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هقدهِ

تا تَخِ تِ سًٍذ سٍ تِ سؿذ تداست خْاًي ٍ اّويت فشآيٌذّاي خول ٍ ًمل تا تَخِ تِ ؿاخلِ ّاي ػشػت ٍ ّضيٌِ  ،واّؾ ػيىل گشدؽ وااس ٍ ًياض
ػشػت اًتمال واال اص هثذأ تِ هملذ ًْايي سا تيؾ اص پيؾ پشاّويت ػاختِ اػت .تا تَخِ تِ اًمالب واًتيٌش ٍ تأثيش تي تذيل آى تاش رشخاِ اًتماال وااال ،وااّؾ
ٍاػغِ ّاي خول ٍ ًمل يا فَسٍاسدسّا سٍص تِ سٍص اص هثاخث اكلي تداس تِ خؼااب هاي آياذ .اص
ايي سٍ تْشُ تشداسي اص خول ٍ ًمل رٌذٍخْي وِ دس آى واال تَػظ يه ٍاػغِ يا فاَسٍاسدس تاا
اػتفادُ اص دٍ يا رٌذ سٍيِ خول ٍ ًمل اص هثذأ اٍليِ تِ هملذ ًْايي 2اسػال هي گشدد هي تَاًاذ
ًمؾ تي تذيلي سا دس تؼْيل تداست ايفا ًوايذ .تْشُ تشداسي اص ايي سٍؽ خول ٍ ًمال هضايااي
تي ؿواسي سا دس پي داسد وِ هي تَاى دس ايي صهيٌِ تِ هَاسد صيادي اؿاسُ وشد واِ اص آى خولاِ
واّؾ صهاى تلف ؿذُ دس ًماط هختلف هؼيش خول  ،واّؾ صهاى تشاًضيت واال  ،واّؾ ّضيٌِ
ّا  ،واّؾ تشٍوشاػي ّاي اداسي ٍ ...
ٌّگام تْشُ تشداسي اص سٍؽ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي تشويثات هختلفاي اص سٍياِ ّااي
خول ٍخَد داسد وِ تشاػاع ؿشايظ الليواي ٍ ًياض اهىاًاات صيشػااختي هٌغماِ هاي تاَاى اص
هدوَػِ اي اص سٍيِ ّاي خول دس لالة يه هدوَػِ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي تْشُ تشد .اص خولِ تشويثات ياد ؿذُ هي تَاى تِ خول ٍ ًمل تشويثي خـىي – دسياا
– خـىي ،ساُ آّي – َّا – ساُ آّي ،دسيا – َّا – دسيا  -سيل  ،خادُ – سٍدخاًِ – دس يا ٍ  ...اؿاسُ ًوَد وِ ّش يه اص هضايا ٍ ًيض ؿشايظ تْشُ تشداسي خاف خَد
تشخَسداس اػت  .تا تَخِ تِ گؼتشدُ فؼاليت ٍ هدوَػِ اي اص تخؾ ّا ٍ سٍيِ ّا دس خول ٍ ًمل رٌذ ٍخْي ايي سٍؽ رالؾ ّا ٍ هـىالت خاف خَد سا تا تَخِ
تِ ؿشايظ ٍ اهىاًات هٌغمِ تِ ّوشاُ داسد اص خولِ ايي رالؾ ّا هي تَاى تِ سٍيِ ّاي گوشوي ًماط تاللي هؼيش  ،هؼؤٍليت ّاي خماَلي عاشه ّااي ريٌفاغ ،
ؿشايظ ٍ اهىاًات صيشػاختي دس هثادي هختلف ٍ  ...اؿاسُ ًوَد  .اص ايي سٍ دس ايي همالِ ضوي اسائِ تؼشيف ؿفاه اص خول ٍ ًمل رٌاذٍخْي  ،سٍؽ ّااي خوال ٍ
ًمل رٌذٍخْي تِ تفليل هؼشفي ٍ ؿشايظ هَخَد وـَس سا ًؼثت تِ آى سٍؽ تدليل خَاّين وشد ٍ دس پاياى رالؾ ّاي پيؾ سٍي ايي سٍؽ خول ٍ ًمل ًيض تاش
ؿوشدُ ٍ تشسػي خَاّذ ؿذ.
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تعاريف
دس هثاخث خول ٍ ًمل ،تؼاسيف هختلفي اص خول ٍ ًمل رٌذٍخْي تياى ؿذُ اػت ٍلي دس هدوَع هضوَى ولي ٍ ًْايي ايي تؼاسيف يىي اػت ٍ ّوگي
تياً گش هؼؤٍليت يه ٍاػغِ خْت خول واال اص هثذأ تَليذ تا هملذ ػفاسؽ تا تْشُ گيشي اص دٍ يا رٌذ سٍيِ هختلف اص خول ٍ ًمل هي تاؿذ .ؿايذ تتَاى گفت وِ
تيـتشيي تأثيش خول ٍ ًمل واًتيٌشي تش ًمؾ فَسٍاسدّا دس يه صًديشُ خول ٍ ًمل رٌذ ٍخْي اػت وِ دس آى يه فَسٍاسدس تدت يه لشاسداد ٍاخذ ،وااليي سا تاا
اػتفادُ اص اًَاع ؿيَُ ّاي خول تيي خشيذاس ٍ فشٍؿٌذُ خاتدا هي ًوايذ .خول ٍ ًمل رٌذ ٍخْي هثدث خذيذ ٍ يا اتتىاس تاصُ اي ًيؼت رشا وِ ّش ًَع وااليي وِ
اص يه وـَس تِ وـَس ديگش هٌتمل هي گشدد دس ٍالغ تواهي هؼيش خَد سا تا تْشُ گيشي اص اًَاع سٍيِ ّاي خول اص خولِ خـىي ،دسيا ،سيل ٍ  ...عاي هاي ًواياذ.
هَضَع خذيذ دس ايي ايذُ يا سٍؽ ايي اػت وِ دس ايي سٍيِ فشم تش ايي اػت وِ واال تَػظ يه ٍاػغِ خول ٍ ًمال ٍ تاا تْاشُ گياشي اص ّوااى سٍياِ ّااي
روشؿذُ اًدام هي ؿَد تذٍى آى وِ الص م تاؿذ واال دس هثادي هختلف تاص ٍ يا اص ظشه (واًتيٌش) ،واهيَى ٍ يا ٍػيلِ اٍليِ خَد خاتدا ٍ يا تخليِ گاشدد ٍ اياي وااس
تدت يه لشاسداد ٍاخذ اًدام هي پزيشد .
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کارخانه

ايي سٍيِ خول ٍ ًمل دس ٍالغ صاييذُ اًمالب واًتيٌش تَدُ اػت وِ تيؾ اص  05ػاال پايؾ آزااص ٍ تاا تَػاؼِ وـاتي ّااي  ، RO_ROؿاٌاٍسّاي
رٌذهٌظَسُ ٍ 3خول واهيَى ّا دس ايي ؿٌاٍسّا پل ّاي استثاعي خـىي تِ دسيا ٍ تالؼىغ ايداد ؿذ .ايذُ تشوية ٍ ادزام دٍ هثدث تىٌَلَطي خول تاا وااًتيٌش ٍ
پذيذُ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي تشگشفتِ اص تداست خْاًي اػت ٍ تا ّويي هفاّين تشٍيح پيذا وشد .دٍ ٍاطُ تداست ٍ خول ٍ ًمل دٍ هفَْم خذايي ًاپزيش ّؼاتٌذ تاِ
گًَِ اي وِ خذهات خول ٍ ًمل واسآهذ پيؾ ًياص تداست هَفك هي تاؿذ .تِ عَس ولي خول ٍ ًمل تيي الوللي تِ اتلال تخؾ ّاي هختلف خوال ٍ ًمال اؿااسُ
داسد وِ اص آى خولِ هي تَاى اص استثاط تيي سٍيِ ّاي هختلف خول ٍ ًمل ًام تشد وِ دس ايي صًديشُ ّش يه دس خَصُ خَد ػولياات خاتدااييً ،گْاذاسي ٍ خوال
واال سا رِ دس وـَس هثذأ ،رِ دس وـَس گزسگاُ (تشاًضيت) ٍ يا دس وـَس هملذ اًدام هي دٌّذ .تا تَخِ تِ تٌَع دس فشٌّگ ،صتاى ٍ سٍيِ ّااي تدااسي وـاَسّاي
هختلف دس گيش دس اهش خول ٍ ًمل رٌذٍخْي ٍ ًتايح پيچيذُ آى دس صًديشُ خول ٍ ًمل ،تؼييي يه هشخاغ ري كاالج خْات پازيشؽ هؼاؤٍليت ػااصهاًذّي ٍ
ػَالة خمَلي تشاي ول صًديشُ خول واال اص هثذأ تا هملذ ًْايي ،هٌغمي تِ ًظش هي سػذ.
دس ؿشايظ فؼلي ؿشايظ خول ٍ ًمل يه ٍخْي ٍ فضاي خمَلي خاون تش آى ،واستشاى خول ٍ ًمل يا ّواى فَسٍاسدسّا ًظام خذياذي اص خوال ٍ ًمال سا
آزاص وشدُ اًذ تا تتَاًٌذ اص آى عشيك تماضاّاي هـتشياى خَد سا تأهيي ٍ خذهات سلاتتي خَد سا اسائِ ًوايٌذ ٍ اص آى عشيك تا اسائِ خذهات خول ٍ ًمال رٌاذٍخْي،
فشآيٌذ تداست سا تِ ؿىل واسآهذتشي تؼْيل ًوايٌذ  .اص صهاى آزاص اًمالب واًتيٌش ٍ دس پي آى ظَْس پذيذُ تثادل الىتشًٍيىي اعالػات ، 4تدااست تايي الوللاي تاِ
عَس سٍصافضًٍي تِ تشاوٌؾ ّاي الىتشًٍيىي ٍاتؼتِ ؿذُ تِ گًَِ اي وِ ايي اهش صهيٌِ اي سا فشاّن آٍسد تا اػٌاد ٍاخذي اص خولِ لشاسدادّاي تداسي ،اػتثاس ًاهِ ّا
ٍ ًيض اػٌاد خول ٍ ًمل رٌذٍخْي ٍاخذ دس تداست تيي الولل سايح ؿًَذ .ايي اهش ووه وشد وِ واستش خول ٍ ًمل تا لثَل هؼؤٍليت خول واال اص هثذأ تاِ هملاذ،
اص اػٌاد ٍاخذي خْت خول واال اص وـَسّاي هختلف اػتفا دُ ًوَدُ ٍ دس صهاى ووتشي تا رالؾ ووتشي واال سا تِ دػت خشيذاس ًْايي تشػاًذ .
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ّواى گًَِ وِ دس تؼاسيف آهذ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي دس تؼشيف ولي خول واال اص ًمغِ هثذأ تِ ًمغِ هملذ تَػظ يه واستش خول ٍ تاا پازيشؽ ولياِ
هؼؤٍليت ّاي هشتَط تدت يه ل شاسداد ٍاخذ تا اػتفادُ اص دٍ يا رٌذ سٍيِ خول واال هي تاؿذ .ايي اهش تِ خاَدي خاَد ؿاشايظ تدااست تايي الوللاي سا تؼاْيل
تخـيذُ ٍ هضايايي سا دس صًديشُ ولي خول تِ ّوشاُ داسد .دس ريل هضاياي هشتَط تِ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اؿاسُ خَاّذ ؿذ:
كاّص زهاى ٍ ًقاط جابجايي كاال
خول ٍ ًمل رٌذٍخْي وِ تَػظ يه واستش تشًاهِ سيضي ٍ ّواٌّگي هي گشدد ،صهاى اتااله سا
تِ خذالل سػاًذُ ٍ خغشات آػية تِ واال ،دصدي واال ٍ هفمَد ؿذى واال سا دس ًماط اتلال خول ٍ ًمل سا
واّؾ هي دّذٍ .اػغِ اكلي خول ٍ ًمل (فَسٍاسدس) اص سٍيِ ّاي استثاعي ٍاخاذ خاَد دس ًمااط هختلاف
اػتفادُ وشدُ ٍ تواهي فؼاليت ّا دس ًماط هختلف سا خَد ٍ ػَاهل ايـاى ّواٌّگ واشدُ ٍ وااس سا پايؾ
هي تشًذ ّويي اهش ػثة هي ؿَد وِ دس عَل هذت خول ٍضؼيت واال دس تواهي هثادي تِ لدظاِ تدات
وٌتشل تاؿذ ٍ دس ووتشيي صهاى تِ ًمغِ تؼذ هٌتمل ؿَد .
جابجايي سريعتر كاال از ًقاط تراًسيت
خول ٍ ًمل رٌذٍخْي تِ دليل ػشػت ػول دس خاتدايي واال ٍ تثادل ػاشيغ اعالػاات صهااى
تَلف تشاًضيت سا واّؾ دادُ ٍ فاكلِ تيي ًمغِ تَليذ ٍ ًمغِ هلشه واال سا ووتش هي وٌذ  .خول ٍ ًمال
رٌذٍخْي هؼيش خول اص هثذأ تا هملذ سا تِ كَست يه هؼيش ٍاخذ تثذيل وشدُ ٍ ػلي سزن فاكلِ ّااي
صياد خول ،صًديشُ خول سا تا ػشػت تيـتشي تؼْيل هي ًوايذ .
كاّص اسٌاد ٍ تطريفات اداري
ّش تخؾ اص صًديشُ خول هؼتلضم هدوَػِ اي اص اػٌاد ٍ تـشيفات اداسي اػت وِ دس هثادي هخلتف گوشوات خضء اليٌفه هشاخل گوشوي اػت  .خول
ٍ ًمل رٌذ ٍخْي تا اسائِ اػٌاد ٍ ه ذاسن ٍاخذ ٍ تا ايداد پيًَذ تيي گوشوات هختلف ٍ ّوچٌيي تا ٍاگزاسي هؼؤٍليت خول تِ يه واستش خول ٍاخذ ايي تـاشيفات
ٍ اػٌاد سا تِ خذالل خَد سػاًذُ ٍ ػثة هي ؿَد وِ واال تا ووتشيي تـشيفات ٍ اػٌاد اص يه ًمغِ تِ ًمغِ ديگش خول گشدد .
صرفِ جَيي در ّسيٌِ ّا
هضاياي فَق ا لزوش ٍ واّؾ صهاى خول ٍ تَلف واال دس ًْايت تِ واّؾ صهاى ٍ ّضيٌِ صًديشُ خول ٍ واّؾ تيوِ خول واال هٌتح هي ؿَدّ .ضيٌِ اي
وِ دس ًْايت فَسٍاسدس اكلي تايذ آى سا پشداخت ًوايذ .خَد ايي هضيت اص تضسگتشيي ٍ هْوتشيي هضاياي خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اػت وِ فَسٍاسدّاا دس پاي آى هاي
تاؿٌذ .
ٍجَد يك ٍاسطِ حول
دس صًديشُ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي يىي اص هْوتشيي هضايا ايي اػت وِ فشٍؿٌذُ فمظ تا يه ٍاػغِ خول يا فَسٍاسدس دس تواهي صهيٌِ ّاي خول اص خولِ
ػوليات خول واال ،ؿىايات هشتَط تِ هفمَدي يا خؼاست تش واال ،تأخيش دس خول يا تدَيل ،اػٌاد خول ،تـشيفات گوشوي ،تيوِ واال ٍ  ...ػش ٍ واس داسد .ايي اهاش
ػثة ؿذُ اػت تا خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اص هشزَتيت لاتل لثَلي تشخَسداس تاؿذ.
كاّص ّسيٌِ صادرات
تِ دليل ٍخَد يه ٍاػغِ ٍ هضاياي يادؿذُ دس استثاط تا واّؾ ّضيٌِ ّاي خول ٍ صهاى خول واال دس ًْايت ّضيٌِ ّاي كادسات واال واّؾ يافتاِ ٍ
فشآيٌذ كادسات سا تِ كشفِ تش هي ًوايذ  .ايي هضيت دس ٍالغ اص هضاياي ًْفتِ خول ٍ ًمل رٌذ ٍخْي اػت وِ دس صًديشُ خول تأثيش خَد سا گزاؿتِ ٍ ػاثة ؿاذُ
اػت وِ كادسوٌٌذگاى توايل تيـتشي سا دس تْشُ تشداسي اص آى ًـاى دٌّذ .
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ّواى گ ًَِ وِ پيؾ اص ايي ًيض اؿاسُ ؿذ اص هضايا ٍ ؿاخلِ ّاي اكلي خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اػتفادُ اص تشويثي اص رٌذ سٍيِ خول ٍ ًمل واال اػت واِ
تشويثات ايي سٍيِ ّا هتٌاػة تا ؿشايظ ٍ صيشػاخت ّاي هَخَد تغييش هي ًوايذ  .دس ريل ًوًَِ ّاي تشويثات سٍيِ ّاي خول ٍ ًمل رٌذٍخْي آهذُ اػت:
خطكي – دريا – خطكي
اػتفادُ اص سٍيِ ّاي خول اص عشيك خـىي ٍ دسيا اص سايح تشيي فؼاليت ّاي خول تِ دليل كشفِ خَيي دس همياع خول ايي دٍ سٍيِ هي تاؿذ .تا تَخاِ
تِ فشاّن تَدى ؿشايظ خول دس دٍ هثذأ خـىي ٍ دسيا تشويثي اص ايي دٍ سٍيِ هَسد تَخِ ٍاػغِ ّاي خول هي تاؿذٌّ .گاهي وِ تدث خول وااال اص خـاىي تاِ
هياى هي آيذ هٌظَس ّش يه اص سيل يا خادُ ٍ يا تشويثي اص ّش دٍ هي تاؿذ .تؼياسي اص وـَسّا اص هضاياي خول ٍ ًمل سيلي ٍ خادُ تؼٌَاى هضاياي سلااتتي اػاتفادُ
هي ًوايٌذ  .دس ايي ًَع تشوية خول ٍ ًمل رٌذٍخْي خـىي – دسيا – خـىي يه و اًتيٌش خالي اص هدَعِ ّااي ياه خاظ وـاتيشاًي تاِ اًثااس وااالي ياه
كادسوٌٌذُ اسػال هي گشدد .ػپغ واًتيٌش پش تش سٍي واهيَى لشاس گشفتِ ٍ تِ تٌذس هثذأ خْت خول دسيايي فشػتادُ هي ؿَد .پغ اص تاسگيشي دس وـاتي تاِ تٌاذس
وـَس هملذ (يا وـَس تشاًضيت) اسػال هي گشدد  .ايي واًتيٌش ا ص عشيك واهيَى تِ ايؼتگاُ سيل ساُ آّي اسػال هي گشدد ٍ اص آى خا تَػظ ٍاگاي تاِ ايؼاتگاُ ساُ
آّي هملذ اسػال ٍ اص آى خا اص عشيك واهيَى اص ساُ آّي تدَيل ٍ تِ اًثاس خشيذاس (ػفاسؽ دٌّذُ) ًْايي فشػتادُ هي ؿَد.

دس ايي هياى ًيض هي تَاًذ استثاعات ديگشي اص عشيك خـىي ٍ يا خول ٍ ًمل سٍدخاًِ اي ًيض فشاّن تاؿذ .دس ايي هياى رٌاًچِ واال  LCLتاؿذ ٍ يا تِ
ػثاست ديگش ووتش اص ظشفيت ول واًتيٌش تاؿذ ٍ رٌذيي واالي هشتَط تِ كاخثاى هختلف دس يه واًتيٌش تاؿٌذ ايي واًتيٌش تاِ اًثااس  CFSاسػاال ٍ دس آًداا تاا
واالّاي هماكذ هـاتِ خوغ آٍسي ٍ دس يه واًتيٌش  FCLلشاس گشفتِ ٍ اسػال هي گشددّ .واى عَس وِ پيؾ اص ايي اؿاسُ ؿذ اياي تشوياة ساياح تاشيي تشوياة
خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اػت وِ تِ ٍاػغِ كشفِ خَيي همياع اص هشزَتيت خاكي تشخَسداس اػت.
جادُ – َّا – جادُ
خول واال اص هثذأ تِ هملذ تا تشوية خول تا واهيَى ٍ ػپغ تدَيل تِ َّاپيوا ًيض اص تشويثات سايح خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اػت  .تاذٍى ؿاه اٍلايي
ٍػيلِ استثاعي تِ فشٍدگاّْا تِ دليل ؿشايظ ٍيظُ فشٍدگاّْا خادُ اػت  .ختي اگش سٍيِ ّاي ديگشي اص خول ًيض لشاس اػت تا خظ َّايي تشوية ؿَد سٍيِ ٍاػغِ
ايي دٍ خادُ خَاّذ تَد  .خادُ اٍليي ٍ هؼوَلتشيي سٍيِ هتلل تِ فشٍدگاُ اػت ٍ دس تشويثات خول َّايي اص اٍلَيت اٍليِ تشخَسداس اػات  .فااسؽ اص اياي هَضاَع،
اهشٍصُ خول ٍ ًمل خادُ اي تِ كَست سٍصافضًٍي اص سٍيِ ّاي سايح تِ ٍيظُ دس اياالت هتدذُ ٍ اسٍپا تثذيل ؿذُ اػت .اص ايي سٍيِ ًِ تٌْا دس استثاط تا خول َّايي
تلىِ تشاي خول ٍ ًمل تشٍى هشصي ًيض اص سٍيِ ّاي تؼياس واسآهذ تِ خؼاب هي آيذ .

تؼياسي اص خغَط َّايي تشهيٌال ّاي خادُ اي هَسد ًياص خَد سا دس اسٍپا تشپا وشدُ اًذ تا اص آى تؼٌَاى ًماط اكلي تَصيغ ٍ تأهيي وااال اػاتفادُ ًوايٌاذ .
تؼياسي اص خغَط َّايي خَد خذهات خادُ اي اسائِ هي ًوايٌذ .آًْا هؼوَالً ايي خذهات سا دس هؼيشّايي وِ اخاصُ فشٍد َّايي ًذاسًاذ ٍ ياا اسائاِ خاذهات ّاَايي
همشٍى تِ كشفِ ًيؼت اسائِ هي ًوايٌذ.

دريايي – َّايي – دريايي
ايي تشوية خول ٍ ًمل تَاػغِ ػشػت خو ل َّايي ٍ كشفِ التلادي خول ٍ ًمل دسيايي دس ػٌَات اخيش اص هشزَتيت خاكي تشخَسداس ؿاذُ اػات تاِ
ٍيظُ دس هؼيشّاي دٍس اص خولِ هؼيش آػياي دٍس ٍ اسٍپا  .كشفِ التلادي ٍ ػشػت ايي سٍيِ خول تِ گًَِ اي اػت وِ تشاي تؼذادي اص واالّاي تااسصؽ اص خولِ
لغؼات الىتشًٍيىي ،واال ّاي الىتشيىي ،تدْيضات ٍ لغؼات واهپيَتشي ٍ ػىؼثشداسي ٍ ًيض واالّاي فللي اص خولِ لثاع ّاي هذ سٍص ٍ اػثاب تااصي ّاا هاَسد
اػتفادُ لشاس هي گيشد  .ػوليات خول ٍ ًمل رٌذٍخْي صهاًي تيـتشيي واستشد سا داسد وِ هؼيش هدوَػِ دسيا ٍ خـىي دس فاكلِ ّاي صياد سا دس خَد خاي دّاذ ٍ
دس آى صهاى تشاًضيت ًيض اص اّويت خاكي تشخَسداس تاؿذ .
ريل – جادُ – رٍدخاًِ – دريا
ايي تشوية اص خول ٍ ًمل رٌذٍخْي صهاًي تىاس هي سٍد وِ واال تايذ اص عشيك دسيا اص يه وـَس تِ وـَس ديگش اسػال گشدد ٍ دس آى ًيض ياه ياا رٌاذ
سٍيِ خول وـَسّاي هثذأ يا هملذ اص خولِ سي ل ،خادُ ،سٍدخاًِ ٍ  ...دسگيش تاؿذ .هؼوَالً دس رٌيي تشويثي گاّاً الصم اػت واال اص ياه اًثااس وااال دس خـاىي دس
وـَس هثذأ تِ يه اًثاس واال دس وـَس هملذ تا تْشُ گيشي اص سٍيِ ّاي هختلف اسػال گشدد.
هيٌي بريج
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دس ايي تشوية يه ٍاػغِ تدت يه تاسًاهِ ٍاخذ  ،واال (واًتيٌش) سا تا وـتي اص يه تٌذس دس يه وـَس تِ تٌذس ديگش دس وـَس ديگاش خوال ٍ ػاپغ اص
عشيك سيل تِ يه تٌذس ديگش دس ؿْشي ديگش دس ّواى وـَس دٍم اسػال ٍ تدَيل اًثاس ساُ آّي تٌذس دٍم ًوايذ .ايي سٍؽ دس هؼيشّاي تخلَكي هاَسد اػاتفادُ
لشاس هي گيشد.
لٌدبريج ّا
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دس ايي تشوية هدوَلِ ّاي واًتيٌشي دس تخـي اص هؼيش دسيايي – خـىي ٍ يا دسيايي – خـىي – دسيايي لضٍهاً دس هؼيش خـىي تِ ػٌَاى تخـاي اص
صًديشُ خول خاتدا خَاٌّذ ؿذ .دس ايي تشوية خظ وـتيشاًي وِ تاسًاهِ ولي سا كادس هي ًوايذ تٌْا ًشذ ثاتت (ّضيٌِ ثاتت) خول ٍ ًمل سيلي سا پشداخات خَاّاذ
ًوَد .ايي ًَع خول ٍ ًمل دس تشخي اص هؼيشّا دس خال تْشُ تشداسي اػت وِ اص خولِ آى هي تَاى تِ هؼيش خاٍسهياًِ يا اسٍپاا تاِ آػاياي دٍس اص عشياك لٌاذتشيح
ػيثشيّ ،وچٌيي هؼيش تيي اسٍپا ٍ آػياي دٍس اص عشيك ػَاخل الياًَع ّاي آسام ٍ اعلغ دس اياالت هتدذُ وِ اص دسٍى اياالت هتدذُ ػثَس خَاٌّذ ًوَد.
رٍيِ رٍ -رٍ
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ايي سٍيِ هدوَػِ اي اص سٍؽ ّاي خول (اص خولِ دسيا ٍ خـىي) سا دس تشگشفتِ ٍ تيـتش صهاًي هَسد اػتفادُ لشاس هي
گيشد وِ هدوَلِ ّا رشخذاس تَدُ (هاًٌذ اتَهَتيل) ٍ تا اػتفادُ اص رشذ ّاي خَد ٍاسد وـتي ؿذُ ٍ اص عشيك خـاىي تاِ اًثااس
ٍاسد وٌٌذُ ًْايي اسػال هي گشدًذً .گلِ ّاي ػٌگيي ٍ ًيض هدوَلِ ّاي ػظين الدثِ ًيض هؼوَالً تا ّويي سٍؽ خول هي ؿًَذ .
رٍيِ لص
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دس ايي سٍيِ وـتي هدوَلِ واالي دسٍى تاسج (دٍتِ) سا تِ ّوشاُ دٍتِ هشتَعِ خول هي ًوايذ .ايي سٍيِ خول تشويثي اص خول ٍ ًمل دسيايي ٍ سٍدخاًاِ
اي اػت .
رٍيِ پيگي بك
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ايي ػيؼتن تشويثي اص خول ٍ ًمل خادُ ٍ سيال هاي تاؿاذ .اياي سٍؽ دس وـاَسّاي آهشيىااي التايي ٍ اسٍپاا اص
هشزَتيت خاكي تشخَسداس ؿذُ اػت رشا وِ ايي سٍؽ هدوَػِ اي اص ػشػت ػول ٍ لاتليت اػتواد خول ٍ ًمال سيلاي سا تاا
اًؼغاه پزيشي ٍ لاتليت خول ٍ ًمل خادُ تلفيك ًوَدُ اػت  .دس ايي سٍيِ واال تش سٍي وفي تشيلي تاسگيشي ؿذُ ٍ تِ ايؼتگاُ
ساُ آّي اسػال هي گشدد .دس ايؼتگاُ ساُ آّي وفي تشيلي تِ ّوشاُ هدوَلِ تاس سٍي آى تش سٍي ٍاگي سٍتااص لغااس تاااسگيشي
ؿذُ ٍ اػة اص وفااي ٍ تااشيلي خذا هي گشدد يؼٌاي وفاي تْوشاُ تااس تاش سٍي ٍاگي تاسگيشي ٍ هْاس هي گشدد .دس ايؼتگاُ هملذ هدذداً اػة ّا تِ وفي ّااي
تشيلي هتلل ٍ تاس سا تِ اًثاس ػفاسؽ دٌّذُ واال اسػال هي ًوايٌذ .دس ايي ػيؼتن تا تلفيك دٍ سٍيِ خادُ ٍ سيل ػشػت ػوال ّاش ياه تااالتش سفتاِ ٍ دس ًتيداِ
صًديشُ واسآهذتشي سا تِ ٍخَد هي آٍسًذ .
رٍيِ قطار دريايي
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ايي سٍيِ ًيض يه ًَآٍسي دس صًديشُ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي اػت وِ دس آى لغاس ٍ خول ٍ ًمل سيلي تا خول ٍ ًمل دسيايي تشوية هي گشدد .اياي سٍياِ
تشاي اٍليي تاس دس اياالت هتدذُ هَسد اػتفادُ لشاس گشفت .ايي سٍيِ تِ سٍيِ سٍ-سٍ ؿثيِ اػت تا ايي تفاٍت وِ تداي هاؿيي ٍ ٍػاائظ ًملياِ رشخاذاس ،لغااس ٍاسد
وـتي هي گشدد ٍ دس خول ٍ ًمل دسيايي هـاسوت هي ًوايذ .دس ايي ػيؼتن ،وـتي ّا هؼوَالً ػاختواى ٍيظُ اي داسًذ .ايي ًَع وـتي ّا هؼوَالً تلٌاذ ٍ تاسياه
ّؼتٌذ ٍ ؿاهل يه ػشؿِ اكلي دس ػشاػش وـتي اػت .تا سيل ّاي تؼثيِ ؿذُ وِ اهىاى تاسگيشي لغاس سا فشاّن ػاختِ اػت  .ايي گًَِ وـتي ّا ػشػت ػوال
تااليي سا دس تخليِ ٍ تااسگيشي لغاس ًؼثت تِ وـتي ّاي خٌااشال واسگَ داسًذ رشا وِ دس ايي وـتي ّا لضٍهي ًذاسد وِ ٍاگي ّاي لغاس سا اص يىذيگش خذا وشد .
چالص ّاي حول ٍ ًقل چٌدٍجْي
ًظااش تِ ايي وِ دس صًديشُ خول ٍ ًمل رٌذٍ خْي وِ خَد تِ ًَػي تخـي اص خول ٍ ًمل تيي الوللي اػت تخؾ ّاي هختلف خول ٍ ًمل دس صًدياشُ
دس گيشًذ ٍ ّش تخؾ فؼاليت ّاي هشتَط تِ اًتمال ،اًثاس ٍ خاتدايي واال سا رِ دس هثادي اٍليِ ،رِ دس عَل هؼيش ٍ رِ دس هملذ ًْايي سا تِ اًدام هي سػاًذ ،ايي
اهش تِ ًاراس رالؾ ّا ٍ هـىالتي سا دس پي خَاّذ داؿت وِ ػوذُ آًْا تِ ؿشج ريل هي تاؿذ:
هسؤٍليت ّاي حقَقي ذيٌفعاى
دس صًديشُ خواال ٍ ًماال تيي الوللي وِ سٍص تِ سٍص سٍاج تيـتشي پيذا هي وٌذّ ،وَاسُ ٍاػغِ ّاي تيـتشي سا دس سٍيِ ّاي هختلف خول ٍ ًمال تاِ
خَد خزب هي ًوايذ وِ ايي اهش ػثة پ يچيذگي سٍصافضٍى صًديشُ گشديذ وِ خَد تخَد هٌدش ؿذُ اػت وِ ؿفافيت خاكاي دس تفىياه ٍظاايف ٍ هؼاؤٍليت ّاا
ٍخَد ًذاؿتِ تاؿٌذ يا تِ ػثاست ديگش ايداد ايي ؿفافيت ٍ تفىيه ٍظايف تِ ػادگي كَست ًپزيشد .الثتِ ايي ؿىل تا عشج هَضَع يه ٍاػغِ ٍ يه لاشاسداد تاا
خذٍدي تْثَد پيذا وش دُ اػت ٍلي تا تَخِ تِ ّواٌّگي ٍ خول ٍ ًمل دس ػشاػش هؼيش تا تْشُ گيشي اص سٍيِ ّاي هختلف ّوچٌاى اياي هـاىل تاِ لاَت خاَد
تاليؼت.
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باالبَدى ّسيٌِ ّاي حول ٍ ًقل با تَجِ بِ كوبَد بار برگطتي
دس تؼياسي اص هؼيشّا تْشُ گيشي اص سٍيِ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي رٌذاى همشٍى تِ كشفِ ًيؼت رشا وِ دس تؼياااسي اص هؼيشّا تِ دليل ًثَد تاس تشگـتي
ؿشوت ّاي خول ٍ ًمل ّضيٌِ ّاي هضاػفي سا دسيافت هاي ًواايٌذ وِ ايي اهاش ػثة ؿذُ اػت وِ توايل تِ تْشُ تشداسي اص ايي سٍيِ دس تشخي هىاى ّا ووتش
تاؿذ.
تٌَع فرٌّگي ،زباى ٍ قَاًيي هلي
تا تَخِ تِ تٌَع فشٌّ گي ٍ صتاى وـَسّاي هثذأ ،وـَس تشاًضيت ٍ وـَس هملذ دس تؼياسي اص هَالغ تثادل كديح اعالػات تذسػتي كَست ًوي گياشد ٍ
ايي اهش ػثة تأخيش دس تدَيل تِ هَلغ واال هي گشددّ .وچٌيي ٍخَد سٍيِ ّاي گوشوي ٍ تداسي هختلف دس وـَسّاي هختلف ًاخَاػتِ ػثة ًاّوااٌّگي تايي
هثادي هختلف ،تأخيش دس ػوليات ٍ دس ًْايت افضايؾ ّضيٌِ ّاي هشتَعِ هي گشدد .
قاًَى بيي الوللي حاكن بر ايي رٍيِ
اص آى خايي وِ اهشٍصُ خول ٍ ًمل تيي الوللي تش هثٌاي تدَيل دس دسب اًثاس خشيذاس تدت يه لشاسداد ٍ تَػظ يه ٍاػغِ واِ ولياِ هؼاؤٍليت ّااي
خمَلي ٍ لشاسدادي هدوَلِ سا تؼْذ ُ داسد اًدام هي پزيشد ،لَاًيي خمَلي خاون تش ايي سٍيِ خول رٌذاى واسآهذ ًوي تاؿذ .تِ ػثاست ديگش تايذ گفات ّاين ًظاام
خمَلي ٍاخذي خْت هذيشيت خول ٍ ًمل رٌذٍخْي ٍ پاػخگَيي تِ هفمَد ؿذى يا خؼاست واال ٍ يا تأخيش دس تدَيل تِ هَلغ آى ٍخَد ًذاسد .تٌْا لاًَى هَخَد
دس ػا ختاس خول ٍ ًمل تيي الوللي ؿاهل هدوَػِ پيچيذُ اي اص وٌَاًؼيَى ّاي تيي الوللي اػت وِ خْت ًظام هٌذ ًوَدى سٍيِ ّاي هختلف خوال ،هَافمتٌاهاِ
ّاي هٌغمِ اي ،لَاًيي هلي ٍ ؿشايظ لشاسدادي اػتاًذاسد تْيِ ؿذُ اًذ .دس ًتيدِ ًَع هؼاؤٍليت ٍ هيضاى آى اص يه لشاسداد تِ لشاسداد ديگش ٍ اص يه ًمغِ تِ ًمغِ
ديگش هتفاٍت تَدُ ٍ لاتل پيؾ تيٌي ًوي تاؿذ.
عدم ٍجَد زيرساخت ّاي الزم
تا تَخِ تِ خْاًي ؿذى تداست ٍ تِ تثغ آى خول ٍ ًمل واال ،اًتمال واال اص يه ًمغِ تِ ًمغِ ديگشي اص خْاى اص عشيك خوال تاا وااًتيٌش سٍص تاِ سٍص
سٍاج پيذا وشد .ايي اهش دس تواهي ًماط خْاى تِ يه هيضاى هَسد اػتمثال لشاس ًگشفت ٍلي تؼياسي اص وـاَسّا تاِ ًارااس تاي تاِ اياي تداَل دادًاذ .تؼاياسي اص
وـَسّاي دس خال تَػؼِ دس تذٍ اهش اًمالب واًتيٌش سا تدَلي ّضيٌِ ػاص ٍ پشدزذزِ تلمي وشدًذ .تا هشٍس صهاى ًگشؽ ّا تغييش ًوَد ٍ خول واال تا واًتيٌش تا تَخِ
تِ هضاياي صياد آى هاَسد تَخِ ٍيظُ لشاس گشفت ٍلي ّوچٌاى ّضيٌِ ّاي ػشهايِ گزاسي اٍليِ آى تاال هي تاؿاذ ٍ اياي اهاش دس تؼاياسي اص وـاَسّا ياه ػاهال
تاصداسًذُ تِ خؼاب هي آيذ .اص ػاَي ديگش ػوليات واًتيٌشي هؼتلاضم ًيشٍي اًؼاًي هتخلاق ٍ واسآهاذ هاي تاؿاذ واِ اياي ػاشهايِ ّوچٌااى دس تؼاياسي اص
وـَسّاي دس خال تَػؼِ ٍ يا ووتش تَػؼِ يافتِ ووياب هي تاؿذ .ػالٍُ تش ايي خول ٍ ًمل واًتيٌشي هؼتلضم تٌاادسي هدْاض ،ساُ آّاي ٍ خاادُ واسآهاذ ٍ پَياا ،
لَاًيي خاهغ ٍ همشسات واسگشي هذٍى هي تاؿذ وِ ػوَهاً رٌيي ػاختاسّايي دس تؼذاد صيادي اص وـَسّاي دس خال تَػؼِ فشاّن ًوي تاؿذ.
ساختار تبادل اطالعات
هاااًٌذ اًمالب واًتيٌش دس رٌذ دّاِ اخيش ،تىٌَلَطي تثادل اعالػات ٍ تشلشاسي استثاعات

11

اهشٍصُ سٍيِ ّاي تداسي ٍ خول ٍ ًمال تايي الوللاي سا تاِ

كَست تؼياس گؼتشدُ اي تغييش دادُ اػت .اتضاسّاي الىتشًٍيىي تشلشاسي استثاعات ٍ تثادل اعالػات اهشٍصُ تِ ووه تداست آهذُ ٍ دس هتي لشاسدادّا ًيض ٍاسد ؿذُ
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اػت تا اص ايي عشيك تتَاى دس عَل هذت ػفش واال تِ لدظِ اص ٍضؼيت واال دس ّش ًمغِ اص هؼيش هغلغ ؿذ .خول وٌٌذگاى واال ٍ ًيض تداس اهشٍص اص اياي اتاضاس تاِ
ؿىل تؼياس واسآهذي دس دسٍى خَد ٍ ًيض تيي خَد ٍ ديگش هتؼاهليي تْشُ هي تشًذ .هتأػفاًِ تؼياسي اص وـَسّاي دس خال تَػؼِ دس ايي صهيٌِ ًيض ػمة ّؼتٌذ رشا
وِ ايي تىٌَلَطي ّا هؼت لضم ػشهايِ گزاسي لاتل هالخظِ اي تش تدْيضات ،لَاًيي ٍ همشسات هليً ،يشٍي اًؼاًي واسآهذ ٍ ايداد هشاوض هشتَعِ هي تاؿذ.
اهٌيت ٍ ايوٌي كاال
دس خول ٍ ًمل تيي الوللي ،خشاتىاسي ،دصدي ،خؼاست ،ػَاًح ٍ  ًِ ...تٌْا ّضيٌِ ّاي هؼتمين سا تااال تاشدُ
تلىِ هضيت ّاي سلاتتي د س تداست سا واّؾ هي دّذ .خغشات ايوٌاي ٍ اهٌيتاي دس رٌايي هؼايشّاي تدااسي تؼاياس
تاالػت تِ ٍيظُ دس تٌادس وِ ًماط تاللي رٌذ سٍيِ هختلف خول تا ٍيظگي ّاي خاف خَد هي تاؿذ .اياي ػَاهال تاِ
ّوشاُ ػاختاس خمَلي ضؼيف دس وٌتشل رٌيي خغشاتي ػَاهل ػوذُ تاصداسًذُ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي هي تاؿٌذ واِ دس
آى اًتظاس هي سٍد يه ٍاػغِ خول اص ًمغِ آزاصيي اًتمال واال تا هملذ ًْايي تواهي هؼؤٍليت ّاي خماَلي وااس سا
تؼْذُ تگيشد.
ساير چالص ّا
راالؾ ّااي هتؼذد ديگشي ًيض ٍخَد داسد وِ تِ كاَست خالكِ ٍ فْشػت ٍاس تِ ؿاشج ريل لاتل روش هي تاؿٌذ:
 صهاى صياد هاًذگاسي واال ٍ واًتيٌش رِ دس تٌادس ٍ رِ دس هشص خـىي وـَسّا (دس ًتيدِ اسصياتي ّاي گوشوي) ،تثادل تا تأخيش ٍ وٌذ اػٌاد ،تأخيش ًاؿي اص
تغييش سٍيِ ّاي خول ،تأخيشات ػولياتي ٍ...
 تشافيه دس هثادي هٌتْي تِ تٌادس دس ًتيدِ تشافيه ػولياتي واال دس تٌادس هاًٌذ خاتدايي واًتيٌش ،اػتشيپ ،اػتافيٌگ ،اسصياتي گوشوي ٍ...
 اتلاااالت ضؼيف سيل ٍ خادُ تِ تٌادس وِ دس ًْايت هٌدش تِ خاتدايي ّاي زيشضشٍسي واال دس تٌادس هي گشدد.
 ػذم ّواٌّگي تيي سيل ٍ خادُ دس ٌّگام تخليِ/تاسگيشي واال دس تٌادس
 هَاًغ لاًًَي ٍ خمَلي دس هشصّا ٍ پؼىشاًِ ّا خْت خشياى آصاد واهيَى ّا ٍ واالّا
 سٍيِ ّاي پش ّضيٌِ ٍ ًاواسآهذ اًتمال ٍ خاتدايي واًتيٌش ٍ يا واال تيي ايؼتگاّْاي ساُ آّي
ً ثَد يه ػٌذ ٍاخذ تشاي خول ٍ ًمل واال تِ كَست خول ٍ ًمل اص هثذأ اٍليِ تِ هملذ ًْايي وِ رٌذ سٍيِ خول سا دس خَد خاي دّذ .
 ػذم ٍخَد يه ًظام تؼ شفِ اي هٌاػة دس خول ٍ ًمل سيلي وِ ػثة ؿذُ اػت وِ سزثت تِ ديگش سٍيِ ّاي ًاواسآهذتش تِ ػٌَاى خايگضيي تيـتش گشدد.
ًتيجِ گيري
دس اياي همالِ ضواي اسائِ تؼشيف اص خوال ٍ ًمال رٌذٍخْيً ،وًَِ ّايي اص تشويثات رٌذيي سٍؽ دس خول ٍ ًمل رٌذٍخْي ًيض روش گشديذ واِ هاَاسد
رو شؿذُ تٌْا ًوًَِ ّايي اص آى تَد وِ دس ػول تؼياسي تشويثات ديگاش ٍ واسآهاذتاش ًيض تؼتِ تِ هؼيش خول ٍ ًملً ،ماط اًتمال واال ٍ فشاّن تَدى صيشػاخت ّاا
ٍخَد داسد .اهشٍصُ صيشػاخت ّاي خذيذي ًيض تْيِ ٍ خْت تؼْيل فشآيٌذ خول واال تِ هَسد تْشُ تشداسي لاشاس گشفتِ اػت واِ اص خولاِ آى پال اسسػااًذ 12تايي
داًواسن ٍ ػَئذ يا واًال تيي فشاًؼِ ٍ اًگليغ.
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الثتِ دس صًديشُ خول ٍ ًمل رٌذٍخْي هـىالت هتؼذدي ًيض ٍخَد داسد وِ اص خولِ آًْا ًثَدى ػاختاس خمَلي هٌاػة ،ووثاَد صيشػااخت ّااي واسآهاذ ،ػااختاس
ضؼيف تثادل اعالػات ،خغشات خؼاست ٍ دصدي واال ٍ ًيض ّضيٌِ ّاي هشتَط تِ خول ٍ ًمل تشويثي اػت وِ الصم اػت خاهؼِ خْاًي ساّىاسّاي واسآهذتشي سا
تشاي تشعشه وشدى آًْا فشاّن آٍسد.

