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 چکیذٌ 

ببضذ. ّبی ثببت حیبت بطزی است کِ ػوَهبً بب ػٌبصز هکبى ٍ جغزافیب هالسم هیحول ٍ ًمل دریبیی بِ ػٌَاى یکی اس خصیصِ

خسبرت ًبضی اس در ایي صٌؼت سهبى ػٌصزی حیبتی است لذا ببیذ تب حذ اهکبى اس تبخیز ٍ هؼطلی کطتی خَدداری ًوَد ٍ 

هؼطلی ٍ تبخیز کطتی ٍ ًحَُ جبزاى آى یکی اس هَضَػبت هْن در حمَق دریبیی بَدُ؛ در ّز لزارداد اجبرُ سفزی کطتی بِ 

ضَد. دهَراص ًَػی ٍجِ بیٌی هیجْت اجتٌبة اس هؼطلی کطتی در طَل ػولیبت ببرگیزی ٍ تخلیِ ضزطی بِ ػٌَاى دهَراص پیص

کٌٌذُ کطتی هلشم است بِ اسای تَلف بیص اس هذت سهبى هجبس بزای ببرگیزی ٍ تخلیِ هبلغ اجبرُالتشام است، بذیي هؼٌب کِ 

کٌٌذُ کطتی ببیذ بزای استفبدُ بْیٌِ، ظزفیت ٍ اهکبًبت بٌبدر هبذا ٍ هطخصی را بِ هبلک آى کطتی پزداخت ًوبیذ؛ لذا اجبرُ

احتوبلی هبًٌذ تحزیوْب، هذت سهبى هجبسی ًیش بزای ببرگیزی ٍ  ّبیهمصذ را در ًظز بگیزد ٍ در ًتیجِ بب در ًظز گزفتي ریسک

تَاًذ هبًغ اجزای لزارداد اجبرُ سفزی کطتی ضَد. هَضَع بحث در همبلِ حبضز فمط تخلیِ بِ ٍی اػطب ضَد، چزا کِ کِ هی

ضَد لذا در ببضٌذ هحمك هیّبی دریبیی کِ هتضوي لزارداد اجبرُ کطتی در لزاردادّبی اجبرُ کطتی بزای سفز هؼیي ٍ ببرًبهِ

ایي همبلِ درصذد پبسخگَیی بِ ایي سَال بَدُ کِ هسئَلیت ًبضی اس تبخیز در ببرگیزی ٍ تخلیِ کطتی بزػْذُ چِ کسی است 

-تَاًذ اس هؼطلی کطتی جلَگیزی ًوبیذ؟ کِ بب رٍیکزد تَصیفی تحلیلی درصذد پبسخی لبًغای هیٍ آیب سبسٍکبرّبی هٌطمِ

 خَاّین بَد.کٌٌذُ بزای آى 

 

 . دمًراش، تحریم، مسئًلیت، اجبرٌ کىىذٌ، ببروبمٍکلیذياشگبن:  
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 مقذمه

ؿٛد ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝ سٚ٘ك أشٚصٜ حزٓ ٚػیؼی اص ٚاسدات ٚ كبدسات وبال اص ًشیك حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی ٔحمك ٔی

دسیبیی ٘مؾ اػبػی دس ثبؿذ، ثٙبثشایٗ حُٕ ٚ ٘مُ التلبدی وـٛس ٔٙٛى ثٝ سٚ٘ك كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی ٔی

تشیٗ ٔٙبثغ تٛاٖ ٌفت ثٙبدس ٔختّف دس وـٛسٞب یىی اص ٟٔٓای داسد. ٔیإُِّ ٚ سؿذ التلبد ّٔی ٚ ٌٔٙمٝتزبست ثیٗ

-ثبؿٙذ وٝ ٕ٘یسٚ٘ذ؛ ِزا حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی ٚ رغشافیب دٚ ػٙلش ٚاثؼتٝ ثٝ یىذیٍش ٔیاسصی ٞش وـٛس ثٝ ؿٕبس ٔی

لٛس ٕ٘ٛد ٚ حتی اص صٔبٖ تذٚیٗ حمٛق دسیبیی، ػبُٔ رغشافیب ٘مؾ ٟٕٔی سا ایفب تٛاٖ ٞیچىذاْ سا رذای اص ٞٓ ت

ٔٙذی اص وشدٜ اػت. دس حبَ حبهش وـٛس ایشاٖ ثٝ ػّت ٘ضدیىی ثٝ خّیذ فبسع، دسیبی ػٕبٖ ٚ دسیبی خضس ٚ ثٟشٜ

 ؿٛد. حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی دس د٘یب ٔحؼٛة ٔی ویّٛٔتش خٌٛى ػبحّی رضٚ وـٛسٞبی ٕٔتبص دس ػشكٝ 0055

ؿٛد. تبخیش ثب پیـشفت تىِٙٛٛطی صٔبٖ ثٝ ػٙٛاٖ یىی اص ػٙبكش الیٙفه دس تزبست اص ًشیك وـتیشا٘ی ٔحؼٛة ٔی

ؿٛد؛ صیشا ٔبِه وـتی تٕبیُ داسد وٝ دس ػّٕیبت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ یه ٔؼوُ رذی ثشای ٔبِىبٖ وـتی ٔحؼٛة ٔی

یشد سا ٔحذٚد ٕ٘بیذ تب ثذیٗ ٚػیّٝ ثتٛا٘ذ وـتی خٛد سا دس ٌوٙٙذٜ لشاس ٔیتؼذاد سٚصٞبیی وٝ وـتی دس اختیبس اربسٜ

ػشیؼتشیٗ صٔبٖ دس ربی دیٍشی ثٝ وبس ٌیشد ٚ ػٛد حبكُ اص آٖ سا دسیبفت ٕ٘بیذ. ثٙبثشایٗ ٔذت صٔبٖ ٔزبصی ثٝ 

شفیٗ ٌیشد؛ ایٗ ٔذت ٔزبص اكٛال ثشاػبع تشاهی ًوٙٙذٜ وـتی لشاس ٔیٔٙظٛس ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ وبال دس اختیبس اربسٜ

ٌشدد ٚ دس تؼییٗ ؿٛد، دس غیشایٙلٛست ایٗ ٔذت ٌٔبثك ػشف ثٙذس ثبسٌیشی یب ثٙذس تخّیٝ ٔؼیٗ ٔیلشاسداد تؼییٗ ٔی

ٔذت ٔزوٛس ٔؼیبسٞبیی ٔب٘ٙذ أىب٘بت ٚ تزٟیضات ثٙذس تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی، تؼذاد ا٘جبسٞبی وـتی، ویفیت وبال ٚ... 

وٙٙذٜ وـتی ٘تٛا٘ذ دس ٔذت ٔزبص تٛافك ؿذٜ افضٚدٜ ؿٛد ٚ اربسٜؿٛد. دس كٛستی وٝ ثش ایٗ صٔبٖ ٔزبص ِحبٍ ٔی

ػّٕیبت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ وـتی سا ثٝ اتٕبْ ثشػب٘ذ ثبیذ ٔجّغی سا ثٝ ػٙٛاٖ خؼبست ٔٛسد تٛافك )دٔٛساط( پشداخت 

ٖ ثیٙی ٘ـٛد، ٔبِه وـتی ثٝ رٟت ٔتحُٕ ؿذٖ هشس ٚ صیبٕ٘بیذ. ٚ دس كٛستی وٝ ؿشى دٔٛساط دس لشاسداد پیؾ

-تٛا٘ذ خؼبست غیشٔمٌٛع ٌٔبِجٝ وٙذ. الصْ ثٝ روش اػت وٝ دٔٛساط دس حمٛق ایشاٖ كشفب یه اثذاع لشاسدادی ٕ٘یٔی

ثبؿذ ٚ ٕٔىٗ اػت ثٝ ٚػیّٝ لبٖ٘ٛ ٘یض ٔمشس ٌشدد. سیؼه ٘بؿی اص تبخیش ٚ ٔؼٌُ ٔب٘ذٖ وـتی ٕٔىٗ اػت ٘بؿی اص 

داؿتٗ وـتی ثشای سفغ أٛس ٔؼَٕٛ وـتی ٕٞب٘ٙذ پبوؼبصی ٚ تٛا٘ذ ٘بؿی اص ٍ٘ٝػٛأُ ٔختّفی ثبؿذ، ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٔی

آٔبدٜ ٕ٘ٛدٖ آٖ ثشای ثبسٌیشی، ٍ٘ٝ داؿتٗ وـتی ثشای ا٘زبْ تؼٕیشات ٚ تشٔیٓ آٖ، ٔؼٌُ ٔب٘ذٖ وـتی ثشای ا٘زبْ 

ٌیشی، ػٛاس وشدٖ، ٘ظٓ ثخـیذٖ ثٝ خذٔٝ وـتی ٚ تؼٟذاتـبٖ، تبخیش دس أٛس ارشایی ٚ ػّٕیبتی ٔب٘ٙذ ػٛخت

تٛا٘ٙذ دس ایزبد دٔٛساط احش ٞب ٘یض ٔیٕٞچٙیٗ تحشیٓ (Berlingieri, 2009: 498)ٞب ثبؿذ. شی ٚ تخّیٝ ٔحِٕٛٝثبسٌی

داؿتٝ ثبؿٙذ ٚ خلٛكب دس كٛستی وٝ لشاسداد اربسٜ ػفشی وـتی فی ٔب ثیٗ وـٛس ایشاٖ ٚ وـٛسٞبی خبسری ٔٙؼمذ 

دائٕی ٔب٘غ ارشای تؼٟذات لشاسدادی ؿٛ٘ذ. أشٚصٜ  تٛا٘ٙذ ٔٛلتب ٚ یب ثٝ كٛستإِّّی ٔیٞبی ثیٌٗشدد؛ تحشیٓ

دٞٙذٜ ثبؿذ وٝ ٘ـبٖثؼیبسی اص دػبٚی دس ٔٛسد حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی دس خلٛف ٌٔبِجٝ دٔٛساط ٚ ٘حٜٛ رجشاٖ آٖ ٔی

 إٞیت ٔٛهٛع حبهش اػت.

 رویکرد مفهومی و نظری: خسبرت تبخیر در ببرگیری و تخلیه )دموراش(
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حشوت اػت ٔؼٕٛال ٘شخ ثبصاسی وشایٝ خٛد ثبؿذ. ٚلتی وـتی ثیثیـتش ٔتبحش اص صٔبٖ ٔیٔٛلؼیت كبحجبٖ وـتی ٘ٛػب 

وٙٙذٜ تٕبیُ ثبؿذ. ٕٔىٗ اػت اربسٜتش لبثُ سفغ ٔیوٙٙذٜ ا٘ذوی آػبٖٞبی ٚاسدٜ ثش اربسٜدٞذ، أب صیبٖسا اص دػت ٔی

لیٕت ثبصاس سٚ ثٝ افضایؾ ثبؿذ، تحٛیُ یب داؿتٝ ثبؿذ تب وبالٞبی خٛد سا صٔبٖ ثیـتشی ٍ٘ٝ داسد، دس ایٙلٛست اٌش 

ثٝ ػجبست دیٍش تبخیش ٚ ٔؼٌُ ٔب٘ذٖ  (Schofield, 2016: 37-38)ؿٛد. وٙٙذٜ وـتی ٔیتبخیش وبال ٔٙزش ثٝ ػٛد اربسٜ

ٞبی تزبسی سا ثشای ٔبِه وـتی دس پی داسد ٚ اص ًشفی ٚی فشكت ایٙىٝ ثتٛا٘ذ وـتی سا ثشای ػفشٞبی وـتی صیبٖ

 اربسٜ دٞذ، اص دػت خٛاٞذ داد.ثیـتشی ٘یض 

وٙٙذ اص اتالف ِزا صٔبٖ ػٙلش ثؼیبس ٟٕٔی دس حمٛق حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی اػت وٝ ٕٞٛاسٜ ًشفیٗ لشاسداد تالؽ ٔی

ٚلت رٌّٛیشی ٕ٘بیٙذ. یىی اص ساٞىبسٞبیی وٝ ثبتٛرٝ ثٝ إٞیت ػٙلش صٔبٖ دس لشاسدادٞبی اربسٜ ػفشی وـتی 

ثبؿذ. دسٚالغ دس لشاسداد اربسٜ وـتی ثشای ػفش ٔؼیٗ ٔؼٕٛال ٔجّغ ٔمٌٛػی ٔیثیٙی ؿذٜ اػت، ؿشى دٔٛساط پیؾ

ؿٛد، اٌش صٔبٖ تٛافك ؿذٜ ثشای ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ ػپشی ٌشدد ٚ ػّیشغٓ ثبثت وشایٝ ایبْ ٔؼٌّی دس٘ظش ٌشفتٝ ٔی

ؿٛد، ٔبِه وـتی  وٙٙذٜ اػت، ٔتٛلفػپشی ؿذٖ صٔبٖ ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ ٞٙٛص وـتی ثٝ دالیّی وٝ ٔشثٛى ثٝ اربسٜ

( اِجتٝ الصْ 80: 7801فشد، ثبؿذ. )اػالییؿٛد، ٔیٔؼتحك دسیبفت وشایٝ ایبْ ٔؼٌّی وٝ اكٌالحب دٔٛساط خٛا٘ذٜ ٔی

دٞذ وٝ ػّٕیبت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ وٕتش اص ثبؿذ، ٚ صٔب٘ی سخ ٔیٔی Despatchثٝ دوش اػت وٝ ٘مٌٝ ٔمبثُ دٔٛساط 

رٛیی دس ٚلت تؼّك وٙٙذٜ پبداؿی دس خلٛف كشفٝست پزیشد؛ وٝ ثٝ اربسٜثیٙی ؿذٜ دس لشاسداد كٛٔیضاٖ پیؾ

آییٗ ٘بٔٝ ٔشثٛى ثٝ پشداخت خؼبست تبخیش یب ربیضٜ تؼشیغ دس تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی ثٝ كبحجبٖ  1خٛاٞذ ٌشفت. ٔبدٜ 

تٛافك ؿذٜ وٝ ربیضٜ تؼشیغ ثب پبداؽ صٚدوشد سٚصا٘ٝ ػجبست اص ٔجّغی ٔؼیٗ ٚ »داسد: ٔمشس ٔی 7830ٞب ٔلٛة وـتی

ٞبی ٔشثٛى ٔحبػجٝ ٚ اص ًشف ٔبِه دس كٛست ثبسٌیشی یب تخّیٝ صٚدتش اص ٔٛػذ ٔمشس ًجك لشاسداد اربسٜ ٚ اِحبلیٝ

 «ؿٛد.وـتی ثٝ ریٙفغ لشاسداد پشداخت ٔی

ٔیضاٖ لبثُ پشداختی وٝ ثشای ٞشیه سٚص یب ثخـی اص یه »وٙذ: ٌٛ٘ٝ تؼشیف ٔییه ٘ٛیؼٙذٜ اكٌالح دٔٛساط سا ایٗ

تؼشیف اسائٝ ؿذٜ  (Rogers et al, 2016: 26)« ٌشدد.ؿٛد، ٔؼیٗ ٔیوٙٙذٜ آٖ ٔؼٌُ ٔیسٚص وٝ وـتی ثٝ ٚػیّٝ اربسٜ

وٙذ. ٕٞچٙیٗ دس ای ٕ٘یثش ػٙلش اكّی اكٌالح دٔٛساط یؼٙی تؼییٗ خؼبست احتٕبِی ثشاػبع تٛافك ًشفیٗ اؿبسٜ

تی ثبثت تبخیش وـتی ثیـتش اص صٔبٖ ٔزبص ثشای دٔٛساط ٔجّغی اػت وٝ ٔبِه وـ»تؼشیف دیٍشی ثیبٖ ؿذٜ وٝ 

 .(Byrne, 2005: 135)« وٙذ.وٙٙذٜ دسیبفت ٔیثبسٌیشی یب تخّیٝ )دس اربسٜ ػفشی( اص اربسٜ

لبٖ٘ٛ دسیبیی ایشاٖ  740ای دس خلٛف دٔٛساط ٚرٛد ٘ذاسد ٚ لؼٕت اَٚ ٔبدٜ دس لبٖ٘ٛ دسیبیی ایشاٖ ٞیچ ٔمشسٜ

لبٖ٘ٛ دسیبیی  740ٔتجبدس ٕ٘بیذ وٝ ایٗ ٔمشسٜ دس خلٛف دٔٛساط اػت. لؼٕت اَٚ ٔبدٜ ؿبیذ ایٗ ؿبئجٝ سا ثٝ رٞٗ 

-دس كٛستی وٝ وـتی ٍٞٙبْ حشوت یب دس ثیٗ ساٜ  یب دس ٔحُ تخّیٝ ثٝ ػّّی وٝ ٘بؿی اص ػُٕ اربسٜ» داسد:ٔمشس ٔی

ایٗ ٔبدٜ ٔجیٗ خؼبست ٘بؿی اص أب .« دٞٙذٜ اػت... دٞٙذٜ وـتی ثبؿذ تٛلیف ؿٛد ٔخبسد ٔذت ٔضثٛس ثٝ ػٟذٜ اربسٜ

 وٙٙذٜ وـتی اػت ٚ تخللبً اص ثحج دٔٛساط خبسد اػت.فؼُ اربسٜ
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-ٔمشس ٔی 7830لبٖ٘ٛ هٛاثي پشداخت خؼبست تبخیش ٚ ربیضٜ تؼشیغ دس تخّیٝ ثبس ثب كبحجبٖ وـتی ٔلٛة  3ٔبدٜ 

ٔؼیٗ تٛافك ؿذٜ وٝ ثٝ ػجت ػجبست اػت اص ٔجّغ  (Demurrage)داسد: )خؼبست تبخیش یب رشیٕٝ دیشوشد سٚصا٘ٝ 

ٞبی ٔشثٛى ٔحبػجٝ ثٝ ٔبِه ٔؼٌّی وـتی ٔبصاد ثش صٔبٖ ٔزبص تخّیٝ یب ثبسٌیشی ثشاػبع لشاسداد اربسٜ ٚ اِحبلیٝ

ٌشدد.( ثبتٛرٝ ثٝ تؼشیف اسائٝ ؿذٜ دس ایٗ ٔبدٜ، اٚال دٔٛساط ٔجّغی تٛافمی وـتی ٚ یب ٕ٘ب٘ذٜ لب٘ٛ٘ی ٚی پشداخت ٔی

وٙٙذٜ وـتی ثٝ دِیُ ػذْ ا٘زبْ كحیح تؼٟذات خٛد )ا٘زبْ ػّٕیبت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ دس بسٜثبؿذ وٝ اص ًشف ارٔی

ؿٛد ٚ ػپغ دادٌبٜ ثبتٛرٝ ثٝ اٚهبع ٚ احٛاَ ٚ ثب رّت ٘ظش وبسؿٙبع ٚ ٔٛػذ ٔمشس( ثٝ ٔبِه وـتی پشداخت ٔی

وٙذ، اص ؿَٕٛ دٔٛساط ؼیٗ ٔیخجشٜ، خؼبست ایبْ تٛلف اهبفی سا ٔؼیٗ خٛاٞذ ٕ٘ٛد. ِزا خؼبساتی وٝ ثؼذا دادٌبٜ ٔ

ٞب ٚ ثبس٘بٔٝ ٔؼیٗ خبسد اػت. حب٘یب دٔٛساط ٕٔىٗ اػت دس لشاسداد اربسٜ ٔـخق ٘ـذٜ ثبؿذ ٚ اص ًشیك اِحبلیٝ

ٌشدد. حبِخب ٚاطٜ ٔجّغ دس اثتذای تؼشیف ٔبدٜ ؿبیذ ایٗ ؿبئجٝ سا ثٝ رٞٗ ثشػب٘ذ وٝ ثشسػی ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص دٔٛساط، 

ٝ دٔٛاساط ٔجّغی لبثُ پشداخت اػت أب پشداخت ٔجّغ ثب ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص دٔٛساط ٔتفبٚت أشی ثیٟٛدٜ اػت چشا و

 ثبؿذ.ٔی

تبخیش دس تحٛیُ، صٔب٘ی اػت وٝ وبالٞب دس ٔملذ تؼییٗ ؿذٜ دس لشاسداد » داسد:وٙٛا٘ؼیٖٛ سٚتشداْ ٔمشس ٔی 17ٔبدٜ 

وٙٛا٘ؼیٖٛ ٞبٔجٛسي دس ٔٛسد تبخیش دس  0بدٜ ٕٞچٙیٗ ثٙذ دْٚ ٔ« حُٕ ٚ دس صٔبٖ تٛافك ؿذٜ، تحٛیُ دادٜ ٘ـٛ٘ذ.

وٙذ وٝ دس ٔذت صٔب٘ی وٝ دس لشاسداد كشیحب تبخیش دس تحٛیُ صٔب٘ی ٔلذاق پیذا ٔی» داسد:تحٛیُ وبال اؿؼبس ٔی

تٛافك ؿذٜ یب دس غیش ایٙلٛست دس ٔذت صٔب٘ی وٝ ثشای یه حُٕ ٚ ٘مُ وٙٙذٜ رذی ثب تٛرٝ ثٝ ؿشایي ٚ اٚهبع ٚ 

ثیٙی ؿذٜ دس لشاسداد حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی تحٛیُ دادٜ ؿٛد، وبال دس ثٙذس تخّیٝ پیؾس ٘ظش ٌشفتٝ ٔیاحٛاَ ٔٛرٛد، د

 «٘ـذٜ ثبؿذ.

 محذوده مورد مطبلعه

دس ؿٕبَ وـٛس ثٙذس أیش آثبد، ثٙذس ا٘ضِی ٚ ثٙذس ٘ٛؿٟش ٚرٛد داسد. وٝ ثٙذس ا٘ضِی دس ؿٕبَ ایشاٖ ٚ ؿٕبَ اػتبٖ 

أیشآثبد، ثٙذسٌبٞی دس ؿٟشػتبٖ ثٟـٟش اػتبٖ ٔبص٘ذساٖ ایشاٖ اػت وٝ ایٗ ثٙذس ثخـی اص ٌیالٖ ٚالغ ؿذٜ اػت؛ ثٙذس 

ٌٔٙمٝ ٚیظٜ التلبدی أیشآثبد اػت. ثٙذس أیشآثبد ثٝ كٙبیغ وـتی ػبصی كذسای ٘ىب، ٘یشٌٚبٜ ٘ىب، پبیب٘ٝ ٘فتی ٘ىب، خي 

اص ٟٕٔتشیٗ ثٙبدس التلبدی ٚ تزبسی  ِِٛٝ ٘ىب ٚ ؿشوت ٘فت خضس دس ثٟـٟش ٘ضدیه اػت؛ ٕٞچٙیٗ ثٙذس ٘ٛؿٟش یىی

( ٕٞچٙیٗ دس رٙٛة 104: 7884ٌشدد. )ٔحٕذی، ایشاٖ اػت وٝ ػبال٘ٝ حزٓ صیبدی وبال اص ًشیك ایٗ ثٙذس ٔجبدِٝ ٔی

ؿٛد. ثٙذس ٔزوٛس دس رٙٛة ایشاٖ ٚ دس ثخؾ ؿٕبِی دسیبی ػٕبٖ وـٛس ثٙذس ػجبع ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ ثٙذس تّمی ٔی

بدس تزبسی ایشاٖ ٔحؼٛة ٌشدیذٜ ٚ ػالٜٚ ثش آٖ ثٙبدس چبثٟبس، ؿٟیذ سربیی ٚ ؿٟیذ ثبٞٙش ٘یض اص لشاس ٌشفتٝ وٝ رض ثٙ

 ثبؿٙذ وٝ ٘مؾ ٟٕٔی دس كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی داس٘ذ.ٟٕٔتشیٗ ثٙبدس رٙٛة ایشاٖ ٔی
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 (www.pmo.irٔٙجغ: )ػبصٔبٖ ثٙبدس ٚ دسیب٘ٛسدی  

إٞیت اػت روش ایٗ ٘ىتٝ اػت وٝ دٔٛساط دس لشاسداد اربسٜ ػفشی وـتی تٛػي ًشفیٗ لشاسداد ٔؼیٗ آ٘چٝ وٝ حبئض 

ؿٛد، ِزا ؿٛد ٚ اص آ٘زبیی وٝ ثیـتشیٗ ٚاسدات ٚ كبدسات وبال اص ًشیك كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی ا٘زبْ ٔیٔی

ٌشدد، ثٝ ػجبست دیىش ٔؼٕٛال ًشفیٗ إِّّی ٔحؼٛة ٔیٔؼٕٛال لشاسداد اربسٜ ػفشی ثٝ كٛست لشاسدادی تزبسی ثیٗ

ثبؿذ؛ ٚ ثٝ إِّّی ٔیلشاسداد دس وـٛسٞبی ٔختّفی لشاس داس٘ذ ٚ ؿشى دٔٛساط ثٝ ٕٞیٗ دِیُ ؿشًی ثب ٚكف ثیٗ

ػجبست ثٟتش اص ًشیك لشاسداد اربسٜ ػفشی وـتی ٕٔىٗ اػت ٔجبدِٝ وبال ثٝ ٔشصٞبی خبسد اص ایشاٖ ثبؿذ وٝ دس ایٗ 

افیبیی ٔٛسد ٌٔبِؼٝ ٘یض ثٙبدس تزبسی وـٛس ایشاٖ ٚ ثٙبدس ٚ خٌٛى وـتیشا٘ی ػبیش وـٛسٞب ٔمبِٝ ٘یض ٔحذٚدٜ رغش

 اػت.

 (Detention)تفبوت خسبرت تبخیر در ببرگیری و تخلیه بب خسبرت معطلی کشتی 

ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ دس ٔجحج پیـیٗ ثیبٖ ؿذ، دٔٛساط ٔجّغی تٛافك ؿذٜ دس لشاسداد اػت وٝ دسكٛست تبخیش وـتی دس 

ؿٛد، ِزا ٔیضاٖ دٔٛساط  ثٝ كٛست تخٕیٙی لجُ اص وٙٙذٜ پشداخت ٔیػّٕیبت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ ایٗ ٔجّغ تٛػي اربسٜ

ای دس لشاسداد اربسٜ ٔجٙی ثش پشداخت ؿٛد. حبَ فشهی دس ٘ظش ٌشفتٝ ؿٛد وٝ ٔمشسٜثیٙی ٔیٚلٛع خؼبست پیؾ

دسخلٛف تٕبْ ٔذتی وٝ ثؼذ اص ا٘موبی ایبْ ثبسٌیشی  وٙٙذٜ ثشای خؼبسات ٔؼٌّیدٔٛساط ٚرٛد ٘ذاؿتٝ ثبؿذ، اربسٜ

اٚ وـتی سا ٔؼٌُ وشدٜ اػت، ٔؼئَٛ خٛاٞذ ثٛد. ثٝ ػجبست دیٍش خؼبست ثٝ رٟت ٔؼٌّی وـتی ٘ٛػی اص خؼبست 

ؿٛد. ِزا اٌش دس لشاسداد اربسٜ تؼذاد تمٛیٓ ٘ـذٜ اػت وٝ ٔیضاٖ آٖ پغ اص ٚلٛع خؼبست تٛػي دادٌبٜ اسصیبثی ٔی

تٛا٘ذ ساٜ ٙی رٟت پشداخت دٔٛساط تلشیح ؿٛد ٚ آٖ سٚصٞب ٔٙموی ؿٛ٘ذ، خؼبست ثشای ٔؼٌّی ٔیسٚصٞبی ٔؼی

 (Wilson, 2010: 78)حُ ٔٙبػجی رٟت رجشاٖ خؼبست ثبؿذ. 

تٛا٘ذ حُ ٔٙٛى ثٝ اٚهبع ٚ احٛاَ خبكی اػت، ثٝ ػجبست دیٍش ٔبِه وـتی دس ٔٛاسد صیش ٔیأب اػتفبدٜ اص ایٗ ساٜ

 ثٝ ِحبٍ ٔؼٌّی البٔٝ دػٛا ٕ٘بیذ:  ثشای پشداخت خؼبست
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اٌش ایبْ تؼییٗ ؿذٜ ثشای ثبسٌیشی یب تخّیٝ ٔٙموی ؿذٜ، ِٚی دس لشاسداد ٞیچٍٛ٘ٝ خؼبستی ثشای تبخیش وـتی  -7

 ٔمشس ٘ـذٜ ثبؿذ.

 اٌش ثشای ایبْ ثبسٌیشی یب تخّیٝ تٛافمی كٛست ٍ٘شفتٝ ثبؿذ ٚ صٔبٖ ٔؼمَٛ ٚ ٔتؼبسف ثشای ثبسٌیشی یب تخّیٝ ٘یض -1

 ػپشی ؿذٜ اػت.

اٌش دٔٛساط ثشای سٚصٞبی ٔؼیٗ ٔٛسد تٛافك لبثُ پشداخت ثبؿذ، أب تبخیش ثیـتشی ٘یض كٛست ٌشفتٝ ٚ وـتی  -8

 (105: 7881ثیـتش اص ایٗ سٚصٞب دس ثٙذس ٔؼٌُ ؿذٜ اػت. )ایٛأی، 

ِه وـتی پشداختٝ ِزا دس خؼبست ثٝ رٟت ٔؼٌّی وـتی، ٔجّغی اص پیؾ تؼییٗ ؿذٜ ٚرٛد ٘ذاسد ٚ آ٘چٝ وٝ ثٝ ٔب

ٌشدد. اص ًشفی دس دٔٛساط ٘یبصی ٘یؼت وٝ ؿٛد، ٔؼبدَ خؼبست ٚالؼی خٛاٞذ ثٛد وٝ تٛػي دادٌبٜ اسصیبثی ٔیٔی

خؼبستی ثٝ ٔبِه وـتی یب ٔٛرش ٚاسد ؿٛد، ثّىٝ ثٝ ٔحن ا٘موبی ّٟٔت ػّٕیبت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ، دٔٛساط آغبص 

اص ٘من لشاسدادی ٚ ثٝ تجغ آٖ ٚسٚد خؼبست ثٝ صیب٘ذیذٜ اػت. ؿٛد؛ دس حبِی وٝ خؼبست ٔؼٌّی وـتی، ٘بؿی ٔی

تش ثشای ٔبِىبٖ وـتی ٔحؼٛة تٛاٖ ٌفت خؼبست ثشای ٔؼٌّی ثب تٛرٝ ثٝ اٚهبع ٚ احٛاَ ثبصاس ٔٙبػتدس ػُٕ ٔی

ص تش اص خؼبست ثشای ٔؼٌّی ٞؼتٙذ ٚ اص آٖ ربیی وٝ اٌش ثبصاس ثؼذ اٞبی دٔٛساط پبییٗؿٛد، چشا وٝ ٘ٛػب ٘شخٔی

ا٘ؼمبد ػمذ اربسٜ سٚ ثٝ افضایؾ حشوت داؿتٝ ثبؿذ، دس ٘شخ خؼبست ثشای ٔؼٌّی ٘یض تبحیشٌزاس خٛاٞذ ثٛد. دس 

تٛاٖ چٙیٗ أشی سا دس پشٚ٘ذٜ حبِیىٝ چٙیٗ افضایـی دس ٘شخ ٔمٌٛع ٚ تٛافك ؿذٜ دٔٛساط تبحیشی ٘خٛاٞذ ٌزاؿت؛ ٔی

 Suisse Atlantique Socitete D'Armement maritime SA V NV Rotterdamsche Kolen Centralؿٙبختٝ ؿذٜ 

ثٝ  (Todd, 2016: 133)ؿبٞذ ثٛد وٝ ثب افت ٘بٌٟب٘ی ثبصاس ٔبِىبٖ وـتی ثٝ د٘جبَ البٔٝ دػٛی دٔٛساط ثٛد٘ذ.  (1967)

تٛاٖ ثٝ ػٙٛاٖ ٔب٘ؼی تلٛس ٕ٘ٛد وٝ ٔبِه وـتی ٕ٘ی تٛا٘ذ اص دیٍش ػخٗ تٛافك ثٝ پشداخت دٔٛساط سا ٔؼٕٛال ٔی

 (Rogers et al, 2016: 144)سٜ وٙٙذٜ ثیـتش اص ٔیضاٖ تٛافك ؿذٜ ثشای تبخیش غیشلب٘ٛ٘ی وـتی اؽ ٌٔبِجٝ ٕ٘بیذ. ارب

یبثذ ٚ تبخیشٞبی اِجتٝ روش ایٗ ٘ىتٝ ٘یض حبئض إٞیت اػت وٝ ٘ظبْ دٔٛساط ثٝ ٔحن تىٕیُ ثبسٌیشی یب تخّیٝ پبیبٖ ٔی

 (Todd, 2016: 134)ٌشدد. ٖ ٔیثؼذ اص آٖ اص ًشیك خؼبسات ٔبصاد ثش دٔٛساط رجشا

   دموراش در تحریم اثر

 تؼٟذاتی ا٘زبْ لشاسداد، ٔفبد ثٝ ًشفیٗ ٚفبی  ِضْٚ اص ٔملٛد .ثبؿذآٟ٘ب ٔی ثٝ پبیجٙذی ِضْٚ لشاسدادٞب، دس اكّی سوٗ

 ًشفیٗ اص ٞشیه ٔتٛرٝ لشاسداد ٘بحیٝ اص وٝ تؼٟذی دیٍش، ػجبست ثٝ .داس٘ذ ثشػٟذٜ ػمذ ٌٔبثك ٞشیه وٝ اػت

 (775 :7885ٔمذْ،كبدلی) .اػت االرشا الصْ ؿٛدٔی لشاسداد

 ٚ ثبؿذٔی وـتی ٔبِه هشس ثٝ وـتی ٔؼٌّی وٝ اػت إٞیتی حبئض ػٙلش وـتی دسیبیی، ٘مُ ٚ حُٕ دسكٙؼت

 ا٘زبْ دس تبخیش ایزبد ثبػج ٞب تحشیٓ ٌشد٘ذ؛ ِزأی ٔٙؼمذ ػٛد وؼت ٞذف ثب وـتی ػفشی اربسٜ لشاسدادٞبی

 كٙؼت دس رّٕٝ اص وبال ٘مُ ٚ حُٕ كٙؼت دس ٔٛرٛد ٞبیٔحذٚدیت ؿٛد.ٔی وـتی وٙٙذٜاربسٜ لشاسدادی تؼٟذات

 اصرّٕٝ اػت ایشاٖ آٟ٘ب ٔملذ یب ٔجذا وٝ وبالٞبیی ًٛال٘ی ٞبیثبصسػی ػّت ثٝ ٔحِٕٛٝ سػیذٖ ایشاٖ، دیش وـتیشا٘ی
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 وٝ ٕ٘ٛد ثیبٖ ثبیذ ٔأال .ػبصدٔی ٘بتٛاٖ خٛیؾ لشاسدادی تؼٟذات ا٘زبْ اص سا وـتی وٙٙذٜاربسٜ وٝ ٞؼتٙذ ػٛأّی

 .داس٘ذ دٔٛساط پشداخت ٚ وـتی ٔؼٌّی ٚ تبخیش دس ّٕٔٛع لبثُ ٚ ٔؼتمیٓ احش ٞبتحشیٓ

 ٞش دٚ ٔب٘غ ارشای تؼٟذات لشاسدادی ٞؼتٙذ. -7 ؿجبٞت

 ؿٛد.ثبؿذ، فٛسع پزیشفتٝ ٔیثیٙی ٘جٛدٜ ٚ ثٝ ػٙٛاٖ ػبُٔ خبسری دس ٞش دٚ ثشٔجٙبی ؿشایٌی وٝ لبثُ پیؾ -1

 دٔٛساط یه ؿشى ٔلشح دس لشاسداد اربسٜ ػفشی اػت. -7 تفبٚت

ؿٛد ثبیذ ؿٛد وٝ دس لشاسداد اربسٜ ػفشی وٝ دٔٛساط دس آٖ ٌٙزب٘ذٜ ٔیتحشیٓ ثٝ ػٙٛاٖ یه سیؼه لشاسدادی تّمی ٔی -1

ثیٙی ؿٛد. ثٝ ػجبست ثٝ ػٙٛاٖ سیؼه لشاسدادی پیؾثب تٛرٝ ثٝ ثٙذس ا٘تخبثی ٚ وبالی تؼییٗ ؿذٜ، تحشیٓ لبثُ ا٘تظبس ٘یض 

ٞبی غیش لبثُ ا٘تظبس، سیؼىٟبی سیؼه-1ٞبی لبثُ ا٘تظبس، سیؼه-7ؿٛ٘ذ: ٞبی لشاسدادی ثٝ دٚ دػتٝ تمؼیٓ ٔیثٟتش سیؼه

-ٕ٘یٞبیی ٞؼتٙذ وٝ حتی وؼی وٝ اص ٔٛلؼیت ثٟتشی ثشخٛسداس اػت دس صٔبٖ ا٘ؼمبد لشاسداد غیشلبثُ ا٘تظبس ٘یض سیؼه

ٞبی احتٕبِی ٘بٔیذٜ تٛا٘ٙذ سیؼهٞب ٔیٞب آٌبٜ ثبؿذ. ایٗ ٘ٛع اص سیؼهتٛا٘ؼت اص ػذْ أىبٖ ا٘زبْ تؼٟذ ثٝ ٚاػٌٝ سیؼه

-سیؼه -7ثبؿٙذ وٝ ػجبستٙذ اص: ثٙذی ٔیٞب دس دٔٛساط ٞؼتٙذ وٝ خٛد ٘یض داسای ًجمٝؿٛ٘ذ وٝ ٔؼٕٛال اص ٟٕٔتشیٗ سیؼه

تٛا٘ذ ثٝ ٚػیّٝ اػٕبَ ٔؼمَٛ ٞب وٝ ثٝ ػجت ٔٛلؼیت صیبٖ دیذٜ اتفبق افتبدٜ اػت أب ٔیٞبی لبثُ وٙتشَ، ایٗ ٘ٛع اص سیؼه

-سیؼه -8ثبؿٙذ. اِؼبدٜ لبثُ وٙتشَ ٕ٘یٞب ٚ ا٘زبْ اػٕبَ فٛقٞبیی وٝ ثذٖٚ كشف ٞضیٙٝسیؼه -1ٚ ٔتؼبسف وٙتشَ ؿٛد. 

 ٞبیی وٝ اكال لبثُ وٙتشَ ٘یؼتٙذ.

ساثٌٝ 

حمٛلی 

تحشیٓ 

 ٚ

 دٔٛساط

ثیٙی ثبؿذ وٝ ًشفیٗ لشاسداد ثبیذ دس صٔبٖ ا٘ؼمبد لشاسداد دس كٛستی وٝ لبثُ پیؾثٝ ػٙٛاٖ یه سیؼه لشاسدادی ٔی تحشیٓ

تٛا٘ذ وبالٞب سا دس وٙٙذٜ وـتی ٕ٘یثبؿذ اٖ سا دس٘ظش ثٍیش٘ذ صیشا تحشیٕٟب احش ٔؼتمیٓ دس دٔٛساط داسد ثٝ ػجت تحشیٕٟب اربسٜ

 ٚ تخّیٝ ٕ٘بیذ ٚ ِزا ثبیذ ٞضیٙٝ دٔٛساط سا ثپشداصد.تبیٓ( ثبسٌیشی ٔذت صٔبٖ ٔزبص )ِی

 یبفته مطبلعه تطبیقی از تحریم و دموراش .1جذول 

 هبهسینه افسایش بر هبتحریم تبثیر

 دٚ ًشف ٞش ثشای ٞضیٙٝ اػت، وٝ ایٗ ٔبِی ٚ تزبسی ٔٙبػجبت تغییش ثشای ا٘شطی ٚ ٚلت ٞضیٙٝ ٞب،تحشیٓ ٞضیٙٝ اِٚیٗ

 ٞضیٙٝ تغییش، ایٗ ایٙىٝ هٕٗ .داسد ٔبِی ٚ صٔب٘ی ٞضیٙٝ ٘یض ثبصاسٞب تغییش .ٌشددٔی تحٕیُ یهٞش  ٚهؼیت ٘ؼجت ثٝ ٚ

 لیٕت ثب ٔـبثٟی وبالی ثٝ ٘بچبس تغییش وٙذ، خشیذ ثبصاسٞبی تحشیٓ، دِیُ ثٝ وٝ ؿشایٌی دس .ٕ٘بیذٔی تحٕیُ ٘یض لیٕتی

 ثبصاس سفتٗ دػت اص وٙٙذٜتحشیٓ وـٛس ثشای .یبثذٔی وبٞؾ پَٛ خشیذ لذست ثٙبثشایٗ ٌشدد،ٔی خشیذاسی ثبالتشی

 ٞذف وـٛس سیؼه ثٙذی ستجٝ دس دیٍش، یٞضیٙٝ .ٌشددٔحؼٛة ٔی تحشیٓ ٞضیٙٝ ٔبِی، خذٔبت اسائٝ ٚ فشٚؽ

صادٜ، سرت تیٕٛسی،ٔتبری) .ؿٛدٔی ٔؼبٔالت ٞضیٙٝ ؿذٖ وٓ ٚ صیبد ٔٛرت ٔٛرٛد سیؼه وبٞؾ یب افضایؾ اػت؛

 ثٝ ٘یض دٔٛساط ٞضیٙٝ ثبؿذ، ثیـتش تحشیٓ صٔبٖ ٔذت ٞشچٝ وٝ اػت دٔٛساط ثٝ ٘یض ٔشثٛى دیٍش ٞضیٙٝ. (745 :7455

 ثب وبال تشیٗویفیت ثب ٚ ثٟتشیٗ ٔتمبهی خشیذاس، وٝ ربیی آٖ اص ٌفت ثبیذ ٔأال .افضایؾ خٛاٞذ یبفت ًٛسوّی

 سٚاثي دس ٔلٙٛػی ا٘حشاف تحشیٓ آغبص ثب ِٚی وٙذ،ٔی كبدس سا تِٛیذات ثٟتشیٗ ٘یض فشٚؿٙذٜ ٚ اػت لیٕت ٘بصِتشیٗ

 ٚ یبثذٔی افضایؾ ًشف ٞش دٚ ثشای التلبدی ٞبیٞضیٙٝ ٚ ٌشددٔی ایزبد ٚاسدوٙٙذٜ ٚ كبدسوٙٙذٜ وـٛس دٚ تزبسی

 تحشیٓ دس وـٛس ٞضیٙٝ افضایؾ ٔیضاٖ اِجتٝ .ٌشد٘ذٔی پشٞضیٙٝ ٚ داسخذؿٝ وُ دس إِّّیثیٗ التلبدی سٚاثي حتی

 (717 :7801 حذادی،) .داسد ثؼتٍی وٙٙذٜتحشیٓ وـٛس ثٝ آٖ ٚاثؼتٍی ٔیضاٖ ثٝ ؿذٜ،

 هبقرارداد در میتحر یاجرا زمبن نقش
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 وٝ یاٌٛ٘ٝ ثٝ ؿٛد؛یٔ یتّم یوـت یػفش اربسٜ لشاداد دس خبف ًٛس ثٝ ٚ یشا٘یوـت كٙؼت دس یاػبػ ػٙلش صٔبٖ

 تؼٟذات ا٘زبْ ثٝ حُٕ یٔتلذ بی یوـت ٔبِه اِضاْ ثٝ سارغ ،ی٘مّ ٚ حُٕ لشاسداد ٞش یرات تؼٟذات اص یىی

 خبف یتؼٟذ ا٘زبْ یثشا یٙیٔؼ صٔبٖ وٝ فشم آٖ دس یهٕٙ تؼٟذ ٗیا ٌٔبثك .اػت ٔتؼبسف یصٔب٘ دسثبسٜ یلشاسداد

 ،یوـت یػفش اربسٜ لشاسداد دس ٔخبَ، ػٙٛاٖ ثٝ .ؿٛد ا٘زبْ ٔتؼبسف یصٔب٘ دسثبسٜ ؼتیثبیٔ ٔضثٛس تؼٟذ ٘ـذٜ، ٗییتؼ

 ثٝ ٔجبدست ٔتؼبسف، یصٔب٘ ثبصٜ بی تٛافك ٔٛسد یصٔب٘ ظشف دس ؼتیثبیٔ یوـت ٙىٝیا ثٝ ٘ؼجت یایهٕٙ تؼٟذ

 (43 :7888 ّؼٖٛ،یٚ) .داسد ٚرٛد وٙذ، ثبس ٝیٚتخّ ٘ظش ٔٛسد ػفش ا٘زبْ ٚ یشیثبسٌ

 ثٝ وٝ اػت تیإٞ یداسا ضی٘ ٓیتحش اػٕبَ صٔبٖ ،ثبؿذیٔ تیإٞ حبئض لشاسدادٞب دس تؼٟذ یارشا صٔبٖ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ

 :داسد ٚرٛد فشم ػٝ ٞبٓیتحش اػٕبَ خلٛف دس یوّ ًٛس

 ٙذ؛یٕ٘بیٔ لشاسداد ا٘ؼمبد ثٝ ٔجبدست ٓیتحش صٔبٖ دس یوـت یػفش اربسٜ لشاسداد ٗیًشف( اَٚ فشم

 ذتٛا٘ؼتٙیٔ یِٚ وٙٙذیٕ٘ لشاسداد ا٘ؼمبد ثٝ ٔجبدست ٓیتحش صٔبٖ دس یوـت یػفش اربسٜ لشاسداد ٗیًشف( دْٚ فشم

 .وٙٙذ یٙیثؾیپ سا ٞبٓیتحش ٚلٛع

 ٚ اػت ٘ذاؿتٝ ٚرٛد ثبؿذ لشاسداد یارشا ٔب٘غ وٝ یٕیتحش یوـت یػفش اربسٜ لشاسداد ا٘ؼمبد صٔبٖ دس( ػْٛ فشم

 .ثبؿذیٕ٘ ضی٘ یٙیثؾیپ لبثُ

 ٘ـٛد دادٜ ضی٘ یاحتٕبِ ٚ ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚرٛد یٕیتحش يیؿشا ٌٛ٘ٝ چیٞ لشاسداد، ا٘ؼمبد صٔبٖ دس اٌش خلٛف ٗیا دس

 ٔـىُ ثب سا پشٚطٜ وٝ سا ییٞبٓیتحش ٗیچٙ آغبص تٛاٖیٔ ؿذ، خٛاٞذ یٌیؿشا ٗیچٙ ٌشفتبس هی٘ضد ٙذٜیآ دس وـٛس وٝ

 یٕیتحش يیدسؿشا وـٛس  لشاسداد، ا٘ؼمبد ٍٞٙبْ دس اٌش یِٚ ؛دا٘ؼت ٔبطٚس فٛسع یٔمِٛٝ اص وٙذیٔ سٚ سٚثٝ یاػبػ

 یٔمِٛٝ اص سا ٞبٓیتحش ٗیا تٛاٖیٕ٘ اػت ؿذٜیٔ دادٜ شیفشاٌ ٚ تشػخت یٞبٓیتحش احتٕبَ ٚ لشاسداؿتٝ ی٘ؼج

 (1 :7887 ،ٗیحؼ بسیاٚی، ٕیاثشاٞ) .دا٘ؼت ٔجشا تؼٟذ ا٘زبْ اص سا ٔتؼٟذ ٚ دا٘ؼت ٔبطٚس فٛسع

 اربسٜ لشاسداد ا٘ؼمبد ثٝ ٔجبدست لشاسداد ٗیًشف ،٘فت ٕٞچٖٛ یخبك یوبال ٓیتحش ٍٞٙبْ دس اٌش ثٟتش ػجبست ثٝ

 لشاسداد ا٘ؼمبد ثٝ ٔجبدست ٓیتحش اص یآٌبٞ ٚ ػّٓ ثب لشاسداد ٗیًشف آ٘ىٝ ػّت ثٝ يیؿشا ٗیا دس ٙذ،یٕ٘ب یػفش

ی وـت یػفش اربسٜ لشاسداد ا٘ؼمبد صٔبٖ دس اٌش أب ؛خٛاٞذ داؿت٘ ٚرٛد ٔبطٚس فٛسع ثٝ اػتٙبد أىبٖ ا٘ذذٜیٚسص

-ؾیپ لبثُ شیغ یخبسر ٔب٘غ هی ػٙٛاٖ ثٝ ٓیتحش ٛستك ٗیا دس ثبؿذ ٘ذاؿتٝ ٚرٛد یٕیتحش( دٔٛساط ؿشى یحبٚ)

 .ٕ٘ٛد اػتٙبد ٔبطٚس فٛسع ثٝ تٛاٖیٔ وٝ ؿٛدیٔ یتّم یٙیث

  میتحر در قبهره قوه اثر

 لٜٛ فیتؼش دس حمٛلذا٘بٖ .ؿٛدیٔ ٌٔشح یإِّّ ٗیث ٚ یداخّ یدادٞبشاسل دس وٝ اػت یٔجبحخ رّٕٝ اص  لبٞشٜ لٜٛ

 یارشا ثش لذست ػذْ حبِت دس سا ٔتؼٟذ ٚ ٘جبؿذ ضی٘ ا٘تؼبة لبثُ ٚ ٘جٛدٜ یٙیث ؾیپ لبثُ آ٘چٝ»: ا٘ذٕ٘ٛدٜ بٖیث لبٞشٜ

 ؿخق بی خٛد ٔتؼٟذِٝ ثٝ یخؼبست ،ییتٛا٘ب ػذْ ػّت ثٝ وٝ  یوؼ تیٔؼبف ٔٛرت بی ٚ لشاسدٞذ ؾیخٛ تؼٟذ

 دس ٚ افتذیٔ اتفبق وبسخب٘ٝ دس وبسخب٘ٝ كبحت یتخٌ ٚ ػٕذ ثذٖٚ وٝ یمیحش ٔب٘ٙذ ؛ٌشدد اػت، وشدٜ ٚاسد یٍشید

 ( 008 :7808 ،یٍِٙشٚد یرؼفش« ).ثشػب٘ذ ا٘زبْ ثٝ اػت وشدٜ لجَٛ وٝ سا یػفبسؿبت ٘تٛا٘ذ اٚ زٝی٘ت
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 :اص ػجبستٙذ وٝ اػت یاِضأ یٌیؿشا ٚرٛد لبٞشٜ لٜٛ تحمك یثشا

 ثبؿذ؛ یخبسر ٘ظش ٔٛسد حبدحٝ.7

 ثبؿذ؛ ٘ذاؿتٝ ٚرٛد حبدحٝ ٚلٛع یٙیث ؾیپ أىبٖ.1

 .ثبؿذ شی٘بپزارتٙبة ٚ دفغ شلبثُیغ حبدحٝ.8

 ٔتفشق ٔٛاهغ اص ثّىٝ ؼت،ی٘ ٔزوٛس ٚاحذ یٔحّ دس كشاحت ٚ یتٛاِ ثٝ يیؿشا ٗیا ٔب ٗیلٛا٘ دس اػت روش بٖیؿب

 ( 715 :7810 ساد،یكبِح) .اػت اػتخشاد لبثُ

 بی فمذاٖ ٔؼئَٛ ثبس یٔتلذ ٚ یوـت -1: )داسدیٔ اؿؼبس لبٞشٜ لٜٛ خلٛف دس شاٖیا ییبیدس لبٖ٘ٛ 00 ٔبدٜ 1 دسثٙذ

 بی ٚ بٖیسإٞٙب ٚ وبسوٙبٖ ٚ فشٔب٘ذٜ ػُٕ بی ٚ للٛس ٚ غفّت -اِف: ثٛد ٘خٛاٞٙذ شیص ٔـشٚحٝ ػُّ اص ی٘بؿ خؼبست

 یخٌب بی ٚ فؼُ ثؼجت وٝ یػٛص آتؾ -ةی؛ وـت أٛس اداسٜ ٚ یب٘ٛسدیدس ٍٞٙبْ یثبسثش یٔتلذ ٔزبص ٔبٔٛس

ی؛ ؼیًج بتیثّ -دی؛ شا٘یوـت لبثُ یآثٟب ٚ بیدس ػٛا٘ح بی ٚ خٌش٘بن حٛادث ٚ خٌشات -د؛ ٘جبؿذ یثبسثش یٔتلذ

 بی ٝیلٟش الذأبت زٝی٘ت دس یوـت ؿذٖ ٔتٛلف بی ثبصداؿت -ص؛ ربٔؼٝ دؿٕٙبٖ بتیػّٕ -ٚ؛ آٖ ذی٘تب ٚ رًٙ -ٜ

 ثبس فشػتٙذٜ فؼُ تشن بی ٚ فؼُ -ى؛ ٙٝیلشٌ٘ یٞب تیٔحذٚد -حی؛ لوبئ ٔمبٔبت بی ٔشدْ بی حىبْ ػُٕ بی أش ثؼجت

 یوّ ثٌٛس وبس اص یشیرٌّٛ بی ٚ یخٛدداس بی ٚ وبسٌبٟٞب ثؼتٗ بی ٚ اػتلبة -؛ یاٚ ٙذٜیٕ٘ب بی ػبُٔ - ثبس كبحت بی

 ( ... .ٚ اغتـبؽ بی ٚ ؿٛسؽ -ن؛ ثبؿذ وٝ یػّت ٞش ثٝ یرضئ ٚ

 ٚ اربسٜ لشاسداد دس یخبك ؿشى ثٝ اسربع ثذٖٚ وٝ ؿٛدیٔ یتّم ٓیتب یِ بٖیرش دس ءاػتخٙب هی ػٙٛاٖ ثٝ لبٞشٜ لٜٛ

 سا لبٞشٜ لٜٛ ىبیأش ٔتحذٜ بِتیا یػبِ دادٌبٜ .ٌشددیٔ اػٕبَ حمٛق ّٝیٚػ ثٝ یوـت كبحت شیتمل ثٝ اسربع ثذٖٚ

 وٙذیٔ فیتٛك ٝیتخّ ٚ یشیثبسٌ بتیػّٕ ا٘زبْ دس ٘ـذٜ یٙیثؾیپ ٚ ی٘بٌٟب٘ وٙٙذٜلٌغ بی ٔب٘غ حبدحٝ هی ػٙٛاٖ ثٝ

 هی ػٙٛاٖ ثٝ سا لبٞشٜ لٜٛ ضی٘ دْٚ ؿؼجٝ .ثبؿذ ٛػتٝی٘پ ٚلٛع ثٝ وٙٙذٜاربسٜ شیتمل بی یشلب٘ٛ٘یغ ػُٕ ّٝیٚػ ثٝ وٝ

 ٗیچٙ ٚ ؿٛد یٙیثؾیپ تٛا٘ؼتیٕ٘ لشاسداد ا٘ؼمبد صٔبٖ دس وٝ وٙذیٔ فیتؼش اِؼبدٜفٛق ٚ شٔؼَٕٛیغ لبًغ حبدحٝ

 یؿخل ٞش ٌؼتشدٜ فیتؼش ٗیا ٚرٛد ثب .ثبؿذ ٘ـذٜ زبدیا وٙٙذٜاربسٜ شیتمل بی یشلب٘ٛ٘یغ ػُٕ ّٝیٚػ ثٝ یاحبدحٝ

 لٜٛ شیاخ ءآسا وشدٖ ِحبٍ دس ثب وٝ اػت آٖ تیٚالؼ أب داسد؛ سا حمٛق دس ؿذٜ ٌٔشح ءاػتخٙب ٗیا بسیثؼ وبسثشد ا٘تظبس

 .وٙذیٕ٘ فبیا سا یٟٕٔ ٘مؾ یوـت ؿذٖ ؿىؼتٝ بی ا٘فزبس تلبدْ، ٓ،یتحش اػتلبة، ٔب٘ٙذ یػٛأّ ثب ؼٝیٔمب دس لبٞشٜ

 .وشد فیتٛك ؿذٜ فشأٛؽ ییاػتخٙب ؿشى هی ػٙٛاٖ ثٝ سا لبٞشٜ لٜٛ تٛاٖیٔ الأٔ

 :داسدیٔ ٔمشس یوـت كبحجبٖ ثب یشیثبسٌ ٚ ٝیتخّ دس غیتؼش ضٜیرب بی شیتبخ خؼبست پشداخت هٛاثي لبٖ٘ٛ 83 ٔبدٜ

 آتؾ اػتلبثبت، رًٙ، ٔب٘ٙذ ا٘ؼبٖ وٙتشَ اص ٚخبسد یلٟش حٛادث ثشٚص ػجت ثٝ بی یثبس٘ذٌ زٝی٘ت دس ٞشٌبٜ»

 ٔحبػجٝ ٔزبص صٔبٖ ءرض ثبؿذ ٍ٘شفتٝ تؼّك دٔٛساط یوـت ثٝ چٙب٘ىٝ ٌشدد ٔتٛلف ٝیتخّ بتیػّٕ شٜیغ ٚ ،یػٛص

 .«ؿٛدیٔ ٔحؼٛة اػتفبدٜ صٔبٖ دٔٛساط دس ٔضثٛس ٔذت ىٗیِ ؿذ ٘خٛاٞذ

 مسئولیت نبشی از دموراش

 اص:ثبؿذ، وٝ ػجبستٙذ ٞبی ٔؼئِٛیت دس حمٛق ایشاٖ چٟبس ػیؼتٓ لبثُ تلٛس ٔیثٌٛس وّی دس خلٛف ػیؼتٓ
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 اِف( ػیؼتٓ ٔجتٙی ثش تملیش احجبت ؿذٜ یب تملیش الصْ االحجبت.

ة( ػیؼتٓ ٔجتٙی ثش فشم تملیش وٝ ثب احجبت ػذْ استىبة تملیش ٚ یب احجبت ػؼی ٚ وٛؿؾ ٔتؼبسف اص رب٘ت 

 ٔتلذی حُٕ ٔشتفغ ٔی ؿٛد.

لبثُ ا٘تؼبة ثٛدٖ آٖ ثٝ د( ػیؼتٓ ٔجتٙی ثش فشم ٔؼئِٛیت وٝ ثب احجبت ػّت خؼبست یب ػذْ ا٘زبْ تؼٟذ ٚ غیش

 (708: 7881صادٜ، ٔتلذی حُٕ لبثُ سد اػت. )تمی

ٔجبالتی ثب للذ ٚسٚد خؼبست ثٝ دیٍشی ٘یؼت؛ ثّىٝ د( ػیؼتٓ ٔؼئِٛیت ٔحن یب ٌّٔك، وٝ ایٗ ػیؼتٓ ٔجتٙی ثش ثی

 ,Gifis) ثبؿذ. ٔجتٙی ثش تمن تىّیف اػٕبَ احتیبى یب ا٘زبْ أشی اػت، ثٝ ػجبست دیٍش ٔؼئِٛیتی ثذٖٚ تملیش ٔی

ٞبی فشم تملیش ٚ فشم ای وٝ دس تفبٚت ػیؼتٓثبؿذ، ثٝ ٌٛ٘ٝفبیذٜ ػّٕی ثحج دس احجبت صیبٖ ٔی (520 :2010

ٔؼئِٛیت ٌفتٝ ؿذٜ وٝ افضٖٚ ثش چٍٍٛ٘ی دفبع ٔتلذی حُٕ دس خلٛف خؼبست ٘بؿی اص ػُّ ٘بؿٙبختٝ ٞٓ ایٗ 

ثشاػبع ػیؼتٓ ٔجتٙی ثش فشم تملیش، دس صٔیٙٝ خؼبست ٘بؿی اص ػُّ ٘بؿٙبختٝ ٚ ٔزَٟٛ،  تفبٚت ٔـٟٛد اػت.

تملیشی خٛد أبسٜ یبد تٛا٘ذ اص خٛد دفبع وشدٜ ٚ ػّت ٔؼئِٛیت ٕ٘بیذ؛ صیشا احجبت ثیٔتلذی حُٕ ثٝ ساحتی ٔی

٘یض غیش لبثُ ا٘تؼبة ثٛدٖ آٖ ا٘ذاصد. أب دس ػیؼتٓ فشم ٔؼئِٛیت ٔتلذی ثبیذ ػّت خؼبست ٚ ؿذٜ سا اص اػتجبس ٔی

ثبؿذ. )ٞبؿٕی سا ثٝ خٛد احجبت ٕ٘بیذ ٚ ادػبی ٚی دس خلٛف ٔزَٟٛ ثٛدٖ ػّت خؼبست سافغ ٔؼئِٛیت ٚی ٕ٘ی

دیذٜ لشاس ٌیشد یب ٚی اص احجبت ( ِزا ثب تؼییٗ ٔجٙبی ٔؼئِٛیت ٕٔىٗ اػت احجبت تملیش ثش ػٟذٜ صیب31ٖ: 7801صادٜ، 

( ثٙب ثٝ ٘ظش ثشخی ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص دٔٛساط ثشای ٞش ٔذتی ٚسای ٔذت 70-77: 7885 تملیش ٔؼبف ؿٛد. )یضدا٘یبٖ،

تٛافك ؿذٜ اػت وٝ ٔؼتبرش ٔؼئَٛ پشداخت آٖ خٛاٞذ ثٛد ٚ ایٗ ٔؼئِٛیت دس حمٛق دسیبیی اص ٔلبدیك ٔؼئِٛیت 

تلذی حُٕ )تؼٟذ ثٝ إِّّی ثشای ٔ( أب دس ٞیچ یه اص وٙٛا٘ؼیٟٛ٘بی ثی108ٗ: 7880ٌشدد. )كذیك، ٌّٔك تّمی ٔی

-ٚػیّٝ(، ِضْٚ احجبت تملیش )ٔؼئِٛیت ٔجتٙی ثش تملیش احجبت ؿذٜ( ٚ ٕٞچٙیٗ توٕیٗ ٘تیزٝ )ٔؼئِٛیت ٌّٔك( پیؾ

إِّّی ٔتلذیبٖ حُٕ، غبِجب ٔؼئَٛ ( ثٝ ػجبست دیٍش دس وٙٛا٘ؼیٟٛ٘بی ثی31ٗ: 7800ثیٙی ٘ـذٜ اػت. )رؼفشی، 

ثبس احجبت ػذْ تملیش ثش ػٟذٜ خٛدؿبٖ اػت. ِزا ٞؼتٝ اكّی یه ؿٛ٘ذ، ِىٗ ٞشٌٛ٘ٝ صیبٖ ٚ خؼبست ٔحؼٛة ٔی

تشیٗ سوٗ ٘ظبْ ٔؼئِٛیت ؿبُٔ ٔجٙبی دٞذ ٚ اػبػیوٙٛا٘ؼیٖٛ حُٕ ٚ ٘مُ سا، ٔؼئِٛیت ٔتلذی حُٕ تـىیُ ٔی

( دس ریُ ثٝ ثشسػی ٔجٙبی ٔؼئِٛیت 07: 7888ثبؿذ. )سػِٛی، ٔؼئِٛیت ٔتلذی حُٕ ٚ تحٕیُ ثبس احجبت دػٛی ٔی

إِّّی ٚ ٔؼئِٛیت ٞشیه اص اؿخبف ٔؼئَٛ پشداخت دٔٛساط ٞبی ثیٗحُٕ ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼئَٛ دس وٙٛا٘ؼیٖٛ ٔتلذی

 ؿٛد.پشداختٝ ٔی

 شرایط شمول قرارداد اجبره بر ببرنبمه

ٔٙظٛس اص ؿَٕٛ ؿشایي لشاسداد اربسٜ ثش ثبس٘بٔٝ آٖ اػت وٝ ؿخلی ثٝ ػٙٛاٖ ٔؼتبرش وـتی ثب ٔبِه وـتی، لشاسداد 

وٙٙذٌبٖ وبال لشاسداد حُٕ وٙذ ٚ ٔزذداً ٔؼتبرش وـتی ثٝ ػٙٛاٖ ٔتلذی حُٕ ثب اسػبَی سا ٔٙؼمذ ٔیاربسٜ وـت

وٙذ؛ ٔؼتبرش ٘یض ثؼوی اص ؿشٚى لشاسداد اربسٜ خٛد سا دس ثبس٘بٔٝ ٔی ٔٙؼمذ ٕ٘ٛدٜ ٚ الذاْ ثٝ كذٚس ثبس٘بٔٝ ٔی

دٞٙذ. أشٚصٜ ٞذف اص دسد ؿشٚى سربع ٔیٌٙزب٘ذ، ثٝ ٕٞیٗ ػّت ٘یض ًشفیٗ ثٝ ًشق ٔختّف ثٝ لشاسداد اربسٜ ا
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لشاسداد اربسٜ وـتی دس ثبس٘بٔٝ تٟٙب اِضاْ ٌیش٘ذٜ وبال ثٝ پشداخت وشایٝ ٕ٘ی ثبؿذ ٚ حتی ٔؼبئُ ٔشثٛى ثٝ ربثزبیی 

ؿبیبٖ روش اػت وٝ اص آٖ رب  (Todd, 2016: 257)وبال اص رّٕٝ ثبسٌیشی، ثبسچیٙی ٚ تخّیٝ وبال سا ٘یض دسثشٔی ٌیشد. 

س٘بٔٝ یه ػٙذ لبثُ ا٘تمبَ اػت، ٕٔىٗ اػت دس دػت فشدی لشاس ٌیشد وٝ ٞیچ اًالػبتی اص ٔؼب٘ی ؿشٚى ٘ذاسد. وٝ ثب

ٌیش٘ذٜ ثبس٘بٔٝ وٝ ٞبی ٘بؿی اص لشاسداد اربسٜ وـتی ثش تحٛیُ ٌیش٘ذٜ وبال یب ا٘تمبَثٝ ػجبست دیٍش تحٕیُ ٔؼئِٛیت

احتٕبال ٞیچ اًالػی اص ؿشٚى لشاسداد اربسٜ وـتی ٘ذاسد، ػبدال٘ٝ ٘یؼت. ٚ اص ًشفی ثبس٘بٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ یه ػٙذ 

ٔبِىیت لبثُ ا٘تمبَ، ٕٞٛاسٜ ثٝ ػجت وبسوشدٞبیی وٝ داسد، ٔٛسد تٛرٝ لشاس ٌشفتٝ ٚ اثٟبْ دس خلٛف ٔؼئِٛیت 

 (Carr, 2010: 257)ثشاثش وبسوشدٞبی ثبس٘بٔٝ اػت.  ٘بؿی اص لشاسداد ثبس٘بٔٝ ٕٞچٖٛ ٔب٘ؼی دس

للذ  -7دس ثشاثش كحت ٞش ٔؼبّٔٝ ؿشایي ریُ اػبػی اػت: » داسد:لبٖ٘ٛ ٔذ٘ی اؿؼبس ٔی 785دس حمٛق ایشاٖ ٔبدٜ 

 ِزا« ٔـشٚػیت رٟت ٔؼبّٔٝ. -4ٔٛهٛع ٔؼیٗ وٝ ٔٛسد ٔؼبّٔٝ ثبؿذ  -8اّٞیت ًشفیٗ -1ًشفیٗ ٚ سهبی آٟ٘ب 

 ش٘ذٜیٌ ا٘تمبَ اػت ٕٔىٗ ؿذ، ػٙٛاٖ وٝ ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ ٚ ثبؿذ ٔؼّْٛ آٖ داس٘ذٜ یثشا وٝ ؿٛد ذیل ثبس٘بٔٝ دس ذیثب یؿشًٚ

 ی٘ف رٟت ثٝ ٔؼبّٔٝ ثٌالٖتٛاٖ حىٓ ثٝ ٔی ٙلٛستیا دس وٝ ثبؿذ؛ ٘ذاؿتٝ اربسٜ لشاسداد ُیر یٔؼب٘ اص یاًالػ چیٞ

 اؿؼبس ییبیدس ق 784 ٔبدٜ ػشف تیإٞ ذییدستب. اِجتٝ اػت ػشف ضی٘ غشس ٗییتؼ بسیٔؼ( 780: 7880یی، كفب) .داد غشس

دس ٔٛاسدی وٝ دس ایٗ لبٖ٘ٛ ٚ ػبیش لٛا٘یٗ ّٕٔىتی پیؾ ثیٙی ٘ـذٜ اػت ٔالن اكَٛ ٚ ػشف ثیٗ إِّّی : »داسدیٔ

 سا یوـت ٝیتخّ دس شیتبخ اص ی٘بؿ خؼبست پشداخت ؿشى بی اربسٜ پشداخت ؿشى چٍبٜیٞ ػشف أب« خٛاٞذ ثٛد.

تٛاٖ دس سا ٔی داسد، اًالع آٟ٘ب اص ش٘ذٜیٌ ا٘تمبَ وٝ سا ؿشًٚی تٕبْ وٝ ٌشفت زٝی٘ت تٛاٖیٔ پغ دا٘ذ،یٕ٘ یغشس

 ؿٛدیٕ٘ دسد ثبس٘بٔٝ دس یكٛست دس ،اػت ٘بآٌبٜ آٟ٘ب اص ش٘ذٜیٌا٘تمبَ وٝ ی ساؿشًٚ اص دػتٝ آٖ ٚ لبِت ؿشى ٌٙزب٘ذ

 (71-70: 7880پٛس، ی، حبتٕیاسثبث) .ذ٘ؿٛ ٔحؼٛة خٌش٘بن ػشفب وٝ

 مسئولیت دارنذگبن ببرنبمه

تبیٓ ٚ دٔٛساط ثبؿذ، ٕٞچٙیٗ ٕٔىٗ ٞبی ثحج ِیتشیٗ رٙجٝتٛا٘ذ اص پیچیذٜٔؼئِٛیت دس لجبَ پشداخت دٔٛساط ٔی

تشیٗ آٟ٘ب ٘یض ثبؿذ؛ ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص دٔٛساط ثٝ ؿشایي لشاسداد ٔشثًٛٝ ثؼتٍی داسد ٚ ؿخلی وٝ اػت رضء ػبدٜ

لبٖ٘ٛ دسیبیی ایشاٖ ثبس٘بٔٝ سا ایٗ ٌٛ٘ٝ  01ٔبدٜ  1ثٙذ  (Schofield, 2016: 385)ٔؼئِٛیت ثش ٚی تحٕیُ ؿذٜ اػت. 

لیذ ٚ تٛػي فشٔب٘ذٜ وـتی یب وؼی وٝ اص  ثبس٘بٔٝ دسیبیی ػٙذی اػت وٝ ٔـخلبت وبُٔ ثبس دس آٖ» تؼشیف ٔی وٙذ:

ًشف اٚ ثشای ایٗ ٔٙظٛس تؼییٗ ؿذٜ أوب ٌشدد ٚ ثٝ ٔٛرت آٖ تؼٟذ ٔی ؿٛد ثبس تٛػي وـتی ثٝ ٔملذ حُٕ ٚ ثٝ 

 «تحٛیُ ٌیش٘ذٜ دادٜ ؿٛد. ثبس٘بٔٝ دسیبیی یب اػٙبد ٔـبثٝ آٖ ثٝ ٔٙضِٝ سػیذ دسیبفت ثبس اػت.

مُ اػت وٝ اسػبَ وبالٞب سا اص ثٙذسی ثٝ ثٙذس دیٍش پٛؿؾ ٔی دٞذ، ِزا ثبس٘بٔٝ دسیبیی یه ػٙذ حُٕ ٚ ٘

(Hinkelman, 2002: 42)  ٝٔاص ًشفی ثبس٘بٔٝ دسیبیی ثٝ ٘ذست ثٝ ػٙٛاٖ اكُ لشاسداد حُٕ خٛاٞذ ثٛد، ثّىٝ ثبس٘ب ٚ

 (15: 7888دسیبیی دالِت ثش ٚرٛد لشاسداد حُٕ ثیٗ ٔتلذی حُٕ ٚ فشػتٙذٜ وبال داسد. )ا٘تـبسی، 

 7ٔبدٜ  1إِّّی وٝ دس ٔمبْ تؼشیف ثبس٘بٔٝ ثشآٔذٜ اػت، وٙٛا٘ؼیٖٛ ٞبثٛسي ٔی ثبؿذ وٝ دس ثٙذ ب وٙٛا٘ؼیٖٛ ثیٗتٟٙ

ثبس٘بٔٝ ثٝ ػٙذی اًالق ٔی ؿٛد وٝ دالِت ثش لشاسداد حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی وبال، » داسد:وٙٛا٘ؼیٖٛ ٔزوٛس ٔمشس ٔی

داسد؛ ٕٞچٙیٗ حبوی اص تؼٟذ حُٕ وٙٙذٜ ثٝ تحٛیُ وبال دس  تحٛیُ وبال ٚ یب ثبسٌیشی آٖ دس وـتی تٛػي حُٕ وٙٙذٜ
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ثبؿذ. ایٗ تؼٟذ ٘بؿی اص لیذ ػجبستی دس ػٙذ اػت وٝ ٔمشس ٔی داسد وبال ثبیذ ثٝ ؿخق ٔؼیٗ اصای تؼّیٓ آٖ ػٙذ ٔی

ٕىٗ اػت ایٗ تؼشیف ربٔغ ٚ ٔب٘غ ٕ٘ی ثبؿذ، چشا وٝ اٚالً ثبس٘بٔٝ ٔ« یب ثٝ حٛاِٝ وشد یب ثٝ حبُٔ ػٙذ تحٛیُ ٌشدد.

ٌبٞی خٛد لشاسداد حُٕ ثبؿذ، حب٘یبً دِیُ ٔبِىیت ثٛدٖ ثبس٘بٔٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٕٔتشیٗ وبسوشد ایٗ ػٙذ دس ایٗ تؼشیف ثیبٖ 

-٘ـذٜ اػت؛ حبِخبً ثبس٘بٔٝ ٔجتٙی ثش لشاسداد اربسٜ وـتی دالِتی ثش ؿشایي ٚ، ٚرٛد لشاسداد حُٕ ٘ذاسد. )اسثبثی، حبتٕی

 (710: 7883پٛس، 

دس ٔجبحج پیـیٗ ػٙٛاٖ ؿذ، ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص دٔٛساط یب ثٝ ٚػیّٝ لشاسداد اربسٜ ػفشی وـتی ٔؼیٗ ٔی ٕٞبٍ٘ٛ٘ٝ وٝ 

وٙٙذٜ وـتی، داس٘ذٌبٖ ثبس٘بٔٝ اػٓ اص ؿٛد ٚ یب ثٝ ٔٛرت ثبس٘بٔٝ ٔحمك ٔی ؿٛد. ِزا ٕٔىٗ اػت ػالٜٚ ثش اربسٜ

یؼی ٔی ؿٛد ٘یض ٔؼئَٛ پشداخت دٔٛساط ثبؿٙذ. فشػتٙذٜ وبال، ٌیش٘ذٜ وبال ٚ ٞش ؿخلی وٝ ثبس٘بٔٝ ثٝ ٘فغ ٚی ظٟش٘ٛ

وٙٙذٜ وـتی ٕ٘ی ثبؿذ، ثّىٝ ٚی كشفبً ٔؼئِٛیت فشػتٙذٜ وبالیی وٝ ٘بْ اٚ دس ثبس٘بٔٝ لیذ ٔی ؿٛد ٕٞب٘ٙذ اربسٜ

وٙٙذٜ دس ثٙذس ثبسٌیشی ٔی ثبؿذ؛ ٚ ٞیچٍٛ٘ٝ ساثٌٝ لشاسدادی لجُ اص أوبی ثبس٘بٔٝ ٔیبٖ ٚی ٚ كبحت ٕ٘بیٙذٜ اربسٜ

ٚرٛد ٘ذاسد. اٌشچٝ أىبٖ داسد اٚ تؼٟذات خبكی سا ثب دس ٘ظش ٌشفتٗ ارشای لشاسداد ثش ػٟذٜ داؿتٝ ثبؿذ ،ثب وـتی 

ایٗ ٚكف أوبی ثبس٘بٔٝ ثشای ٚی ٔؼئِٛیت ؿخلی رذی ایزبد ٕ٘ی وٙذ. ٔؼئِٛیت اٚ پغ اص دسیبفت ثبس٘بٔٝ دس 

ٖ اػت وٝ ثٌٛس وّی اٚ ٔؼئَٛ تؼٟذی ٕ٘ی ثبؿذ ای ٔی ثبؿذ. ایٗ ٔؼبِٝ ثٌٛس هٕٙی ؿبُٔ آحذ ٞش داس٘ذٜ ثبس٘بٔٝ

 (Tiberg, 1979: 570)ٍٔش ایٙىٝ وبالٞب سا دس ثٙذس تخّیٝ دسیبفت وٙذ. 

ا٘تمبَ ٔؼئِٛیت دس پی ا٘تمبَ ثبس٘بٔٝ هشٚستبً ٕٞشاٜ ثب ا٘تمبَ حك ثش وبالٞب یب ثبس ٕ٘ی ثبؿذ، ثبس٘بٔٝ ثٛػیّٝ ظٟش٘ٛیؼی 

 ,Tiberg)ؿٛد. فغ ظٟش٘ٛیؼی ٔی ؿٛد دس حذ ٕٞبٖ ػٙذ ٔؼئَٛ ؿٙبختٝ ٔیٔٙتمُ ٔی ٌشدد ؿخلی وٝ ثبس٘بٔٝ ثٝ ٘

تٛاٖ ػالٜٚ ثش حك تلشف لب٘ٛ٘ی ثش وبال، ثٝ ػجبست ثٟتش ثبس٘بٔٝ دٚ ػّٕىشد داسد؛ ثٝ ٚػیّٝ ثبس٘بٔٝ ٔی (571 :1979

ؿٛد وٝ ا٘تمبَ ٔبِىیت، ُ ٔیٔبِىیت وبال سا ٘یض ٔٙتمُ وشد. ِٚیىٗ ثب ا٘تمبَ ثبس٘بٔٝ تٟٙب صٔب٘ی ٔبِىیت وبال ٘یض ٔٙتم

ٌیش٘ذٜ یب للذ ًشفیٗ ثبس٘بٔٝ ثبؿذ. ثشای ٔخبَ اٌش فشٚؿٙذٜ ثشای خٛد حك دس اختیبس ٌشفتٗ وبال سا سصسٚ وٙذ ا٘تمبَ

وؼی وٝ ثٝ ٘فغ اٚ ظٟش٘ٛیؼی ؿذٜ اػت، ٔبِه وبال ٘خٛاٞذ ثٛد؛ ثّىٝ ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بثٙذٜ فشػتٙذٜ اربصٜ تحٛیُ ٌشفتٗ 

تلشف لب٘ٛ٘ی یب حك ٔبِىیت ثش وبال ٔتفبٚت اػت ٚ ثٝ ایٗ ٔؼٙب اػت وٝ تٟٙب داس٘ذٜ ثبس٘بٔٝ حك  وبال سا داسد. حك

 (Baughen, 2015: 8)داسد وبال سا تحٛیُ ثٍیشد. 

یه   Universal steam navigation company, Limited V James mckelvie and company (1923) دس پشٚ٘ذٜ

ٔٙؼمذ ؿذ. اٌشچٝ اػٓ ؿخق ٚالؼی یؼٙی اكیُ پٟٙبٖ   Lim ثب Steamerثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘بیٙذٜ  Jamesلشاسداد اربسٜ ٔیبٖ 

ثٛد، ِٚیىٗ كبحت وـتی اًالع داؿت وٝ ٕ٘بیٙذٜ ثشای ؿخق دیٍشی لشاسداد سا ٔٙؼمذ وشدٜ اػت؛ ٚ ٔبِه وـتی 

وٙٙذٜ دس لشاسداد روش ؿذٜ سٜاٌشچٝ ٘بْ ٕ٘بیٙذٜ ثٝ ػٙٛاٖ ارب» ػّیٝ ٕ٘بیٙذٜ ًشح دػٛی وشد. ٔزّغ اػیبٖ ٔمشس ٕ٘ٛد:

وٙٙذٜ ثبس٘بٔٝ سا ثٝ ٘بْ خٛد أب ثٝ ٕ٘بیٙذٌی اص ِزا دس ٔٛاسدی وٝ اربسٜ« ثبؿذ.اػت أب ثب ایٗ حبَ ٚی ٔؼئَٛ ٕ٘ی

 ,Scrutton)وٙٙذٌبٖ خٛاٞذ ثٛد. ؿخق حبِخی دسیبفت ٕ٘ٛدٜ اػت، چٙیٗ ؿخق حبِخی ٘یض دس ٕٞبٖ ٚهؼیت اربسٜ

2015: 59) 
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وٙٙذٜ ساثٌٝ ٔتلذی حُٕ ٚ افشاد ریٙفغ دس آٖ ٔی ثبؿذ أب ٘جبیذ ٚیظٌی احجبتی دٌٚب٘ٝ ثبس٘بٔٝ سا  ٝ تٙظیٓاٌشچٝ ثبس٘بٔ

فشأٛؽ وشد، صیشا ٔٙذسربت ثبس٘بٔٝ ٚ ؿشایي ظٟش آٖ دس استجبى ثیٗ ًشفیٗ لشاسداد حُٕ كشفب دِیُ ظبٞشی ؿشایي 

بؿذ. أب ٔٙذسربت آٖ دس استجبى ثیٗ ٔتلذی حُٕ ٚ تٛافك ؿذٜ تّمی ٔی ؿٛد وٝ احجبت خالف آٖ أىبٖ پزیش ٔی ث

ا٘ذ، دِیُ لٌؼی ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ احجبت اؿخبف حبِج ریٙفغ دس ثبس٘بٔٝ وٝ ًشف لشاسداد حُٕ ثب ٔتلذی حُٕ ٘جٛدٜ

ِزا ؿشایي ٔٙذسد دس ثبس٘بٔٝ دِیُ  (Rogers, 2016: 511-512)ثبؿذ. خالف آٖ اص ػٛی ٔتلذی حُٕ ٕٔىٗ ٕ٘ی

وٙٙذٌبٖ، ٔشػُ اِیٝ ثبس٘بٔٝ ٘یض ثبؿذ؛ ٚ اٌش اربسٜوٙٙذٜ وـتی ٚ ٔبِه آٖ ٔیاثٌٝ لشاسدادی اربسٜظبٞشی ٔجٙی ثش س

 ثبؿٙذ ٔبِىبٖ وـتی دس خلٛف ٌٔبِجٝ دٔٛساط تبثغ لشاسداد اربسٜ خٛاٞٙذ ثٛد.

 کننذه کشتیمسئولیت اجبره

خٛد سا ثب وـتی حُٕ وٙذ أب وٙتشَ ٚ اداسٜ وٙٙذٜ حك دادٜ ٔی ؿٛد تب وبالی دس لشاسداد اربسٜ ػفشی وـتی ثٝ اربسٜ

ٌشدد، ثّىٝ ایٗ ٔبِه وـتی اػت وٝ اص ًشیك فشٔب٘ذٜ ٚ وبسوٙبٖ تحت أش خٛد، وٙتشَ ٚ وـتی ثٝ ٚی ٔٙتمُ ٕ٘ی

ؿٛ٘ذ، ٞب تٛػي فشٔب٘ذٜ وـتی أوب ٚ كبدس ٔی( ثبس٘ب40ٝٔ: 7881اداسٜ وـتی سا ثشػٟذٜ داسد. )صٔب٘ی، اثٌحی، 

ػّیٝ ٔبِه وـتی ٌٔشح ٔی ؿٛد. أب ٌبٜ ٕٔىٗ اػت ٔؼتبرش وـتی كشیحبً ثٝ ٘بْ خٛدؽ )ٚ ٘ٝ اص  ثٙبثشایٗ دػٛی

ًشف فشٔب٘ذٜ ٚ ثٝ ٘بْ ٔبِه( ثب فشػتٙذٜ وبال لشاسداد حُٕ ٔٙؼمذ ٕ٘ٛدٜ ٚ ثبس٘بٔٝ سا كبدس ٚ أوب ٕ٘بیذ ٚ تشتیجبت ٚ 

د ٚ ٔبِه وـتی ٔـخق ٕ٘ٛدٜ ثبؿذ؛ دس لشاسٞبی سارغ  ثٝ ٘حٜٛ حُٕ ٚ اداسٜ وـتی سا ثٌٛس خلٛكی ٔیبٖ خٛ

 (488: 7881صادٜ، ایٗ كٛست ٔؼتبرش وـتی ٔتلذی حُٕ ٔحؼٛة ؿذٜ ٚ ثبیذ دػٛی ػّیٝ اٚ ٌٔشح ؿٛد. )تمی

ؿخلی وٝ ٔتلذی حُٕ دس پبیبٖ ػفش دسیبیی ثٌٛس ًجیؼی ٘ؼجت ثٝ اٚ ایفبی تؼٟذ ٔی وٙذ، داس٘ذٜ ثبس٘بٔٝ اػت؛ 

وٙذ. ایٗ لبػذٜ ًجیؼی اػت، صیشا ٌٔبِجبت ثٝ ػٙٛاٖ یه لبػذٜ تبٔیٙی اػت وٝ ٔییؼٙی ؿخلی وٝ وبالٞب سا دسیبفت 

ثٝ ٚػیّٝ حك حجغ ثش وبالٞب تبٔیٗ ؿٛد وٝ دس ثشاثش ٔبِه آٟ٘ب لبثُ ارشاػت ٚ ٔبِه وـتی آٖ سا ثٝ دسیبفت وٙٙذٜ 

وٝ فشم ٔؼئِٛیت ثشای ٚی یب ٕ٘بیٙذٜ اؽ ا٘تمبَ ٔی دٞذ. ثب ایٗ حبَ ؿخلی وٝ ثب اٚ لشاسداد ٔٙؼمذ ؿذٜ ٚ وؼی 

سػذ ثبؿذ، ثٝ ٘ظش ٔیوٙٙذٜ اص ساثٌٝ لشاسدادی ٕ٘یوٙٙذٜ اػت. دس حبِی وٝ اكٛال دِیُ ثشای خشٚد اربسٜؿذٜ اربسٜ

وٙذ. ایٗ ساٜ حُ خلٛكب دس ربیی وٝ ثبس٘بٔٝ كبدسٜ ثب دٔٛساط دس ثشخی ٔٛاسد ٔؼئِٛیت اٚ رٙجٝ حب٘ٛیٝ پیذا ٔی

ٓ ٚ دسن اػت. دس ایٗ فشم ٔؼئِٛیت اربسٜ وٙٙذٜ دس لجبَ آٖ چٝ وٝ دیٍشی ٔٙتمُ ؿٛد، لبثُ فٟظٟش٘ٛیؼی ٔی

ٔشحّٝ ٚ تٛرٝ ثٝ  8وٙٙذٜ ثب تمؼیٓ تؼٟذات ٔتلذی حُٕ ثٝ وشدٜ ٘بٔٙبػت ثٝ ٘ظش ٔی آیذ. أب ٔحٛ ٔؼئِٛیت اربسٜ

 ٔشحّٝ تٛهیح دادٜ ٔی ؿٛد. 8تحَٛ ٔؼئِٛیت اربسٜ وٙٙذٜ دس ًَٛ ایٗ 

ٞب أوب ارشای لشاسداد آغبص ٔی ؿٛد. صٔب٘ی وٝ لشاسداد ٔٙؼمذ ٔی ؿٛد ٚ تب صٔب٘ی وٝ ثبس٘بٔٝٔشحّٝ ٘خؼت وٝ اص 

وٙٙذٜ ثٝ تٟٙبیی ثشای دٔٛساط ٔؼئَٛ وٙٙذٜ ثٝ تٟٙبیی ٔؼئَٛ اػت. اسػبَؿٛ٘ذ ادأٝ داسد. دس ًَٛ ایٗ ٔشحّٝ اربسٜ

ؼمذ وشدٜ ثبؿذ ٚ یب ػٙذ رجشاٖ خؼبست سا أوب ثبؿذ ٍٔش ایٗ وٝ ٚی لشاسدادی سا ثلٛست رذاٌب٘ٝ ثب فشٔب٘ذٜ ٕٔٙ٘ی

 وشدٜ ثبؿذ.
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ؿٛد. أوبی ٔشحّٝ دْٚ اص صٔب٘ی وٝ ثبس٘بٔٝ ٞب أوب ؿٛ٘ذ یب ثٝ ٔحن ایٙىٝ ٔحِٕٛٝ ٞب ثبسٌیشی ؿٛ٘ذ، ؿشٚع ٔی

دٞذ، ٚ ثبسٌیشی ٔحِٕٛٝ یه حك حجغ ثٝ اٚ اػٌب ٞب یه ثذٞىبس رذیذ سا دس ٔمبثُ ٔتلذی حُٕ لشاس ٔیثبس٘بٔٝ

وٙٙذٜ ثبیذ وٙذ وٝ ثٝ ػٙٛاٖ تبٔیٙی ثشای ٌٔبِجبت اٚ ثبؿذ. پشػؾ ایٙزبػت وٝ آیب ایٗ أٛس ثش ٔؼئِٛیت اربسٜیٔ

 تبحیشی ثٍزاسد؟

تٛا٘ذ اؿخبف رذیذی وٙٙذٜ ثٌٛس وّی غیشلبثُ تبحیش اػت؛ ٔبِه وـتی ٔیال ٔؼئِٛیت اربسٜدس ٘ظبْ حمٛلی وبٔٗ

وٙٙذٜ ٔشارؼٝ وٙذ. ایٗ أش ٚاهح اػت وٝ لّٕذاد وٙذ ٚ یب ٔؼتمیٕب ثٝ اربسٜ سا ثشای دٔٛساط یب ػبیش ٌٔبِجبت ٔؼئَٛ

-اٌش ثبس٘بٔٝ ثب دٔٛساط ظٟش٘ٛیؼی ؿذٜ ٚ ٔٙتمُ ؿٛد، ٔبِه وـتی اربصٜ ٘ذاسد ثشای رجشاٖ خؼبست ثٝ ٞشدٚی اربسٜ

ٍٔش ایٙىٝ اص پزیشؽ وٙٙذٜ رذیذ وبال ٔشارؼٝ وٙذ. دس ػُٕ ًشح دػٛی ثٝ ػختی لبثُ لجَٛ اػت وٙٙذٜ ٚ دسیبفت

تٛا٘ذ ثشای وبال أتٙبع ؿذٜ یب ثٝ ٚػیّٝ دسیبفت وٙٙذٜ رذیذ پشداخت ٘ىَٛ ؿٛد. دس ایٗ حبِت ٔبِه وـتی ٔی

 ,Tiberg)وٙٙذٜ ٔشارؼٝ وٙذ. ٞب ٚ ثشای تٕبٔی ٚظبیف دیٍش ثٝ ٔٛرت لشاسداد اربسٜ ثٝ اربسٜپشداخت تٕبْ ٞضیٙٝ

1979: 598-599) 

ؿٛد. ثٝ ٔٛرت ٘ظبْ حمٛلی وبٔٗ ال اربسٜ وٝ وبالٞب دس ثٙذس تخّیٝ تحٛیُ ٌشدد؛ ؿشٚع ٔیٔشحّٝ ػْٛ ٘یض صٔب٘ی 

وٙٙذٜ ٕٞچٙبٖ ٔؼئَٛ اػت أب ایٗ ٔؼئِٛیت ٔتوبٔٙبً ثب ٞش ؿخلی اػت وٝ اص ًشیك دسیبفت ثبس٘بٔٝ یب دسیبفت 

ثشد ثخـی اص تشتیجبت ؿٛد. تٟٙب اكّی وٝ ثٝ ٔٛرت آٖ ٕٔىٗ اػت دػٛا سا اص ثیٗ وبالٞب ٔؼئَٛ ٔحؼٛة ٔی

وٙٙذٜ اص ثیٗ خٛاٞذ لشاسدادی، آٖ اػشام هٕٙی یب ٔؼٕٛع ٘جٛدٖ اػت دس چٙیٗ ٔٛاسدی ادػب دس ٔمبثُ دسیبفت

سفت، أب ٔجٙبیی ثشای ایٙىٝ پزیشفتٝ ؿٛد وٝ چٙیٗ ٘تبیزی ٚالغ خٛاٞذ ؿذ، ٚرٛد ٘ذاسد. أب ٔتلذی حُٕ حك 

 ,Tiberg)وٙٙذٜ ؿذٜ ثبؿذ. دٞذ، ٍٔش ٔٙزش ثٝ داسا ؿذٖ ٘بػبدال٘ٝ اربسٜوٙٙذٜ اص دػت ٕ٘یٔشارؼٝ خٛد سا ثٝ اربسٜ

1979: 600-601) 

 نتیجه گیری و دستبورد علمی پصوهشی 

ثبؿذ، ثٙبثشایٗ ثب ؿٙبخت ثب ٔذالٝ ثش آ٘چٝ ثیبٖ ؿذ، رغشافیبی ثٙبدس یىی اص ػٛأُ ٟٔٓ ٚ تبحیشٌزاس ثش دٔٛساط ٔی

تٛاٖ ثٙذس ٔٙبػجی سا رٟت ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ ا٘تخبة ٕ٘ٛد. چشا وٝ ٗ ػبُٔ، ٔیٔمتوی ٚ ٔٙبػت ًشفیٗ لشاسداد اص ای

-ًشفیٗ لشاسدادی ثب ؿٙبختی اص ؿشایي ٚ أىب٘بت ثٙبدس ٚ ثشسػی سیؼىٟبی ٔٛسد ا٘تظبس، ثٝ ا٘تخبة دسػتی دػت ٔی

تٛاٖ ثٝ ی ایٕٗ ٔیوٙٙذٜ وـتی، ٔؼشفی ثٙذس ایٕٗ اػت ٚ ثب ؿٙبخت اص ٔؼٙبص٘ٙذ؛ چٙب٘چٝ یىی اص تؼٟذات اربسٜ

تبیٓ تؼییٗ ٕ٘ٛد. ثشای ٔخبَ اص إٞیت رغشافیبی ثٙذس ٚ ایٗ ثحج دػت یبفت، ٚ دس ٘تیزٝ صٔبٖ ٔؼمِٛی ثشای ِی

ٔـىالتی وٝ ثٙبدس ػبحّی داس٘ذ وٕجٛد فوبی ٔٙبػت ثٝ ٔٙظٛس تخّیٝ، ثبسٌیشی ٚ ا٘جبسػبصی وب٘تیٙشٞب اػت ٚ ثٝ 

ؿٛد. تبیٓ ٚ ایزبد دٔٛساط ٔیٙتٟی ثٝ ثٙبدس وٝ دس ٘تیزٝ ٔٙزش ثٝ تزبٚص اص ِیٚرٛدآٔذٖ تشافیه دس ثٙبدس ٚ ٔؼیشٞبی ٔ

تٛاٖ ٌفت دس دس حبِیىٝ اص ٘مبى لٛت ثٙبدس خـه وبٞؾ تشاوٓ ٚ تزٕغ تشافیه وبال دس ثٙبدس اػت. ثٝ ػجبستی ٔی

ا٘ذ وٝ ثب ػذْ بػج ؿذٜای ٚ تشویجی ٚ وب٘تیٙشی، ثآٞٗ ٚ حُٕ ٚ ٘مُ ربدٜثٙبدس خـه اص ًشیك تٛػؼٝ ٔؼتمیٓ ساٜ

ٞبی خٛة ایٗ ثٙبدس اػت ٚ دس ٘تیزٝ دٔٛساط دس ایٗ ثٙبدس ثٝ ٞب ٚ سا٘ٙذٌبٖ ٔٛارٝ ثبؿیٓ وٝ اص ٚیظٌیٔؼٌّی وبٔیٖٛ
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ٞبی آٖ وبٞؾ ٞضیٙٝ ای اص ثٙذس خـه، ثٙذس خـه ایضاوب اػت وٝ اص ٚیظٌیؿٛد. ٕ٘ٛ٘ٝكبحت وبال تحٕیُ ٕ٘ی

 ثبؿذ.دٔٛساط دس ثٙذس ٔی

تٛاٖ ٌفٙت ثب ٚرٛد ًشح تٛػؼٝ ایٗ ثٙذس، ِٚیىٗ فوبی ٔٛرٛد دس آٖ ٍ٘بٞی ثٝ ثٙذس ؿٟیذ سربئی دس ایشاٖ، ٔیثب 

ٞب، ثبػج ؿذٜ وٝ ثبؿذ ٚ ِزا ثٝ دِیُ ثبال ثٛدٖ تشاوٓ دس ایٗ ثٙذس ٚ وبٞؾ ػشػت تخّیٝ ٚ ثبسٌیشی وـتیوبفی ٕ٘ی

-یؾ ٞضیٙٝ دٔٛساط ٔٛارٝ ٌشدیٓ. دس ٘تیزٝ ثلٛست وّی ٔیٞب دس ثٙذس افضایؾ یبثذ ٚ ٔأالً ثب افضأذت تٛلف وـتی

 ثبؿذ.تٛاٖ ٌفت اص ٔضایبی ثٙذس خـه وبٞؾ ٞضیٙٝ دٔٛساط ٔی

ؿٛد ٚ لبٖ٘ٛ إِّّی ٔـبٞذٜ ٕ٘یاص ًشفی دسخلٛف خؼبست ٘بؿی اص تبخیش دس ثبسٌیشی ٔمشسات ٔتحذاِـىُ ثیٗ

تٛا٘ذ پبػخٍٛی ٘یبصٞبی أشٚصی ثبؿذ وٝ ٕ٘یشا٘ؼٝ ٔیف 7057دسیبیی ایشاٖ ٘یض  تشرٕٝ ٔٛاد ٔٙؼٛخ لبٖ٘ٛ تزبست 

 كٙؼت حُٕ ٚ ٘مُ ٌشدد.

ٞبی خبف لٛاػذ حبوٓ ثش آٖ ِزا ٚرٛد یه لبٖ٘ٛ خبف دس صٔیٙٝ لشاسدادٞبی اربسٜ وـتی ثب تٛرٝ ثٝ ٚیظٌی

ٛاػذ ؿٛد، ثشاػبع لهشٚسی اػت؛ صٔب٘یىٝ كحجت اص خؼبست ٘بؿی اص تبخیش ٚ ٔؼٌّی دس ثبسٌیشی ٚ تخّیٝ ٔی

ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص دٔٛساط ثش ػٟذٜ اكٛالً ٌشدد ٚ ثبیذ ثیبٖ ٕ٘ٛد وٝ حمٛلی، ٔؼئِٛیت ٘بؿی اص آٖ ٘یض ٌٔشح ٔی

ٌبٜ ٕٔىٗ  .ثبؿذٔیوٙٙذٜ وـتی ٔؼتٙذ ثٝ فؼُ اربسٜ اكٛالً ایٗ ٔؼئِٛیتثٝ ػجبست دیٍش  اػت.وٙٙذٜ وـتی اربسٜ

ٚ ثبس٘بٔٝ سا أوب وشدٜ ثبؿذ، دس  ٕ٘ٛدٜلشاسداد سا ٔٙؼمذ   ٙذٜ وبالثب فشػت خٛیؾثٝ ٘بْ  وٙٙذٜ وـتی كشیحبًاػت اربسٜ

-اربسٜ حبِیىٝ اٌشدس  .ؿٛدٔیٚ دػٛی ثش ػّیٝ اٚ البٔٝ  ؿذٜوٙٙذٜ وـتی ٔتلذی حُٕ ٔحؼٛة اربسٜ ایٗ فشم

ثٝ ػٙٛاٖ داس٘ذٜ  ٘یض اِیٝٔٙتمُا٘تمبَ دٞذ، ظٟش٘ٛیؼی ثٝ ؿخق حبِج  اص ًشیكوٙٙذٜ ثبس٘بٔٝ ای سا وٝ دس اختیبس داسد 

 تٛاٖ ساثٌٝ ثیٗسا ٔی وٝ ساثٌٝ اَٚ ایزبد خٛاٞذ ؿذ؛ثب ا٘تمبَ ثبس٘بٔٝ دٚ ساثٌٝ حمٛلی  ٚ ٟ٘بیتبً ؿٛدؿٙبختٝ ٔیثبس٘بٔٝ 

ٚ ساثٌٝ دْٚ ٘یض ٔیبٖ ؿخق حبِج حبُٔ ، تحت ؿَٕٛ لشاسداد اربسٜ اػتدا٘ؼت وٝ  وٙٙذٜ وـتیٔبِه ٚ اربسٜ

ای ٔؼٕٛال اًالػی اص ؿشایي وٝ چٙیٗ داس٘ذٜ تٛاٖ ٌفتثب ٔذالّٝ دس ٔٛهٛع ثحج ٔی ثبؿذ.ثبس٘بٔٝ ٚ ٔبِه وـتی ٔی

سػذ أب ثٝ ٘ظش ٔی؛ ثٝ دٚس اص ػذاِت اػت وٝ ّٔضْ ثٝ ٔفبد چٙیٗ لشاسدادی ٌشدد ٌٔٙمبًٚ  لشاسداد اربسٜ وـتی ٘ذاسد،

بٔٝ ثٝ ؿشٚى ٔٙذسد دس آٖ ثبس٘بٔٝ ؿخق حبِج ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ داس٘ذٜ ثبس٘ ؿشى دٔٛساط دس ثبس٘بٔٝ، وٝ دسكٛست دسد

 وٙذ.ؿشى دٔٛساط ایزبد غشس ثشای ؿخق حبِج ٘بآٌبٜ ٕ٘ی چشا وٝ؛ ثبؿذٔیّٔضْ 

ٞب ٘مؾ حبئض إٞیتی دس لشاسدادٞب داس٘ذ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ ٚهؼیت لشاسدادٞبی اربسٜ ػفشی ٕٞچٙیٗ اص آ٘زبیی وٝ تحشیٓ

ٞبی لشاسدادی تٛرٝ ٕ٘ٛد ٚ ٘یبص ثٝ تلٛیت ّی ٘یض ثٝ ػٙٛاٖ سیؼهٞبی ثیٗ إِّثبیذ دس صٔبٖ تؼییٗ دٔٛساط ثٝ تحشیٓ

 ٞب تلشیح وٙذ تب اص تـتت آسا رٌّٛیشی ؿٛد.ثبؿذ وٝ ؿشایي اػتٙبد ثٝ فٛسع ٔبطٚس سا دس صٔبٖ تحشیٓٔمشساتی ٔی

 منببع 

 یرؼتزٛ دس ؛یوـت اربسٜ لشاسداد ؿشٚى ثٝ ییبیدس ثبس٘بٔٝ اسربع(، 7880پٛس، ٘ٛیذ ) یحبتٕ ٔؼؼٛد؛ ،یسثبثا

 .70-71كق  ،7 ؿٕبسٜ ،یمیتٌج حمٛق ٌٔبِؼبت ٔزّٝ ٗ،یًشف للذ
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(، ٌٔبِؼٝ تٌجیمی وبسوشدٞب ٚ ٘مؾ لشاسدادی ثبس٘بٔٝ دسیبیی دس حمٛق 7883پٛس، ٘ٛیذ )اسثبثی، ٔؼؼٛد؛ حبتٕی

 .710، ف 18ایشاٖ ٚ اٍّ٘یغ، ٔزّٝ تحمیمبت حمٛلی، ؿٕبسٜ 

 ٔٙظش اص یإِّّ ٗیث یثبصسٌب٘ یلشاسدادٞب یارشا ثش ٓیتحش آحبس(، 7887ؿبدی ) ٗ،یحؼ بسیاٚ ی، ٘لشاِٝ،ٕیاثشاٞ

 .1 ف ،1 ؿٕبسٜ ،یٔذ٘ حمٛق دا٘ؾ ٔزّٝ ٔبطٚس، فٛسع

٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ، دا٘ـٍبٜ آصاد (، وبسوشدٞبی ثبس٘بٔٝ دسیبیی دس حمٛق ایشاٖ، پبیب7888ٖا٘تـبسی، فبًٕٝ )

 اػالٔی ٚاحذ خٛساػٍبٖ.

(؛ حمٛق دسیبیی )ربٔغ حمٛق حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی وبال ثٝ ا٘وٕبْ حمٛق دسیبیی ٚ سٚیٝ 7881) ایٛأی، ٞبسدی

 لوبیی(، ٔٙلٛس پٛس٘ٛسی، تٟشاٖ: ا٘تـبسات پیبْ ػذاِت.

 (، حمٛق حُٕ ٚ ٘مُ دسیبیی، تٟشاٖ: ا٘تـبسات ٔزذ.7881صادٜ، اثشاٞیٓ )تمی

ٞبی ثیٗ ؼئِٛیت ٔتلذیبٖ حُٕ ٚ ٘مُ دس وٙٛا٘ؼیٖٛ(، ٌٔبِؼٝ تٌجیمی ٔبٞیت ٚ ٔجٙبی 7800ٔرؼفشی، فین اِٝ )

 .31، ف 70ٞبی حمٛلی، ؿٕبسٜ إِّّی وبال ٚ حمٛق ایشاٖ، ٔزّٝ پظٚٞؾ

 .دا٘ؾ ٌٙذ ا٘تـبسات تٟشاٖ: حمٛق، یِٙٛٛطیتشٔ(، 7808ذ رؼفش )ٔحٕ ،یٍِٙشٚد یرؼفش

 حمٛق ٔزّٝ إِّّی، ثیٗ ارشاییب هٕب٘ت ّٔی ػیبػت اثضاس إِّّی؛ ثیٗ ٞبی تحشیٓ (،7801حذادی، ٟٔذی )

 .717 ف ،8 ؿٕبسٜ خلٛكی،

 (، حمٛق حُٕ ٚ ٘مُ، ٍِٙشٚد: ا٘تـبسات ػٕشلٙذ.7888سػِٛی، ٔحٕذ )

(، تحّیُ تٌجیمی ؿشٚى هٕٙی دس اربسٜ وـتی )ثٝ ا٘وٕبْ چٙذ لشاسداد 7881صٔب٘ی، ٔؼؼٛد، اثٌحی، ًّٛع )

 اربسٜ وـتی(، تٟشاٖ: ا٘تـبسات ٔزذ.

 دادٌؼتش. ٘ـش لشاسداد، تٟشاٖ: ؿشایي دس تغییش (،7885حؼٗ ) ٔحٕذ ٔمذْ، كبدلی

 ،یحمٛل یذٌبٟٞبید ٔزّٝ ت،یٔؼئِٛ اص تیٔؼبف ػّت ثٛدٖ یخبسر یٞب دالِت (،7810ٔحٕذ ) ساد، یكبِح

 .715 ف، 73-70 ؿٕبسٜ

 تٟشاٖ: ا٘تـبسات رٍُٙ. ،(،  اكَٛ وّی حمٛق دسیبیی7880كذیك، حؼٗ)

 .ضاٖیٔ ا٘تـبسات: تٟشاٖ لشاسدادٞب، یػٕٛٔ لٛاػذ یٔذ٘ حمٛق یٔمذٔبت دٚسٜ(، 7880یی، حؼیٗ )كفب

٘ـشیٝ  ، ثبصسٌب٘ی لشاسدادٞبی ثش تحشیٓ تٌجیمی ٌٔبِؼٝ (،7455صادٜ، ؿبیبٖ ) سرت تیٕٛسی، فبًٕٝ، ٔتبری

 .745 ف ،00 ؿٕبسٜ حؼبثذاسی، ٚ ٔذیشیت دس ٘ٛیٗ پظٚٞـی سٚیىشدٞبی

 ٘مُ دسیبیی، تشرٕٝ ٔزتجی رٛإ٘شدی، تٟشاٖ: ا٘تـبسات ٔیضاٖ.(، حمٛق حُٕ ٚ 7888ٚیّؼٖٛ، ربٖ، اف )

ٚ  7814(، ٔؼئِٛیت ٔتلذی حُٕ دسیبیی وبال ثشاػبع وٙٛا٘ؼیٖٛ ثشٚوؼُ 7801ٞبؿٕی صادٜ، ػّیشهب )

 ٘بٔٝ وبسؿٙبػی اسؿذ، دا٘ـٍبٜ أبْ كبدق.، پبیب7810ٖٞبٔجٛسي 

دادٞبی حُٕ ٚ ٘مُ وبال دس حمٛق ایشاٖ ٚ فشا٘ؼٝ، (، ٔجٙبی ٔؼئِٛیت ٔتلذی دس لشاس7885یضدا٘یبٖ، ػّیشهب )

 .70-77، كق 18ٔزّٝ حمٛلی دادٌؼتشی، ؿٕبسٜ 
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