
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 

 

 

 دانشکده مهندسی دریا

 

 پايان نامه کارشناسي ارشد

 حمل و نقل درياييگرايش  -رشته دريانوردی

 

 : عنوان

 راهکار های دريافت غرامت بابت آلودگي نفتي از نفتکش ها در آب های ايران

 

 :استاد راهنما

 پارسا سجادیجعفر  سیددکتر

 :استاد مشاور

 مرتضي نجفي اسفاددکتر 

 :تحقيق و نگارش

 مجید تزم

1931 



چکیده

آلودگی های نفتی ناشی از نفتکش ها همواره یکی از عوارض اصلی حمل و نقل دریایی بوده که توانسته آسيب 

به دو پروتکل  در همين راستا جمهوری اسالمی ایران نيزکشور . هایی جدی به محيط زیست دریایی وارد کند

CLC 92  وFUND 92  آنها به عنوان چهارچوب نظام جدید جبران خسارت آلودگی نفتی پيوسته و

از . برای ایران الزم االجرا شده اند 1933و  1931این دو پروتکل به ترتيب در سال های  .است تصویب نمودهرا

م بين المللی جبران خسارت آلودگی نفتی نفتکش ها تا بحال شکایت یا ادعایی از طرف زمان ورود ایران به رژی

به نظر می ارائه نگشته، از این رو ( IOPC FUND)ایران به صندوق بين المللی جبران خسارت آلودگی نفتی 

ساختها و  جبران خسارت آلودگی نفتی ، برای آماده کردن زیر رژیمبودن ایران در  جدیدرسد با توجه به 

نشت نفت  حهساختارهای اجرایی مرتبط در جهت دریافت غرامت آلودگی در صورت وقوع احتمالی یک سان

 .تمهيداتی اندیشيده و به کار بسته شوندبایستی ، گ از نفتکش هابزر

 پس از بررسی "راهکار های دریافت غرامت آلودگی نفتی از نفتکش ها در آبهای ایران "با عنوان این تحقيق

جفت شده و   Tهایی را شناسایی نموده، با استفاده از تکنيک های آماریوصيفی رژیم جبران خسارت ، راهکارت

T  هریک اولویت  تاثير تک نمونه ای از لحاظ تاثير گذار بودن بر غرامت دریافتی سنجيده و آنها را با توجه به

 .بندی می نماید

می دهد که بين راهکار های اخذ غرامت  و غرامت دریافتی ارتباط منطقی وجود داشته نتایج این تحقيق نشان 

ها، غرامت دریافتی بابت آلودگی نفتی ناشی از نفتکش ها را راهکارو می توان با ایجاد، ارتقاء یا بهبود این 

و  آلودگی نزدیک شدهبه هزینه های تحميلی  شده،هر چه بيشتر واقعی غرامت دریافتی   ، در نتيجهافزایش داد

، کسب و کارت وارده به محيط زیست، سازمانها و نهاد های دولتی و خصوصی، بنگاه های ابخشی از خسار

 . اقتصاد، جامعه و دیگر هزینه های مرتبط را جبران کند

  ،  شکايت29آلودگي نفتي،  نفتکش،  پروتکل های :  کلمات کلیدی
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