شهرستانباشد که طرحمیدستور کار استان 

 امضای با دریا آب از استفاده با مزارع آبیاری طرح پذیرد. همچنینانجام می موفقیت، در سایر نقاط استان نیز در صورتکه 

 به بوشهر دانایی دهکده محل در آمریکا دریای آب با زراعت بنیاد و فارسخلیج فناوری و علم پارک میان یانامهتفاهم

بوده که  های کشاورزی، شهرکهای نوین استان در حوزه کشاورزیز دیگر فعالیتو ا است شده اجرایی هکتار 5 وسعت

بخش در  یدیخورش کننیریشآب نینخستباشد. همچنین اخیراً نصب یابی میاستان در حال مکان نقطه 12در حال حاضر در 

باشد. از طرفی های نوین میفناوریی حرکت این بخش به سوی استفاده از دهنده، نشاندشتستانشهرستان در  یکشاورز

های استان ها در نیروگاه اتمی بوشهر و سایر پاالیشگاهکن کننیریشآبدر استان، افزایش تعداد  جهت کاهش بحران آب
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 احداثجهت  آتی هایبرنامهشود با اجرای بینی میاز استان، پیش منتشرشده. با توجه به اخبار قرارگرفته استدر دستور کار 

 گردد. تأمین بوشهر شهر از ددرص 70 حدود آب ،بوشهر اتمی نیروگاه در کننیریشآب 7

 

 ناستا فناوریتحلیل ساختار فضایی علم و  -5-6-2-1

ها( )وضعیت استان در بین سایر استانکالن در دو سطح  فناوریدر این بخش از گزارش، به بررسی ساختار فضایی علم و 

توجه به داده های مورد نیاز  براساس نتایج مطالعات انجام گرفته وبا. شده استپرداختههای استان( شهرستان )وضعیت خردو

بخش فناوری در کشور مطالعات زیادی به منظور گرداوری شاخصهای اصلی حوزه فناوری انجام گرفته است، عمده  این 

شاخص  . همچنین، در این زمینهه استمطالعات پیرامون فرآیند های مختلف فناوری و شاخص های مرتبط با آنها انجام شد

جهانی  است  1مطابق با اسکوربورد شده شاخص های برگرفته گروهی از  استخراج شدند. بر همین اساساز منابع متعددی  ها 

علم و فناوری  می باشد. این اسکوربوردبرای کشورهای اروپایی   OECDکه منطبق با مطالعات صورت گرفته پیرامون اسناد 

بین المللی برای ارزیابی توان یک کشور یا منطقه   ، با تمرکز روی آخرین داده های قابل سنجش درسطح2015در سال که 

برای پیشرفت درزمینه علم وفناوری است  و چالش های امروز علم و فناوری را برای غلبه بر اثرات بحرانهای مالی و اقتصادی 

بی توسعه های علم، شاخص هایی را جهت ارزیامیباشد ،درنهایت به دنبال ارتقا و بهبود رفاه جوامع  و  اخیر   بررسی می کند

فناوری و نوآوری  مشخص می نماید و آنها را با شاخص های جدید و تجربی تکمیل می کند .هدف این اسکوربورد طبقه 

بندی مناطق و یا توسعه شاخص های ترکیبی نیست، بلکه  هدف این است که برای برنامه ریزی و تحلیل، میانگین هایی جهت 

اختارهای مشابه فراهم نماید. در حوزه  اتحادیه اروپا تالش های بیشماری در رابطه با ایجاد مقایسه مولفه ها و یا دیگر س

زیرساخت داده ای جهت ارتباط بازیگران، درآمدها و تاثیرات انجام شده است  و همچنان که برای آینده  هدف گذاری  

 می کنند، قوت ها و محدودیت های برخی از مباحث را برجسته می نمایند .

اخص های برگزیده شاخص های موجود نهایتا  با توجه به شرایط ملی و نیازهای استانی ارزیابی شدند و بر این اساس ش

در ادامه دندشاستان بوشهر  بررسی و تحلیل و مناسب تر انتخاب شدند. تمام شاخص های منتخب در دو مقیاس کشوری و 

 .تداده اسهای بررسی را نشان ، مقیاس8تصویر شماره 

                                                      
 . معیارهای مطابق با استاندارد های کشورهای اروپایی 1
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 فناوریمقیاس سنجش وضعیت علم و -5 ریتصو

 
 منبع: مشاور

 

 و جایگاه استان بوشهر در این زمینه کشوریدر سطح  فناوریبررسی وضعیت علم و  -1-2-6-5-1

ها به قبلی تمامی شاخص یدربندهاهای تلفیقی)شاخص نهیدرزمر های کشودر این بخش، به بررسی وضعیت استان

. در شده استپرداختهو ظرفیت هر استان  فناوری( جهت سنجش وضعیت علم و اندقرارگرفتهو تحلیل  یوردبررسمتفکیک 

شود گانه کشور نشان می 31های را در میان استان فناوریدیاگرام مدل مفهومی سنجش ظرفیت جذب علم و  6 ریتصوادامه 

ها پرداخت و رقبای استان این زمینه در مقایسه با سایر استان بوشهر درتوان به تحلیل جایگاه استان یو با استفاده از این مدل، م

 .قراردادو تحلیل  یموردبررسهای مختلف را در حوزه

 مدل مفهومی شاخص های تجریدی علم و فناوری در سه حوزه -6 ریتصو

 
 منبع: مشاور

 در کشور و موقعیت استان بوشهر در کشور هاآنجهت شناسایی شیوه پراکنش فضایی  یموردبررسی های انسانشاخص

 کارکنان کلبه وقت تمام محققان نفر، نسبت هزار ازای به توسعه و تحقیق در فعال محققان ، شامل تعداد21جدول با توجه به

شاغلین،  کلبه عالی تحصیالت دارای هایتکنسین شاغلین، تعداد کلبه عالی یالتتحص با شاغلین توسعه، نسبت و تحقیق

مقیاس کشوری 

مقیاس استانی 

ان  است)کشوری •
(گانه31های 

شهرستان های •
استان بوشهر
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 اعضای تعداد جمعیت، نسبت نفر هزار ازای به دانشجویان جمعیت، تعداد نفر هزار ازای به دانشگاهی آموختگاندانش تعداد

ای به ازای مربیان فنی و حرفه نفر، تعداد زاره ازای به ایحرفه و فنی دیدگان آموزش دانشجویان، تعداد تعداد به یعلمئتیه

 باشد.هزار نفر می

 کشوریدر سطح  فناوریهای انسانی سنجش وضعیت علم و شاخص-21جدول 

 شاخص مؤلفه

 وضعیت محققان
 و توسعه به ازای هزار نفر تعداد محققان فعال در تحقیق

 تحقیق و توسعهنان کارک کلبهنسبت محققان تمام وقت 

 شاغلین کلبهشاغلین با تحصیالت عالی  نسبت وضعیت شاغلین فعال

 شاغلین کلبههای دارای تحصیالت عالی تعداد تکنسین هاوضعیت تکنسین

 آموختگان دانشگاهی به ازای هر هزار نفر جمعیتتعداد دانش آموختگانوضعیت دانش

 ازای هر هزار نفر جمعیتتعداد دانشجویان به  وضعیت دانشجویان

 به تعداد دانشجویان یعلمئتیهاعضای  نسبت تعداد یعلمئتیهوضعیت اعضای 

 یاو حرفهوضعیت آموزش دیدگان فنی 
 به ازای هزار نفر ایتعداد آموزش دیدگان فنی و حرفه

 ای به ازای هزار نفر جمعیتتعداد مربیان فنی و حرفه

 مشاورمنبع: 

 شامل نسبت ،شده استمشخص 22جدول   که در نیزسرمایه گذاری از منظر  فناوریطح علم و های سنجش سشاخص

 هزینه صنعت و نسبت بخش افزوده ارزش به توسعه و تحقیق هزینه استان، نسبت افزوده ارزش کلبه توسعه و تحقیق هزینه

علم و  ٔ  نهیدرزماستان  کرد نهیهزتوان به میزان ها میبا بررسی این شاخصباشد که جاری می هزینه کلبه  توسعه و تحقیق

 پی برد. فناوری

 سنجش وضعیت علم و فناوری در سطح کشوری سرمایه گذاریهای شاخص :22جدول 
 شاخص مبنا) استاندارد(  مولفه  

 سرمایه گذاری

 استان، افزوده ارزشکل به توسعه و تحقیق هزینه نسبت

 صنعت بخش افزوده ارزش به توسعه و تحقیق هزینه نسبت

 جاری هزینهکل به  توسعه و تحقیق هزینه نسبت

 منبع:مشاور
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 یهاپارک ده هزار نفر، تعداد ازای به عالی مراکز آموزش و دانشگاه تعداد ، با محوریتبخش تجهیزاتهای شاخص 

 ده ازای به تحقیقاتی مراکز نفر، تعداد هزار ده ازای به فناور واحدهای رشد مراکز نفر، تعداد رهزا صد ازای به فناوری و علم

 نفر، تعداد هزار10 ازای به R&D بخش دارای واحدهای کل نفر، تعداد هزار ده ازای به هاپژوهشکده نفر، تعداد هزار

 هایکارگاه کلبه توسعه و تحقیق واحد دارای یهااهبنگ نفر، نسبت هزار ده ازای به  R&Dبخش دارای صنعتی هایبنگاه

 گیرند.قرار می یموردبررسگانه  31های نفر در استان هزار ده ازای به ایحرفه و فنی مراکز صنعتی و تعداد

 کشوری در سطح  فناوریسنجش وضعیت علم و  بخش تجهیزات هایشاخص-23جدول 

 شاخص مؤلفه

 اتتجهیز

 ده هزار نفرعالی به ازای  مراکز آموزشتعداد دانشگاه و 

 به ازای صد هزار نفر فناوریعلم و  یهاپارکتعداد 

 تعداد مراکز رشد واحدهای فناور به ازای ده هزار نفر

 تحقیقاتی به ازای ده هزار نفر تعداد مراکز

 به ازای ده هزار نفر هاپژوهشکدهتعداد 

 نفر ده هزاربه ازای  R&Dهای دارای بخش تعداد کل واحد

 به ازای ده هزار نفر  R&Dهای صنعتی دارای بخشتعداد بنگاه

 های صنعتیکارگاه کلبهدارای واحد تحقیق و توسعه  یهابنگاهنسبت 

 ای به ازای ده هزار نفرمراکز فنی و حرفه تعداد

زیرساختهای 

 ارتباطی 

 ضریب نفوذ اینترنت

 ب نفوذ تلفن همراه ضری

 ضریب نفوذ تلفن ثابت 

 تعداد دفاتر پستی به ازای هر ده هزار نفر

 مشاورمنبع: 

های در مقایسه با سایر استان فناوریهای سنجش وضعیت علم و شاخص نهیدرزمدر ادامه به بررسی وضعیت استان بوشهر 

پیشین شرح  یدربندها شدهیبررسهای شاخص تکتکنهایی هم گذاری . در این بخش، تنها رویشده استپرداختهکشور 

، عملکردی سرمایه گذاری ، تجهیزات ، انسانی های های نهایی تلفیق در حوزهپذیرد. در ادامه جداول و نقشهخدمات انجام می

 .شده استارائه
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از نرمالیزه نمودن اعداد  ، با استفادهیبررس موردهای اصلی ی حوزهدهندههای تشکیلجهت تلفیق هریک از شاخص

ردار دسته کامالً برخو 5شده و در  ArcGIS افزارنرموارد  آمدهدستبهی نهایی ها، نمرهها و تلفیق سطری آننهایی شاخص

 شود.در هر حوزه تولید می یینقشه نهابندی شده و ف لیکرت( طبقهتا کامالً محروم )بر اساس طی

 باشدهای نیروی انسانی در سطح کالن میگذاری نهایی شاخصهمی تلفیق و رویدهندهنکه نشا 5با توجه به نقشه شماره 

داشته و در مقایسه با سایر  برخوردار قرارهای های انسانی، در زمره استانشاخص نهیدرزماستان بوشهر  مشخص گردید

ن گفت استان بوشهر دارای وضعیت مناسبی تواباشد. بنابراین میتری را دارا میهای پیرامونی خود وضعیت مناسباستان

 راحمدیبوهای فارس، هرمزگان و کهکیلویه و استان باشد.می فناوریهای نرم در حوزه علم و نیروی انسانی و شاخص نهیدرزم

ه با استان های انسانی قرار داشته و تنها استان خوزستان دارای شرایطی مشابشاخص نهیدرزمهای نسبتاً برخوردار در زمره استان

 باشد.بوشهر می
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سنجش وضعیت علم و  نهیدرزممربوط به بخش تجهیزات های شاخصی حاصل از تلفیق نهایی در ادامه به بررسی نقشه

ها نند نقشه قبلی بوده و با استفاده از نرمالیزه کردن تمامی شاخص. فرایند تهیه این نقشه نیز ماباشددر سطح کشور می فناوری

 افزارنرمی نهایی هر استان در این حوزه صورت پذیرفته و اعداد نهایی وارد در این حوزه، تلفیق سطری برای محاسبه نمره

GIS .شده است 

های انسانی ، در زمره شاخص ، همانندتتجهیزا نهیدرزمشود که استان بوشهر مشاهده می 6شماره  با توجه به نقشه 

ذکر این نکته ضروری است  باشد.های پیرامونی خود در این حوزه پیشرو میهای برخوردار قرار داشته و از تمامی استاناستان

 اند )عدم استفاده ازهای انتخابی جهت سنجش وضعیت نیروی انسانی در کشور، نرمالیزه شدهکه با توجه به اینکه شاخص

رفت در انتظار می ها کهاستانو ...(، بنابراین بسیاری از  یرینسبت گها بر جمعیت، تقسیم شدن آن االمکانیحتاعداد خام و 

 یشهرهاکالنهایی که در خود های تهران، شیراز، اصفهان و سایر استانزمره مناطق کامالً برخوردار قرار گیرند )مانند استان

های لیکرت )مانند استان تهران که با توجه به جمعیت بسیار باالیی که در مقایسه با سایر ر سایر دستهاند( دبزرگ را جای داده

شده میزان تأثیرگذاری و نمره نهایی این استان  آمدنها موجب پایین ها  و استان بوشهر دارد و نرمالیزه کردن شاخصاستان

 اند.بندی شدهقه( طبقرارگرفته استهای برخوردار در زمره استان است

و  قرارگرفتهتان در زمره مناطق کامالً محروم در این حوزه با استان بوشهر، تنها استان خوزس جوارهمهای در میان استان

 اند.شده یده یجا، فارس و هرمزگان در طبقه نسبتاً برخوردار در طیف لیکرت راحمدیبوهای کهکیلویه و استان
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 همراه، ضریب تلفن نفوذ اینترنت، ضریب نفوذ های ضریبارتباطی) شاخص -های مجازیهمچنین تلفیق نهایی شاخص

شماره در نقشه  ها( در سطح استان ICTهای حوزه نفر به عنوان شاخص ده هزار ازای به پستی دفاتر و تعدادثابت  تلفن نفوذ

استان بوشهر نیز تنها  جوارهمهای های نسبتاً برخوردار قرار دارد. در میان استاندهد که استان بوشهر در زمره استاننشان می7

های خوزستان و کهکیلویه و شود و استانارتباطی مطرح می -های مجازیشاخصنهیدرزمفارس به عنوان منطقه برخوردار 

 .اندشدهیابیارزو کامالً محروم  محروم نسبتاً  بیبه ترتبویراحمد 
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ها )تلفیق نهایی و تلفیق نهایی آن فناوریدر حوزه علم و  سرمایه گذاری هایشاخصدر ادامه به بررسی وضعیت 

 بخش افزوده ارزش به توسعه و تحقیق هزینه استان، نسبت افزوده ارزش کلبه توسعه و تحقیق هزینه های نسبتشاخص

 دهد کهنشان می 8شماره  . نقشهشده استپرداختهجاری( در سطح کشور  هزینه کلبه  توسعه و تحقیق هزینه صنعت و نسبت

 باشند.این حوزه میعیت بهتری در ها دارای وضدر مقایسه با سایر استانهای مرکزی و شمالی کشور، استان

های فارس و کهکیلویه و و استان قرارگرفته است کامالً محرومهای است که استان بوشهر در زمره استان یدر حالاین 

باشند و استان هرمزگان نیز مانند استان بوشهر، در زمره بویراحمد و  خوزستان، در این حوزه دارای وضعیت بهتری می

 های تحقیق و توسعه قرار دارد.میزان هزینه ٔ  نهیدرزمهای کامالً محروم استان

 هزینه به بخش تحقیق و توسعه، نسبت افتهیاختصاصهای دو شاخص کلیدی جهت سنجش وضعیت هزینه کهییازآنجا

 باشد و استان بوشهرصنعت می بخش افزوده ارزش به توسعه و تحقیق هزینه استان، نسبت افزوده ارزش کلبه توسعه و تحقیق

صنایع شیمیایی و محصوالت مشابه آن  دربرداشتنسهم بسیار زیادی از ارزش افزوده کل کشور را در بخش صنعت به واسطه 

افزوده  باارزشهای بخش تحقیق و توسعه در مقایسه رفت که سهم هزینه، بنابراین انتظار میداده استاختصاص  به خودرا 

استان بوشهر در این زمینه در  بیترت نیبددر این حوزه نیز بسیار ناچیز باشد و ها تبع آن نسبتبخش صنعت بسیار کمتر و به

 سطوح پایین طیف لیکرت قرار گیرد. 
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شده مشخصزات،سرمایه گذاری انسانی،تجهیهای شاخصتلفیق  نهیدرزموضعیت استان ، 9شماره  در قالب نقشه در ادامه

دارای  انسانیهای شاخص نهیدرزمآن،  جوارهمهای شود که استان بوشهر و تمامی استانبا توجه به این نقشه مشاهده می. است

در باشد. این ( میسرمایه گذاری،تجهیزات)فناوریهای سنجش وضعیت علم و وضعیت بهتری در مقایسه با سایر شاخص

 نهیدرزمها، های انسانی در مقایسه با سایر شاخصشاخص نهیدرزمان بوشهر، با داشتن وضعیت بسیار بهتری است که است یحال

خود در  جوارهمهای باشد و در مقایسه با سایر استاننیز دارای وضعیت مناسبی میمربوط به بخش تجهیزات  های شاخص

توان باشد. بنابراین میی سخت( دارای وضعیت بهتری میها)با محوریت زیرساختمربوط به تجهیزات  های حوزه شاخص

کرده و متخصص( و های نرم )نیروی انسانی تحصیلحوزه زیرساختهای برخوردار در وشهر در زمره استانگفت استان ب

ر این زمینه خود د جوارهمهای استان ریبا ساعالی و ...( قرار دارد و در مقایسه  آموزشهای سخت)دانشگاه، مراکز زیرساخت

جنوب کشور و به عنوان یکی از مناطق  فناوریتواند به عنوان قطب علم و توان گفت استان بوشهر میباشد. میپیشرو می

های دیگر ایفای نقش نماید و این امر مستلزم بهبود شاخص فناوریمنطقه ویژه علم و  4موفق در میان  فناوریعلم و  ژهیو

باشد چراکه قرارگیری استان بوشهر در زمره های تحقیق و توسعه در استان میو افزایش هزینهمربوط به بخش سرمایه گذاری 

شده و  فناوری، موجب کندی رشد و توسعه در حوزه علم و  سرمایه گذاری هایشاخص نهیدرزمهای کامالً محروم استان

 گردد.ر استان میهای انسانی و ساختاری موجود درفیتظ هدر رفتاین امر باعث 

 فناوریمناطق ویژه علم و  نهیدرزم شدهفیتعرگانه  5دیگر، برای موفقیت استان بوشهر به عنوان یکی از مناطق  به عبارت

و بسترهای الزم جهت استفاده از نیروهای  افتهیبهبودهای بخش تحقیق و توسعه های مربوط به هزینهدر کشور، بایستی شاخص

تا متعاقباً انتظار  شدهفراهم فناوریهای متعدد در حوزه علم و استان و همچنین زیرساختکرده در انسانی متخصص و تحصیل

پذیر شده امکان فناوریدر جنوب کشور و یکی از مناطق نمونه ویژه علم و  فناوریتبدیل شدن استان بوشهر به قطب علم و 

 گردد.
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 استان در سطح  فناوریبررسی وضعیت علم و  -1-2-6-5-2

وضعیت ،نماید های کشور، اکنون ضروری میدر ادامه پس از بررسی وضعیت و جایگاه استان بوشهر در میان سایر استان

 مورد تحلیل قرار گیرد. فناوریوضعیت علم و های سنجش شاخص نهیدرزمهای استان بوشهر نیز شهرستان

در بخش شاخص های انسانی در سطح استان بوشهر، فناوریهای کلیدی جهت سنجش وضعیت علم و و شاخص مؤلفه

باشد و در حد امکان با توجه به در میو کشوری  تقریباً مشابه با مقیاس کالن  یموردبررسهای . شاخصتجهیزات می باشدو 

جانبه استان در های جامع در این زمینه استخراج گردد تا عالوه بر بررسی همهاطالعات، تالش شده شاخص دسترس بودن

 های نهایی نیز تضمین گردد.این حوزه، صحت خروجی

ای های استان بوشهر و در سطح منطقهدر شهرستان فناوریهای سنجش وضعیت علم و ی شاخصدهندهجدول زیر نشان

نفر،  هزار10 هر ازای به عالی آموزش مراکز و هادانشگاه های کلیدی شامل تعداد، شاخصتجهیزات زه باشد. در حومی

 میزان،جمعیت  نفر هزار ده ازای به بنیان دانش یهاشرکت نفر، تعداد هزار10 ازای به فناور واحدهای رشد مراکز تعداد

 تلفن نفوذ های مجازی و ارتباطی، شامل ضریبیرساختهای مربوط به زشاخصو بنیان  دانش هایشرکت از مالی حمایت

 باشد.نفر می هزار ده ازای به پستی دفاتر ثابت و تعداد تلفن نفوذ همراه، ضریب

 هزار هر ازای به دانشگاهی آموختگاندانش شامل تعداد یموردبررسهای نیروی انسانی ، شاخصشاخص های در حوزه 

 شاغلین ، تعدادهزار نفر ازای به یاحرفه و فنی کارآموزان جمعیت، تعداد نفر هزار هر یازا به دانشجویان تعداد جمعیت نفر

 باشد. شاغلین می کلبه عالی التیبا تحص تکنسین شاغلین و تعداد کلبه عالی تحصیالت با

 های استان(رستانای)شهدر سطح منطقه فناوریهای ساختاری سنجش وضعیت علم و شاخص-24جدول 

 شاخص مؤلفه شرح

)سخت تجهیزات

  افزار(

 هزار نفر10عالی به ازای هر  ها و مراکز آموزشتعداد دانشگاه و مراکز آموزش عالی هاوضعیت دانشگاه

 هزار نفر10تعداد مراکز رشد واحدهای فناور به ازای  مراکز رشد واحدهای فناور وضعیت

 های دانش بنیانشرکت
 ده هزار نفر جمعیت دانش بنیان به ازای یهاشرکتتعداد 

 دانش بنیان هایمیزان حمایت مالی از شرکت

 ی مجازیهارساختیز

 نفوذ تلفن همراه ضریب

 ضریب نفوذ تلفن ثابت

 دفاتر پستی به ازای ده هزار نفر تعداد

نیروی انسانی 

 )نرم افزار(

 ان دانشگاهی به ازای هر هزار نفر جمعیتآموختگتعداد دانش آموختگانوضعیت دانش

 تعداد دانشجویان به ازای هر هزار نفر جمعیت وضعیت دانشجویان

 هزار نفربه ازای  یاحرفهکارآموزان فنی و  تعداد ایوضعیت کارآموزان فنی و حرفه

 شاغلین کلبهتعداد شاغلین با تحصیالت عالی  وضعیت شاغلین

 شاغلین کلبهعالی  التیبا تحص د تکنسینتعدا هانیتکنسوضعیت 

 منبع: مشاور
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)کشوری و کشوریها در سطح های استان( نیز، مشابه فرایند تلفیق شاخص)بررسی وضعیت شهرستان استانی  در سطح

و تنها  گرفتهانجامها در ابعاد مختلف نهایی شاخص رفتههمیرو نهیدرزمهای استان وضعیت شهرستانتحلیل جایگاه استان(،

باشد که در سطح شهرستانی، با ها میبندی تلفیق نهایی شاخصهای کشور، طیف طبقهتفاوت آن در مقایسه با وضعیت استان

های انسانی)مانند سطح کالن، پس در ادامه، تلفیق نهایی شاخص شوند.بندی میها، در سه طیف طبقهتوجه به تعداد شهرستان

شده محاسبههای انسانی هم گذاری شاخصروی نهیدرزمها، نمره نهایی هر شهرستان تلفیق آنها و از نرمالیزه کردن شاخص

های بوشهر، دشتی و جم، شود که شهرستانمشاهده می 10شماره  . با توجه به نقشهشده استارائه( در سطح شهرستانی است

های شمالی استان نیز دارای نمره میانگین و شهرستانباشند های انسانی میتلفیق شاخص نهیدرزمنمره نهایی  نیترشیبدارای 

های شاخص نهیدرزمهای استان، در وضعیت مطلوبی های جنوبی به جز جم، در مقایسه با سایر شهرستانبوده و شهرستان

 انسانی قرار ندارند.
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با توجه به نقشه شود. پرداخته میبخش تجهیزات  هایشاخص نهیدرزمهای استان در ادامه به بررسی وضعیت شهرستان

های شمالی باشند و شهرستانهای برخوردار در این حوزه میهای دیر، تنگستان و بوشهر به عنوان شهرستانشهرستان 11شماره 

 گیرند.تر برخورداری قرار میینو جنوبی استان در این زمینه در سطوح پای

های دشتستان، کنگان و عسلویه در این زمینه های دیلم، دشتی و جم در وضعیت بهتری در مقایسه با شهرستانشهرستان

 -های مجازیتلفیق شاخص نهیدرزمهای استان بوشهر مربوط به وضعیت شهرستان 12شماره  در بررسی نقشه قرار دارند.

های استان های بوشهر، دشتستان و دیر دارای وضعیت مناسبی در مقایسه با  سایر شهرستاندهد که شهرستانارتباطی نشان می

نسبتاً برخوردار  یهاشهرستانهای دشتی و تنگستان نیز، در زمره های شمالی استان نیز به همراه شهرستانباشند. شهرستانمی

های محروم در این های جنوبی استان نیز به عنوان شهرستان، شهرستانتیدرنهاباشند و ارتباطی می -های مجازیاز شاخص

 شوند.بندی میحوزه طبقه

 







  سوم شی اریو سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر  

 

 5002212B0021303010RE103960821   م  

 
100 

های انسانی و تجهیزات شاخص تلفیق  نهیدرزمهای استان بوشهر ی وضعیت شهرستاندهندهنشان 13شماره  نقشهدر ادامه 

های انسانی دارای وضعیت شاخص نهیدرزمشود، شهرستان بوشهر در این نقشه مشاهده میکه طورهمانباشد.می

باشد و شهرستان جم نیز دارای وضعیت مشابهی با بوشهر می یرسموردبرهای در مقایسه با سایر شاخص یامالحظهقابل

های استان بوشهر دارای وضعیت مناسبی شده در مقایسه با سایر شهرستان بردهنامهای باشد و این بدان معناست که شهرستانمی

باشند. پیرامونی خود می در مقایسه با مناطق فناوریهای نرم در حوزه علم و نیروی انسانی متخصص و زیرساخت نهیدرزم

کرده در سطح استان های کلیدی جهت تأمین نیروی انسانی متخصص و تحصیلبنابراین این دو شهرستان به عنوان محدوده

دیر در مقایسه با سایر  ازآنپسهای بوشهر، دشتستان و ، شهرستانبخش تجهیزاتهای شاخص نهیدرزم آیند.می به شمار

 در این زمینهنقش کلیدی دارند. فناوریدر حوزه علم و تجهیزات تأمین  نهیدرزمت بهتری بوده و ها دارای وضعیشهرستان

های برخوردار دیر، در زمره شهرستان ازآنپسهای بوشهر، تنگستان و مجازی نیز، شهرستان -های ارتباطیهمچنین شاخص

 باشند.های مجازی در سطح استان مطرح میاز زیرساخت

، دارای شرایط بهتری در مقایسه با سایر فناوریوضعیت علم و  نهیدرزمهای مرکزی وان گفت شهرستانتدر مجموع می

 نهیدرزمهای جنوبی نیز، تنها جم باشند. در بین شهرستانهای جنوبی استان دارا میشهرستان ژهیبه وهای استان شهرستان

ها و شاغلین فعال در حوزه در آن و وجود تکنسین فارسخلیجه های انسانی و به دلیل استقرار دانشکده اقماری دانشگاشاخص

های عسلویه و باشد و شهرستانهای جنوبی استان بوشهر مینفت و گاز دارای وضعیت بهتری در مقایسه با سایر شهرستان

 شوند.کنگان در این حوزه، به عنوان مناطق محروم تلقی می
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استان )تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت و  فناوریگیری از وضعیت علم و بندی و نتیجهجمع -6-6-2-1

 تهدید(

نسخه پیش رو از گزارش بخش علم و فن آوری با به روز رسانی در آمار و اطالعات و همچنین بازنگری در روش تحقیق، 

ی آماری و تحلیل و دسته بندی های رایج و علمی در خصوص حوزه علم فن آوری و البته با وجود تمامی کاستی تکنیک ها

های آماری و اطالعاتی در بخش علم و فن آوری در کشور به عنوان یک بخش )هنوز( نوپا، به رشته تحریر و تدوین درآمده 

های بین المللی همچون دسته بندی های ارائه شده توسط شورای  است. در این گزارش با اهتمام به دسته بندی وشاخص سازی

و محققان مختلف داخلی و خارجی، تالش شده تا نیمرخی  OECD عالی انقالب فرهنگی و  سازمان ملل، نهادهایی همچون

 نسبتا دقیق از وضعیت علم و فن آوری در استان ارئه شود. 

 علم و فن آوری است که در گزارش حاضر به تفصیل بیان شده است: موارد زیر از مهمترین نتایج و یافته های بخش

در بخش  تحلیل نظام چرخه علم و فن آوری، مدل نازیروفسکی با ارائه سه دسته شاخص های ورودی، میانجی و  -

های پیشین ارائه  خروجی مورد استفاده قرار گرفته. بخشی از این شاخص ها از جمله شاخص های ورودی در مجلد

و بخشی نیز در گزارش حاضر بررسی و تحلیل شده است. به نظر می رسد حلقه مفقوده در میان سه دسته  شده

شاخص ها در کشور ما، شاخص های میانجی است و قاعدتا کمبود در این دسته شاخص ها، خروجی های نامناسبی 

 را در نو آوری عرضه می دارد

ورودی ، استان با سطح برخورداری  شده، در بخش شاخص های در استان بوشهر از میان سه دسته شاخص های ذکر -

مناسب ارزیابی شده اما در بخش شاخص های میانجی اگرچه در بخش شاخص های ساختاری از قبیل تعداد 

دانشگاهها و مراکز تحقیق و توسعه ، استان برخوردار محسوب می شده است، اما در حوزه سرمایه گذاری به عنوان 

ای اصلی که منجر به خروجی در بخش نوآوری می شود، استان نابرخوردار بوده و شرایط مناسبی یکی از حوزه ه

نداشته است. بنابراین به نظر می رسد تمرکز بر حوزه سرمایه گذاری در بخش نوآوری به عنوان یکی از اولویت 

 های استان باشد.

وزه شاخص های مربوط به نیروی انسانی و همچنین در مقایسه با استان همجوار نیز ، استان بوشهر در مجموع در ح -

های شاخص نهیدرزمی است که استان بوشهر در حالهای مربوط به تجهیزات دارای وضعیت مناسبی دارد. این شاخص

های کامالً محروم قرار دارد های بخش تحقیق و توسعه، در زمره استانمربوط به سرمایه گذاری  با محوریت هزینه

های مناسب در بخش نیروی انسانی و تجهیزات در حوزه علم و فناوری معناست که با وجود زیرساخت و این بدان

در استان بوشهر، بودجه قابل قبولی جهت رشد و توسعه این بخش به استان بوشهر تخصیص نیافته است. بنابراین 
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های صرف ی در حوزه هزینهگیری چرخه نوآوری، وجود کمبودهای جدتوان گفت با توجه به الزامات شکلمی

گیری کامل از تجهیزات  و نیروی انسانی متخصص موجود در و توسعه، منجر به عدم بهره قیتحقشده در بخش 

 گردد. استان می

در بخش تجاری سازی نوآوری های استان، اقدامات خوبی صورت گرفته که در گزارش  بدان اشاره شد. نکته حائز  -

ق تولیدات با ساختار اقتصادی و طبیعی استان می باشد. تعداد کم اختراعات و تولیدات اهمیت در این خصوص انطبا

منجر به تجاری سازی در کنار عدم اثرگذاری عمیق و گسترده این نوآوری ها در عرصه اقتصادی و حتی علمی در 

 درون استان و کشور از ضعف هائی است که می توان بدان اشاره کرد.

چرخه تجاری سازی نوآوری در استان  بوشهر، محدود بودن مراکزی است که اقدام به تولید نکته دیگر در خصوص  -

محصوالت تجاری از بخش نوآوری شده اند. به این معنا که صرفا پارک علم و فن آوری خلیج فارس و تاحدودی 

ین عدم ورود مؤسسات مؤسسه پژهشی دانشگاه خلیج فارس وارد این حوزه شده اند. محدود بودن این مراکز و همچن

 و واحدهای دیگر اقتصاد و علمی از ضعف هایی است که در این بخش استان با آن مواجه است.

اگرچه دانشگاه خلیج فارس و به ویژه پژوهشکده خلیج فارس وارد حوزه ارتباط با صنعت شده اند اما آمار  -

ام است(،نشان از ضعف مفرط در این بخش پژوهش در دست انج 8طرح پژوهشی ، که از آن میان  10موجود)تعداد 

دارد. تعداد کم سرفصل های پژوهشی تعریف شده، طوالنی شدن برخی از پژوهش های در دست انجام از مهمترین 

این موارد است. اما بازهم انطباق حوزه های پژوهشی یا بافت و ساختار طبیعی و اقتصادی استان از نقاط قوت این 

 بخش به شمار می رود.

کته دیگر اینکه ، با وجود فراوانی منابع نفت و گاز و همچنین حضور قوی و گسترده این بخش در اقتصاد استان، ن -

پژوهش های انجام شده بیشتر پیرامون اثرات پنهان و پیدای این بخش به ویژه در محیط زیست استان بوده است. 

لعه در این خصوص وجود نداشته است. این در گوئی رغبت چندانی در پژوهشکده های دانشگاهی استان برای مطا

حالی است که در بخش فن آوری شرکت ملی نفت به عنوان یک شرکت دولتی و سطح ملی، تعداد زیادی پژوهش 

 های تحقیقاتی صورت گرفته است.

عدم حمایت از سرمایه گذاری های مواجه با ریسک توسط دولت و بخش های تولید و تجاری از دیگر مواردی  -

ت که در ارزیابی های صورت گرفته به دست آمده است.عملکرد منطقه ای و ملی استان نیز در بررسی ها چندان اس

 در سطح کشور برای استان جایگاه مناسبی نیست. 24مناسب نبوده و اساسا جایگاه 
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در سال های چاپ و تدوین مقاله ها و کتاب های علمی در دانشگاه خلیج فارس و به ویژه در بخش علوم پزشکی  -

اخیر اگرچه با نوسان همراه بوده، اما روند رو به رشد و به لحاظ کمی مناسبی را به خود دیده است. این وضعیت 

برای ثبت اختراعات و پتنت ها نیز صادق بوده و علی رغم نوسان در طی سالهای گذشته، روند رو به فزونی داشته 

 ن دانست.است. این موارد را می توان از نقاط قوت استا

نبود آمار و اطالعات کافی و دقیق در خصوص فن آوری های با سطح پائین، متوسط و باال در بخش تحلیل فن  -

آوری های رایج و برتر، ارزیابی در این خصوص را دشوار ساخته  و صرفا می توان در بخش های که امار و اطالعات 

ت و مدرن در بخش های مختلف اقتصادی استان از قبیل در دسترس است، ارائه تحلیل و استنتاج نمود. ترکیب سن

شیالت و کشاورزی )به عنوان نمونه( در بهره برداری از فن آوری دیده می شود. غلبه هنوز با فن آوری های سطح 

پائین بوده و گاه بهره برداری از فن آوری سطح باال با مشکالتی مواجه بوده است. بنابراین می توان عدم ورود فن 

ری های سطح باال را در بدنه بخش های مختلف اقتصادی استان به ویژه در بخش های اقتصادی بومی و محلی به آو

 عنوان مهمترین کاستی در ابن بخش عنوان کرد.

حوزه علم و فن آوری در کنار ابعاد اقتصادی و اجتماعی و ... دارای بعد فضائی نیز هست. در واقع پیوندی دوسویه  -

آوری و فضا برقرار است به گونه ای که هم علم و فن آوری در استقرار خود نیاز فضائی داشته و  میان علم و فن

منطبیق بر توان های درونی مکان ها بایستی استقرار یابد و از سوی دیگر مکان ها با بهره گیری از علم و فن آوری و 

ود می گیرند. پس ضروری است که در فرآیند ابزار آن، در پی بازساخت خود برآمده و پیکربند های متفاوتی به خ

رشد و توسعه ، بخش علم و فن آوری در انطباق کامل با توان های و نیازهای فضائی بوده و نوعی برهم کنش میان 

 آنها برقرار باشد.

در گزارش پیش رو و نسخه جدید آن، تالش شد تا با استفاده از اسکوربورد جهانی و شاخص های تدوین شده در  -

ن، تحلیل و ارزیابی از وضعیت استان صورت گیرد.  سه بخش نیروی انسانی، تجهیزات و سرمایه گذاری به عنوان آ

اسکوربورد جهانی مطرح شده . این سه شاخص  2015سه بال اصلی بخش علم و فن آوری در دسته بندی ستال 

در استان بوشهر وضعیت های متفاوتی  همچانکه به صورت پراکنده در بخش های پیشین هم مورد اشاره قرار گرفت،

به خود دیده اند. برخورداری منطقه ای و ملی در دو دسته شاخص های نیروی انسانی و تجهیزات در مقابل 

نابرخورداری در بخش سرمایه گذاری، چرخه فن آوری و تولید نوآورانه در استان بوشهر را دچار خدشه ساخته و 

 ت.مانع از تکمیل این چرخه شده اس
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اگرچه ذکر این نکته ضروری است که وضعیت کل کشور در بخش علم و فن آوری چندان مناسب نبوده و بالطبع  -

مقایسه استان بوشهر با مجموعه با سطح پائین برخورداری ، به طور کامل گویای وضعیت نیست. علی ایحال، همین 

 ختار اقتصادی استان باشد.تحلیل می تواند چراغ راهی برای به حرکت درآوردن این بخش در سا

در تحلیل مقیاس شهرستانی نیز، قطبی شدن و استقرار متمرکز شاخص های فن آوری با غلبه شهر بوشهر در استان،  -

در پیروی از استقرار تجهیزات بخش فن آوری و همچنین خدمات پشتیبان در شهر بوشهر و تا حدودی در حوزه 

 های نفتی و گازش جنوب استان بوده است.

 استان یها تیبا توجه به مز یدر حوزه فناور یآت یفرصت ها -1-2-6-6-1

های بالقوه، مطمئن و بکری در جذب استان بوشهر به دلیل جغرافیای خاص و همچنین منابع طبیعی موجود، دارای فرصت

گاز در ها، وجود ذخایر عظیم نفت و یکی از این پتاسیل.گذاران داخلی و خارجی در جهت توسعه فنّاوری استسرمایه

خشکی و دریا است. این ظرفیت موجب شده است تا دولت اقدام به راه اندازی تأسیسات عظیم نفتی، گازی و پتروشیمی در 

واحد  716های استان تعداد از زیرساخت دو بخش ساحل و فراساحل از شمالی ترین نقطه استان تا جنوبی ترین آن کند.

هزار  97گذاری صورت گرفته در این واحدها بالغ بر تان بوشهر است که سرمایهصنعتی به بهره برداری رسیده مستقر در اس

صنعت ملی شامل صنایع نفت و گاز، صنایع  7است. درحال حاضر   هزار نفر 28میلیارد ریال و مجموع اشتغال آنها بیش از 

دریایی و سکوهای نفت تأسیسات  وتجهیزات ، صنعت شناورسازی، صنایع ای، صنعت سیمانپتروشیمی، صنعت انرژی هسته

 کارگر فعال است. 100با بیش از  کارخانه 46و گاز و صنایع شیالتی در استان بوشهر وجود دارد که در درون این صنایع 

 1880توان از منطقه ویژه اقتصادی تجاری و صنعتی بوشهر به مساحت های موجود استان میدر خصوص دیگر ظرفیت

نین شرکت صنعتی دریایی ایران )صدرا( با دارا بودن سه یارد مجهز در زمینه ساخت انواع شناورها و هکتار نام برد. همچ

های توانمند و شناخته شده در منطقه محسوب می گردد. های دریایی به ویژه در حوزه صنایع نفت و گاز، از مجموعهسازه

صنعتی بوشهر انجام شده و کار در مرحله اخذ مجوز  -ایجاد منطقه آزاد تجاری در حال حاضر مطالعاتی نیز در خصوص 

هکتار  700هکتار اراضی مصوب شامل 1630شهرک صنعتی با مجموع مساحت حدود  13همچنین تا امروز تعداد  است. 

شهرک به عنوان شهرک پتروشیمی مصوب گردیده است. ضمناً یک  6از این تعداد  اراضی صنعتی در استان وجود دارد که 

هکتار  128  ناحیه صنعتی با مساحت  7ز به عنوان شهرک تخصصی صنایع دریایی تعیین شده است . همچنین تعداد شهرک نی

های زیربنایی استان در خصوص زیرساخت هکتار اراضی صنعتی در نقاط مختلف استان احداث گردیده است.  100شامل 
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دبیرخانه شورای عالی علوم رات وشبکه راه آهن اشاره کرد.بوشهر می توان به منابع آب، برق، فرودگاه، بندر، راه، مخاب

 کارگروه مناطق ویژه و آمایش سرزمین –،تحقیقات و فناوری 

های بالقوه و بالفعل استان بوشهر در راستای توسعه فناوری در استان، خوشه فناوری نفت، گاز و با توجه به ظرفیت

،خوشه فناوری ات و رسانهخوشه فناوری اطالعات و ارتباطهمچنین  وو زیستی  صنایع دریایی خوشه فناوری؛ پتروشیمی

را میتوان به عنوان محورهای  و خوشه تجاری سازی  ری انرژی های نوخوشه فناومحصوالت پیشرفته آب و خاک و هوا ،

ینه ای بیشترین است کلی علم و فناوری در استان معرفی کرد.در ادامه نشان داده میشود که حوزه های فناوری استان در چه زم

اطالعات زیر در زمینه تعداد در چه حوزه هایی سرمایه گذاری شود. باید در زمینه علم و فناوریاستان و با توجه به مزیتهای 

شرکتهای دانش بنیان و حوزه های فعالیت آنها از سایت رسمی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری در مهر ماه سال 

 جاری گرفته شده است 

شرکت دانش بنیان در کل کشور که مورد تایید کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان قرار گرفته اند ،  3210در بین 

سخت  -ماشین آالت و تجهیزات پیشرفته ، فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایبیشترین این شرکتها با زمینه 

بر  مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی –محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها  –نیک افزارهای برق و الکترونیک،لیزر و فوتو

شرکت دانش بنیان مستقر  21بیشترین تعداد شرکتهای دانش بنیان از بین .در استان بوشهر نیز فناوری های شیمیایی بوده اند

رفته اند ، در زمینه سخت افزارهای برق در استان بوشهر که توسط کارگروه ارزیابی شرکتهای دانش بنیان مورد تایید قرار گ

تباطات و نرم و الکترونیک ،لیزر و فوتونیک می باشد.در رده های بعد شرکتهای دانش بنیان با زمینه فناوری اطالعات و ار

 رند.پیشرفته سایر حوزه ها قرار داهای شیمیایی و محصوالت  یمحصوالت مبتنی بر فناور ،مواد پیشرفته وافزارهای رایانه ای

زمینه فعالیتی سخت افزارهای برق و  1.39بیشترین سهم شرکتهای دانش بنیان در استان بوشهر از کل کشور با سهم 

 الکترونیک،لیزر و فوتونیک را دارد

شرکت قرار دارد که سهم استان بوشهر از این تعداد تنها یک شرکت  261در کل کشور  فناوری زیستیدر رشته فعالیت 

شرکت دانش بنیان هستند .این رشته   8و  12لی که استانهای فارس و خوزستان در این زمینه به ترتیب دارای می باشد در حا

این زمینه دارای و استان بوشهر در فعالیت بر طبق نقشه جامع علمی کشور از اولویتهای الف علم و فناوری کشور می باشد 

و  یکشاورزی، دام -ته فعالیت فناوری زیستی در بخش های غذاییعلم و فناوری در رشبر این اساس حوزه ها است .مزیت 

  ی دارای مزیت می باشدفناوری مولکول ستیز-ستیز طیو مح یصنعت-یاهیگ

شرکت وجود دارد که سهم  335در کل کشور  دسته فناوری مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیاییدر 

میباشد . در صورتی که بخش نفت و گاز و پتروشیمی از مزیتهای استان بوشهر است و شرکت  3استان بوشهر در این زمیته 
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 16انتظار می رود که شرکتهای دانش بنیان بسیار بیشتری در این زمینه در استان به فعالیت مشغول باشند .در استان فارس 

.بر این اساس حوزه های ن زمینه وجود داردنش بنیان در ایشرکت دا 1و  9شرکت و در استان خوزستان و هرمزگان به ترتیب 

حفاری   -اکتشاف نفتعلم و فناوری در رشته فعالیت مواد پیشرفته و محصوالت مبتنی بر فناوری های شیمیایی در بخش های 

 افتیباز شرفتهیپ ستمهاییس دیو تول یطراح -نفت یدست نییپا -و مواد نفت زاتیتجه -بهره برداری  نفت -مخازن نفت -نفت

 -صنعت نفت یمصرف شرفتهیجاذب های پ دیتول -هات نفت شگاهیپاال  ازیمورد ن زاتیصنع تجه یمصرف ستهاییکاتال

ی دارای مزیت میدست پتروش نییپا -یمیباالدست پتروش -ها شگاهیپاال ازیهای مورد ن ستیکاتال -یشگاهیپاال ندهاییفرا

 می باشد .

شامل علوم شناختی ،گیاهان دارویی وکشاورزی ،نفت و پاالیش  ه ها کهفناوری محصوالت پیشرفته سایر حوزدر دسته 

و پتروشیمی ،آب و خاک و هوا ،معدن ،فناوری ساختمان و مسکن ،فناوری های راهسازی و فناوری های دریایی در کل 

حالی است که در  شرکت دانش بنیانی در استان بوشهر فعالیت دارد و این در  3شرکت وجود دارد ،در این زمینه 383کشور

بر این اساس در شرکت دانش بنیان در این زمینه فعالیت دارند  5و   4و  16استان خوزستان و فارس و هرمزگان  به ترتیب 

 ساحلی  پیشرفته های سازهدر بخش های  فناوری های دریاییزیربخش رشته فعالیت محصوالت پیشرفته سایر حوزه ها در 

 -های پیشرفته زیرساخت و مواد -دریایی هوشمندسازی  رباتیک و -رانش سیستم  محرکه قوای -شناورها انواع -فراساحلی و

 بخش کشاورزیمحیط دارای مزیت میباشد.به همین ترتیب در زیر شرایط  و تزیس محیط ایمنی، -دریایی های آزمایشگاه

 آب و خاک -نهال و تهیه بذر و اصالح فناوری -مهندسی کشاورزی و فنی -طب سنتی و داروئی در حوزه های گیاهان

آب  با مرتبط های سامانه -آب سطحی با مرتبط های در حوزه های سامانه بخش آب و خاک و هوادر زیر -کشاورزی

 و بازیافت مرتبط با های سامانه -شور دریا آب با مرتبط های سامانه -هوا و تغییر آب با مرتبط های سامانه -زیرزمینی

 تند و میتوان از آنها به عنوان فرصتهای آتی در زمینه علم و فناوری نام برد.دارای مزیت هس فاضالب

شرکت در حال فعالیت هستند که در   668در کل کشور  دسته فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ایدر 

شرکت در این زمینه مشغول می  9ن شرکت در این زمینه وجو دارد و این در حالی است که در استان خوزستا 4استان بوشهر 

شرکت در حال فعالیت هستند . این رشته فعالیت بر طبق   9و  15باشند ،همچنین در استانهای فارس و هرمزگان به ترتیب 

 زمینه گردشگریبا توجه به این که استان بوشهر در نقشه جامع علمی کشور از اولویتهای الف علم و فناوری کشور می باشد .

مزیت میباشد، رشته فعالیت فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای رایانه ای از فرصتهای آتی مهم برای تقویت دارای 

پارکهای علم و فناوری در تحقیق  .شالوده اصلی گردشگری هوشمند است فناوری اطالعات .شگری استان میباشدگردبخش 
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که قادر به تکنولوژی هایی برگذاری روبداد های استارتاپی و و تولید محصوالت و خدمات مرتبط با عرصه گردشگری ،

 فناوری در این زمینه میباشند .تغییر صنعت گردشگری هستند ،از فرصتهای آتی مهم 

حضور در  زمینه ستان بوشهر با توجه به همجواری با آبهای آزاد و بنادر تجاری فعالا در دسته فناوری انرژی های نو

ای که استان بوشهر پیشروترین منطقه کشور برای لمللی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی دارد بگونههای بزرگ بین اشرکت

های مهم زیر ساختی آماده استان بوشهر با داشتن قابلیتبر این اساس  .های نو و تجدید پذیر استسرمایه گذاری در انرژی

های های خورشیدی ، توربینای نو و تجدید پذیر از جمله سلولههای صنعتی در زمینه انرژیاجرای پروژه و  سرمایه گذاری

. است ،سیستم های فاضالب های شهری و نسل جدید آب شیرین کن ها ای صنعتی و هوشمندهای گلخانهبادی وسایت

ه استان به عنوان یکی از مزیتهای مهم استان در حوزه های بسیار مختلفی کاربرد دارد در حالی ک انرژی هسته ایهمچنین 

توسعه فناوری در حوزه انرژی هسته ای بوشهر تنها در زمینه تولید برق فعال است و از سایر بخش های آن مغفول مانده است.

ع غذایی و اکتشافات کاربرد دارد به عنوان مثال به بهداشت،صناینعت،دامپزشکی و دامپروری ،بزشکی ، در بخش های ص

میتواند موجب بهبود شرایط تولید محصوالت کشاورزی ،کاهش  یقات کشاورزی کارگیری دانش هسته ای در زمینه تحق

و در باشد بازار پسندی و ارتقا سالمت محصول بسیار چشم گیر و تاثیر گذار  ،هزینه های آن ،افزایش راندمان در واحد سطح

 نتیجه به افزایش درآمد خالص منجر میشود 

شرکت دانش بنیان وجود دارد و این در حالی است که هیچ   32شور در کل ک خدمات تجاری سازیدر دسته فناوری 

ان و خوزستان و فارس وجود ندارد. بر این اساس از شرکت دانش بنیانی در این زمینه در استان بوشهر و اسنانهای هرمزگ

این با توجه به مزیتهای بازارهای ملی و بین المللی است.بنابربزرگترین چالش های شرکتهای دانش بنیان استان، دسترسی به 

استان در حوزه های متعدد فناوری ،تجاری سازی محصوالت شرکتهای دانش بنیان باید در  اولویت توسعه و سرمایه گذاری 

 بگیرد. قرار

تنها بر معرفی شده است .حوزه های معرفی شده  25فرصتهای آتی در حوزه فناوری با توجه به مزیتهای استان در جدول 

در گام به طور مشخص تر  علم و فناوری  حوزه های خدماتمعرفی شده است. ها و استعداد های طبیعی استان اساس مزیت

در این بند از  تحت عنوان تبیین حوزه های خدمات علم و فناوری ارایه خواهد شد. -4-1-4-1چهارم شرح خدمات در بند 

ی ها دارای بیشترین اثر گذاری اقتصادی خواهند بود،با شرح خدمات مشخص خواهد شد که با توجه به مزیتها کدام فناور

توجه به مزیتها کدام فناوری ها بیشترین اثر گذاری را بر صنایع مدرن و سنتی خواهند و کدام فناوری ها بر کیفیت زندگی 

 خواهد گذاشت.مردم اثرات بیشتری 
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 توجه به مزیت های استانفرصت های آتی در حوزه فناوری با : 25جدول 
فرصت های آتی در حوزه فناوری با توجه 

 Field به مزیت های استان
 دسته های فناوری

Area 
 فناوری معین و خاص

Topic 

فناوری زیستی )غذایی، کشاورزی دامی و گیاهی، صنعتی 

 محیط 

 غذائی

عنوان مکمل یاخته پیشرفته بههای تکتولید پروتئین

 از سویه جداشدهغذایی با استفاده 

 های دامی و انسانیانواع مکملمواد اولیه تولید 

 های پیشرفته تشخیص سریع در صنایع غذاییتولید کیت

 های تشخیص اصالت مواد غذاییتولید کیت

 سایر حوزه های مرتبط 

 کشاورزی، دامی و گیاهی

های کشت سلول و تولید محصوالت با استفاده از تکنیک

 ازدیادی بافت گیاهیریز 

تولید دام، طیور، آبزیان، گیاهان و ریزسازواره 

 )میکروارگانیسم( تراریخت

روشهای پیشرفته تولید ماهیان و سایر موجودات آبزی به

 بیوفناوری

 سایر حوزه های مرتبط 

 

 

 ها بیومتریال یا زیستی مواد تولید

 بیوسنسورها تولید

 پیشرفته زیستی های ختسو انواع تولید

 کاربرد با زیستی پیشرفته های کاتالیست انواع تولید

 پزشکی غیر

 در صنعت نفت و گاز  زیستی های فناوری از گیری بهره

 

 زیستی روش به پیشرفته صنعتی شیمیایی مواد تولید

 پیشرفته پاالئی زیست های سامانه سازی پیاده و طراحی
(Bioremidiation) 
 سایر حوزه های مرتبط 

 زیست فناوری مولکولی

 تولید محصوالت بر پایه سلول

های تشخیصهای مولتی پلکس جهت تولید کیت

 مولکولی

 افزارها و تجهیزات مطالعات بیو انفورماتیکتولید نرم

 سایر حوزه های مرتبط 

 وزه فناوری اطالعاتح فناوری اطالعات و ارتباطات و نرم افزارهای کامپیوتری

 رایانش ابری

 کاویداده و دادهپردازش کالن

 افزارنرم های فنی توسعهزیرساخت

 محور و اطالعات جغرافیاییهای مکانسامانه
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فرصت های آتی در حوزه فناوری با توجه 

 Field به مزیت های استان
 دسته های فناوری

Area 
 فناوری معین و خاص

Topic 
 های کاربردی پیشرفتهسامانه

 ایخدمات تخصصی و مشاوره

 کسب و کار الکترونیک

 اریافزنرم -افزاریهای سختسامانه

 سایر حوزه ها مرتبط 

 تجهیزات و مواد پیشرفته نفت، گاز و پاالیش و پتروشیمی

اکتشاف  تهتجهیزات پیشرف

 نفت

ابزارهای دقیق از قبیل ژئوفون، کابل ضد انفجار مورد 

 Laul ،Lauxاستفاده در اکتشاف نفت، بالستر، 

 پیماییتجهیزات چاه نفت -حفاری تجهیزات 

 نفت -مخازن 
سازی میادین و مخازن افزارهای بومی پیشرفته شبیهمنر

 نفت و گاز

بهره تجهیزات و ابزارهای 

 نفت برداری
 های هوشمند(های پیشرفته کنترل هوشمند )چاهسامانه

تجهیزات میان  دستی و 

 پایین دستی نفت
 تجهیزات پیشرفته حرارتی و برودتی

های دانش فنی بسته

 واحدهای پاالیشی

واحدهای افزایش کیفیت  (Licenseدانش فنی )بسته 

)بنزین، دیزل، نفت سفید، نفت  های هیدروکربنفراورده

 کوره(

های دانش فنی بسته

 واحدهای پتروشیمیایی

واحدهای تولید مواد ( Licenseبسته دانش فنی )

 پلیمری

افزارهای پیشرفته نرم

سازی سازی و مدلشبیه

دستی نفت و صنایع پایین

 یاییشیم

 سازی فرایندهای پتروپاالیشیافزارهای پیشرفته شبیهنرم

 سایر حوزه های مرتبط 

 محصوالت پیشرفته صنایع دریایی

سازه های پیشرفته ساحلی و 

 فراساحلی

 جزایر و ها شکن موج با مرتبط پیشرفته های فناوری

 مصنوعی

 ها پل و ها اسکله بنادر، با مرتبط پیشرفته های فناوری

 نیمه شناور(-شناور –سکوهای دریایی)ثابت 

 جریان ) تجدیدپذیر های انرژی جاذب های سیستم

 دریایی،

 ( اسمزی باد، مد، و جزر امواج،

 

 سایر حوزه های مرتبط 

 انواع شناورها

 ....(و خدماتی تجاری،) سطحی شناورهای

 تندرو شناورهای

 زیرسطحی شناورهای
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فرصت های آتی در حوزه فناوری با توجه 

 Field به مزیت های استان
 دسته های فناوری

Area 
 فناوری معین و خاص

Topic 
 طحیاثرس شناورهای

 دور از هدایت شناورهای

 سایر حوزه های مرتبط 

قوای محرکه وسیستم 

 رانش

 دریایی موتورهای

 پیشرفته متعلقات ساخت و طراحی

 موتور انواع

 دریایی کننده آالیندگی موتورهای کنترل های سیستم

 و پیشرفته های رانش سیستم انواع ساخت و طراحی

 نوین

 باال راندمان با پیشرفته و های پروانه ساخت و طراحی

 سایر حوزه های مرتبط 

رباتیک وهوشمندسازی 

 دریایی

 پیشرفته های ربات

 استخراج و اکتشاف تحقیقات، جهت

 و بارگیری هوشمند و پیشرفته ادوات

 شناورها تخلیه

 از فرمان پیشرفته دورسنجی، ادوات ساخت و طراحی

 ثبت اطالعات و دور

 های پایش مشخصه های حساسه ساخت و راحیط

 ابزارآالت دقیق و دریایی

 و هدایت پیشرفته کنترل، های سیستم تولید و طراحی

 ناوبری

 سایر حوزه های مرتبط

مواد و زیرساخت های 

 پیشرفته

 تاسیسات و با ارتباطات مرتبط پیشرفته های فناوری

 ارتباطی

 آب بهسازی و سازی شیرین

 تصفیه - دریایی های کن یرینش )آب

 صنعتی( های فاضالب و ها آب پس

 و معادن اکتشاف پیشرفته تجهیزات

 دریایی ذخایر

 ضد -سونار و )ضد رادار دریایی پیشرفته های وششپ

و  پسا نیروی کاهش -موجودات دریایی و خزه

 خوردگی(

 و طراحی در نوین های فناوری انواع

 استحکام باال و نپایی وزن با مواد ساخت

 با مرتبط های پیشرفته زیرساخت و نوین فناوریهای

 آبزیان و شیالت
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فرصت های آتی در حوزه فناوری با توجه 

 Field به مزیت های استان
 دسته های فناوری

Area 
 فناوری معین و خاص

Topic 
 و زیرسطحی غواصی پیشرفته تجهیزات

 نیروی کاهش های پیشرفته سیستم ساخت و طراحی

 تشکیل حباب و پسا

آزمایشگاه ها و پایگاههای 

 دریایی

و  مدل تست با هایمرتبط و فناوری پیشرفته تجهیزات

 دریایی تجهیزات

 های باتست هایمرتبط و فناوری پیشرفته تجهیزات

 مخرب غیر مخرب و

ایمنی، محیط زیست و 

 شرایط محیطی

 امداد و پشتیبانی پیشرفته تجهیزات

 و پایش پیشرفته های سیستم انواع

 محیطی شرایط گیری اندازه

 سایر حوزه های مرتبط 

 هوا،اقلیم،آب،خاک و فرسایش 

 سازیبینی و شبیههای پیشسامانه با جوسامانه های مرتبط 

 های سطحیهای مدیریت آبفناوری مدیریت منابع آب 

برداری و های بهرهفناوری

 مصرف بهینه آب

هوشمند مدیریت های یکپارچه هوشمند یا نیمهسامانه

 برداشت آب

های مرتبط با سامانه

 شور دریاآب
 زداییازی و نمکسهای شیرینسامانه

های بازیابی آب و سامانه

 تصفیه فاضالب
 های تصفیه فیزیکی و شیمیاییسامانه

 انرژی های نو

 هسته ای

 سوخت چرخه

 سازی غنی

 و غیرقدرت( نیروگاهی )قدرت

 ای پیشرفته هسته تجهیزات

 سایر حوزه های مرتبط 

 تجدید پذیر

 هیدروژن و سوختی پیل

 دهتو زیست

 باد

 گرمایی زمین

 آب

 خورشیدی

 بهینه سازی انرژی 

 انرژی مصرف مدیریت

 فرآیند سازی بهینه

 سایر حوزه های مرتبط 

 اولیه نانو متری  مواد فناوری نانو
های نانو پودر، نانو کلویید، نانو نانو ذرات )در شکل

 سوسپانسیون و خمیر(
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فرصت های آتی در حوزه فناوری با توجه 

 Field به مزیت های استان
 دسته های فناوری

Area 
 فناوری معین و خاص

Topic 
 های با ضخامت نانومتری(ها )پوششنانو الیه نانو پوشش ها 

محصوالت نهایی مبتنی بر 

 فناوری نانو

 محصوالت کشاورزی

 سایر حوزه های مرتبط 

 سازیخدمات تجاری

سازی صرفاً خدمات تجاری

مرتبط با کاالها/خدمات 

 بنیاندانش

 خدمات ارزیابی

 خدمات مالکیت فکری

 خدمات توسعه بازار

 خدمات مشاوره

 گذاریخدمات مالی و سرمایه

 سایر حوزه های مرتبط 

فناوری خدمات مدیریت 

صرفاً به سفارش کارفرمای 

 غیردولتی

 تدوین استراتژی و ره نگاشت فناوری

 نگاری فناوریبینی و آیندهپیش

 مشاوره فروش فناوری و خدمات فن بازار

توسعه طراحی فرآیندهای مدیریت فناوری و نوآوری و 

 (NPDمحصول جدید )

 ارزیابی سطح فناوری

 گذاری فناوریصحه

 گذاری فناوریگذاری و قیمتارزش

 مستندسازی دانش فنی

مشاوره انتقال فناوری، صرفاً مشروط به تسلط گیرنده 

 فناوری به دانش فنی دریافت شده.

خدمات شتاب دهی 

وکار، مشروط به کسب

اب عضویت در مرکز شت

 دهی نوآوری

زمان ارائه همزمان خدمات شتاب دهی زیر در مدت

گری و مربی -2وکار، تأمین فضای کسب -1محدود: 

 آموزش -5سازی، شبکه -4گذاری، سرمایه -3مشاوره، 
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ج از مطالعات وضع موجود علم خصوصیات ، مسایل و مشکالت و ارائه نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید منت -26جدول 

 و فناوری استان بوشهر

 
شاخص های 

 نظام نوآوری

شاخص های سنجش نظام علم 

 و فناوری 
 SWOT ارایه عوامل

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 1

های کامالً قرارگیری استان در زمره استان

برخوردار درزمینه تعداد مراکز رشد واحدهای 

 رفناور به ازای ده هزار نف

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 2

های قرارگیری استان بوشهر در زمره استان

های برخوردار درزمینه شاخص تعداد پارک

علم و فناوری  به ازای صد هزار نفر و پیشرو 

بودن استان در این زمینه در مقایسه با 

 جوارهای هماستان

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 3

فارس از حمایت پارک علم و فناوری خلیج

های دانش بنیان و واحدهای فناور در شرکت

 های استانراستا با مزیتمحورهای هم

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 4

های برخوردار قرارگیری استان در زمره استان

ای به تعداد مراکز فنی و حرفه درزمینه شاخص

 ازای ده هزار نفر

 قطه قوت ن

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 5

های برخوردار قرارگیری استان در زمره استان

ها و مؤسسات درزمینه شاخص تعداد دانشگاه

آموزش عالی به ازای ده هزار نفر در سطح 

 کشور 

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 6

های برخوردار قرارگیری استان در زمره استان

ای به تعداد مراکز فنی و حرفه شاخصدرزمینه 

 ازای ده هزار نفر

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 7
های استان از برخورداری تمامی شهرستان

 ها و مراکز آموزش عالی و آزاددانشگاه
 نقطه قوت 

 )نرم افزار(نیروی انسانی  ورودی 8

های قرارگیری استان بوشهر در زمره استان

ار درزمینه تعداد دانشجو و فارغ برخورد

 التحصیل دانشگاهی

 نقطه قوت 

 نقطه قوت  نسبت باالی شاغلین دارای تحصیالت تکمیلی )نرم افزار(نیروی انسانی  ورودی   9
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شاخص های 

 نظام نوآوری

شاخص های سنجش نظام علم 

 و فناوری 
 SWOT ارایه عوامل

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 10
ای وجود برترین مرکز تحقیقاتی پزشکی هسته

 در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
 نقطه قوت 

11 
ورودی و 

 خروجی
 )نرم افزار(نیروی انسانی 

های برتر درزمینه زیست فناوری وجود فناوری

و نانوبیوتکنولوژی و همچنین نیروی متخصص 

 در این زمینه

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 12

های آموزشی متعدد متناسب با ارائه دوره

های استان )درزمینه صید و پرورش مزیت

 آبزیان(

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 13

تأکید طرح کریدور علم و فناوری بر توسعه و 

های استان )با های مرتبط با مزیتایجاد رشته

محوریت شیالت، زیست فناوری و صنایع 

 نفت، گاز و پتروشیمی در استان(

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 14
حقیقاتی فعال وجود پژوهشکده و مراکز ت

 های برتر )زیست فناوری و...(درزمینه  فناوری
 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 15

فعالیت مراکز تحقیقاتی درزمینه  فناوری 

ای و امکان استفاده از آن در بخش هسته

 کشاورزی و شیالت 

 نقطه قوت 

 )نرم افزار(نیروی انسانی   ورودی  16

های عمده رینان در گروهافزایش تعداد کارآف

های استان )کشاورزی، شغلی مرتبط با مزیت

 شیالت و جنگلداری، صنعت و تأمین گاز(

 نقطه قوت 

 )نرم افزار(نیروی انسانی  ورودی  17
روند صعودی  نسبت تکنیسین های دارای 

 تحصیالت عالی به کل شاغلین در دهه اخیر
 نقطه قوت 

 افزار( )نرمنیروی انسانی  ورودی  18

آموختگان دانشگاهی در وجود دانش 

های کشاورزی و دامپزشکی در رشته

های بوشهر و دشتستان به عنوان شهرستان

نیروهای انسانی متخصص متناسب با مزیت 

 استان

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 19
وجود دفاتر مستقل بازاریابی و تجاری سازی  

 ه عنوان تسهیل گردر پارک علم و فناوری ب
 نقطه قوت 
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شاخص های 

 نظام نوآوری

شاخص های سنجش نظام علم 

 و فناوری 
 SWOT ارایه عوامل

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 20
 5برنامه قرارگیری استان بوشهر در میان  

 منطقه ویژه علم و فناوری در کشور
 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  خروجی  21
افزایش تولیدات علمی توسط دانشگاه خلیج 

 فارس در بیست سال اخیر
 نقطه قوت 

 )سخت افزار (یزات تجه خروجی  22
روند رو به رشد تحقیقات کاربردی در استان  

 به نسبت کل در کشور
 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 

وجود پژوهشکده های متعدد در دانشگاهها و 

مراکز آموزش عالی استان با گروه های 

 پژوهشی متناسب با مزیتهای استان 

 نقطه قوت 

 ت افزار ()سختجهیزات  خروجی  23

برنامه ریزی جهت استقرار تکنولوژی های  

جدید پزشکی در استان جهت جذب توریست 

 های درمانی در استان بوشهر

 نقطه قوت 

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 24
شناسایی نیازمندی های تخصصی بازار توسط 

 واحد بازرایابی پارک علم و فناوری بوشهر
 نقطه قوت 

 ذاریسرمایه گ ورودی 25

نسبت پایین هزینه تحقیق و توسعه به ارزش 

افزوده بخش صنعت و کل ارزش افزوده 

 استان

 نقطه ضعف

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 26

کمبود پژوهشکده و مراکز تحقیقاتی فعال 

درزمینه مسائل کلیدی استان )مدیریت بهینه 

 محیطی(منابع آب و مسائل زیست

 نقطه ضعف

 )سخت افزار (ت تجهیزا میانجی 27
عدم توزیع متناسب شرکت های دانش بنیان 

 در پهنه های شمالی و جنوبی استان
 نقطه ضعف

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 28

پایین بودن تعداد و تنوع رشته های تخصصی 

های استان)شیالت، متناسب با مزیت

 کشاورزی ، نفت و گاز و ... (

 نقطه ضعف

 نقطه ضعف نسبت پایین استاد به دانشجو در استان )نرم افزار(نیروی انسانی  ورودی 29

 سرمایه گذاری ورودی 30
عدم حمایت سیستم مالی از کارآفرینان ، 

 پژوهشگران و ایده های نوین
 نقطه ضعف
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شاخص های 

 نظام نوآوری

شاخص های سنجش نظام علم 

 و فناوری 
 SWOT ارایه عوامل

 تجهیزات  )سخت افزار ( خروجی  

تک بعدی بودن استان در زمینه صنایع با 

 فناوری متوسط و باال و محوریت وابستگی

استان به صنایع و محصوالت شیمیایی)استان 

بوشهر در زمینه صنایع با فناوری باال و متوسط 

بدون در نظر گرفتن صنایع ساخت مواد و 

محصوالت شیمیایی در وضعیت کامال محروم 

 و در رتبه آخر قرار دارد(

 نقطه ضعف

 )سخت افزار (تجهیزات  میانجی 31

ما سهم پایین  شرکت های خوشه صنعتی خر

از گواهینامه مدیریت کیفیت در زمینه صنایع 

 غذایی 

 نقطه ضعف

 )سخت افزار (تجهیزات  خروجی  32

فناوری های قدیمی در زمینه کنترل مسائل 

زیست محیطی که خود منجر به آلودگی 

شدید آب ، خاک و هوا شده است ) عملیات 

فلرینگ ، پسماند بخش بیمارستانی و صنعت 

 به دریا و ... ( 

 قطه ضعفن

 سرمایه گذاری ورودی  33
جوار بوشهر درزمینه های همپیشرو بودن استان

 های بخش تحقیق و توسعهاعتبارات و هزینه
 تهدید 

 تجهیزات )سخت افزار ( میانجی  34

کمبود رشته ها و مقاطع آموزش عالی 

،پژوهش و فناوری ،استادان و منابع علمی در 

مزیت استان در حوزه علوم دریایی با توجه به 

 این زمینه 

 نقطه ضعف

 تجهیزات )سخت افزار ( میانجی  35

کمبود رشته های تخصصی در زمینه کسب و 

کار و بازرگانی ،گردشگری ،محیط زیست و 

فناوری های زیستی با توجه به مزیت استان در 

 این حوزه ها 

 نقطه ضعف

 تلفیق و جمع بندی

 ()نرم افزارشاخص های نیروی انسانی  

قرار گیری استان بوشهر در زمره استان های 

برخوردار در زمینه شاخص های نیروی انسانی و 

بیشرو بودن استان در این زمینه در مقایسه با 

 استانهای همجوار 

 نقطه قوت 
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شاخص های 

 نظام نوآوری

شاخص های سنجش نظام علم 

 و فناوری 
 SWOT ارایه عوامل

 )سخت افزار (شاخص های بخش تجهیزات  

قرار گیری استان بوشهر در زمره استان های 

بخش تجهیزات و  برخوردار در زمینه شاخص های

بیشرو بودن استان در این زمینه در مقایسه با 

 استانهای همجوار 

 نقطه قوت 

 های بخش سرمایه گذاری  شاخص 

قرار گیری استان در زمره استانهای کامال محروم 

در زمینه شاخص های بخش سرمایه گذاری با 

 محوریت هزینه های بخش تحقیق و توسعه 

 نقطه ضعف

 
 منبع : مشاور

 وضعیت شاخص های سنجش علم و فناوری و نوآوری  در استان بوشهر :18نمودار 

 
 مشاور  منبع:

  

میانجی تجهیزات 

ورودی نیروی انسانی 

خروجی  تجهیزات 

ورودی  سرمایه گذاری

Chart Title
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 منابع
 1390بوشهر،  استان شیالت اداره کل

 (1391اداره کل شیالت استان بوشهر، برنامه عملیات جامع بنادر )

 ، بوشهر.1390-1370های شگاه طی سالدان سالهستیبفارس، گزارش عملکرد دانشگاه خلیج

 14/10/1389شورای عالی انقالب فرهنگی، سند نقشه علمی کشور، مصوب 

 فناوری و علم کریدور (، طرح1393)فارسجیخل فناوری و علم پارک بوشهر، استانداری پژوهش و آموزش دفتر

 بوشهر. استان ،فارسجیخل

 .1390و 1385های ر، سالمرکز آمار ایران، سالنامه آماری استان بوشه

 توسعه. و تحقیق فعالیت دارای هایکارگاه از آمارگیری (، طرح1389مرکز آمار ایران )

 ر ماهیگیری استان بوشهر، جلد بیستم.دابنمحیطی (، بررسی وضعیت زیست1392پایش ) شیسبز اندمهندسین مشاور 

 ی مراکز تخلیه صید استان بوشهر، جلد بیست و یکم.طیحمستیز(، بررسی وضعیت 1392پایش ) شیسبز اندمهندسین مشاور 

های بازرگانی، انداز، مؤسسه مطالعات و پژوهش(، ساختار فناورانه صادرات کشور در افق چشم1393ولی بیگی، حسن )

 تهران.

 .درمانی بوشهر -، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتیفناوری(، منطقه ویژه علم و 1393، ایرج )پور ینب
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