
 

 

 بسن اهلل الرحوي الرحین

 

 

 هَيَع :ذياض ترلف اظ قطٌ نفت
 

    ًَيؿٌسُ : ّازي تْعازي
 

 تهیِ کٌٌدُ:بهٌام اسدی

 داًشجَی هقطع کارشٌاسی ارشد گرایش

 حقَق خصَصی داًشکدُ تحصیالت تکویلی 
 حقَقی در توام هقاطعٍ جسٍات هدیر سایت جاهع کتب ٍ هقاالت 

 1931زهستاى 
 

www.ghanonyar.ir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

http://www.ghanonyar.ir/
http://www.ghanonyar.ir/


 

 

  :همسهِ

زض ايي همالِ ؾؼی قسُ اؾت يوي تؼطيف ذياض ٍ قطٌ نفت تِ تؼطيف ٍ تطضؾی ّوِ راًثِ ذياض ترلف اظ قطٌ 

نفت پطزاذتِ قَز.ٍ زض اذط ذياض هصوَض ضا تا تؼسازي اظ ذياضات همايؿِ قسُ اؾت تا تفاٍت ذياض ترلف اظ قطٌ 

      .نفت تا اًْا هكرم قَز

    فهل اٍل :قطٌ چيؿت؟

 ترف اٍل: قطٌ چيؿت؟ 

آهسُ قطٌٍ قطٌ زض لغت تِ هؼٌاي العام تِ چيعي     -1ضارغ تِ تؼطيف قطٌ تؼاضيف هتؼسزي اضايِ قسُ اؾت: 

ٍ زض انُالح قطٌ زض هؼٌا قؼط تِ واض ضفتِ اؾت.)ؾيس هْسي قْيسي   روغ قطٌ ٍ قطايٍ روغ قطيٍ اؾت.

17.قطٌٍ يوي ػمس. ل  ) 

زض انُالح ازتی، قطٌ ػثاضت اؾت اظ رولِ ًرؿت اظ هَيَع زٍ رولِ قطَيِ اؾت وِ رولِ زٍم، رعا     -2

  .ًاهيسُ هيكَز

  -4لی ػثاضت اؾت اظ تؼْس هؿتمين يا غيط هؿتمين هطتثٍ تِ ػمس هكطٌٍ اؾت. قطٌ زضهؼٌا ترههی حمَ    -3

تَافمی اؾت وِ تطحؿة َثيؼت ذال هَيَع اى يا تطايی َطفيي زض قواض تَاتغ ػمس زيگطي زضاهسُ اؾت وِ 

ِ اًس تا ًام هيتَاًس تِ ػٌَاى لطاضزاز هؿتمل هَضز تَافك تاقس ٍلی زٍ َطف تِ هالحظاتی اى ضا تاتغ ػمس زيگط ؾاذت

1قطٌ تط اى ًْازُ قَز] ] 

[ اظ ّويي اهط تطاي احثات العام اٍض تَزى قطٌٍ 2يىی اظ هؼاًی قطٌ العام ٍ التعام اؾت ٍتؼًی اظ فميْاى ]  -5 

 اتتسايی اؾتفازُ وطزُ اًس ٍلی التعام رساگاًِ ذَز ػمسي هؿتمل اؾت ًِ تثؼی 

قی زيگط زذالت زاضز تِ ََضي وِ اظ ػسم اى قی الظم ايس  زض انُالح فلؿفِ قطٌ اهطي اؾت وِ زض ايزاز  -6

[. ترف زٍم: اًَاع قطٌ لاًَى هسًی ايطاى قطٌٍ يوي ػمس ضا ؾِ لؿن 3ٍلی اظ ٍرَز اى قی الظم ًوی ايس]

لاًَى هسًی 234هؼطفی وطز )هازُ  )  

قطٌ ًتيزِ     -3قطٌ فؼل      -2قطٌ نفت      -1     

 ترف ؾَم:الؿام قطٌ همساض 

طٌ همساض زض هَضز هؼاهلِ يىی اظ ايي ؾِ لؿن اؾتق .  

)ٍنف هَضز هؼاهلِ ٍ ترلف اظ آى ؾثة هيكَز وِ هكطٌٍ لِ ذياض فؿد پيسا وٌس      -1 ق م 355هازُ  )  

ق ث )لاًَى حثت 149هَيَع هثازلِ اؾت ٍ ًوايٌسُ هيعاى تؼْس تِ ػَو )هازُ      -2 )  



 

 

[ 4ق م(] 384هَيَع هؼاهلِ ٍ تِ اػتثاض زيگط ٍنف پيَؾتگی آى )هازُ  ّط زٍ چْطُ ضا زاضز: تِ اػتثاضي     -3

فطيی ضا پيف تيٌی هيىٌس وِ هثيغ هزوَػِ اي اؾت لاتل اًحالل وِ هيعاى حوي زض تطاتطّط رعء آى  384هازُ 

ي ول ًاظط تِ هَضزي اؾت وِ هؼاهلِ ول تزعيِ ًاپصيط اؾت حوي زض تطاتط اي 355هزوَػِ هؼيي قسُ تط ػىؽ هازُ 

لطاض هی گيطز ٍ همساض ٍنف آى ول اؾت. ٍلی فطو قايغ زيگطي ضا هی تَاى ًام تطز وِ تِ تٌاؾة ارعاي تطوية 

هَضز هؼاهلِ ػيي ذاضری اؾت  .قسُ هؼيي هيكَز. فطو وٌين لُؼِ ظهيٌی هحهَض ٍ تا اتؼاز هؼيي فطٍذتِ هيكَز

ی تْاي ظهيي تِ تٌاؾة همساض هتط هطتغ آى وِ هزوَع آى زض هحسٍزُ ذال هَيَع زاز ٍؾتس لطاض هيگيطز ٍل

هؼيي هی قَز ًِ تِ ََض همَُع ٍ قطٌ هثاحج ًواياًگط هيعاى آى تْا اؾت. زضايي فطو اگط ظهيي ووتط اظ همساض 

هؼيي زضآيس ذطيساض حك فؿد ًساضز چطا وِ ٍنف هٌظَض تا اتؼاز هؼيي قسُ ًِ تا همساض. ٍلی هی تَاًس تِ ّواى 

هؿاحت زاضز اظ تْا هَضز تطافی تىاّس ٍ ّن چٌيي اگط ظهيي ظيازتط تاقس ًوی تَاى ازػا وطز تٌاؾة وِ ظهيي وؿط

وِ زضتاضُ آى هؼاهلِ اًزام قسُ ٍ ظياز هال هايغ اؾت ظيطا توام ظهيي هحهَض تا اتؼاز هؼيي فطٍذتِ قسُ اؾت پؽ 

حوي هحاؾثِ قسُ ٍ ذطيساض تايس آى ضا تايس پصيطفت وِ تْاي تركی اظ ظهيي هَضز هؼاهلِ تط هثٌاي تطافی زض تؼييي 

 .تپطزاظز

ًؿثت تِ هلىی وِ تا هؿاحت هؼيي هَضز هؼاهلِ لطاض گطفتِ »لاًَى حثت فطو اذيط ضا پيف تيٌی هی وٌس  149هازُ 

تاقس ٍ تؼساً هؼلَم قَز ايافِ هؿاحت زاضز شيٌفغ هی تَاًس ايافی ضا تط اؾاؼ اضظـ هٌسضد زض اٍليي ؾٌس اًتمال 

عيٌِ ّاي لاًًَی هؼاهلِ تِ نٌسٍق حثت تَظيغ ٍ تماياي انالح ؾٌس ذَز ضا تٌوايس ٍ ايي لاػسُ تايس زض ٍ ؾايط ّ

هؼاهالت هكاتِ ًيع ضػايت وطز. هخال زيگط. زؾت تٌس َال تِ هخمالی زُ ّعاض ضيال فطٍذتِ هی قَز ٍ زض ايي هؼاهلِ 

كتطن لطاض هيگيطز ٍ زض ػيي حال تْاي زؾت تٌس زؾت تٌس تِ ػٌَاى ػيي ذاضری ٍ ول تزعيِ ًاپصيط هَيَع لهس ه

تِ تٌاؾة همساض َالي آى هؼيي هی گطزز. همساض َالي زؾت تٌس زض هَاضز هتؼاضف ٍنف هَضز هؼاهلِ ًيؿت پؽ 

اگط همساض َالي آى ووتط تاقس ذطيساض حك فؿد ًساضز ٍ تٌْا هی تَاًس اظ حوي تىاّس )هگط ايٌىِ قطٌ هرالف قسُ 

ياز تَزى ًيع ًوی تَاى ازػا وطز وِ ظيازُ هال تايغ اؾت ظيطا ّوِ زؾت تٌس فطٍذتِ ٍ تٌْا تركی زض هَضز ظ (تاقس

ق ث فطو پيف تيٌی  149تٌاتطايي هازُ   اظ حوي ضا وِ زض تْاي زؾت تٌس هٌظَض قسُ اؾت هی تَاًس هُالثِ وٌس.

تؼاضو ًساضز تا تَ ّن فؿد لاًَى هسًی ق م هَيَع حىن لطاض زازُ ٍ تا آًْا  384ٍ  355قسُ اي ضا زض وٌاض هازُ 

   .تطٍز

 ترف چْاضم:اضتثاٌ قطٌ تا ػمس 

قطٌ هاّيت اػتثاضي هؿتمل ًساضز تلىِ هاّيتی ٍاتؿتِ تِ ػمس زاضز تِ ّويي رْت ٍيؼيت حمَلی آى اؾاؾاً ٍاتؿتِ 

ؿتگی تِ ػمس تِ ػمس هكطٌٍ اؾت ٍ افعٍى تط قطايُی وِ ذَز تطاي نحت ٍ اػتثاض حمَلی زاضز اظ رْت ٍات

5هكطٌٍ ًيع ٍرَز ٍ ػسم قطاتٍ نحت ٍ اػتثاض ػمس زض قطايٍ تأحيط ًساضز] ]. 

اظ ًتايذ زيگط تاتؼيت قطٌ تِ ػمس ايي اؾت وِ زضنَضتی وِ ػمس هكطٌٍ يىی اظ قطايٍ نحت ذَز ضا زاضا ًثاقس ٍ 

رَز ػمس اؾت ٍ هوىي ًيؿت چَى قطٌ هتىی تِ ٍ .اظ اغاظ تاَل تاقس ػمس تاَل ٍ قطٌ ًيع تِ تثغ آى تاَل اؾت

انل ٍرَز حمَلی ًساقتِ تاقس ٍلی فطع آى زاضاي ّؿتی حمَلی تاقس. اها ػىؽ هَضز تاال هوىي اؾت هحمك 

قَز تؼًی قطٌ تاَل تاقس اها ػمس هكطٌٍ تِ آى قطٌ نحيح اؾت ظيطا ػمس هتىی تِ قطٌ ًيؿت تلىِ هؿتميواً تِ 



 

 

مس ٍ قطٌ ًؿثت تِ قطايٍ اؾاؾی ػمس تايس پصيطفت وِ حالت ٍرَز ٍ [. زضهَضز اضتثاٌ ػ6اًكاي ذَز ٍاتؿتِ اؾت]

ػسم لهس ٍ ضيا ٍ اّليت زض ػمس ٍ قطٌ يىؿاى اؾت اها زض هَضز قطٌ هؼلَم ٍ هؼيي تَزى هَيَع ٍ ًيع قطٌ 

  .هكطٍػيت رْت هؼاهل، زليلی تط لعٍم هؼلَم تَزى تفهيلی قطٌ ٍ هكطٍع تَزى رْت قطٌ ٍرَز ًساضز

قطايٍ نحت قطٌ هٌسضد يوي ػمسترف پٌزن:     

تطاي ايٌىِ قطٌ يوي ػمس نحيح تاقس تايس قطايُی ٍرَز زاقتِ تاقس هَرَز ًثَزى تطذی اظ ايي قطايٍ نطفاً 

ؾثة تُالى قطٌ هی قَز ٍ تحمك ًيافتي تطذی زيگط اظ قطايٍ تُالى ػمس هكطٌٍ ٍ قطٌ ضا تِ ّوطاُ ذَاّس 

يٍ نحت قطٌ يىی زاًؿت تطذی اظ قطايٍ نحت ػمس ضا ًوی تَاى زاقت قطايٍ نحت ػمس ضا ًوی تَاى تا قطا

قطٌ نحت قطٌ زاًؿت يؼٌی قطٌ فالس آى قطايٍ ضا ًوی تَاى تاَل هؼطفی وطز هخل هؼلَم تَزى تفهيلی هَضز 

[ هخالً زض ػمس اراضُ تط هؿتأرطُ تاؽ قطٌ قَز وِ تِ راي 7قطٌ وِ زليلی تط لعٍم آى زض قطٌ ٍرَز ًساضز]

قسُ زض هست اراضُ اقزاض رسيس تىاضز وِ زض ايٌزا تفهيالً هؼلَم ًيؿت چِ ذؿاضت ٍ ًمهی تط ػيي  اقزاض ذكه

هؿتأرط ػاضو ذَاّس قس چِ همساض اظ اقزاض زض آيٌسُ ذكه هی قَز وِ ايي قطٌٍ ضا ًوی تَاى تِ ػلت هؼلَم 

تٌثاٌ وطز وِ اگط رْت قطٌ ًثَزى تفهيی هَضز آى تاَل تلمی وطز ٍ ّن چٌيي اظ همطضات هطتٌَ ًوی تَاى اؾ

ظيطا ػسم هكطٍػيت رْت هؼاهلِ ػمس ضا تاَل هی وٌس ٍ   ًاهكطٍع تاقس ٍ ايي رْت تهطيح قَز قطٌ تاَل اؾت

8زليلی تط تؿطي ايي حىن تِ رْت ًاهكطٍع قطٌ ٍرَز ًساضز] ]. 

اًس ٍلی هثُل ًيؿتٌس ترف قكن: قطٍَی وِ تاَل  

يىی قطايُی وِ فمساى آى هٌحهطاً قطٌ »ضا تايس تِ زٍ گطٍُ تمؿين وطز  تا تَرِ تِ هُالة تاال قطايٍ نحت قطٌ

ضا تاَل هيىٌس ٍ زيگطي قطايُی وِ ػسم تحمك آى ػمس ٍ زض ًتيزِ قطٌ ضا تاَل هی وٌس. اؾتمالل ػمس ًؿثت تِ 

قطٌ فاؾس  قطٌ ٍ ٍاتؿتگی قطٌ تِ ػمس، زضاًكاء ًواياًگط ايي اؾت وِ انَالً فؿاز قطٌ تِ ػمس ؾطايت ًويىٌس ٍ

ػمس ضا فاؾس ًوی وٌس ايي ٍيؼيت هُاتك تا لاػسُ ٍ انل اؾت ظيطا ازاهِ اػتثاض ػمس ٍاتؿتِ تِ قطٌ ًيؿت. زض هازُ 

اًس اظق.م ؾِ قطٌ ضا شوط وطزُ وِ تِ تاَل اًس ٍلی هثُل ػمس ًيؿتٌس وِ ػثاضت 232 :  

 قطَی وِ اًزام آى غيط همسٍض تاقس  -1

يسُ ًثاقسقطَی وِ زض آى ًفغ ٍ فا -2  

 .قطَی وِ ًاهكطٍع اؾت -3

زض فمِ قطٌٍ زيگطي ًيع تِ قطايٍ نحت قطٌ ػمس ايافِ گطزيسُ وِ ياتاظگكت تِ آى تِ ّويي قطٌٍ ؾِ گاًِ 

 .اؾت يا قطٌ تَزى آى هٌتفی اؾت

همسٍض تَزى  -1قيد اًهاضي زض هىاؾة ّكت قطٌ ضا اظ قطايٍ نحت قطٌ يوي ػمس زاًؿتِ:   -3رايع تَزى  -2

ذالف همتًاض ػمس ًثَزى  -5هرالف ًثَزى تا وتاب ؾٌت  -4فايسُ زاقتي  ػسم ؾطايت رْل تِ آى ًؿثت تِ  -6

ترف     هَضز التعام زضػمس تَزى ًِ زض ذاضد اظ ػمس ضا تٌاي ػمس تط آى.  -8هؿتلعم هحال ًثَزى  -7ػَو ػمس 



 

 

ض هی زاضز وِ قطٌٍ هفهل شيل تاَل ٍ ٍهَرة تُالى : همط233ّفتن: قطٍَی وِ تاَل اًس ٍ هثُل ػمس هازُ 

 :ػمس اؾت

 قطٌ ذالف همتًاي ػمس -1

قطٌ هزَْلی وِ رْل تِ آى هَرة رْل تِ ػَييي اؾت ايي قطٌٍ، قطٍَی اؾتخٌايی ٍ احط آى ًؿثت تِ ػمس،  -2

ت تٌاتطايي ػلی هرالف تا لاػسُ اؾت ظيطا قطٌ هاّيت اػتثاضي هؿتمل ًساضز ٍ ٍرَز آى قىی تِ ٍرَز ػمس اؾ

االنَل تُالى قطٌ زض ػمس هؿؤٍليت اها ّط گًَِ قطٌ تا هاّيت يا يىی اظ اضواى آى تؼاضو زاقتِ تاقس ٍ آى ضا 

 .اظ تيي تثطز ػمس ضا تاَل هی ؾاظز

قطٌ تِ ػٌَاى يه هاّيت اػتثاضي تا اضازُ اًكايی   تثؼيت قطٌ اظ ػمس زض هطحلِ اًكاء ٍ ازاهِ اػتثاضي حمَلی: 

ي تِ ٍرَز هی آيس، ّط چٌس وِ تحمك آى هاًٌس ػمس، لهس اًكاي َطفيي الظم اؾت ٍ ّط گاُ زض اضازُ يىی اظ َطفي

زٍ َطف ػمس هكطٌٍ زضلهس زيگط ػمس تَزى قطٌ اًكاء قَز ًِ تٌْا قطٌ تِ ػلت فمساى لهس تاَل اؾت تلىِ ػمس 

مس هكطٌٍ ًيؿت تِ ايي رْت زاهٌِ لهس ًيع تِ لحاِ اذتالف زضهمهَز َطفيي هٌتفی اؾت. ٍرَز قطٌ رسا اظ ػ

اًكاي ػمس، تِ قطٌ ًيع تِ ََض يوٌی گؿتطـ هی ياتس. ٍ ّن چٌيي تفىيه ٍ توايع زضحطوت اضازُ تيي ػمس ٍ قطٌ 

يوي آى تحمك ًوی پصيطز تا تحج لعٍم يا ػسم لعٍم ٍرَز لهس اًكاء ًؿثت تِ قطٌ يوي ػمس ظهيٌِ َطح زاقتِ 

ًؿثت تِ قطٌ ًيع تايس گفت وِ زض نَضت تؼلك ضيا تِ ػمس هكطٌٍ، ًؿثت تِ قطٌ ًيع  تاقس. زض هَضز ضياي َطفيي

ضيا تِ تثؼيت اظ ػمس هحمك هيگطزز ٍلی اگط ًؿثت تِ قطٌ ضيا ًثاقس ػمس هكطٌٍ ًيع ػٌَاى هميس ٍ ليس، هتؼلك 

هٌسضد زضآى فالس  ضيا ًيؿت يؼٌی غيط ًافص تٌاتطايي ًوی تَاى تهَض وطز وِ ػمس هكطٌٍ ًافص ًيؿت ٍلی قطٌ

اّليت  -تاقس ّوچٌاًىِ ًوی تَاى پصيطفت وِ قطٌ ًافص ٍ ػمس هكطٌٍ غيط ًافص تاقس. ٍيؼيت تاال زض هَضز قطٌ

َطفيي ػمس ًيع حاتت اؾت. يؼٌی اگط َطفيي تطاي ػمس اّليت زاقتِ تاقٌس تطاي قطٌ ًيع اّليت زاضًس ٍ تالؼىؽ. 

ِ ػمس اؾت ٍ ًوی تَاى تطاي قطٌ ٍرَز حمَق هؿتمل اظ ػمس تهَض ّن چٌاًىِ زض هطحلِ پيسايف، قطٌ ٍاتؿتِ ت

9وطز زض ازاهِ حيات حمَلی ًيع ايي ٍاتؿتگی ٍرَز زاضز] ].          

 فهل زٍم: قطٌ نفت

 ترف اٍل: قطٌ نفت چيؿت؟ 

تا قطٌ نفت ػثاضت اؾت اظ قطٌ هطتٌَ تِ نفتی اظاٍناف هَضز هؼاهلِ. ايي نفت هوىي اؾت وِ اظ نفات هطتثٍ 

چگًَگی هَضز هؼاهلِ تاقس، هاًٌس هؿُح تَزى ظهيي ضًگ اتَهثيل ٍ يا هطتٌَ تِ وويت ٍ همساض هَضز هؼاهلِ تاقس 

   .هاًٌس چْاضنسهتط تَزى هؿاحت ظهيي

 ترف زٍم: احىام قطٌ نفت

ف قطٌ نفت هوىي اؾت گاّی هطتٌَ تِ هاّيت هَضز هؼاهلِ تاقس وِ زض تطذی هَاضز هتفاٍت هاَّي هاًٌس ترل

قطٌ نفت هَرة حك فؿد زض تطذی هَاضز زيگط ؾثة تُالى ػمس اؾت )هاٍلغ لن يمهس(. همساض ٍ وويت وِ تِ 

ػٌَاى نفت هَضز هؼاهلِ زض ًظط گطفتِ هی قَز هوىي اؾت زض ػيي حال زاضاي ارعايی تاقس وِ زض تطاتط ارعاء 



 

 

زض تطاتط ارعا حوي لحاِ ًكسُ تاقس. ػَو لطاض هی گيطز. اها هوىي اؾت ارعاي هثيغ زض اضازُ ٍ لهس َطفيي 

تفاٍت هؼاهلِ اي وِ همساض ٍ وويت هَضز آى، نطفاً ٍنف هَضز هؼاهلِ ضا تكىيل هيسّس تا هؼاهلِ اي وِ ارعاي 

هَضز آى زض تطاتط ارعاي حوي لطاض گيطز ايي اؾت وِ زض گًَِ زٍم ذطيساض هی تَاًس ػمس ضا تِ ػلت فمساى نفت 

مس ضا ًگِ زاقتِ ٍ آى لؿوت اظحوي وِ زض تطاتط هيعاى ووثَز هثيغ لطاض گطفتِ هؿتطز وٌس. هعتَض فؿد وٌس يا ايي ػ

لاًَى هسًی ًاظط تِ هَضز هؼاهلِ اي اؾت وِ وويت آى نطفاً ٍنف هَضز هؼاهلِ ضا تكىيل هی زّس ٍ  355هازُ 

11عاي حوي لطاض گيطز]لاًَى هسًی ًاظط تِ هَضز هؼاهلِ اي اؾت وِ ارعاي هَضز آى زض تطاتط ار 384هازُ  ].      

 ترف ؾَم: قطٌ نفت غيط لاتل اؾماٌ 

قطٌ نفت ضا ًويتَاى اؾتماٌ وطز ظيطا اؾماٌ قطٌ يؼٌی اؾماٌ تؼْس ًاقی اظ قطٌ ٍ چَى قطٌ نفت تؼْس ايزاز 

تثطيع [ هخالً اگط فطٍقٌسُ فطـ تگَيس ايي فطـ ضا هی فطٍقن تِ قطٌ ايٌىِ تافت 11ًوی وٌس لاتل اؾماٌ ًيؿت]

تاقس. تؼْسي تط شهِ فطٍقٌسُ ايزاز ًوی قَز ظيطا فطٍقٌسُ هتؼْس ًيؿت واضي اًزام زّس ٍ ّط چِ ّؿت هطتٌَ 

تِ ّواى فطـ هؼيي اؾت حال اگط ذطيساض ترَاّس قطٌ ضا اؾماٌ وٌس چگًَِ ايي اهط هوىي اؾت؟ چِ ايٌىِ اگط 

ماٌ آى هؼٌی ًساضز ٍ اگط هَضز هؼاهلِ فالس هَضز هؼاهلِ ٍنف هكطٌٍ ضا زاضا تاقس وِ قطٌ حانل قسُ ٍ اؾ

تَزُ تاقس وِ هؼلَم هی قَز تحمك قطٌ هوتٌغ تَز ٍ اهطي وِ هوتٌغ اؾت ٍ ٍرَز ًساضز لاتل اؾماٌ   ٍنف هصوَض

ًيؿت اها زض نَضت فمساى ٍنف هكطٌٍ تطاي ذطيساض حك فؿد هؼاهلِ تِ ٍرَز هی آيس وِ انُالحاً تِ آى ترلف 

زقطٌ نفت گفتِ هی قَ ّط چٌس قطٌ نفت لاتل اؾماٌ ًيؿت اها هكطٌٍ لِ هيتَاًس حك فؿد ًاقی اظ ترلف  .

قطٌ نفت ضا اؾماٌ وٌس ٍ تسيْی اؾت وِ اؾماٌ حك فؿد تا اؾماٌ قطٌ تفاٍت زاضز ٍ ّطگع ًوی تَاى اؾماٌ حك 

قطٌ حك فؿری فؿد ًاقی اظ ذياض ترلف اظ قطٌ نفت ضا زض حىن اؾماٌ ذَز قطٌ زاًؿت ظيطا تا لثل اظ ترلف 

تِ ٍرَز ًوی آيس تا لاتل اؾماٌ تاقس زض اهىاى يا ػسم اهىاى اؾماٌ قطٌ نفت زوتط قْيس هی گَيس: زض ػسم 

اهىاى اؾماٌ قطٌ نفت تفاٍتی تيي هثيغ ػيي هؼيي ٍ ولی ٍرَز ًساضز ظيطا هثيغ ولی هٌحهطاً تا تياى اٍناف، 

اض تؿلين قَز ٍ َطفيي ًوی تَاًٌس پؽ اظ ػمس ، ًَع هثيؼی هؼلَم هی قَز ٍ تايس هُاتك آًچِ تَنيف قسُ تِ ذطيس

ضا وِ زض ػمس هَضز لهس لطاض زازُ اًس تغييط زٌّس تٌاتطايي پؽ اظ ػمس، ًَع هثيؼی ضا وِ زض ػمس هَضز لهس لطاض 

هی تَاًس ًَع زازُ اًس تغييط زٌّس تٌاتطايي پؽ اظ ػمس ٍ تَافك تط ايٌىِ هخالً هثيغ ػيي هؼيي تاقس يا ولی ًِ ذطيساض 

12زيگط ضا اظ هثيغ ضا زضذَاؾت وٌس ٍ ًِ فطٍقٌسُ هی تَاًس تيغ زيگطي تؿلين وٌس] ]. 

اها زوتط واتَظياى هؼتمس اؾت قطٌ نفت هطتٌَ تِ ػيي ولی لاتل اؾماٌ اؾت چَى قطٌ تسيي تاظ هی گطزز وِ 

تِ ايي اػتثاض ليس فؼل هكطٌٍ ًيع هتؼْس ًاگعيط اؾت واالي ضا تا آى ٍنف زض اذتياض َطف لطاض زاز تگصاضز پؽ 

13اؾت ٍ هكطٌٍ لِ هی تَاًس اظ آى تگصضز] ]. 

 ترف چْاضم: هَضز هؼاهلِ هَيَع قطٌ نفت 

هَضز هؼاهلِ اي وِ قطٌ وويت يا ويفيت آى، قطٌ نفت ضا تكىيل هيس ّس، ػيي هؼيي يا ولی زض هؼيي اؾت ٍ تياى 

طٌ يوي ػمس ًؿثت ظيطا هٌظَض اظ قطٌ نفت هَضز هؼاهلِ، نفت زض هَضز هؼاهلِ ولی فی العم قطٌ نفت تاتغ ق

هؼاهلِ تِ ٌّگام اًكاي ػمس اؾت. اٍنافی وِ تطاي هَضز هؼاهلِ ولی فی العم تِ   قطٌ ٍرَز نفت هعتَض زض هَضز

ٌّگام ػمس تياى هی قَز، هَيَع قطٌ نفت ًؿثت تلىِ ٍؾيلِ اي تطاي هحسٍز وطزى ولی زض ًَع هؼيي اؾت. تِ 



 

 

اى ػمس تاقس ّويي رْت ّطگاُ فطٍقٌسُ پؽ اظ ػمس، فطزي ضا تِ ذطيساض تؿلين وٌس وِ فالس اٍناف هصوَض ٍ ظه

ذطيساض حك فؿد ًساضز تلىِ تايس آى ضا تِ فطٍقٌسُ تطگطزاًس ٍ فطزي اظ افطاز ًَع ولی وِ زاضاي اٍناف شوط 

14قسُ اؾت ضا اظ فطٍقٌسُ زض ذَاؾت وٌس] ].  

 ترف پٌزن: ظهاى حثَت نفت هَيَع قطٌ تطاي هَضز هؼاهلِ   

ى آيٌسُ قطٌ آيا ايي قطٌ ضا هی تَاى اظ الؿام قطٌ اگط ٍرَز نفتی تطاي هَضز هؼاهلِ زضظهاى گصقتِ يا ظها

نفت تلمی وطز ٍ ٍ احىام قطٌ نفت ضا تطاي آى هحمك زاًؿت؟ هخالً ّط گاُ زض ذطيس ظهيٌی قطٌ قَز وِ ظهيي 

هعتَض زض ظهاى گصقتِ هحل هؿىي اتي ؾيٌا تَزُ اؾت آيا قطٌ ضا هی تَاى اظ الؿام قطٌ نفت زاًؿت وِ زض 

ٍنف ذطيساض حك فؿد زاضز؟ تِ ًظط هی ضؾس وِ هيتَاى قطٌ حثَت نفت ذانی ضا زض ظهاى  نَضت ترلف اظ ايي

گصقتِ ًيع تطاي هَضز هؼاهلِ يىی اظ الؿام قطٌ نفت تلمی وطز. ٍ قطٌ نفت آيٌسُ هاًٌس قطٌ نفت گصقتِ 

هعتَض تِ ػلت  نحيح اؾت. هخالً قطٌ تاضازاض قسى حيَاى هَضز هؼاهلِ پؽ اظ يىؿال آيٌسُ. ًظطيِ تُالى قطٌ

غيط همسٍض تَزى نحيح تِ ًظط ًوی ضؾس ظيطا قطٌ نفت هَضز هؼاهلِ قطٌ فؼل هكطٌٍ ػليِ ًيؿت تا همسض ٍ يا 

تلىِ قطٌ هعتَض قطٌ ٍرَز نفت زض هَضز هؼاهلِ زضظهاى هؼيي تؼييي قسُ تِ  غيط همسٍض تَزى آى هُطح قَز 

 .ٍؾيلِ َطفيي اؾت

ػمس تط ٍنف هَضز هؼاهلِترف قكن: همايؿِ قطٌ نفت ٍ تؼليك   

اگط ػمسي هكطٌٍ تِ نفت زض هَضز ػمس قَز اگط هؼلَم تاقس ايي ٍنف ضا ًساضز هكطٌٍ لِ فمٍ حك فؿد زاضز 

ق م( اها اگط هحمك هاّيت ػمس هؼلك تِ ٍنف قسُ تاقس زض نَضت فمساى ايي ٍنف ػمس هؼلك ّن تِ تثغ آى  335)

  .هٌتفی اؾت

 فهل ؾَم:ذياض 

چيؿت؟ ترف اٍل: ذياض   

ٍاغُ ذياض اؾن ههسض اذتياض يا ههسضي اؾت تِ هؼٌی اذتياض ٍ همهَز اذتياضي اؾت وِ قرم زض فؿد هؼاهلِ زاضز 

لاًَى هسًی تِ پيطٍي اظ فميْاى حاٍي ًظطيِ  .تِ ّويي رْت ّوطاُ تا ولوِ فؿد هی آيس ٍ هی گَيٌس ذياض فؿد

اًٌس ًساضز. زض تطاتط انالح ذياض ٍاغُ ضرَع ًيط تِ واض ػوَهی تطاي اذتياضات اؾت وِ زض لَاًيي ؾايط وكَضّا ه

هی ضٍز ٍ هاّيت ٍ احط ايي زٍ انُالح تا ّن قثاّت ظياز زاضز ّط زٍ ايماع اؾت ّط زٍ تطاي تطّن ظزى يه ػول 

 حمَلی تِ واض هی ضٍز ّط زٍ ًاظط تِ آيٌسُ اؾت ٍ زض گصقتِ احط ًساضز تا ٍرَز ايي زٍ ٍاغُ هتطازف ًيؿتٌس ٍ ّط

15وسام زض هحل ٍيػُ ذَز هَضز اؾتفازُ لطاض هی گيطًس] ]. 

 ترف زٍم: هاّيت ذياض 

ذياض حمی اؾت وِ تِ زٍ َطف ػمس يا يىی اظ آًْا ٍ گاُ تِ قرم حالج اذتياض فؿد ػمس ضا هيسّس. ارطاي ايي حك 

اػات اؾت تط ذالف الالِ ػول حمَلی اؾت وِ تا يه اضازُ اًزام هی قَز ٍ ًياظ تِ لهس اًكاء زاضز ٍ زض ظهطُ ايم



 

 

وِ تا تطايی ٍالغ هی قَز. اضازُ تاٌَی ٍ اقتياق فؿد وٌٌسُ احطي زض ػمس ًساضز. تهوين اٍ تايس اػالم قَز چْطُ 

تيطًٍی ٍ هازي تياتس ٍّط چٌس تِ آگاّی َطف هؼاهلِ ًطؾس. فؿد لطاض زاز ّواًٌس ؾايط اػوال حمَق زض هَضزي 

اظ اًؿاًی آگاُ ٍ َّقياض ؾط تعًسهؤحط اؾت وِ اضازُ ؾالن تاقس ٍ  اقتثاُ اوطاُ هؿتی ٍ تيَْقی اػالى اضازُ ضا تی  .

هحتَا هيىٌس گصقتِ اظ ايٌْا گاُ لَاًيي تَاى تهطف ضا اظ قرم هيگيطز تا اظ زيگطاى حاتت وٌس هاًٌس ٍضقىؿتگی وِ 

هاًٌس حذ احط اضازُ ضا ذٌخی هيىٌستارط زض هاًس، ضا اظ فؼاليت ّاي هالی تاظ هيساضز. ايي گًَِ هَاًغ حمَلی ًيع  . 

 فهل چْاضم:ذياض ترلف اظ قطٌ نفت

 ترف اٍل: ذياض ترلف اظ قطٌ نفت چيؿت؟ 

زض هؼاهلِ ػيي ذاضری هوىي اؾت هتؼوليي نفاتی ضا اظ لحاِ ويفيت يا وويت هَضز هؼاهلِ زض يوي ػمس قطٌ 

لاًًَوسًی وؿی  235ساقتِ تاقس َثك هازُ ًوايٌس.اگط نفت قطٌ قسُ زض يوي ػمس زض هال هَضز هؼاهلِ تحمك ً

وِ قطٌ تِ ًفغ اٍ قسُ اؾت ذياض فؿد ذَاّس زاقت ٍ هی تَاًس هؼاهلِ ضا فؿد وٌس ٍ ػَو ضا هؿتطز وٌس ٍ يا 

هؼاهلِ ضا تِ ّواى ًحَ وِ ٍالغ قسُ اؾت لثَل وٌس تسٍى اًىِ حك هُالثِ تفاٍت ليوت ضا زاقتِ تاقس ظيطا حوي زض 

[.زوتط اهاهی ًيع هی فطهايس زض نَضت ذياض ناحة 16ًوی گيطز تا تا ًثَز اى اظ حوي وخط قَز]هماتل نفات لطاض 

ذياض يا هی تَاًس هؼاهلِ ضا فؿد وٌس ٍ ػَو ضا هؿتطز وٌس ٍ يا هی تَاًس هؼاهلِ ضا تِ ّواى ًحَ لثَل وٌس ٍ ًوی 

اٍناف هثيغ لطاض زازُ ًكسُ اؾت اگطچِ  تَاًس هُالثِ تفاٍت ليوت وٌس ظيطا زض ػمس تيغ همساضي اظ حوي زض هماتل

17هَرة پطزاذت ايافِ قَز] ].  

 ترف زٍم:هثٌاي ذياض ترلف اظ قطٌ نفت چيؿت؟

تِ شّي   پؽ اظ ايي ؾؤال (ٍرَز ذياض زض لطاضزازّاي الظم چْطُ اؾتخٌايی زاضز. )هرالف انل لعٍم لطاضزازّا

لثِ زاضز؟ چطا ػمس هؤوس تعلعل هی ياتس ٍ اذتياض تِ راي هی ضؾس وِ چِ ػاهلی تاػج اؾتخٌاء قسُ ٍ تط لعٍم ػمس غ

     -1گطٍُ تمؿين هی قًَس:  2العام هی ًكيٌس؟ زض پاؾد تِ ايي ؾؤال چٌس تَريِ گًَاگَى ػٌَاى قسُ وِ تِ 

 .ًظطّايی وِ ذياض فؿد ضا تط پايِ حىَهت اضازُ ٍ هفاز تطاذی تَريِ وٌس

يطض ًاضٍ اٍ ارطاي ػسالت ارتواػی زض لطاض هيساًسًظطّايی وِ هثٌاي ذياض رثطاى      -2 .  

ًظط اٍل: ّوِ ذياضّا فؿد زض ػمس الظم تِ ذَاؾت نطيح يا يوٌی زٍ َطف لطاض زاز تاظ هيگطزز ٍ حاوويت اضازُ 

هثٌاي ٍالؼی التعام تِ ػمس ٍ حسٍز آى اؾت. لَاًيي زضتاضُ قواض ذياضّا ٍ آحاض ّط وسام احىاهی زاضز ٍلی آى ّا 

ُ تفؿيطي ٍ تىويلی زاضًس تِ ّويي رْت زٍ َطف هی تَاًٌس تِ تطافی تط للوطٍ اذتياض لاًًَی ذَز زض فؿد چْط

ق م 448ػمس تيفعايٌس يا تىاٌّس ٍ يا حتی ؾمٌَ ّوِ ذياضات ضا زض ػمس قطٌ وٌٌس )هازُ  ايي هَضز ًكاًِ ّايی اظ  (

اى ؾمٌَ ٍ اًتمال ذياض وِ زليل حىَهت اضازُ آى تأييس ايي ًظط زض لاًَى هسًی تِ چكن هيرَزض. گصقتِ اظ اهى

َطف زقَضا  2اؾت زض پاضُ اي اظ ذياضّا احىاهی زيسُ هی قَز وِ تَريِ آًْا رع تط پايِ اضازُ نطيح يا يوٌی 

اؾت. تطاي هخال چطا ذياض ػية زض نَضتی ايزاز هی قَز وِ ػية اظ ًظط آًْا ذطيساض پَقيسُ هاًسُ تاقس؟ آيا 

ليل اؾت وِ تٌْا زض ايي فطو هيتَاى ٍرَز قطٌ يوٌی تِ ؾالهت هثيغ ضا تِ زٍ َطف ًؿثتساز؟ )هازُ رعء تِ ايي ز



 

 

ق م( ٍ ايطاز هْوی وِ تط ايي هَاضز اؾت زض ايي ًىتِ ذالنِ هی قَز وِ اگط ؾالهت واال ٍ تطاتط ضز ٍ ػَو ٍ  423

ًالس ٍ يا   ضيا ضا اظ آغاظ تی احط ؾاظز ٍ ػمس غيطهاًس ايي قطايٍ ٍ اٍناف پايِ ٍ ليس تطافی تاقس تايس ترلف اظآًْا 

تاَل تاقس زض حالی وِ ذياض اهىاى فؿد ػمس ًؿثت تِ آيٌسُ اؾت. ٍ آًچِ هَضز لثَل ّوگاى اؾت ايٌىِ هتىی 

ؾاذتي ذياض فؿد تط ػية اضازُ تغييطي فطاگيط ًيؿت ٍ قاهل ّوِ الؿام ذياض ًوی قَز ٍ تِ ٍيػُ وِ ؾثة پاضُ اي 

ؼس اظ ػمس حازث هی قَز ٍ ًوی تَاًس ػية تطافی پيف اظ آى تاقس هخل ذياض تأذيط يا تفليؽاظ آًْا ت . 

ًظط زٍم: زض تطاتط ًظطّاي گطٍُ ًرؿت وِ ّوِ ون ٍ تيف تِ حاوويت اضازُ اؾتَاض اؾت ٍ چْطُ فطزگطايی زض آى 

گَيس. زض ايي گطٍُ ذياض فؿد  ًواياى، پاضُ اي اظ تؼثيطّا اظ هطظّاي ايي حاوويت ٍ حسٍز ًفَش اضازُ ؾري هی

ًتيزِ تطذَضز العام ًاقی اظ ػمس تا ػسالت ٍ ههالح ارتواػی اؾت. رثطاى يطض ًاضٍا يىی اظ هثاًی ؾٌتی ٍ 

زيطپاي ذياض فؿد اؾت ٍ ؾَء اؾتفازُ اظ ًاتَاًی ٍ رْل َطف لطاضزاز ٍ تطّن ذَضزى تؼازل زٍ ػَو اظ هثاًی 

ايل پيسا وطزُ اًستاظُ اي اؾت وِ ًَيؿٌسگاى تِ آى تو .  

ؾثة هی قَز وِ احىام ػازي ٍ ًرؿتيي راي ذَز ضا تِ حىن حاًَيِ ٍ « اليطض»رثطاى يطض ًاضٍا: ارطاي لاػسُ 

اؾتخٌايی زّس تِ گًَِ اي وِ اظ آى يطض تط ًريعز ٍ ظياًی رثطاى ًكسُ تِ تاض ًياتس. تسيي تطتية ّط را تعاحوی تيي 

ّس رثطاى يطض همسم اؾت وِ اظ آى تِ حىَهت لاػسُ اليطض تؼثيط هی قَز ارطاي ايي لاػسُ ٍ حىن زيگط ضخ ز

يطض ًاضٍا ًاقی  .چٌاًىِ زض همام تعاحن لاػسُ تؿلين هاله ٍ رلَگيطي اظ يطض ّوؿايِ تايس اظ اذتياض هاله واؾت

ضا فؿد وٌس  اظ ػمس تاػج هی قَز وِ حىن لعٍم تطزاقتِ قَز ٍ اذتياض تی را آى ًكيٌس ٍظياى زيسُ تتَاًس ػمس

ًَيؿٌسگاى لاًَى هسًی ًيع هثٌاي پاضُ اي اظ ذياضّا ضا رثطاى يطض َطفی هی زاًٌس وِ تِ اٍ حك فؿد زازُ هی 

زوتط واتَظياى-قَز )زوتطاهاهی ).  

تٌاتطايي زض ايٌىِ رثطاى يطض اًگيعُ لاًًَگصاض زض ٍيغ احىام ترف هْوی اظذياضّا تَزُ اؾت تطزيس ًثايس وطز 

ِ تايس تَرِ وطز اٍالً لاػسُ اليطض ًوی تَاًس ٍرَز ّوِ الؿام ذياض ضا زض لطاضز زاز تَريِ وٌس چطا وِ ًىت 2هٌتْا 

پاضُ اي اظ آًْا تيگاًِ هثتٌی تط زض ذَاؾت َطفيي اؾت هخل ذياض قطٌ ٍ يا اظ ػازات ٍ ضؾَم ارتواػی ٍ 

ا رثطاى. زٍهاً زض هَاضز ارطاي لاػسُ يازگاضّاي تاضيری ٍ يا حىن لاًَى ؾط چكوِ هی گيطز. هخل ذياض هزلؽ ي

اليطض ًيع تطاي تويع ًاضٍا تَزى ظياًی وِ هثٌی ذياض اؾت ًاچاض تايؿتی تِ هفاز تطافی تَرِ وطزُ ٍ اؾتٌاز تِ 

ًتيزِ: ذياضّاي گطزآٍضي قسُ زض لاًَى   يطضي وِ اظ ػمس ًاقی هی گطزز ها ضا تی ًياظ اظ هثاًی زيگط ًوی وٌس. 

اي هكتطن ٍ يگاًِ اي ًيؿت: اذتثاض فؿد هوىي اؾت ًاقی اظ ذَاؾت نطيح يا يوٌی زٍ َطف هسًی زاضاي هثٌ

تاقس يا رثطاى يطض ًاضٍايی وِ اظ ػمس ايزاز هی قَز اًگيعُ لاًَى گصاض زض زازى حك فؿد تِ ظياى زيسُ قَز يا 

هثٌاي ذياضّاي گًَاگَى ايي  ػازات ٍ ضؾَم تاضيری ٍرَز ذياض ضا تَريِ هيىٌس تا ٍرَز ايي اظ اؾتمطاء زضتاضُ

اؾت هگط « اليطض»يا « حىَهت اضازُ»ًتيزِ تسؾت هی آيس وِ هثٌاي انلی ذياض اؾت. تط پايِ غلثِ يىی اظ زٍ انل 

18ايٌىِ هثٌايی زيگط احطاظ تكَز.] ] 

ِ اي اگطهثٌاي ذياض ترلف اظ قطٌ ٍؾيلِ اي تطاي رثطاى يطض تاقس ّط گاُ ظياى ًاقی اظ ترلف اظ قطٌ تِ گًَ

رثطاى ًكَز حك فؿد هثٌاي ذَز ضا اظ زؾت هيسّس. يطض تايس ٌّگام اػوال ذياض هَرَز تاقس ٍ گطًِ هَرثی تطاي 

پيواى قىٌی ٍرَز ًساضز پؽ اگط هَيَع هؼاهلِ زض ظهاى ػمس نفت هكطٌٍ ضا زاضا ًثاقس ٍلی زض ظهاى تؿلين يا 



 

 

ى ضا تياتس حك فؿد اظ تيي هی ضٍز. ٍ اگط هثٌاي ذياض، پيف اظ فؿد ذَز تِ ذَز يا زض احط السام َطف لطاض زاز آ

ترلف ػمس اظ ضيا يا قطٌ يوٌی يا حىَهت اضازُ تاقس هی تَاى گفت ذياض فؿد تط پايِ احتطام تِ اضازُ ٍ ّوطاُ تا 

ػمس تَرَز آهسُ ٍ اوٌَى ًيع وِ تطزيس زض تماي آى ايزاز قسُ اؾت اؾتهحاب هی قَز. ٍ تِ ًظط هی ضؾس وِ 

انلی ذياض ترلف اظ قطٌ حىَهت اضازُ تاقس ظيطا َطفيي تا اضازُ قطَی ضا زض ػمس لطاض هيسٌّس وِ ًثَز  هثٌاي

آى قطٌ تا اضازُ َطفيي ؾاظگاضي ًساضز. ترف ؾَم:ظهاى ايزاز ذياض ترلف اظ قطٌ ظهيٌِ ٍ همتًی ايزاز حك 

ُ تا ػمس اؾت ايي همتًی قطايُی الظم فؿد زض ّوِ ذياضات تا ػمس فطاّن هی آيس ظيطا حىن هطتٌَ تِ ذياض ّوطا

زاضز وِ تثسيل تِ ؾثة واهل قَز. قطايٍ تحمك ٍ ووال ؾثة گاُ زضظهاى اًؼماز لطاض زاز هَرَز اؾت ّط چٌس 

آگاُ اظ آى ًثاقس هخل ذياض ػية گاُ آى قطايٍ تؼس اظ ػمس فطاّن هی آيس ٍ حك ضاتِ ٍرَز  2ناحة ذياض يا ّط 

وي ٍ ذياض تفليؽ تٌاتطايي ذياضات ضا تِ اػتثاض اهاى تحمك ؾثة آًْا تِ زٍ گطٍُ هی تَاى هی آٍضز هخل ذياض تأذيط ح

 .تمؿين وطز

 .ذياضي وِ اظ آغاظ ػمس ٍرَز زاضز ّطچٌس وِ ناحة آى آگاُ ًثاقس      -1

رلف اظ ذياضي وِ هتؼلك تِ ٍرَز قطايُی اؾت وِ تؼس اظ ػمس ٍزض رطياى ارطاي آى ٍالغ هيكَز. ٍ ذياض ت     -2

19ٍ ػسم اهىاى ّزثاض هوتٌغ تحمك پيسا هيىٌس.]  قطٌ زض احط ػسم اًزام قطٌ ]  

 ترف چْاضم: هْلت ارطاي ذياض ترلف اظ قطٌ

ّسف تطلطاضي تيكتط ذياضّا ضفغ يطض يا رثطاى آى اؾت ٍلی اگط ارطاي حك تِ زضاظا وكس ٍ هستْا لطاضزاز ضا    -1

ايزاز يطض هی قَز، پؽ ارطاي ػسالت ايزاب هی وٌس وِ زض تطاتط اػُاي زض حال تعلعل ًگاّساضز، ذَز تاػج 

حك ذياض، اظ ناحة آى ذَاؾتِ قَز وِ زيگطي ضا زض حال تؼليك ًگصاضز ٍ اظ حك تِ ػٌَاى ؾپط زفاع اؾتفازُ وٌس 

ضٍيت يا زض ًِ چَى حطتِ ايطاض لاًَى گصاض ارطاي تؼًی ذياضّا ضا فَضي اػالم وطز. هخالً ذياض ترلف اظ ٍنف ٍ 

تِ فَضي تَزى ذياض تطليؽ  441ذياض ػية ضا فَضي زاًؿتِ ٍ ذياضغثي ضا ًيع فَضي زاًؿتِ ٍ زض هازُ  435هازُ 

تأويس وطزُ الثتِ هٌظَض اظ فَضي تَزى، فَضيت ػطفی اؾت ًِ ايٌىِ ّط زضًگ حك ذياض ٍ اؾماٌ وٌس چٌاًىِ زض 

تكريم هستی وِ تطاي اهىاى اؾتفازُ »ي )ًىاح( هی ذَاًين زض هَضز زؾتِ اي اظ ذياضّاي فَض 1131پاياى هازُ 

ذياض ترلف اظ قطٌ اظ رولِ ذياضاتی اؾت وِ لاًَى تِ فَظيت اى «. ٍ ػازت اؾت  تِ ًظط ػطفی  اظ ذياض الظم تَزُ

اض تهطيح ًىطزُ اؾت ٍ زاضًسُ حك ذياض هی تَاًس اػوال حك ذَز ضا تِ تاذيط اًساظز ٍ ّط ظهاى ترَاّس اذص تِ ذي

21وٌس ظيطا زليلی تط اؾماٌ ذياض زض احط تاذيط هَرَز ًيؿت] ].    

ذياضّايی وِ هْلت ارطاي آى هؼيي اؾت. زض تطاتط ذياضّايی وِ تی زضًگ تايس هَضز اؾتفازُ لطاض گيطز، پاضُ -2  

ّا ػثاضتٌس اي اظ ذياضّا ظطف هست هؼيي لاتل اػوال اؾت ٍ تا گصقت هْلت ذَز تِ ذَز اظ تيي هی ضٍز ايي ذياض

 :اظ

ذياض هزلؽ وِ هْلت آى تا پاياى هزلؽ ػمس اؾت ٍ پؽ اظ رسا قسى ذطيساض ٍ فطٍقٌسُ اظتيي هی ضٍز      -1

(397 ) 



 

 

398ضٍظ اظ حيي ػمس ٍرَز زاضز ) 3ذياض رثطاى وِ تا      -2 ) 

399ذياض قطٌ وِ تا تطافی ٍ تطاي هست هؼيي تَرَز هی آيس )     -3 )  

 ترف پٌزن:آحاض ارطاي ذياض ترلف اظ قطٌ   

احط هْن ذياض اًحالل ػمس الظم اؾت.گؿيرتي پيًَس ًاقی اظ لطاض زاز ًؿثت تِ آيٌسُ نَضت هی گيطز ٍ ٍرَز ػمس ضا 

اظ آغاظ حصف ًوی وٌس. پؽ اظ فؿد ػمس اظ احط ذَز ضا ايزاز هی گصاضز ٍ ًوی تَاى ٍرَز آى ضا اًىاض وطز. پؽ 

هَرة ػمس هاله قسُ اؾت تهطفی زض هله وطزُ تاقس، فؿد آى ضا تاَل ًوی وٌس ٍ لاًَى هسًی  اگط َطفی وِ تِ

فطو قايغ اظ ايي تهطف ّا ضا آٍضزُ اؾت 2 : 

ّط گاُ هكتطي هثيغ ضا اراضُ زازُ تاقس ٍ تيغ فؿد قَز اراضُ تاَل ًوی قَز هگط ايي وِ ػسم تهطفات ًاللِ    -1

454هازُ »يا يوٌاً قطٌ قسُ وِ زضايي نَضت اراضُ تاَل اؾت زضػيي ٍ هٌفؼت تِ هكتطي نطيحاً  »  

اگط پؽ اظ ػمس تيغ هكتطي توام يا لؿوتی اظ هثيغ ضا هتؼلك حك غيط لطاض زّس قىل ايٌىِ ًعز وؿی ضّي گصاضز    -2

ي اظ هفاز اي« 455هازُ »فؿد هؼاهلِ هَرة ظٍال حك قرهی هعتَض ًرَاّس قس هگطايٌىِ قطٌ ذالف قسُ تاقس »

هازُ هی تَاى لاػسُ اي ضا اؾترطاد وطز وِ تِ هَرة آى تهطف َطفی وِ زض احط ػمس هاله قسُ زض هَيَع  2

توله ًالس اؾت ٍ فؿد تؼسي تِ آى نسهِ ًوی ظًس، هگط ايٌىِ تط ذالف ايي تطتية تِ ََض يوٌی يا نطيح تطافی 

ِ زض تيغ قطٌ هكتطي ًوی تَاًس زض هثيغ وِ زض هَضز تيغ قطٌ اؾت اػالم هی وٌس و 461قسُ تاقس. اها هازُ 

وِ اراضُ هٌافی تا حك تايغ ضا تاَل زاًؿتِ تِ ًظط هی ضؾس  511تهطفی وٌس وِ هٌافی ذياض تاقس ٍ ّن چٌيي هازُ 

وِ تا لاػسُ هصوَض زض تؼاضو اؾت. اها تا ووی تأهل هی تَاى زضيافت وِ زض ذياض قطٌ تطافی هی وٌٌس وِ ذطيساض 

اظگطزاًسى تِ فطٍقٌسُ ًگاُ زاضز ٍ الظهِ هفاز تطافی ايي اؾت وِ اظ تهطف هٌافی تا اػوال ذياض هله ضا آهازُ ت

تپطّيعز. احط فؿد هحسٍز تِ اًحالل لطاضز از ًوی قَز آحاض تزا هاًسُ اظ آى ضا تا رايی وِ تِ حمَق زيگطاى نسهِ 

يكيي تاظ گطزز ٍ اگط هثازلِ اي اًزام ًوی ظًس تاظ هی گطزاًس ّسف اظ فؿد ايي اؾت وِ ٍيغ زٍَطف تِ راي پ

 .پصيطفتِ اؾت تط ّن ذَضز

 ترف قكن:اًتمال ذياض ترلف اظ قطٌ 

گاى ناحة ذياض فؿد هوىي اؾت اظ ضاُ لطاض زاز تا زيگطاى تِ ََض اضازي اًتمال ياتس يا تِ هيطاث تطؾس ٍ تاظهاًسُ

    .ذياض تِ ََض لْطي لائن همام نَضت ذَز قًَس

حمی اؾت هالی ٍ هاًٌس ؾايط حمَق هالی هی تَاًس هَضز اًتمال لطاض گيطز. زض هَضزي وِ يىی اظ زٍ اضازي: ذياض 

َطف هؼاهلِ حك تط ّن ظزى ػمس ضا زاضز هی ذَاّس آى ضا تِ َطف زيگط هٌتمل وٌس، ًفَش لطاض زاز تا ّيچ هاًؼی 

غ يىی ضا حاتت ٍتی ذُط هی وٌس ٍ ٍي  ضٍتِ ضٍ ًوی قَز. زض ضاتُِ ايي زٍ، ذياض تی گواى اضظـ هالی زاضز

       .زيگطي ضا اظ يطض هی ضّاًس پؽ ّوِ ٍيػگی ّا ٍ اٍناف حك هالی ضا زاضز ٍ اًتمال آى ًيع زاضاي هٌفؼت اؾت



 

 

ذياض زض ظهطُ « ّط يه اظ ذياضات تؼس اظ فَت هٌتمل تِ ٍاضث هی قَز»همطض هی زاضز  445لْطي: لاًَى هسًی زض 

طُ ؾايط اهَال تِ ٍاضث هی ضؾس ٍ لاًَى هسًی اى ضا تِ ػٌَاى لاػسُ اػالم هيىٌسحمَق هالی اؾت ٍ زض ظه .    

 ترف ّفتن: ايا ظٍرِ اظ ذياض ترلف اظ قطَی وِ هتؼلك اى ظهيي اؾت اضث هيثطز؟ 

زض ايي وِ ايا زض هؼاهلِ ظهيي ظى حك ذياض ضا تِ اضث هی تطز يا اظ اى هحطٍم اؾت اذتالف ٍرَز زاضز.زوتط   

ی هی گَيس ظى اضث هيثطز ظيطا ذياض حك هالی هؿتملی اؾت وِ تواهی ٍضحِ تِ همساض ؾْن االضث ذَز زض اى اهاه

21ؾْين اًس] ]. 

[. ترف 22چٌيي تط هی ايس وِ حك ذياض تِ ظٍرِ هی ضؾس] 445ٍ زوتط واتَظياى ًيع هی فطهاييس اظ اَالق هازُ 

 ّكتن: ؾمٌَ ذياض ترلف اظ قطٌ نفت

ق م زض ؾمٌَ توام يا تؼًی اظ ذياضات ضا هی تَاى زض يوي ػمس قطٌ ًوَز. ايي قطٌ زض  448ُ تِ هَرة هاز   -1

هَاضزي وِ ذياض زض ًتيزِ ػمس تِ ٍرَز هی آيس ٍ ؾثة ًام آى زض تطايی ًْفتِ اؾت تِ هؼٌی اؾماٌ حك ذياض 

ترلف اظ قطٌ. زوتط اهاهی هَرَز اؾت هخل غثي ٍلی زض هَضز ذياضّايی وِ تؼس اظ ػمس ايزاز هی قَز هخل ذياض 

هؼتمس اؾت زض هَضز ايي ذياض ّا قطٌ ؾمٌَ ذياض ايٌىِ پؽ اظ ػمس تَرَز هی ايس زض يوي اى ػمس نحيح ذَاّس 

تَز .قطٌ هعتَض قطٌ ًتيزِ اؾت ٍ زض احط قطٌ ؾمٌَ ذياض يوي ػمس چٌاًچِ ذياضي تَرَز ايس يا تؼسا تؼس اظ 

تِ هفَْم اؾماٌ همتًی ايزاز  [..زوتط واتَظياى هيفطهايس 23قَز] هستی هَرَز گطزز زض ّواى لحظِ ؾالٍ هی

ذياض اؾت ظيطا قطٌ اؾماٌ ذياض ظهيٌِ ايزاز آى ضا اظ تيي هی تطز ٍ حك تَرَز ًوی آيس تا اؾماٌ قَز ٍ زض ٍالغ 

ضؾس  [.تِ ًظط هی24قطٌ ؾمٌَ ذياض زض ايي ظهيٌِ فطو رلَگيطي اظ تىَيي حك اؾت ًِ ؾمٌَ حك تؼس اظ ايزاز]

 .ًظط واتَظياى تا حمَق ؾاظگاضتط اؾت

اؾماٌ حك ذياض يه ػول حمَلی اؾت ٍ اضازُ تط آى حىَهت زاضز. اؾماٌ حك هوىي اؾت نطيح تاقس هاًٌس    -2

ايٌىِ ذطيساض زض ؾٌسي اظ غثي ذَز زض ػمس تگصضز. يا يوٌی تاقس هخل ايٌىِ ّواى واض ضا پؽ اظ ػمس تِ زيگطي 

  .تفطٍقس

پيف تيٌی قسُ زض لاًَى هسًی زٍ هثٌاي انلی زاضز ذياضّا   -3 : 

 (احتطام تِ تطايی )حىَهت اضازُ -1

  (رثطاى يطض ًاضٍا )لاػسُ اليطض -2

گطٍُ ًرؿت زض نَضتی هثٌاي ذَز ضا اظ زؾت هيسّس وِ يا اؾماٌ ذياض زض لطاض زاز قطٌ قَز يا ناحة ذياض اظ 

يا اگط يطض ًاضٍا پيف اظ اػوال ذياض ضفغ قَز آيا ذياض ؾالٍ حك ذَز تگصضز ٍلی زضتاضُ گطٍُ زٍم تايس زيس آ

هيكَز يا ذيط؟ تِ ًظط هی ضؾس وِ زض ّط هَضز وِ احطاظ قَز وِ ذياض ٍؾيلِ رثطاى يطض اؾت، تساضن آى تِ ٍؾيلِ 

ٍ زيگط ٍرَز ذياض ضا تيَْزُ هی وٌس تِ ٍيػُ وِ انل زض لطاضزازّا لعٍم اؾت ٍ زازى حك فؿد اهطي اؾتخٌايی 

تا ذياض ترلف اظ قطٌ يوٌی تٌاؾة تيكتط زاضز چَى اگطغاتي يطض ضا  وِ ذياضغثي  421ذالف انل اؾت. هخالً هازُ 



 

 

هثٌاي انلی اراضُ ضفغ يطض اؾت ٍ تا زفغ يطض هؿتأرط فؿد  478ّن رثطاى وٌس تاظ ذياض تالی اؾت اها زض هازُ 

لف اظ قطٌ نفت حىَهت اضازُ اؾت پؽ اگط هتؼْس ػليِ اٍ ؾالٍ هيكَز. ٍ تا تَرِ تِ ايٌىِ هثٌاي انلی ذياض تر

تؼس اظ  يطض ضا رثطاى وٌس تاظ ذياض تالی اؾت. ظيطا َطفيي ذَاؾتٌس وِ ػمس تا ايي ٍنف ٍ نفت تِ ٍرَز آيس. 

تطضؾی ؾمٌَ ذياض تِ همايؿِ ذياض ترلف اظ قطٌ ٍ چٌس ًوًَِ اظ ذياضات لاًًَی هی پطزاظين تا تفاٍت ّاي 

اظ قطٌ تا ذياضّاي شوط قسُ زض ايي همالِ هكرم قَز ذياضّاي ترلف .   

همايؿِ ذياض ترلف اظ قطٌ تا تؼسازي اظ ذياضات  فهل پٌزن:اضتثاٌ ٍ    

 ترف اٍل : اضتثاٌ ذياض ترلف اظ قطٌ ٍ تس ليؽ 

زض ذياض ترلف اظ قطٌ نفتی وِ فمساى آى ؾثة ايزاز ذياض هی قَز تِ گًَِ اي نطيح يايوٌی هتؼلك لهس 

طن لطاض هيگيطز ٍ زضتاضُ لعٍم آى تطافی هی قَز اها زضتطليؽ تطافی ًؿثت تِ لعٍم ٍ احط ٍنف ٍاًوَز قسُ هكت

يطٍي ًيؿت ٍ وافی اؾت وِ فطية واض اظ اًگيعُ َطف ذَز آگاُ تاقس ٍ تطاي گوطاُ وطزى اٍ السام وٌس هخال 

وِ تافت تثطيع اؾت تِ ػٌَاى واقاى تِ اٍ  فطٍقٌسُ هی زاًس وِ ذطيساض زًثال فطـ واقاى اؾت ٍ تِ حيلِ فطـ ضا

  .هی فطٍقس

 ترف زٍم: ذياض ترلف اظ قطٌ نفت ٍذياض تثؼى نفمِ 

ق م اؾت. زض ٍالغ هطتٌَ تِ تويع ذياض تثؼى اظ ذياض ترلف اظ قطٌ  384ٍ  355گفتگَي زتاضُ تفاٍت حىن زٍ هازُ 

ض هؼيي تَزُ ٍ زض ٍلت تؿلين ووتط اظ آى همساض زض ّط گاُ زض حال هؼاهلِ هثيغ اظ حيج همسا» 384نفت اؾت. هازُ 

اي اظ حوي تِ ًؿثت هَرَز لثَل ًوايسآيس هكتطي حك زاضز وِ هثيغ ضا فؿد وٌس يا ليوت هَرَز ضا تا تأزيِ حهِ ..» 

اگط هلىی تِ قطٌ زاقتي هؿاحت هؼيي »ق م وِ هی گَيس:  355هطتٌَ تِ اػوال ذياض تثؼى نفمِ اؾت ٍ هازُ 

ُ تاقس ٍ تؼس هؼلَم قَز وِ ووتط اظ آى همساض اؾت هكتطي حك فؿد هؼاهلِ ضا ذَاّس زاقت اگط هؼلَم فطٍذتِ قس

ًاظط تِ ذياض ترلف اظ قطٌ نفت اؾت. ترف ؾَم: ترلف اظ قطٌ « قَز وِ تيكتط اظ تايغ هی تَاًس آى فؿد وٌس..

قس ٍ هؼلَم قَز آى نفت نفت ٍ ذياض ترلف اظ قطٌ نفت ّطگاُ قطَی وِ زض يوي ػمس زضد قسُ نفت تا

هَرَز ًيؿت انُالحاً ترلف اظ قطٌ نفت هحمك قسُ اؾت. قطٌ نفت يا هطتٌَ تِ ويفيت ٍ چگًَگی هَضز 

هؼاهلِ ٍ يا هطتٌَ تِ وويت آى ٍ يا هوىي اؾت گاّی هطتٌَ تِ هاّيت هَضز هؼاهلِ تاقس وِ زض ّط حال فمساى 

لِ تِ ٍرَز ذَاّس آضٍز. ترلف اظ قطٌ نفت، ٌّگاهی  ٍنف هكطٌٍ، ذياض ترلف اظ قطٌ نفت ضا تطاي هكطٌٍ

هحمك هيكَز وِ هَضز هؼاهلِ فالس ٍنف ووی يا ويفی هكطٌٍ تاقس ٍ گطًِ ّط گاُ قطٌ هطتٌَ تِ هاّيت هَضز 

زض ٍيؼيت هؼوَلی اذتالف زض ٍنف هَضز هؼاهلِ ؾثة تُالى  هؼاهلِ تاقس ترلف اظآى هَرة تُالى ػمس اؾت. 

ؿد ًيؿت. يؼٌی اگط هثيغ تطذالف اٍنافی ٍي آيس وِ هؼاهلِ وٌٌسُ تهَض هی وطزُ هَضز هؼاهلِ ػمس يا ايزاز حك ف

زاضاي آى اٍناف اؾت ػمس نحيح ذَاّس تَز اها اگط ايي اٍناف زضيوي ػمس قطٌ قسُ تاقس ٍ زض نَضت ترلف 

ٍنف راًكيي شات تاقس ّط گاُ هَضز هؼاهلِ تطذالف  .هكطٌٍ لِ هٌحهطاً اذتياض فؿد هؼاهلِ ضا اذَاّس زاقت

انَالً ػمس تِ ػلت هزَْل تَزى يا اقتثاُ زض هَضز هؼاهلِ تاَل ذَاّس تَز ٍ تِ چٌيي هَضزي ترلف اظقطٌ نفت 

تؼس هؼلَم قَز وِ ظطف هعتَض   هخالً اگط قرهی ظطفی تطًزی ضا تا ٍنف ػتيمِ تَزى ذطيساضي وٌس .گفتِ ًويكَز

مساى ٍنف راًكيي شات تاَل اؾت. زض ايي هَضز ًوی تَاى لائل تِ نحت ػتيمِ ًيؿت هؼاهلِ تِ ػلت اقتثاُ يا ف



 

 

هؼاهلِ ٍ ٍرَز حك فؿد تطاي ذطيساض تَز ظيطا ّط چٌس ػتيمِ تَزى يه ٍنف ػاضيِ تط شات اؾت ٍ شات َثيؼی 

 هَضز هؼاهلِ هوىي اؾت تطًذ يا ؾفال تاقس اها هاّيت ػطفی آى ّواى ػتيمِ تَزى اؾت وِ تا هاّيت َثيؼی آى

تفاٍت زاضز زض ايٌزا ٍنف هَضز هؼاهلِ اظ شات ٍ رٌؽ آى اّويت تيكتطي زاضز تِ ََضيىِ اگط تؼساً هؼلَم هَضز 

هؼاهلِ ػتيمِ ًثَزُ انَالً ػمس تاَل اؾت ٍ زض هخال هصوَض ّط گاُ قطٌ قَز وِ رٌؽ ظطف ػتيمِ اظ ًمطُ تاقس ٍ 

فت هحمك قسُ اؾت. احط ترلف اظ قطٌ نفت اػن ؾثة هؼلَم قَ ظطف ػتيمِ هصوَض تطًزی اؾت ترلف اظ قطٌ ن

اظ ووی ٍ ويفی ايزاز حك فؿد تطاي هكطٌٍ لِ اؾت ٍ زض نَضت فمساى ٍنف هكطٌٍ ّطگع ًويتَاى هكطٌٍ ػليِ 

 .ضا هلعم تط ايزاز ٍنف هصوَض ًوَز

يا هؼاهلِ ضا زض ترلف اظ قطٌ نفت وفی هكطٌٍ لِ هرتاض اؾت وِ هَضز هؼاهلِ ضا تا فمساى ٍنف هكطٌٍ تپصيطز 

فؿد وٌس اها ّطگع ًويتَاًس هكطٌٍ ػليِ ضا هزثَض وٌس وِ هَضز هؼاهلِ هُاتك تا ٍنف هكطٌٍ ضا تِ ٍي تؿلين وٌس 

ظيطا ذياض ترلف اظ ٍنف زض هثيغ ػيي هؼيي يا ولی ضا هؼيي لاتل تهَض اؾت ٍ زض هثيغ ولی فی العهِ ترلف ٍنف 

وَض زض حميمت ليس ذَز هَضز تؼْس اؾت ٍ فطٍقٌسُ هتؼْس اؾت فطز هؼٌی ًساضز ظيطا زضهَضز هؼاهلِ ولی نفت هص

.ولی هُاتك اٍناف هكطٌٍ تِ ذطيساض تؿلين وٌس. اها ٌّگاهيىِ هثيغ هؼيي يا ولی زض هؼيي هُاتك ٍنف هَضز 

قطٌ ًثاقس چَى هَضز هؼاهلِ هؼيي اؾت ٍ ًوی تَاى فطز زيگطي ضا تِ راي آى تؿلين وٌس ّط گاُ فالس ٍنف 

ق.م وِ همساض هله، رٌثِ  355تاقس ترلف اظ قطٌ نفت هحمك هی قَز ٍ ضاّی رعء فؿد ًساضز. زضهازُ  هكطٌٍ

ٍنفی تطاي هَضز هؼاهلِ زاضز ٍ ارعاي آى زض تطاتط ارعاي حوي لطاض ًگطفتِ تلىِ هزوَع آى زض تطاتط هزوَع حوي 

ٍ تيكتط تَزى آى تطاي تايغ حك فؿد  لطاض هی گيطز ترلف اظ قطٌ نفت ووی يؼٌی ووتط تَزى هثيغ تطاي ذطيساض

وی تَاًس لؿوتی اظ حوي ضا زض تطاتط همساضي وؿطي  ايزاز هی وٌس تٌاتطايي زضنَضت ووتط تَزى همساض ذطيساضً 

اؾتطزاز وٌس ظيطا چيعي اظ حوي زض تطاتط وؿطي ًيؿت ٍ ًويتَاى تايغ ضا هزثَض وٌس همساض وؿطي ضا تِ هثيغ هخالً اظ 

ايس ّوچٌاًىِ تايغ ًيع ًوی تَاًس زض نَضت تيكتط تَزى هثيغ ذطيساض ضا هزثَض تِ پطزاذت ليوت ػيي هزاضٍ( تيافع

ق.م تا تَرِ تِ ايٌىِ ارعا  384ايافی وٌس. اها زضنَضتی وِ وويت ٍ همساض رٌثِ اؾاؾی زاقتِ تاقس هخل هازُ 

زاذل زض شات هَضز هؼاهلِ اؾت ّط گاُ هثيغ زض هماتل ارعا حوي لطاض زاقتِ ٍ همساض نطفاً رٌثِ ٍنفی ًساضز تلىِ 

هَضز هؼاهلِ ووتط اظ همساض همطض تيي َطفيي تاقس ػمس تِ ػفس هتؼسز تزطيِ قسُ ًؿثت تِ هيعاى وؿطي تاَل ٍ 

ًؿثت تِ هيعاى هَرَز نحثح اؾت وِ زض ايي نَضت ذطيساض هی تَاًس هؼاهلِ ضا فؿد وٌس ٍ يا آى ضا تپصيطز ٍ فمٍ 

ق.م  385ضا وِ زض تطاتط همساض ٍالؼی هثيغ لطاض هی گيطز اظ تايغ پؽ تگيطز. زض هَضز هازُ لؿوتی اظ حوي هؼاهلِ 

وِ هثيغ اظ رْت ػيي لاتل تزطيِ ًيؿت اها ارعاي هثيغ زض هماتل ارعاي حوي لطاض زاضز زض نَضتيىِ هَضز هؼاهلِ 

ايغ حك فؿد زاضزووتط تاقس ذطيساض ٍ زض نَضتی وِ هَضز هؼاهلِ تيكتط اظ هيعاى هكطٌٍ تاقس ت . 

 ترف چْاضم: همايؿِ ذياض ترلف اظ قطٌ ٍ قطٌ ذياض 

تِ اًزام  ذياض ترلف اظ قطٌ حك فؿری اؾت وِ زض ًتيزِ ترلف هتؼْس اظ ايفاء قطٌ ٍ ػسم اهىاى التعام ٍي تِ 

هثيغ قطٌ تطاي هكطٌٍ لِ تِ ٍرَز هی آيس يا زض قطايُی وِ ٍنف ذانی تطاي هال هَضز هؼاهلِ هٌظَض قسُ ٍ 

فالس آى ٍنف اؾت اها قطٌ ذياض قطَی اؾت وِ تا تطافی ٍ تَافك َطفيي زض لالة قطٌ يوي ػمس تطاي َطفيي 

حك فؿد ػمس ضا ايزاز هی ًوايس. زض ذياض قطٌ َطفيي تسٍى ليس ٍ قطَی، حك فؿد ضا تطاي ذَز زض هست همطض 

اهتٌاع هتؼْس اظ فاء تِ قطٌ اؾت. ترف پٌزن: پيف تيي هيىٌٌس اها زض ذياض ترلف اظ قطٌٍ هٌٌَ تِ ٍلَع ترلف ٍ 



 

 

ضا ًثايس تا ّن اقتثاُ گطفت. ذياض ترلف اظ ٍنف يىی اظ  2همايؿِ ذياض ترلف اظ قطٌ نفت ٍ ذياض ترلف ٍنف ايي 

ق.م ٍ هطتٌَ تِ هَضزي اؾت وِ هَضز هؼاهلِ تا تَنيف هؼلَم هيكَز هخل  316ذياض اؾت زُ گاًِ هصوَض زض هاُ 

هتط زاضاي يه حلمِ چاُ آب ٍ .. تِ ليوت هؼيي هی فطٍقن ٍ  1111َيس، يه لُؼِ تاؽ تِ هؿاحت ايٌىِ قرهی تگ

ذطيساض تا اػتواز تط ايي تَنيف تاؽ ضا ترطز ٍ ؾپؽ هؼلَم قَز وِ هثيغ فالس ٍنف هصوَض اؾت وِ زض ايي نَضت 

يي اؾت وِ هَضز هؼاهلِ فالس تطاي ذطيساضي ذياض ترلف اظ ٍنف تِ ٍرَز هيأيس. اها ذياض ترلف اظ قطٌ نفت ا

ٍنف تاقس وِ زض يوي ػمس قطٌ قسُ اؾت تِ ػثاضت زيگط ّط گاُ هَضز هؼاهلِ فالس ٍنف هكطٌٍ يوي ػمس تاقس، 

ق.م( اها ذياض ترلف اظ  234هكطٌٍ لِ تِ اؾتٌاز ذياض ترلف اظ قطٌ نفت هی تَاًس هؼاهلِ ضا فؿد وٌس )هازُ 

قسُ اذتياض فؿد هؼاهلِ تِ ٍؾيلِ َطفی اؾت وِ هالی ضا ًسيسُ ٍ آى ضا تِ ق.م تياى   411ٍنف چٌاًىِ زض هازُ 

    .ٍنف ذطيسُ ٍتؼس هثيغ ضا فالس آى اٍنافی يافتِ اؾت
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