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سجاد سيفلَ
چكيدُ

ا٘تؾبة  ٚؿك اؽتيبك ؿاُتٗ اثناكٞبي ٔٙبًت  ٚثٟي ٝٙثلاي ٔـيليت كيٌه ،ام ػٛأُ ثٌييبك
ٔ ٟٓؿك ٔـيليت كيٌهٞبي ٔؾتّف اًت .اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي اثناكٞيبي ٔيبِ  -ثيٕيٝاي
٘ٛيٌٞ ٙتٙـ و ٝؿك ًبَٞبي اؽيل ث٘ ٝغٌٌ ٛتلؿ ٜثلاي پ َُٛكيٌيهٞيبي ثي ٝؽٔيّٛ
فبرؼٝآٔين  ٚثنكي ،ام ًٛي ثيٌٕٝلاٖ ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜللاك ٌلفتٝا٘ـ .ػال ٜٚثل ايٗ ،اييٗ اٚكاق
اثناكٞبي ثلاي تأٔيٗ ٔبِ ٘ين ٔ ثبُٙـ ،و ٝؿكؽٔ ّٛا٘تِيبكٞيبي ٔلثي ٙٛثي ٝثيٕيٞٝيبي
م٘ـٌ ٔٔـاق ؿاك٘ـ .ا٘تِبكٞبي و ٝتبو ٖٛٙؿك ؽٔ ّٛايٗ اٚكاق ا٘زبْ ُـ ٜاًت ،ؿاؽُ
ٓٙؼت ثيٕ ٝثٛؿ ٜاًت ٔ ٚيـَ ٞيب  ٚاٍِٞٛيبي ػّٕييبت ثيلاي ا٘تِيبك اييٗ اٚكاق ثيل كٚي
كيٌهٞبي ثؾَ ٘فتٌٚبم ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .ثب تٛر ٝث ٝإٞيت ثؾيَ ٘فيتٌٚيبم ٕٞ ٚضٙييٗ
تٛٙع ٌٌ ٚتلؿٌ ثبالي كيٌهٞبي ٔلث ٙٛث ٝآٖ  ٚثٙٔ ٝظيٛك ايزيبؿ تٙيٛع ؿك اثناكٞيبي ؿك
اؽتيبك ٓٙؼت ٘فت  ٚثيٕ ٝثلاي ٔـيليت كيٌه ايٗ ٔمبِ ٝوُٛيـ ٜاًت ثب تىيي ٝثيل ٜٔٙيك
الٙبع ًبيٕ ،)1996( 1ٖٛاٍِٛي ثلاي ا٘تِبك اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت اكائٕ٘ ٝبييـ .اييٗ اٍِيٛ
ٔتٙبًت ثيب ُيلايٓ ٚيٙؼت ٘فيت  ٚثيٕي ٝاييلاٖ ثيٛؿٕٞ ٚ ٜضٙييٗ ٔالعظيب ُيلػ ؿك
ًلٔبيٌٝقاكيٞبي ٔلث٘ ٝٛٛين ِغبُ ٝـ ٜاًت.
ٍاژگاى كليدي

كيٌهٞبي ٘فت  ،اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝائ ،ـيليت كيٌه ،اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت
ٛجمٝثٙـي K22, G23, G22 :JEL

* ؿاِ٘يبك ؿاِ٘ىـٔ ٜؼبكف اًالٔ  ٚالتٔبؿ ،ؿاٍِ٘ب ٜأبْ ٓبؿق(ع) (٘ٛيٌٙـٌٔ ٜئ)َٛ

m.askari@isu.ac.ir

** ؿاِ٘يبك ؿاِ٘ىـٔ ٜؼبكف اًالٔ  ٚالتٔبؿ ،ؿاٍِ٘ب ٜأبْ ٓبؿق(ع)

sadeghi@isu.ac.ir

*** ؿاِ٘زٛي ؿوتلي ٔـيليت للاكؿاؿٞبي ثيٗإِّّ ٘فتٌٚبم ،ؿاٍِ٘ب ٜأبْ ٓبؿق(ع)

seiflou@isu.ac.ir

 232تحميمات هالي اسالهي ،سال ششن ،شوارُ دٍم (پياپي  ،)21بْار ٍ تابستاى 2931

همدهِ

ثؾَ ا٘لهي يى ام ٟٔٓتليٗ ثؾَٞبي التٔبؿي ٞل وِٛك اًت .ثؾَ ٘فتٌٚبم ث ٝؿالييُ
التٔبؿي ً ٚيبً ثلاي وِٛك ٔيب ثٌييبك عيبئن إٞييت اًيتٔ .يـيليت كيٌيه ؿك ثؾيَ
ثبالؿًت ٘فتٌٚبم ام ٔٛٗٛػبت اًت وٕٛٞ ٝاك ٜؿك وِٛك ٔيب ٔففئ َٛب٘يـ ٜاًيت وي ٝثيب
ػٙبيت ث ٝإٞيت ثٌيبك ثبالي ايٗ ثؾَ ؿك التٔبؿ وِٛك  ٚثي ٝؽٔيٚ ّٛاثٌيتٍ اًبًي
ثٛؿر٘ ٚ ٝمَ پيِلاٖ آٖ ؿك التٔبؿ وِٛك المْ اًت ٔٛكؿ تٛر ٝرـيتلي للاك ٌيلؿ.
كيٌه ٔ ٚـيليت آٖ ،ثٛٛ ٝك ؽبّ ثيب تًٛيؼ ٝپيلٚهٜٞيبي ثينكي  ٚؿا٘يَ ٔيـيليت
پلٚه ،ٜإٞيت ث ٝؽٔ ٓٛيبفت .يى ام ٚيوٌ ٞبي پلٚهٜٞب  ٚفؼبِيتٞيبي ٘فتي ٘يين ثيبال
ثٛؿٖ كيٌه آٟ٘بًت .كيٌهٞبي ا٘لهي  ٚثبالؽْ ٓٙبيغ ٘فيتٌٚيبم ام ؿييـٌب ٜثيٕيٌٝيلاٖ
رنء كيٌهٞبي پلؽٜل ٔغٌٛة ٔ ُ٘ٛـ و ٝلجُ ام ُلٚع ػّٕيب اوتِبف آغيبم  ٚتيب پيي
ام تغٛيُ ٔغٔ َٛثٔٔ ٝلفوٙٙـٌبٖ ٟ٘ائ اؿأٔ ٝي يبثٙيـ .ؿك ٔلاعيُ اوتِيبف ،اًيتؾلاد ٚ
ثٟلٜثلؿاكي ،اعتٕبَ ؽٌبكا ٘بُ ام ِفينٍ ييب ربثيٝريبي ٛجميب مٔييٗ ،ثلؽيٛكؿ ٍِٙيل
ُٙبٚكٞب ثب تزٟينا  ٚتأًيٌب ميلآة ٕٞ ٚضٙيٗ فٛكاٖ  ٚآتًَٛمي ؿك ؿٞب٘يٝي صيب ٜثيٝ

ػّت ٔٛارُ ٝـٖ ثب ٔؾبمٖ وٛصه ٌبم٘ ،2بٔٙبًت ثٛؿٖ صٍبِ ٌُ عفبكي يب ػيـْ ػّٕىيلؿ
ٓغيظ ًيٌتٓٞبي ايٕ ، ٙثلؽٛكؿ وِت ٛٞ ٚاپيٕب ثيب تأًيٌيب ٚريٛؿ ؽٛاٞيـ ؿاُيت .ثيٝ
ػٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛؿك ًبَ  1988ؿك ؿكيبي ُٕبَ ،ث ٝػّت آتًَٛمي ًىٛي ٘فت ؿك احل ٌِ٘يت
ٌبم ،ؽٌبك

ٔ 1450يّي ٖٛؿالكي ثلربي ٌقاُتُ ٝـ.

اٌل ؿك ٘ظل ثٍيليٓ و ٝتٗٛيغب فٛق فمِ٘ ٚبٍ٘ل ثؾِ ام ؽٜلا پييَكٚي ٓيٙؼت
٘فت اًت  ٚاٌل اعتٕبَ ٚلٛع عٛاؿث فبرؼٝآٔين ٘بُ ام تلاوٓ  ٚفِبك ثٌيبك ميبؿ تأًيٌيب
آّ  ٚرب٘ج ٘فتٌٚبم ؿك ثؼ٘ ام ٔٙبٛك ؽٔٓٛبً ػٌّٛي ٝكا ؿك ٘ظل ؿاُت ٝثبُيٓ ،ثِ ٝينْٚ
ٔـيليت كيٌه ؿك ٓٙبيغ ٘فتٌٚبم پ ؽٛاٞيٓ ثلؿ.3

ا٘تؾبة اثناك ٔٙبًت ؿك ٔـيليت كيٌه يىي ام ؿلييكتيليٗ  ٚفٙي تيليٗ اليـأب ؿك
ٔـيليت كيٌه اًت .اثناكٞبي ؿك ؿًتلى ثلاي ٔـيليت كيٌه ٞلييه ؿك ؽٔي٘ ّٛيٛع
ؽبٓ ام كيٌه ٞب وبكثلؿ  ٚوبكآي ؿاك٘ـ  ٚث ٝوبكٌيلي آٟ٘ب ؿك ًبيل كيٌهٞب ٘ٝتٟٙب ثبػيج
وب َٞكيٌه ٕ٘ ُٛؿ ،ثّىٛٔ ٝرجب ايزبؿ  ٚتِـيـ كيٌه ٘ين ثبُـ .ثلاي ٕ٘٘ٛي ٝاًيتفبؿٜ
ام ِٔ تمب ٔبِ ؿك ٔـيليت كيٌه ٘لػ اكم يب ً٘ٛب٘ب ليٕت  ٚث ٝػجيبكت كيٌيه ثيبماكي
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ٔ تٛا٘ـ ثٌيبك ٔفيـ ثبُـ ٕ٘ ِٚ ،تٛاٖ ام ايٗ اثناكٞب ؿك ٔـيليت كيٌهٞيبي فبرؼيٝآٔيين ٚ
كيٌهٞبي ػّٕيبت ثٟلٌ ٜلفت .ا٘تؾبة  ٚؿك اؽتييبك ؿاُيتٗ اثناكٞيب  ٚكٍٞٚيبي ٔؾتّيف
ٔـيليت كيٌه ،يى ام ػٛأُ ٔؤحل ٛٔ ٚفميت ؿك ٔـيليت ثٟي ٝٙكيٌه ٔي ثبُيـٞ .يل صيٝ
اثناكٞب  ٚكٞ ٍٚبي ٔتٛٙع ؿك اؽتيبك ٔيـيلاٖ كيٌيه ليلاك ؿاُيت ٝثبُيـ اعتٕيبَ ٔٛفمييت ٚ
اًتفبؿ ٜثٟي ٝٙام كٍٞٚب  ٚاثناكٞبي ٔـيليت كيٌه ثيِتل ؽٛاٞـ ثٛؿ.
تالٍ ٞبي ػّٕ ؿك ػلٓٔ ٝبِ ٔ ٚـيليت كيٌه عزٓ لبثُ تيٛر ٟام وٙىيبٍٞيبي
ػّٕ ؿاؽّ  ٚثيٗإِّّ كا ث ٝؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿ ٜاًت  ٚام ايٗكُ ٚبؽٔ ٝيبِ ٔ ٚيـيليت
كيٌه ُبٞـ تغٛال ًليؼ ؿك ٌٌتلٍ اثناكٞب ٛ٘ ٚآٚكيٞبي ٔبِ ثلاي ٔمبٓيـ ٔتٙيٛع ٚ
ٔـيليت كيٌه اًت .يى ام اثناكٞبي ٘ٛي ٙو ٝؿك ًبَٞبي اؽيل ام ٓٞافناي ثييٗ ٓيٙؼت
ثيٕ ٚ ٝثبماك ًلٔبيٙٓ( ٝؼت كيٌه ٙٓ ٚؼت ٔبِ ) ثٛرٛؿ آٔـ ،ٜاٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي اًت.
اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي ،اثناكٞبي ا٘تمبَ ٔ ٚـيليت كيٌه ٘ٛيٌٞ ٙيتٙـ وئ ٝي تٛا٘ٙيـ ؿك
ٓٙؼت پلٔؾبٛل٘ ٜفتٌٚبم ٘ين ٔٛكؿ اًتفبؿ ٜليلاك ثٍيل٘يـ .اييٗ اٚكاق ؿك اٚاؽيل ؿٞي1980 ٝ
ٔيالؿي  ٚثيِتل ث ٝػٛٙاٖ پبًؾ ثلاي پ َُٛكيٌهٞبي عٛاؿث فبرؼٝآٔين تًٛيؼ ٝيبفتٙيـ
 ٚتب ألٚم ثيِتليٗ ا٘تِبكٞب ث ٝاٚكاق عيٛاؿث فبرؼيٝآٔيين ٔلثئ ٙٛي ُيٛؿ .تيبو ٖٛٙتٕيبْ
ا٘تِبكٞبي ٔلث ٙٛث ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕي ٝاي ؿك ؿاؽيُ ٓيٙؼت ثيٕي ٝثيٛؿ ٚ ٜتٟٙيب تزلثي ٝثيٝ
وبكٌيلي آٖ ؿك ثؾَ وِبٚكمي اًت و ٝتٚ ًٚٛؿ٘ٚيٕٞٚ 4ٛىيبكاٖ (ٌ )2006يناكٍ ُيـٜ
اًت ِٚ .ث ٝكغٓ ايٗ ،ايٗ اثناك لبثّيت ٟٔٙـً ٔٙبًج ؿك رٟيت ثي ٝويبكٌيلي ثي ٝػٙيٛاٖ
اثناك ٔـيليت كيٌهٞبي ثؾَ ٘فتٌٚبم كا ؿاكؿ.
ؿك ايٗ ٔمبِ ٝثٙٔ ٝظٛك ثلكً ػّٕيبت ُـٖ اًيتفبؿ ٜام اٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕي ٝؿك ٔيـيليت
كيٌهٞبي ثبالؿًت ٘فتٌٚبم ،ثؼـ ام ٔلٚك اؿثيب  ٚپيِيي ٝٙتغمييك ٔ ٚيلٚك ٔجيب٘ ٘ظيلي
تغميك ،ثب تىي ٝثل ٜٔٙك ًبيٕ ٖٛاٍِٛي ثلاي ا٘تِبك اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت اكائُ ٝيـ ٜاًيت
 ٚؿك ًبؽتبك ،ام فلآيٙـ اٍِٛي ام اؿثيب ٘ظلي  ٚتزلثٞٝيبي ٔٛريٛؿ اًيتفبؿُ ٜيـ ٜاًيت ٚ
ٕٞضٙيٗ ُلايٙٓ ٚؼت ثيٕ٘ ٚ ٝفت ٔـ٘ظل للاك ٌلفتُ ٝـ ٜاًت٘ٔ .بفبً ٔالعظب فم٘ ٟيين
ؿك ٛلاع اٍِٛي پيِٟٙبؿي كػبيت ُـ ٜاًت.
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 .2پيشيٌِ تحميك
 .2-2سابمِ تحميك در حَسُ ريسكّاي صٌايغ ًفت ٍ گاس

ؿكي  ٚعٕنٜاي ( ،)1389ؿك پو ِٞٚثب ػٛٙاٖ «تؼييٗ اًتلاتوي پبًؼ ث ٝكيٌه ؿك ٔيـيليت
كيٌه ثًٚ ٝيّ ٝتىٙيه ٜٔ( ANPبِؼٛٔ ٝكؿي :پلٚه ٜتًٛؼٔ ٝيـاٖ ٘فت آماؿٌيبٖ ُيٕبِ )»،
ٌٔأِ ٝتٕٔيٌٓيلي ؿك ؽٔ ّٛا٘تؾبة كاٞجلؿٞبئ ،ـيليت كيٌه كا ثيٓ ٝيٛك ٔيٛكؿي
ثلاي پلٚه ٜتًٛؼٔ ٝيـاٖ ٘فت آماؿٌبٖ ُٕبِ ٔيٛكؿ ٜٔبِؼي ٝليلاكؿاؿ ٚ ٜثؼيـ ام ُٙبًيبي ٚ
اكميبث  ٚتغّيُ كيٌهٞب ام ثيٗ كاٞجلؿٞبي ٔؾتّف فلاُ ٓٞـ ٜث ٝك ٍٚييبؿ ُيـ ،ٜثٟتيليٗ
اًييتلاتوي ثييلاي ٟٔييٓتييليٗ كيٌييه ؿك پييلٚه ٜتًٛييؼٔ ٝيييـاٖ ٘فتيي آماؿٌييبٖ ُييٕبِ كا
ا٘تؾبة ٕ٘ٛؿٜا٘ـ.
ٔلاؿيپٛك ٕٞ ٚىبكاٖ ( ،)1390ؿك ٔمبِٝاي ثيب ػٙيٛاٖ «ٔيـيليت كيٌيه ؿك پيلٚهٜٞيبي
ِنكٍٜ٘بكي اوتِيبف  ٚتًٛيؼٓ ٝيٙؼت ٘فيت ٌ ٚيبم وِيٛك» ،ثيل كٚي ٔيـيليت كيٌيه ؿك
پلٚهٜٞبي ِلمٍٜ٘بكي تٕلون ٕ٘ٛؿ ٚ ٜثؼـ ام اكائٔ ٝـَ ٔـيليت كيٌيه ؿك اييٗ پيلٚهٜٞيب ثيب
اًتفبؿ ٜام آٔبك اًتٙجب ٛث ٝآمٔ ًٝ ٖٛپلًَ آّ پلؿاؽتٝا٘ـ.
ٔٙظٛك ٘ ٚيبوبٖ ( ،)1391ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ٔيـيليت كيٌيه ؿك ٓيٙؼت ٘فيتٌٚيبم
وِٛك؛ ٗلٚك ٞب  ٚاثناكٞب» ،ث ٝتجييٗ ٘مَ ِٔتمب ٔبِ ؿك ٔيـيليت كيٌيهٞيبي ٓيٙؼت
٘فتٌٚبم پلؿاؽت ٚ ٝثب ٔؼلف ا٘ٛاع ِٔتمب ٘ ،مَ آٟ٘ب ؿك ٔـيليت كيٌيه كا ٔيٛكؿ ٜٔبِؼيٝ
للاك ؿاؿ ٚ ٜپيَ٘يبمٞبي المْ كا ثغج ٕ٘ٛؿٜا٘يـ .المْ ثي ٝفويل اًيت ؿك اييٗ پيوٞ َٞٚييش
اُبكٜاي ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي ِ٘ـ ٜاًت.
اثٜغ فلُٚب٘ ٘ ٚيىجؾت ( ،)1393ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ٛجمٝثٙـي ا٘ٛاع كيٌيهٞيب ؿك
تًٛؼٔ ٝيبؿيٗ ٘فتٌٚبم» ،ثٛ ٝجمٝثٙـي ا٘ٛاع كيٌهٞبي ٔلاعُ اوتِبف  ٚتًٛؼ ٝپلؿاؽتيٚ ٝ
ثـ ٖٚاًتفبؿ ٜام ك ُٚؽبّ ،پٙذ ؿًت ٝكيٌيه كا ٜٔيلط ٕ٘يٛؿٜا٘يـ .ؿك اييٗ ٔمبِي ٝا٘يٛاع
كيٌه ٞبي ٔلاعُ ٔؾتّف تًٛؼٔ ٝيبؿيٗ ٘فتٌٚبم ؿك پٙذ ؿًتُ ٝبُٔ كيٌه مٔيٗ ُٙبًي ،
كيٌه تأًيٌب ًٜظ االكٗ  ،كيٌه تفييل ٔملكا ؿِٚت  ،كيٌيه ٔتفيلٞيبي التٔيبؿي ٚ
ؿك ٟ٘بيت كيٌه ٘بُ ام ُلوبء ٛجمٝثٙـي ُـ ٜاًت.

ٚاِن  ٚؿييل ،)1996( 5ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «تٕبيُ ث ٝكيٌيه  ٚػّٕىيلؿ ثٍٙيبٜ؛ ٜٔبِؼيٝ

ٔٛكؿي ٓٙؼت اوتِبف ٘فت» ،ث ٝثلكً تفبٞ ٚبي تٕبيُ ثي ٝكيٌيه ِٔيبٞـ ٚ ٜاحيل آٖ ؿك
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ػّٕىلؿ ثٍٙبٜٞبي ٘فت پلؿاؽت ٝاًت .ثلاي ايٙىبك يه ٔـَ ٘ظلي تٕٔيٓ ثلاي ا٘يـامٌٜييلي
تٕبيُ ث ٝكيٌه ثٍٙب ٜثلاًبى تبثغ ّٜٔٛثيت ٕٗ ٙتًٛؼ ٝؿاؿُ ٜيـ ٚ ٜتفيييل ؿك تٕبييُ ثيٝ
كيٌه ثٍٙب ٜؿك اماي تفييل ؿك ا٘ـام ٜثٍٙبٛٔ ٜكؿ ثلكً للاك ٌفت ٝاًت.

ٔهٔيالٖ ،)2000( 6ؿك كًبِ ٝؿوتلي ثب ػٛٙاٖ «كيٌيه ،ػيـْ لٜؼييت  ٚتٔيٕيًٓيبمي

ًلٔبيٌٝقاكي ؿك ٓٙؼت ثبالؿًت ٘فيتٌٚيبم» ،ثلاًيبى اؿثييب ٔٛريٛؿ وي ٝتيبوٞ ٖٛٙييش
تغميم ِ٘بٖ ٘ـاؿ ٜاًت و ٝاًتفبؿ ٜام ٔفيبٞيٓ  ٚتىٙييهٞيبي تغّييُ تٔيٕيٌٓييلي ٚالؼيبً
تٛاٌ٘تٝا٘ـ افلاؿ ً ٚبمٔبٖٞب كا ثلاي ارلاي اٞـافِبٖ وٕيه ٕ٘بيٙيـ ،ثي ٝآًييتُٙبًي اييٗ
ٌٔأِ ٝپلؿاؽت ٝاًت.

ٔٛتب ٕٞ ٚىبكاٖ ،)2000( 7ؿك پو ِٞٚثب ػٛٙاٖ «تغّيُ كيٌه ً ٚلٔبيٌٝقاكي ٔلثيٙٛ

ثٙٓ ٝؼت ٘فت» ،ث ٝصٟيبكصٛث ثيلاي اكمييبث التٔيبؿي پيلٚهٜٞيبي ٘فيتٌٚيبم ثيب ِغيبٝ
فبوتٛكٞبي كيٌه پلؿاؽت ٝاًت.

اًتٍبَ ٕٞ ٚىبكاٖ ،)2001( 8ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «تغّيُ ػـْ لٜؼيت ؿك پيَثيٞ ٙيبي

تِٛيـ ٔؾنٖ ؿك فبمٞبي تِٛيـ آمٔبيِ  ٚاكميبث » ،يه كٍُٙٚبً ثلاي وٕي ًيبمي تيأحيل
ػـْ لٜؼيتٞب ثل اكمٍ التٔبؿي فؽبيل اكائ ٔ ٝوٙـ .ايٗ كُٙ ٍٚبً ثل ٔجٙبي ُيجيًٝيبمي
 ٚتىٙيه ؿكؽت تٕٔيٓ پبيٝكيني ُـ ٜاًت.

اًىٛمك ٕٞ ٚىبكاٖ ،)2004( 9ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «اكمييبث كيٌيه تًٛيؼٔ ٝؾينٖ ؿك

ُلاي ٚػـْ لٜؼيت» ،ثب اُبك ٜث ٝايٗ ٚالؼيت و ٝتغّيُ تٕٔيٓٞبي ٔلث ٙٛثي ٝتًٛيؼٔ ٝييـاٖ
٘فت ث ٝؿِيُ ٚرٛؿ ػـْ لٜؼيتٞبي ٔٛرٛؿ ؿك فلآيٙـ ،ثٌيبك پيل كيٌيه اًيت ،ثيٗ ٝيؼف
كٍُٙٚبً ٞبي وٕ ولؿٖ احلا ايٗ ػـْ لٜؼيتٞب ث ٝؿِيُ ٚرٛؿ تؼـاؿ ثبالي ٔتفييلٞيبي
و ٝثبيـ ِغبُ٘ٛ ٝـ ٔ پلؿامؿ.

ثيىُ  ٚثيلا ِٚيـ ،)2008( 10ؿك ٔمبِيٝاي ثيب ػٙيٛاٖ «ام وٕي ًيبمي ػيـْ لٜؼييت تيب

تٕٔيًٓبمي ؿك ٓٙؼت ٘فتٌٚبم» ،ثب ا٘زبْ پيٕبيِ ثنكي ؿك ثيٗ  ،ٕٝ٘ٛ٘ 494ايٗ ًيٛاَٞيب
كا آمٕٔٛ٘ ٖٛؿ٘ـ :آيب وٕ ًبمي ػـْ لٜؼيت ؿك ٓٙبيغ ٘فتٌٚبم ٌ٘يجت ثيً 5 ٝيبَ ٌقُيتٝ
اكتمبء يبفت ٝاًت؟ آيب ايٗ اكتمبء ؿك وٕ ًبمي ثٟجٛؿ تٕٔيٌٓيلي ،ث ٝوبك ٌلفتُ ٝيـ ٜاًيت؟
٘تبيذ ايٗ تغميك ِ٘بٖؿٙٞـ ٜپبًؼ ٔخجت ثًٛ ٝاَ ا ٚ َٚپبًؼ ٔٙف ثًٛ ٝاَ ؿ ْٚاًت.
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ًبًّيه ٕٞ ٚىبكاٖ ،)2009( 11ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «تغّيُ كيٌه  ٚػيـْ لٜؼييت ؿك
تِٛيـ  ٚاوتِبف ٘فت» ،ثب اُبك ٜث ٝپيِلفتٞبي ا٘زبْ ٌلفت ٝؿك ؿٞٝٞيبي اؽييل ؿك ؽٔيّٛ
تغّيُ كيٌه  ٚػـْ لٜؼيت ٔلث ٙٛث ٝتِٛيـ  ٚاوتِيبف ٘فيت ،ثئ ٝيلٚك رٙجيٞٝيبي آيّ
رـيـ  ٚپيِلفتٞبي ٓٛك ٌلفت ٝؿك ٔلعّ ٝتِٛيـ  ٚاوتِبف پلؿاؽت ٝاًت.

ؿيٌٕٛوي ،)2011( 12ؿك پو ِٞٚثب ػٛٙاٖ «تٛٙع ثؾِ ث ٝكيٌيه ٓيٙؼت ا٘يلهي ؿك

ؽّيذ ٔىنيه» ،و ٝثب عٕبيت ؿفتل ٔـيليت ا٘لهي أ ٚ 13ُٗٚلون ٜٔبِؼب ا٘يلهي ؿاِ٘يٍبٜ

ايبِت ِٛينيٙب 14ا٘زبْ ُـ ،ٜث ٝثلكً كيٌهٞبي فلاًبعّ ؽّيذ ٔىنييه لجيُ ام تفيييلا

ًبَ  2004پلؿاؽت ٚ ٝپَُٞٛيبي ثيٕيٝاي ؿك ؿًيتلى كا ثيلاي ٞلييه ٜٔيلط ٕ٘يٛؿ .اييٗ
تغميك ثب تأويـ ثل تأحيل صٟبك ٛٛفبٖ ايٛاٖ ،وبتليٙب ،كيتب  ٚآيه ث ٝثلكً كيٌيهٞيبي ٘بُي
ام تفييلا

آةٛٞٚاي  ٚتأحيل آٖ ثل وٌتٚوبك ٘فتٌٚبم ؿك ؽّيذ ٔىنيه پلؿاؽت ٝاًت.
15

ًٛپلييبؿي ( ،)2013ؿك پبيبٖ٘بٔ ٝوبكُٙبً اكُـ ثب ػٛٙاٖ «اًتفبؿ ٜام تغّييُ كيٌيه
 ٚػـْ لٜؼيت ؿك ٔلعُّ ٝىٌُيلي (اثتـاي ) پلٚهٜٞبي ٘فت »٘ ٕٗٗ ،ميـ  ٚثلكًي ػٕييك
كٚيىلؿ كايذ ث ٝتغّيُ كيٌه ؿك اكميبث ًٙبكي ٛپلٚهٜٞبي ٘فت  ،ث ٝايٗ ٘تيزٔ ٝي كًيـ ويٝ
ايٗ تغّيُٞب اٛالػب وبّٔ ام كيٌه  ٚػـْ لٜؼيتٞبي پيَ كٚي پلٚه ٜفلإ٘ ٓٞي وٙٙيـ
 ٚام ايٗ ك ٚتالٍ ٕ٘ٛؿ ٜصبكصٛة رـيـي ثب تأويـ ثيل ٘ميَ اًبًي ػيـْ لٜؼييتٞيب ثيٝ
ػٛٙاٖ ػٔٙل آّ كيٌه اكائٕ٘ ٝبيـ ،و ٝثب ايزبؿ تٔٛيلي وبُٔ ام كيٌه  ٚػيـْ لٜؼييت،
وبكآي ثيِتلي ؿك ثٟيًٝٙبمي تٕٔيٓٞبي تٕٔيٌٓيلاٖ فلإ٘ ٔ ٓٞبيـ.
 .1-2سابمِ تحميك در حَسُ اٍراق بْادار بيوِاي

ػجـٜتجليني ( ،)1380ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «٘مَ ٓيٙؼت ثيٕي ٝؿك ثبماكٞيبي ًيلٔبي ٝرٟيب٘
ُـ ،»ٜثب اُبك ٜث ٝرٟب٘ ُـٖ ٓٙؼت ثيٍٕٕٞ ٚ ٝلاي ثيٕ ٚ ٝثبماك ًلٔبي ،ٝك٘ٚـٞيبي ػٕيـٜ
ؿك ٓٙؼت ثيٕ ٝكا ثلكً ولؿ ،ٜؿك ثؾِ ام ك٘ٚـٞيب وي ٝثئ ٝغٔيٛال رـييـ اؽتٔيبّ
ؿاكؿ ،ثٔ ٝؼلف ارٕبِ ٔغٔٛال رـيـي و ٝؿك اكتجب ٙثيب ثيبماك ًيلٔبيٌٞ ٝيتٙـ پلؿاؽتيٝ
اًت.

طزاحي اٍراق ريسكّاي ًفتي هبتٌي بز اٍراق بْادار بيوِاي با ّدف بيوِگزي 233

ٔيلٟٜٔلي ( ،)1380ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «٘مَ ٔؤًٌب ثيٕ ٝؿك ثيبماك ًيلٔبي »ٝثؼيـ ام
اُبك ٜثُ ٝيٜٞٛبي ٔتؼبكف ًلٔبيٌ ٝقاكي  ٚتجيـيُ ثي ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ويلؿٖ  ٚرٟيب٘ ُيـٖ
ٓٙؼت ثيٕٗ ،ٝلٚك

تًٛؼ ٝاثناكٞبي ٔبِ ٔلتج ٚثب ثيٕ ٝكا ٔٛكؿ تأويـ للاك ٔ ؿٞـ.

ٕ٘ٗاِغٌي ٚ ٙرؼفلي ( ،)1381ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «كاٞىبكٞيبي ثيبماك ًيلٔبي ٝثيلاي
ثيٕ ٝعٛاؿث فبرؼٝآٔين» ث ٝػُّ ٗيؼف ثيبماك ثيٕي ٝؽٔٓٛي ثيلاي ثيٕي ٝويلؿٖ عيٛاؿث
فبرؼٝآٔين  ٚثؼ٘ ام كاٜعُٞبي ؿِٚت آٖ پلؿاؽتٝا٘ـ.
تٟلا٘ ٕٞ ٚىبكاٖ ( ،)1387ؿك پو ِٞٚثب ػٛٙاٖ «اٚكاق ثٟيبؿاك ًيبيـوبك اثيناكي ٘يٛيٗ
ثلاي تأٔيٗ ٔبِ ُلوتٞبي ثيٕي ٝؿك تًٛيؼ ٝثيبماك ثيٕي ٝرٟيب٘ » ،ثئ ٝؼلفي اٚكاق ثٟيبؿاك

ًبيـوبك 16پلؿاؽت ٚ ٝاثؼبؿ ًبؽتبكي آٟ٘ب كا ثلكً ٔ وٙـ.

ٓبؿل ؿٔ ٚ ٝٙوال٘تلي ( ،)1388ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «٘ميَ  ٚربيٍيبِٔ ٜيتمب  ٚاثيناك
ٔبِ ؿك تًٛؼ ٝثبماك ثيٕ ٝرٟب٘ » ،ثٔ ٝؼلف ا٘ٛاع ِٔيتمب ٔيبِ كاييذ ؿك ثبماكٞيبي ًيلٔبيٝ
پلؿاؽت٘ ٚ ٝمَ ِٔيتمب ٔيبِ ثي ٝػٙيٛاٖ ٔٙجيغ وٌيت ؿكآٔيـ  ٚايزبؿوٙٙيـ ٜپُٛيَ ثيلاي
كيٌهٞبي ثيٕٝاي كا تِليظ ٔ وٙـ .ؿك ايٗ تغميك ٔؼلف اثناكٞبي ٔبِ كايذ ٔيٛكؿ اًيتفبؿٜ
ؿك ٓٙؼت ثيُٕ ،ٝلط ٔؾتٔلي ام ٔىب٘ينْ ايٗ اثناك ٕٞلا ٜثب ٔنايب ٔ ٚؼبيت ٞيل ًيبؽتبك اكائيٝ
ُـ ٜاًت.
ًيفّ ،)1390( ٛؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ثلكً أىبٖ ا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕيٝاي ثيل كٚي
كيٌهٞبي ثؾَ ا٘لهي» ،ثب ٔلٚكي ٔؾتٔل ثل اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي  ٚاُيبك ٜثي ٝپيل كيٌيه
ثٛؿٖ ٓٙؼت ٘فت ٌٚبم ثٗ ٝلٚك تًٛؼ ٝاثناكٞبي ٔٙبًت ثيلاي ٔيـيليت اييٗ كيٌيهٞيب
اُبك ٔ ٜوٙـ  ٚث ٝػٛٙاٖ يه پيِٟٙبؿ اِٚي ،ٝاًتفبؿ ٜام اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي كا ٜٔلط ٔ ٕ٘بيـ.
لبِيجبفآُ ٕٞ ٚىبكاٖ ( ،)1390ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٙيٛاٖ «ٓيىٛن ٚوبِيت ثيٕيٝاي ثيلاي
پ َُٛكيٌه عٛاؿث فبرؼٝآٔين» ،ثب ايٗ فلٕ وي ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕيٝاي ،ؿك ؿ٘ييب ثيل پبييٝ
اٚكاق للٗ ٝثٙب ُـٜا٘ـ  ٚث ٝػّت كثٛي ثٛؿُٖبٖ ٕ٘ تيٛاٖ ؿك وِيٛك ام آٟ٘يب اًيتفبؿ ٜويلؿ،
وُٛيـٜا٘ـ تب ث ٝتجييٗ ٔـِ رٟت ا٘تِبك ايٗ اٚكاق ثب تٛر ٝثُ ٝلايُ ٚلػ  ٚلب٘ ٘ٛثلًٙـ.
آلبٟٔـٚي ٘ ٚبٓلپٛك ( ،)1391ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ »ثلكً اثؼبؿ فمً ٟيبمٚوبك ا٘تِيبك
اٚكاق ثاليبي ٛجيؼ » ،ثب اًتفبؿ ٜام ك ٍٚتغّيّ  -اًتٙجب ٛثب اثيـاع اعتٕيبال ٔؾتّيف ؿك
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ؽٔ ّٛكاث ٜٝفمٛ ٟلفيٗ ؿؽيُ ؿك يه ا٘تِبك ثيٕٝاي ،كٚاثٔ ٚزيبم  ٚغيلٔزيبم كا تجيييٗ
ٕ٘ٛؿٜا٘ـ.
٘ظلپٛك  ٚؽناي ( ،)1391ؿك ٔمبِ ٝاي ثب ػٛٙاٖ «ٛلاع ٓىٛن ِٔبكوت رٟيت ا٘تميبَ
كيٌه ُلوتٞبي ثيٕ ٝث ٝثبماك ًلٔبي ،»ٝثب فلٕ ٔبٞيت كثٛي ثيلاي اٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕيٝاي،
ث ٝك ٍٚتٓٛيف  ٚثب اًتفبؿ ٜام ٔٙبثغ وتبثؾب٘ٝاي ،ايٗ فلٗي ٝو ٝثيب اًيتفبؿ ٜام لبثّييت ٞيبي
ٓىٛن ٔ تٛاٖ ٘ٛع رـيـي ام اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕي ٝاي ٔؼلفي ويلؿ ويٗ ٝيٕٗ ًيبمٌبكي ثيب
آ َٛثبماك ًلٔبي ٝاًالٔ ثبُـ  ٚوبكولؿي ِٔبث ٝثيب اٚكاق ٔتؼيبكف رٟيت ا٘تميبَ كيٌيه
ُلوتٞبي ثيٕ ٝث ٝثبماك ؿاُت ٝثبُـ ،كا آمٕٔٛ٘ ٖٛؿ ٜاًت.
ًٔٛٛيبٖ ٕٞ ٚىبكاٖ ( ،)1394ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «اٚكاق ثيٕي ٝاتىيبي اًيالٔ رٟيت
ا٘تمبَ كيٌه ؿك ٓٙؼت ٘فت» ،ث ٝؿٗ ٚؼف اًبً  ،تغليٓ ؿك ٓيٙبيغ ٘فيتٌٚيبم  ٚوٕجيٛؿ
ًلٔبي ٝؿك ٓٙؼت ثيٕ ،ٝتالٍ ٕ٘ٛؿ ٜاًت  ٚثب ٛلاع ٓىٛن ثيٕ ٝاتىبي كاٞىيبكي ثيلاي
وٕجٛؿ ًلٔبيٙٓ ٝؼت ثيٕ ٝايلاٖ اكائٕٛ٘ ٝؿ ٚ ٜام ايٗ كٍٞيقك تؼبٔيُ ٓيٙؼت ثيٕيٓ ٚ ٝيٙبيغ
٘فت ٌٚبم كا تٌٟيُ ٕ٘بيـٛ .لاع ٓىٛن ثيٕي ٝاتىيبي ؿك اييٗ تغمييك ٔجتٙي ثيل ٗٚيغ ٚ
ُييلاي ٚتغليٕ ي  ٚؽييبّ مٔييبٖ  ٚثييٙٔ ٝظييٛك تٌييٟيُ تييأٔيٗ ًييلٔبي ٝكيٌييى ٓييٛك
ٌلفت ٝاًت.
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رف ٚ ٝكاًُ ( ،)1997ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «ثيٕ ٝعٛاؿث فبرؼ ٝآٔيين ،ثيبماك ًيلٔبيٚ ٝ
كيٌه ٞبي غيل لبثُ ثيٕ ،»ٝثب ٛلط ايٗ ًٛاَ و ٝصيلا ُيلوتٞيبي ثيٕيٝاي ٔبييُ ثي ٝاكائيٝ
پَُٞٛبي ثيٕٝاي ثلاي كيٌهٞبي فبرؼ ٝآٔين ٘يٌتٙـ ،ثي ٝثلكًي ػيـْ اٍ٘يين ٜثيٕيٌ ٝيلاٖ
پلؿاؽت ٚ ٝاٚكاق عٛاؿث فبرؼٝآٔين كا ٔؼلف ٔ وٙٙـ.

مس ،)1998( 18ؿك ٔمبِ ٝاي ثب ػٛٙاٖ «آيب ثبماكٞبي ٔبِ ثيٗإِّّ ريبيٍنيٗ ٔغٔيٛال

ثيٕٝاي ًٙت ؽٛاٙٞـُـ؟» ،ثب اُبك ٜثٌٌ ٝتلؿُ ٜـٖ ثغيج ٌ ٚفتٍي ٛؿكؽٔي ّٛاثناكٞيبي
ربيٍنيٗ ا٘تمبَ كيٌه ؿك آٖ كٚمٞب ث ٝؿ٘جبَ ايٗ پلًَ اًت و ٝآيب ثيبماك ٔيبِ ثييٗإِّيُ
ربيٍنيٗ ٔغٔٛال

ًٙت ثيٕ ٝؽٛاٞـ ُـ؟
19

ِٛثلي ٕٞ ٚىبكاٖ ( ،)1999ؿك ٔمبِ ٝاي ثب ػٛٙاٖ «اًتفبؿ ٜام اٚكاق ٔيلتج ٚثيب عيٛاؿث
فبرؼٝآٔين ثلاي تٛٙع ثؾِ ث ٝكيٌه ثيٕيٝاي؛ تغّيّي ٔيبِ اٚكاق عيٛاؿث فبرؼيٝآٔيين»،
ٕٗٗ ثلكً ٜٔٙك التٔبؿي ا٘تمبَ كيٌيه ثيب تأوييـ ثيل اٚكاق عيٛاؿث فبرؼي ٝآٔيين ِ٘يبٖ
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ٔ ؿٞـ وً ٝلٔبيٌ ٝقاكا٘ و ٝث ٝلٔـ تٛٙع ثؾِي اييٗ اٚكاق كا ؽلييـاكي ٔي وٙٙيـ٘ ،جبييـ
ٌ٘جت ث ٝآيٙـ ٜغبفُ ثبُٙـ  ٚتفييلا

آٖ ؿك رٟت ػىي ٍ٘لاٖ ثبُٙـ.

وبٔيٙن ،)2006( 20ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ »آيب ؿِٚتٞب ثبييـ پُٛيَ ثيٕيٝاي ثيلاي عيٛاث

فبرؼ ٝآٔين فلإ٘ ٓٞبيٙـ؟» ،ث ٝثلكً ٗلٚك اكائ ٝپَُٞٛيبي ثيٕيٝاي ٔلثي ٙٛثي ٝثالييبي
ٛجيؼ  ٚفبرؼ ٝآٔين ت ًٚٛؿِٚت پلؿاؽت ٝاًت .ؿك اييٗ تغمييك ثيب اُيبك ٜثي ٝربيٍيب ٜاٚكاق
عٛاؿث فبرؼٝآٔين٘ ،مَ ؿِٚت ث ٝػٛٙاٖ يه تٌٟيٌُل ٔٛكؿ تأويـ للاك ٌلفت ٝاًت.

ٚؿٕ٘ٞ ٚ ٚٛىيبكاٖ ،)2006( 21ؿك پوِٞٚي ثيب ػٙيٛاٖ «ٛلاعي اٚكاق ثٟيبؿاك عيٛاؿث

فبرؼ ٝآٔين ثلاي تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ولؿٖ كيٌهٞبي ًيٌيتٕبتيه ؿك وِيبٚكمي؛ ٜٔبِؼيٝ
ٔييٛكؿي ٔغٔيي َٛوتييبٖ ٌلرٌييتبٖ» ،تييالٍ وييلؿٜا٘ييـ اٚكاق عييٛاؿث فبرؼييٝآٔييين كا ثييلاي
ٔغٔٛال وِبٚكمي ٛلاع ٕ٘بيٙـ  ٚظلفيت ٞبي ايٗ اثناكٞيب كا ثي ٝػٙيٛاٖ ييه ٔىبٌ٘ييٓ
ا٘تمبَ كيٌهٞبي ثؾَ وِبٚكمي ث ٝثبماك ًلٔبي ٝآمٕٔ٘ ٖٛبيٙـ.

يبً٘ ٕٞ ٚىبكاٖ ،)2008( 22ؿك پو ِٞٚثب ػٛٙاٖ «آحبك عٛاؿث فبرؼٝآٔين ثيل ثبماكٞيبي

ًٟبْ  ٚتجـيُ ثي ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ويلؿٖ كيٌيه» ،ثيب اييٗ فيلٕ ٘ظيلي وي ٝاٚكاق عيٛاؿث
فبرؼ ٝآٔين ٕٞجٌتٍ وٕ ثب ًبيل اٚكاق  ٚاثناكٞبي ثبماك ًلٔبي ٝؿاك٘يـ  ٚام اييٗك ٚفلٓيت
ٔٙبًج ثلاي ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثلاي تٛٙع ثؾِ ًلٔبيٌٝقاكيٞبًت ،ث ٝآمٕٔٞ ٖٛجٌيتٍ ثييٗ
اٚكاق ثٟبؿاك عٛاؿث فبرؼٝآٔين  ٚپلتفِٛيٛي ًبيل ًيٟبْ  ٚؿاكايي ٞيب ؿك ثيبماك اٚكاق ثٟيبؿاك
هاپٗ پلؿاؽت ٝاًت.

ثٚٛكيٛوي ٔ ٚهٔٛٙى ،)2009( 23ؿك ٔمبِٝاي ثب ػٛٙاٖ «تجـيُ ثي ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ويلؿٖ

كيٌه عٛاؿث فبرؼٝآٔيين؛ پيِيلفتٞيبي رـييـ ؿك اٚكاقثٟيبؿاك ِٔ ٚيتمب ثيٕيٝاي» ،ثيٝ
پيِلفتٞبي اؽيل ؿك عٛم ٜاٚكاق ِٔ ٚتمب ثيٕٝاي پلؿاؽت ٚ ٝثٛ ٝيٛك ؽيبّ اٍ٘يينٜٞيبي
عبٔيبٖ ً ٚلٔبيٌٝقاكاٖ اٚكاق عٛاؿث فبرؼيٝآٔيين كا تغّييُ ٕ٘يٛؿ ٚ ٜػٙبٓيل اًبًي المْ
ثلاي كُـ  ٚاِنأب آٟ٘ب كا تؼييٗ ٕ٘ٛؿٜا٘ـ .ؿك ٟ٘بيت ٘ٛيٌٙـٌبٖ ث ٝاكائي ٝپيِيٟٙبؿات ثيلاي
ثؾَ ػٕ ٚ ٔٛؽٔ ٓٛثٙٔ ٝظٛك كُـ ًليغ ؿك ايٗ اٚكاق پلؿاؽتٝا٘ـ.

ًيّه  ٚالئٛوي ،)2009( 24ؿك ٔمبِٝاي ثيب ػٙيٛاٖ «اٚكاق عيٛاؿث فبرؼيٝآٔيين  ٚثيٕيٝ

اتىبي » ،ثٛ٘ ٝػ ثٔ ٝمبيٌ ٝثيٗ ثيٕٞٝبي اتىبي ًٙت  ٚاٚكاق عٛاؿث فبرؼيٝآٔيين پلؿاؽتيٝ
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اًت  ٚؿك ٟ٘بيت ثؼـ ام ٔـٌِبمي ٔ ٚمبيٌ ٝث ٝايٗ ٘تيز ٝكًيـ ٜاًت ويٕٞ ٝضٙيبٖ ا٘تؾيبة
ثيٕ ٝاتىبي تٕ٘يٗ وُ ؽٌبك

ؿك اِٛٚيت اٙٓ َٚؼت ثيٕ ٝللاك ؿاكؿ.

 .9-2تحليل پيشيٌِ ٍ ًَآٍري تحميك

ؿك ٔيبٖ تغميكٞبي ا٘زبْ ُـ ٜتٟٙب ؿ ٚتغميك اكتجب٘ ٙنؿيى ثب ٔٛٗٛع تغميك عبٗل ؿاك٘ـ.
تغميك اً :َٚيفّ ،)1390( ٛثؼـ ام ثلكً ٔؾتٔل كيٌهٞبي ثؾَ ا٘يلهي ثيب اًيتفبؿٜ
ام ٔبتليي كيٌه ،أىبٖ ا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثل كٚي كيٌيهٞيبي ا٘يلهي كا ٕٔىيٗ ؿاٌ٘يتٝ
اًت .ايٗ تغميك ُبُٔ ٞيش اٍِ ٚ ٛكِٔ ٍٚؾٔ ثلاي ٔـيليت  ٚا٘تمبَ كيٌيه  ٚا٘تِيبك
اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي ٕ٘ ثبُـ.
تغميك ؿًٛٛٔ :ْٚيبٖ ٕٞ ٚىبكاٖ ( ،)1394ث ٝاكائي ٝكاٞىيبكي ٔجتٙي ثيل ٗٚيغ ٔٛريٛؿ
مٔبٖ ٍ٘بكٍ ٔمبِ ٝثلاي ٓٙؼت ثيٕ ٝپلؿاؽت ٝاًت .ؿك ٚالغ اٚكاق ثيٕي ٝاتىيبي اًيالٔ ؿك
ايٗ تغميك اثناكي ثلاي ا٘تمبَ كيٌه ا٘جبُت ٝوٌٙلًي ٔٛاًت وي ٝثيٙٔ ٝظيٛك كيٌيهٞيبي
ؽبّ ٔب٘ٙـ كيٌهٞبي ٘فت تِىيُ ٔ ُـٜا٘ـ .وٌٙلًي ٔ ْٛتٛا٘ـ ثيلاي ٞيل كيٌيى ويٝ
ٔٙبًت يب ٗلٚك

تِؾيْ ؿاؿُ ٔ ٜـ تِىيُ ُٛؿ.

ؿك تغميك عبٗل اًبًبً تِىيُ ُلوت وپتي ٛثب ِٔبكوت ٌٔتميٓ ُلوت يب ُيلوتٞيبي
٘فت ا٘زبْ ٔ ُٛؿ ٚ ٚظيف ٝآّ ُلوت وپتي ٛتِىيُ ُـ ٜا٘تؾبة ًجـ ٔٙبًت ،اكمييبث ٚ
ا٘تِبك اٚكاق ثل كٚي كيٌهٞبي ثؾَ ا٘لهي اًت .ث ٝػجبك ؿيٍيل ؿك ًيبؽتبك اكائيُ ٝيـٜ
ؿك ايٗ تغميك ُلوت يب ُلوتٞبي ٘فت  ٚ -ثؾَ ٘فتٌٚبم ثٛٓ ٝك وّي ٘ -مِي فؼيبَ
ؿك فلآيٙـ ا٘تِبك ٔ ٚـيليت كيٌه ٘ـاكؿ ٓ ٚلفبً ثٚ ٝاٌقاكي وّي كيٌيه ثي ٝثؾيَ ثيٕيٝ
الـاْ ٔ وٙـ .ؿك عبِ و ٝؿك اٍِٛي اكائُ ٝـ ٜتؼبُٔ ثيٗ ٓٙؼت ثيٕٙٓ ٚ ٝبيغ ٘فيتٌٚيبم ثيب
ايزبؿ ُلوت وپتي ٛث ٝوٕبَ كًيـُ ٚ ٜلوتٞبي ٘فت ثٛٓ ٝك فؼبال٘ ٝؿك فلآيٙيـ ٔيـيليت
كيٌه  ٚا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ِٔبكوت ٔ وٙٙـ.
 .1رٍش تحميك

ٛلاع يه اٍِٛي رـيـ ث ٝؿ٘جبَ ِ٘بٖ ؿاؿٖ أىبٖ ف ٙيه ٔغٔ َٛرـييـ اًيت ٘ ٚيٛػ
ٜٔبِؼ ٝأىبًٖٙز  25اًيت وي ٝؽيٛؿ ٘يٛػ ك ٍٚتغمييك ثيٚ ٝييو ٜؿك ػّيٟٙٔ ْٛـًي ٚ
ٔـيليت ٓٙؼت ٔ ثبُـ.
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اِٚيٗ ُ ٚبيـ ٟٔٓتليٗ ؿِيُ ا٘زبْ أىبًٖيٙز فٙي پييَ ام ًيلٔبيٌٝيقاكي ،ثلكًي
أىبٖپقيلي ا٘زبْ يه وٌتٚوبك اًت .ثٛٛ ٝك ػٕ ٔٛيه أىبًٖٙز ف ، ٙثب يىي ام ؿٚ
ٌٔأِ ٝا٘تؾبة 26يب ٛلاع ٛٔ 27ار ٝاًت و ٝثٌت ٝثُ ٝلائٜ ٚبِؼ ٝأىيبًٖيٙز ٔي ثبييـ ٚ
پبًؼ ٔٙبًت آٖ اكائُٛ ٝؿ.
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ًبيٕ ،)1996( ٖٛؿك وتبث ثب ػٛٙاٖ «ػّٔٔ ْٛيٛٙػب »  ،ثيب تأوييـ ثيل ؿٌ٘ٛٚيٌ ٝيناكٜ
احجبت  ٚؿًتٛكي ؿك ػّٔ ْٛؾتّف ،كٚيىلؿ ثٟيً ٝٙبمي كا ٔتأحل ام كٚيىلؿ اوتِيبف  ٚاحجيبت
ٔ ؿا٘ـ  ٚؿك ٔمبثُ ٔؼتمـ اًيت ثٌييبكي ام ٔٗٛيٛػب التٔيبؿي ام ريٙي احجيبت ٘جيٛؿٚ ٜ
ٙٞزبكي ٌٞتٙـ  ٚثبيـ ثٛٓ ٝك يه ٌٔأِٛ ٝلاع ٟٙٔ ٚـً ِغبُ٘ٛ ٝـ .ا ٚتفب ٚػّيْٛ
ٛجيؼ  ٚػّٓ ٔٔٛٙػب يب ٕٞبٖ ٛلاع كا ايٗ صٙيٗ ثيبٖ ٔ وٙـ« :ؿكعبِ و ٝػّيٛ ْٛجيؼي
ث ٝؿ٘جبَ ثيبٖ ،تفٌيل  ٚتٗٛيظ آ٘ضٌٞ ٝت ٔ ثبُـٛ ،لاعي (ػّيٓ ٔٔيٛٙػب ) ،ثيب ؽّيك ٚ
اكائٛٙٔٔ ٝػب ثلاي ثلآٚكؿٖ اٞيـاف ،ثي ٝؿ٘جيبَ ثييبٖ  ٚتِيليظ آ٘ضي ٝثبييـ ثبُيـ ،اًيت»
(.)Simon, 1996, p.114

ؿك يه ٌٔأ ِٛ ٝلاع ؿك ٚالغ ٔغمك ث ٝؿ٘جبَ ثيبٖ كٚاث ٚثيٗ ارنا ِ٘ ٚيبٖ ؿاؿٖ ٌ٘يجت
آٖ ثب ؿ٘يبي پيلأ ٘ٛاًت  ٚغبِجبً ٛلاط ثيب ايزيبؿ كٚاثٜي ثييٗ اريناً ،يبمٔبٖ  ٚؿًيتٍبٞ
تلًيييٓ ٔيي وٙييـ ويي ٝتغييت آٖ كٚاثيي ٚثييب ٔغييي ٚثيل٘ٚيي تؼبٔييُ ٔيي وٙييـ  ٚوييبكولؿي
ؽبّ ٔ آفليٙـ.
ثب تٛر ٝث ٝػـْ ٚرٛؿ وٌتٚوبك ِٔبث ٝؿك وِٛك ايلاٖ ؿك ؽّٜٔٔ ّٛك اٚكاق ثٟيبؿاك
ثيٕٝاي  ٚػـْ ٚرٛؿ تزلثٝاي ِٔبث ٝؿك ايلاٖ  ٚرٟبٖ ؿك ؽٔ ّٛث ٝوبكٌيلي اييٗ اثيناك ؿك
ا٘تمبَ كيٌهٞبي ثؾَ ٘فتٌٚبمٜٙٔ ،يك اك ائيُ ٝيـ ٜتًٛيً ٚيبيٕ ،ٖٛتغيت ػٙيٛاٖ ػّيٓ
ٔٔٛٙػب ٔ تٛا٘يـ ٔجٙيبي ٔٙبًيج ثيلاي تغمييك عبٗيل ثبُيـ .ام اييٗك ٚثلاًيبى ٘تيبيذ
تغميمب ٌقُيتٕٞ ٚ ٝضٙييٗ اؿثييب ٘ظيلي  ٚثلكًي ٞيبي ٔغممييٗ ،ثيب اًيتفبؿ ٜام كٍٚ
تٓٛيف  ٚتغّيّ ثبميٍلاٖ آّ  ٚفي٘فؼبٖ  ٚكٚاثي ٚفي ٔيبثيٗ آٟ٘يب ،ثيلاي ا٘تِيبك اٚكاق
كيٌهٞبي ٘فت  ،ؿك لبِت يه ٔـَ ٔف ٟٔٛاكائُ ٝـ ٜاًت.
 .9هباًي ًظزي تحميك

ؿك عبَ عبٗل ا٘ٛاع ٔؾتّف ام اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕ ٝاي ؿك عبَ ا٘تِبك اًت  ٚتٛٙع اييٗ ٘يٛع ام
ام اٚكاق ثٟبؿاك ؿك ثبماك ًلٔبي ٝث٘ ٝغ ٛصٌِٓيلي افنايَ يبفت ٝاًت .ايٗ اٚكاق كا ٔي تيٛاٖ
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ث ٝؿٛٓ ٚك ؿًتٝثٙـي ٕ٘ٛؿ .اٚالً ثل اًبى ييه ٛجميٝثٙيـي كاييذ ؿك ٓيٙؼت ثيٕيٝ؛ حب٘ييبً

ثلاًبى وبكولؿ ٚاٞـاف اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي.29
 .2-9دستِبٌدي سٌتي اٍراق بْادار بيوِاي

ثٛٓ ٝك ًٙت  ٚثيب تيأحيل ام ٓيٙؼت ثيٕي ،ٝؿك ييه ؿًيتٝثٙيـي اٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕيٝاي ام
ٛجمٝثٙـي كايذ ًٙ ٚت ٓٙؼت ثيٕ ٝاًتفبؿُٛ ٔ ٜؿٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝثيٕٞٝيبي ثبمكٌيب٘ ثي ٝؿٚ
ؿًت ٝثيٕٞٝبي م٘ـٌ  ٚثيٕٞٝبي غيلم٘ـٌ تمٌيٓ ٔ ُ٘ٛـ  ٚؿك اييٗ ؿ ٚؿًيت ٝوّي ا٘يٛاع
ٔؾتّف ٔغٔٛال  ٚكُتٞٝبي ثيٕٝاي اكائُٛ ٔ ٝؿ ،اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕيٝاي ٘يين ثي ٝؿ ٚؿًيتٝ
اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي م٘ـٌ  ٚاٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي غيلم٘يـٌ تمٌييٓ ٔي ُي٘ٛـ .ؿ٘ ٚيٛع
تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك كا ؿك ٓٙؼت ثيٕ ٝثلاًبى ؿًتٝثٙـي ًٙت ٓٙؼت ثيٕ ،ٝػجبكتٙـ ام:
 .1تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي م٘ـٌ .
 .2تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي غيلم٘ـٌ .
 .1-9دستِبٌدي اٍراق بْادار بيوِاي بزاساس كاركزد ٍ ّدف

ػال ٜٚثل ؿًتٝثٙـي ًٙت  ٔ ،تٛاٖ ٛجم ٝثٙـي ؿيٍلي ثلاًبى وبكولؿ اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕيٝاي ٚ
ثب تٛر ٝثٞ ٝـف ا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي اكائ ٝولؿ .تجـيُ ثي ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ويلؿٖ ؿاكايي
ؿك ٓٙؼت ثيٕ ٝثب ؿٞ ٚـف آّ ا٘زبْ ٔ ُٛؿ:
اِف) ٞـف تأٔيٗ ٔبِ .30

ة) ٞـف ثيٌٕٝلي (ا٘تمبَ كيٌه).31

 .2-1-9اٍراق بْادار بيوِاي با ّدف تأهيي هالي

يه ٞـف ام ا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕ ٝايٞ ،ـف تأٔيٗ ٔبِ اًت .ألٚم ٜثيٌٕ ٝلاٖ م٘ـٌ ثيٝ
ؿ٘جبَ ايٗ ٞـف ٌٞتٙـ و ٝثؾِ ام كُتٞٝبي ثيٕٝايُبٖ كا ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك تجـيُ وٙٙيـ  ٚام
ٛليك وبكآي ًلٔبي ،ٝثبمؿًٟ ٜبُْبٖ كا افنايَ ؿٙٞيـُ .يلوتٞيبي ثيٕي ٝام ٛلييك فيلٍٚ
كيٌه ثً ٝلٔبيٌٝقاكاٖ٘ ،يبم ؽٛؿ ثيٍٟ٘ ٝيـاكي ًيلٔبي ٝكا تمّييُ ؿاؿ ٚ ٜليـك  ٚتٛا٘يبي
ؽٛؿ ثلاي ٚكٚؿ ث ٝكُتٞٝبي رـيـ ثيٕٝاي كا افنايَ ٔ ؿٙٞـ.
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تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ؿك ثيٕٞ ٝبي م٘ـٌ اثناكي رٟت ٔـيليت ًلٔبي ٝثلاي ثيٌٕٝيلاٖ
ُ ٚلوتٞبي ثيٕ ٝاتىبي اًت .ايٗ فلآيٙـ ث ٝثيٌٕٝيلاٖ ُ ٚيلوتٞيبي ثيٕي ٝاتىيبي اييٗ
أىبٖ كا ٔ ؿٞـ تب:

 ؿاكاي ٞبي ٘بِٟٔٛؿُبٖ كا ام ٛليك فلآيٙيـ تجيـيُ ثي ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ويلؿٖ اكمٍ
32

ٟ٘فت٘ 33ٝمـ ٕ٘بيٙـ.

 اِنأب

ًلٔبيٝاي لب٘ ٘ٛكا تأٔيٗ ٕ٘بيٙـ.

 كيٌه عٛاؿث فبرؼٝآٔين (ؿك اٚكاق ثٟيبؿاكي وئِ ٝيبث ٝاٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕيٞٝيبي
غيلم٘ـٌ ٌٞتٙـ) 34كا ا٘تمبَ ؿٙٞـ.

اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي م٘ـٌ ؿاكاي ً ٝؿًت ٝوّ ٌٞيتٙـ وي ٝؿ ٚؿًيت ٝا َٚثيب اٞيـاف
تأٔيٗ ٔبِ  ٚثٙٔ ٝظٛك ثٟلٌٜيلي ام ٔنيتٞبي ًلٔبيٝاي ٔ ٚبِيبت ا٘زبْ ٔ ُي٘ٛـ ٚ 35ؿًيتٝ
ً ْٛثب ٞـف ا٘تمبَ كيٌه  ٚثيٌٕٝلي (اتىبي ) ٓٛك ٔ پقيلؿ و ٝػجبكتٙـ ام:
 -1تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ولؿٖ فؽبيل لب٘.36 ٘ٛ

 -2تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ولؿٖ ثٌتٝاي ام كُتٞٝبي ثيٕٝاي.37
 -3اٚكاق فبرؼٝآٔين ٔلئٚيل.38

 .1-1-9اٍراق بْادار بيوِاي با ّدف بيوِگزي

ؿٔٚيٗ ٞـف ام تجـيُ ث ٝاٚكاق ثٟبؿاك ولؿٖ ثيٕٝاي ،وبكولؿ آّ ٓٙؼت ثيٕي ٝيؼٙي ا٘تميبَ
كيٌه اًت .اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞ ٝبي غيلم٘ـٌ ػٕٔٛبً ثب ٕٞيٗ ٔٙظٛك ثيٕيٌ ٝيلي  ٚثيٚ ٝييوٜ
ثيٌٕٝلي اتىبي ٔٙتِل ٔ ُ٘ٛـ .ثٛٓ ٝك ًٙت ُلوتٞبي ثيٕ ٚ ٝفؼبالٖ ٓٙؼت ثيٕي ٝثيٝ
ٔٙظٛك ٔـيليت كيٌه پلتفٛي ؽٛؿ ام ثيٌٕٝلاٖ اتىبي اًتفبؿ ٔ ٜوٙٙيـ .ثيٕيٌٝيلاٖ اتىيبي
 ٛتٛافم ثب ثيٌٕٝلاٖ ؿيٍل تؼٟـ ٔ وٙٙـ وي ٝؿك اماي ؿكيبفيت ٔجّفي عيك ثيٕي ٝاتىيبي ،
ثيٌٕٝل (يب ٚاٌقاك٘ـ )ٜكا ؿك ٔمبثُ تٕبٔ يب ثؾِ ام ٗلكٞبي و ٝا ٚام ثيٕ٘ٝبٔٞٝيبي ٔٙتِيل
ُـٔ ٜتغُٕ ٔ ُٛؿٔ ،زـؿاً ثيٕ ٝوٙٙـٛ٘ .ػبً ايٗ اثناك ٞيش ٘ٛع ٚحيم ٝپييَ ام ٚليٛع عبؿحيٝ

39

كا ؿك ثل٘ـاكؿ  ٚرجلاٖ ٗلك ث ٝتٛا٘بي ثيٌٕٝل اتىيبي ؿك پلؿاؽيت ٜٔبِجيب (ؿك مٔيب٘ ويٝ
ثبيـ رجلاٖ ؽٌبك

ا٘زبْ ُٛؿ) ثٌتٍ ؿاكؿ.
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اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي غيلم٘ـٌ  ٚثٛٛ ٝك ٚيو ٜاٚكاق ثٟبؿاك عٛاؿث فبرؼيٝآٔيين يىي ام
اثناكٞب ٙٔ ٚبثغ افنايَ ظلفيت ثيٕ( ٝاتىبي ) اًت  ٚام ايٗ كٙٔ ٚبفغ ميبؿي ثلاي ثيٕيٌٝيلاٖ
 ٚثيٌٕٝلاٖ اتىبي ثٕٞ ٝلا ٜؿاُت ٝاًت.
يه تفب ٚ ٚؿك ٚالغ ٔنيت ػٕـ ٜايٗ اٚكاق ٌ٘جت ث ٝثيٕ ٝاتىبي ًيٙت آٖ اًيت ويٝ

ايٗ ٘ٛع اٚكاق ث ٝػٛٙاٖ پ ٚ َُٛعٕبيت ٚحيمٝؿاك 40ثلاي كيٌهٞبي عٛاؿث عيبؿ ثي ٝويبك
ٔ ك٘ٚـ .ثب اًتفبؿ ٜام ايٗ اثناكٞب كيٌه ٘ىٛ َٛيلف ٔؼبّٔي ٝام ثييٗ ٔي كٚؿٞ .لصٙيـ تٙيٛع
اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي غيلم٘ـٌ و ٝثب ٞـف ثيٌٕٝلي (اتىيبي ) ٔٙتِيل ٔي ُي٘ٛـ ثٌيت ٝثيٝ
ٔٛٗٛع  ٚكيٌه پبي ٝثٌيبك ميبؿ اًيتِٚ ،ي ؿك ػٕيُ ٔي تيٛاٖ ػٕيـٜتيليٗ اٚكاق ثٟيبؿاك
ثيٕٞٝبي غيلم٘ـٌ كا ُبُٔ ٔٛاكؿ فيُ ؿاٌ٘ت:
 -1اٚكاق عٛاؿث فبرؼٝآٔين.41
ٔ -2ؼبٗٚب

عٛاث فبرؼٝآٔين.42

 -3اٚكاق تٕ٘يٗ ؽٌبك
 -4اٚكاق ًبيـوبك.44

43

ٓٙؼت .

آ٘ضٞ ٝـف ٔ ٚمٔٛؿ ايٗ ُ٘ٛتبك ٔ ثبُـ ،اًتفبؿ ٜام اييٗ ويبكولؿ  ٚاييٗ ٘يٛع ام اٚكاق
ثٟبؿاك ثيٕ ٝاي اًت .ايٗ ٘ٛع اٚكاق ثٌت ٝث ٝا٘ٛاع ؿاكاي ًبؽتبك  ٚفلآيٙـ ؽبٓ ٌٞتٙـِٚ ،ي
ؿك تٕبْ آٟ٘ب (ثزن ٔؼبٗٚب عٛاؿث فبرؼٝآٔين) ٔ تٛاٖ ًٛ ٝلف آيّ ثيُ ٝيلط فييُ كا
اعٔب ٕ٘ٛؿ:
ُ -1لوت ثيٕٚ ٝاٌقاك٘ـ ٜيب عبٔ .
ُ -2لوت ثب ٔٙظٛك ؽبّ.
ً -3لٔبيٌٝقاكاٖ ثبماك ًلٔبي.ٝ
 .9 -1-9ريسك پزٍژُّاي باالدستي ًفت ٍ گاس

يى ام آّ تيليٗ ٚيوٌي ٞيبي پيلٚهٜٞيبي ثبالؿًيت ٘فيتٌٚيبم پيل كيٌيه ثيٛؿٖ اييٗ
پلٚهٜٞبًت .ثب ايٗ ٚرٛؿ تبو ٖٛٙتغميك ٌٔٙزٕ وي ٝكيٌيهٞيبي ثبالؿًيت كا ُٙبًيبي ،
ؿًتٝثٙـي  ٚاِٛٚيتثٙـي ٕ٘ٛؿ ٜثبُـ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ .عت ثب٘ه اٛالػيب كيٌيه ٔلثي ٙٛثيٝ
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پلٚهٜٞبي ثبالؿًت ٘ين ؿك ؿًتلى ٘يٌت .كيٌيهٞيبي ثؾيَ ثبالؿًيت ٘فيتٌٚيبم ٛييف
ًٚيؼ ام كيٌهٞبي ػّٕيبت  ،ثبماكيً ،يبً  ...ٚكا ُبُٔ ٔ ُٛؿ.
ٌٌتلؿٌ  ٚپيضيـٌ ًبؽتبك كيٌه  ٚؽٜل ؿك پلٚهٜٞبي ٘فتٌٚبم ثبػج ٔ ُٛؿ ويٝ
ثيٌٕٝلاٖ ٙٓ ٚؼت ٘فت ٘تٛا٘ٙـ ث ٝكاعت ؿك تؼبُٔ ثب يىـيٍل للاك ٌيل٘ـ.
رـ 60 ،)1(َٚكيٌه پلٚهٜٞبي ثبالؿًت ٘فتٌٚبم كا ث ٝك ٍٚوتبثؾب٘ٝاي اًيتؾلاد ٚ

ثل اًبى ًبؽتبك ُىٌت كيٌه ٔجت ٙثل تفىيه45ثلاي كيٌهٞبي ٔغي ٚ ٜتفىييه فٙي
ٔ ٚـيليت ً -بمٔب٘ ثلاي كيٌهٞبي ؿاؽّ ٛجمٝثٙـي ولؿ ٜاًت.
جدٍل(ً :)2تايج شٌاسايي ٍ طبمِبٌدي ريسكّاي باالدستي در لالب ساختار شكست ريسك

سطح صفر

سطح یک

سطح دو

سطح سه

RBS

RBS

RBS

RBS
كيٌه ٔٔبؿك ّٔ ٚ ٜولؿٖ

كيٌهٞبي پلٚهٜٞبي ثبالؿًت ٘فتٌٚبم

كيٌهٞبي ٔغيٜ

كيٌه آُٛة ُٛ ٚكٍ
كيٌه تلٚكيٌٓ
كيٌه تفييل ؿك ٔفبؿ للاكؿاؿ ت ًٚٛؿِٚت
( ٚعمٛل )

كيٌهٞبي ًيبً

كيٌه فٌبؿ (كُ ،ٜٛتجب٘ )... ٚ
كيٌه تفييل ؿك لٛا٘يٗ ًلٔبيٌٝقاكي ؽبكر
كيٌه تغٛال ثيٗإِّّ
كيٌه ػـْ حجب ًيبً وِٛك ٔينثبٖ
كيٌه ػـْ أىبٖ تجـيُ پ َٛؿاؽّ ث ٝاكمٞبي ٔؼتجل
كيٌه اػتجبكي
كيٌه تفييل ؿك لب٘ٔ ٚ ٖٛملكا
كيٌه تغليٓ ٕٛٙٔ ٚػيتٞبي ؽبّ

كيٌهٞبي التٔبؿي

كيٌه تفييلا ػلٗ ٚ ٝتمبٗب
كيٌه تفييل ؿك ٔبِيب ٞب
كيٌه تفييل ؿك عمٛق ٔبِىب٘ٝ
كيٌه ً٘ٛب٘ب ليٕت ٘فت
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سطح صفر

سطح یک

سطح دو

سطح سه

RBS

RBS

RBS

RBS
كيٌه ً٘ٛب٘ب ٘لػ اكم

كيٌه ً٘ٛب٘ب ٘لػ ثٟلٜ
كيٌه ً٘ٛب٘ب ٘لػ تٛكْ
كيٌه ً٘ٛب٘ب ؿك ليٕت ٔٛاؿ اِٚيٝ
كيٌه ػـْ حجب ُبؽْٞبي التٔبؿي وِٛك ٔينثبٖ
(ف٘بي وٌتٚوبك ،كفب ٚ ٜتٛميغ ؿكآٔـ )...ٚ
كيٌه ػـْ تِٛيـ التٔبؿي
كيٌه عٛاؿث فبرؼٝآٔين
(مِنِٛٛ ،ٝفبٖ ،آتَفِبٖ ،تٙـثبؿ )...ٚ
كيٌه ُلايً ٚؾت الّيٕ (ٔىبٖ ٔ ٚغـٚؿ ٜپلٚه)ٜ
كيٌه ؽ٘ ٍٛبٔ ًلٔبيٌٝقاك
كيٌه الـأب ؽلاةوبكا٘ٝ
كيٌه ػـْ ٔمجِٛيت ؿك ارتٕبػب ٔغّ
كيٌهٞبي ارتٕبػ

كيٌه تفييل لٛا٘يٗ ٔ ٚملكا ٌٔئِٛيت ارتٕبػ
كيٌه ٍ٘لٍ ٔٙف ثُ ٝلوتٞبي صٙـ ّٔيت ٘فتٌٚبم ؿك
ارتٕبػب ٔغّ
كيٌه تفييل ؿك ًاليك ٔٔلفوٙٙـٌبٖ
كيٌه ٘يلٚيوبك ث ٚ ٔٛاػتٔبثب وبكٌلي
كيٌه أٙيت ػٕٔٛ
كيٌه ؿمؿي ً ٚللت
كيٌه رلْ  ٚرٙبيت

ٔغيٜ

كيٌهٞبي

فٙبٚكي

كيٌهٞبي

كيٌه تفييلا ؿك فٙبٚكي ثؾَ ثبالؿًت
كيٌه تفييل ؿك فٙبٚكيٞبي وبٙٞـٔٔ ٜلف
كيٌه تٛاٖ ٔـيليت پلٚهٜٞبي پيضيـ ٜثنكي
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سطح صفر

سطح یک

سطح دو

سطح سه

RBS

RBS

RBS

RBS
كيٌه ٔفلٗٚب ثلآٚكؿٞبي پلٚهٜ
كيٌه تؾْٔ  ٚوبكآٔـي ُجىٕٞ ٝىبكاٖ

كيٌهٞبي فٙ

كيٌه اػتجبك ؿاؿٜٞب ٙٔ ٚبثغ اٛالػبت
كيٌه ؿلت ٔغبًجب  ٚثلآٚكؿٞب
كيٌه وفبيت صبٜٞبي اوتِبف  ٚاكميبث
كيٌهٞبي مٔيُٗٙبً
(٘ٛع ًبم ،ٜپيضيـ ٜثٛؿٖ ًبؽتبك مٔيُٗٙبً )...ٚ
كيٌه ػـْ ؿلت ؿك پيَثي٘ ٙيبمٔٙـيٞب
كيٌه عٛاؿث پلٚه( ٜآتًَٛمي ،ا٘فزبكً ،م ٙٛتزٟينا
ًلصب ، ٞتٔبؿْ ُٙبٚكٞب )...ٚ

كيٌهٞبي ؿاؽّ

كيٌه ِ٘ت ٘فتٌٚبم ؿك ؿكيب
كيٌه ٞبي ٌٔئِٛيت ؿك ٔمبثُ اُؾبّ حبِج
كيٌه تفييلا ؿك ؿأ ٚ ٝٙعٛم ٜپلٚهٜ
كيٌه افنايَ ٞنيٞٝٙب
كيٌهٞبي ٔـيليت ً /بمٔب٘

كيٌه مٔبٖثٙـي
كيٌه تأٔيٗ ٔبِ
كيٌه ؽٌبك ث ٝعيب ٚعَ
كيٌه ؽٌبك ثٔ ٝغي ٚميٌت
كيٌه ٘مـيٍٙ
كيٌهٞبي ( HSEثٟـاُت ،ائٕ ٚ ٙغيٚميٌت)
كيٌه تأٔيٗ  ٚتـاكوب
كيٌه ٕٞب ٍٙٞثب ُلوبء
كيٌه اؿػبٞبي ٛلفيٗ
كيٌه ٞبي ػّٕيبت (ؽلاث  ٚتٛلف ٔبُيٗآال )...ٚ
كيٌه ػـْ وفبيت ٘يلٞٚبي ٔتؾْٔ

منبع :يافتههاي تحقیق
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تٛٙع ثٌيبك ميبؿ  ٚفمـاٖ ميلًبؽتٞبي ٔـيليت كيٌه ٕٞض٘ ٖٛجيٛؿ ثب٘يه اٛالػيب
كيٌهٞبي ٘فت ِ٘ ،بٖ ام ٗؼف اًبً ؿك ايٗ عٛم ٜاًت .ثب ٚرٛؿ ايٗ ٕ٘ تٛاٖ كيٌهٞيب
كا ث ٝكاعت ُٙبًبي  ٚث ٝكٍٞٚبي ًبؿ ،ٜاثناكٞيبي ٔٙبًيت كا ا٘تؾيبة ويلؿ  ٚالمْ اًيت
فلآيٙـ ُٙبًبي  ،اكميبث  ٚا٘تؾبة اثناك ٔـيليت تًٛئ ٚتؾٔٔييٗ عيٛم ٜكيٌيه  ٚثيٕيٝ
ا٘زبْ ُٛؿ .صٍ ٍ٘ٛا٘زبْ ايٗ ٔ ٟٓؿك اٍِٛي اكائُ ٝـ ٜثب اًيتفبؿ ٜام ظلفييت ُيلوت ثيٕيٝ
ٚاثٌت( ٝوپتي ٚ )ٛثب ؿك وٙبك  ٓٞللاك ٌلفتٗ ٔتؾٔٔبٖ ؿٓ ٚيٙؼت كيٌيه ٘ ٚفيت ػّٕييبت
ُـ ٜاًت.
 .2الگَي اًتشار اٍراق ريسكّاي ًفتي

ثب تٛر ٝث ٝاؿثيب ٘ظلي ٔ ٚـَٞبي ٔؾتّف ا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي غيلم٘يـٌ  ٚتٙيٛع
كيٌهٞبي ثؾَ ثبالؿًت ٘فتٌٚبم  ٚػـْ ٚرٛؿ ميلًبؽتٞبي ٔيـيليت كيٌيه ؿك اييٗ
ٓٙؼت ،اٍِٛي ٔف ٟٔٛفييُ ًيبؽتبك ٔٙبًيج ثيلاي ا٘تِيبك اٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕيٝاي ثيل كٚي
كيٌهٞبي ثبالؿًت ٘فتٌٚبم فلا ٔ ٓٞوٙـ.

ًوَدار ( :)2ساختار ػوَهي اًتشار اٍراق ريسكّاي ًفتي
منبع :يافتههاي تحقیق

طزاحي اٍراق ريسكّاي ًفتي هبتٌي بز اٍراق بْادار بيوِاي با ّدف بيوِگزي 122

ًبؽتبك پيِٟٙبؿي ُبُٔ ؿٌ ٚبْ اًبً اًت:

ٌ بْ ا :َٚتأًيي  ٚكاٜا٘ـامي ُلوت ثيٕٚ ٝاثٌت( ٝوپتي.)ٛ
ٌ بْ ؿ :ْٚا٘تِبك اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت .

 .2-2گام اٍل :تأسيس ٍ راُاًداسي شزكت بيوِ ٍابستِ (كپتيَ)

٘ؾٌتيٗ الـاْ ثلاي ا٘تِبك اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت  ،تأًيي ُلوت وپتي ٛاًتُ .لوت وپتيي،ٛ
ِٔييبثً ٝييبيـوبك ؿك اٚكاق ًييبيـوبك اًييت  ٚثييب اِٟييبْ ام اٚكاق ًييبيـوبك ؿك ًييبؽتبك اٚكاق
كيٌه ٞبي ٘فت ٌٙزب٘ـُ ٜـ ٜاًتٞ .لصٙـ ع٘ٛك ًبيل ثبميٍلاٖ ٟ٘يبؿي ٔب٘ٙيـ ثب٘يهٞيبي
ًلٔبيٌٝقاكيٙٓ ،ـٚقٞبي وٓ كيٌه ٘ ...ٚين ٔ تٛا٘ـ ِٔٙب احل  ٚثالٔب٘غ ثبُـ ِٚ ،ع٘يٛك
عـالُ يه ُلوت ثيٕ ٚ ٝيه ُلوت ٘فت ٗلٚكي اًت .ايٗ ؿُ ٚلوت ػيال ٜٚثيل ايٙىيٝ
ِٔبثً ٝبيل ًٟبٔـاكاًٖ ،لٔبي ٝاِٚي ٝتأًيي  ٚكاٜا٘ـامي ُيلوت وپتيي ٛكا ػٟيـٜؿاك ٌٞيتٙـ،
ٞل يه ٘مِ اًبً ٘ين ؿك فلآيٙـ ؿاك٘ـ.
ُلوت ٘فت ؿك ٚالغ ُلوت ٚاٌقاك٘ـ ٜكيٌه اًتُ .لوت ٘فت وئ ٝي تٛا٘يـ تؼيـاؿ
ٔتؼـؿي ُلوت ٘فت ٘ين ثبُـ ،كيٌهٞبي ٘فت و ٝلٔـ ؿاكؿ آٟ٘ب كا ام ٛلييك ثيٕي ٝپُٛيَ
ؿٞـ كا ؿك لبِت يه للاكؿاؿ ثئٕ ٚ ٝـيليت كيٌه ثُ ٝيلوت وپتييٚ ٛاٌيقاك ٔي وٙيـ  ٚؿك
ٔمبثُ پ ُِٛو ٝام ايٗ ُلوت ؿكيبفت ٔ وٙـ ،عك ثئٕ ٝتٙبًت كا پلؿاؽت ٔ وٙـ.
ُلوت ثيٕ ٝعبٔ ِٔ ،بثً ٝبيـوبكٞبي كايذٔ ،ـيليت ؿاؽّ  ٚػّٕييب ُيلوت وپتييٛ
كا ث ٝػٟـ ٜؿاكؿ  ٚثب تٛر ٝث ٝرٙجٞٝبي ف ٚ ٙثيٕٝاي ،إٛيٙبٖ المْ رٟت ػّٕىيلؿ ؿكًيت ٚ
ثٟي ٝٙآٖ كا تٕ٘يٗ ٔ وٙـ .ايٗ ٘مَ ػال ٜٚثل ٘مَ ًٟبٔـاكي ُيلوت ثيٕي ٝعيبٔ اًيت ٚ
ؿك ٔمبثُ للاكؿاؿ ٔـيليت ػّٕيب ُلوتٌٔ ،تغك ؿكيبفت ارل ؽٛاٞـ ثٛؿ.
 .1-2گام دٍم :اًتشار اٍراق ريسكّاي ًفتي

ثؼـ ام تأ ًيي ُلوت ثيٕ ٝوپتي ٚ ٛا٘ؼمبؿ ؿ ٚللاكؿاؿ اًبً ٔـيليت ػّٕيبت ثب ُلوت ثيٕيٝ
عبٔ  ٚللاكؿاؿ ثئٕ ٚ ٝـيليت كيٌهٞبي ٘فت ثب ُلوتٞبي ٘فت ِ ،قا ُلوت وپتيي ٛثبييـ
ؿك ا٘ـئِ ٝـيليت كيٌهٞبي و ٝػٟـٜؿاك پٔ ٚ َُٛـيليت آٟ٘ب ُـ ٜاًت ٘ين ثبُـ.
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ؿك ٕٗٗ فبكؽ ام كاٞىبك ٞبي ًٙت ٔٛرٛؿ ثلاي ٔـيليت كيٌهٞيبي ٔٗٛيٛع ليلاكؿاؿ
ثيٕ ٝف ٔبثيٗ ُلوت وپتيُ ٚ ٛلوتٞبي ٘فت  ،ا٘تِبك اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت كاٞىبكي ٘يٛيٗ
 ٚرـيـ اًت و ٔ ٝتٛا٘ـ ٔنايبي ؽبٓ ؿاُت ٝثبُـ.
ُلوت وپتي ٛثٙٔ ٝظٛك ا٘تِبك اٚكاق كيٌيهٞيبي ٘فتي ِٔ ،يبث ٝفلآيٙيـ ػٕي ٔٛا٘تِيبك
اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي كيٌه ٞبي غيلم٘ـٌ كفتبك ؽٛاٞـ ولؿ .ث ٝايٗ ٔٙظٛك اثتـا يه ُيلوت
ثب ٔٙظٛك ؽبّ 46تأًيي ٚ ٚاكؿ يه للاكؿاؿ ثيٕي( ٝاتىيبي ) ثيب آٖ ُيلوت ؽٛاٞيـ ُيـ.47
ُلوت  SPVؿك اماي ؿكيبفت عك ثيٕ( ٝاتىيبي ) كيٌيهٞيبي ٔٗٛيٛع ليلاكؿاؿ في ٔيبثيٗ
ُلوت وپتيُ ٚ ٛلوتٞبي ٘فت و ٝاو ٖٛٙث ٝايٗ ُيلوت ٔٙتميُ ُيـ ٜاًيت كا ثيٓ ٝيٛك
اٚكاق كيٌهٞب ٘فت ٔٙتِل ٕ٘ٛؿ ٚ ٜثيً ٝيلٔبيٌٝيقاكاٖ ثيبماك ًيلٔبئ ٝي فلُٚيـ ٚ ٚريٜٛ
عبُٓ كا ؿك اثناكٞبي اًالٔ ثب ػبيـي حبثت  ٚثب ٘مـُ٘ٛـٌ ٔٙبًت ًلٔبيٌٝيقاكي ٕ٘يٛؿٜ
 ٚؿك يه ُلوت أيٗ ًپلؿٌٜقاكي ٔ وٙـ.
ٕٞب٘ٙـ ًبيل اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي ،ثيٕٞ ٝبي غيلم٘ـٌ ٘ ،ين ٔت٘يٕٗ اييٗ ُيل ٙاًبًي
اًت و ٝؿك ٓٛك ٚلٛع كيٌه ٞبي ٔٗٛيٛع ليلاكؿاؿ  ٚتغٕيُ ؽٌيبك تًٛيُ ٚيلوت
في٘فغٚ ،ر ٜٛرٕغآٚكي ُـ ٜام ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثيلاي رجيلاٖ ؽٌيبك آٟ٘يب ثي ٝويبك ٌلفتيٝ
ٔ ُ٘ٛـ  ٚؿك ٓٛك ػـْ ٚلٛع عبؿح ٚ ٝؽٌبك  ،آيُ ٚريً ٜٛيلٔبيٌٝيقاكاٖ ثيٕٞ ٝيلاٜ
ػٛايـ ٘بُ ام ًلٔبيٌٝقاكي آٟ٘ب ٕٞ ٚضٙيٗ ثؾِ ام عك ثيٕي( ٝاتىيبي ) ؿكيبفيت ُيـ ٜام
ُلوت وپتي ٛثً ٝلٔبيٌٝقاكاٖ پلؿاؽت ؽٛاٞـ ُـ.
ع٘ٛك ُلوت أيٗ ،ثٙٔ ٝظٛك ٚحيم ٝولؿٖ ٚرً ٚ ٜٛلٔبيٌٝقاكيٞب ث٘ ٝفيغ في٘فؼيبٖ ٚ
رٌّٛيلي ام كيٌه ٘ىُ َٛلوت  SPVؿك ايفبي تؼٟـا ؽٛؿ ٔي ثبُيـُ .يلوت  SPVؿك
ٚالغ ؿ ٚتؼٟـ اًبً ؿاكؿ٘ .ؾٌت ٔتؼٟـ ث ٝفلا ٓٞولؿٖ ًٛؿ ٔٙبًيت ثيلاي ًيلٔبيٌٝيقاكاٖ
اًت ،ؿٔ ْٚتؼٟـ ث ٝفلا ٓٞولؿٖ پ َُٛثيٕٝاي ثلاي ُلوت وپتيي ٚ ٛثي ٝتجيغ ُيلوتٞيبي
٘فت اًتُ .يلوت  SPVثيلاي ا٘زيبْ تؼٟيـ ا َٚؽيٛؿٚ ،ري ٜٛعبٓيُ كا ؿك اثناكٞيبي ثيب
٘مـُ٘ٛـٌ ثبال  ٚػبيـي حبثت اًالٔ ٔب٘ٙـ ٓىٛن اربك ٜاًالٔ ًلٔبيٌٝقاكي ٔي وٙيـ ٚ
ثٙٔ ٝظٛك ٚحيم ٝولؿٖ آٟ٘ب ث٘ ٝفغ ُلوت وپتي ٛرٟت تٕ٘يٗ ا٘زبْ تؼٟـا ؿك ٓٛك ٚليٛع
كيٌه٘ ،نؿ ُلوت أيٗ ًپلؿٌٜقاكي ٔي وٙيـ؛ اِجتي ٝاييٗ ًيپلؿٌٜيقاكي ؿك ُيلوت أييٗ
تٕ٘ي ٙثلاي ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثبماك ًلٔبي٘ ٝين ٔ ثبُـ ،صلا و ٝآٟ٘ب ايٗ إٛيٙيبٖ كا ؿاك٘يـ ويٝ
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ٚر ٜٛآٟ٘ب ؿك اثناكي ٕٜٔئٗ ٔب٘ٙـ ٓىٛن اربكً ٜلٔبيٌٝيقاكي ُيـ ٜاًيت  ٚتٟٙيب كيٌيه
ٔتٛر ٝاٚكاق آٟ٘ب ،كيٌهٞبي ٘فت ٔٛٗٛع للاكؿاؿ ُلوت  SPVثب ُلوت وپتي ٛاًيت .اييٗ
ًپلؿٌٜقاكي تغّيُ كيٌه ايٗ اٚكاق كا ثلاي ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثٔ ٝلاتت ًبؿٜتل ٔي وٙيـ .صيلا
و ٝؿاؽُ ولؿٖ كيٌه ًلٔبيٌٝيقاكيٞيبي ُيلوت  SPVؿك ٔغبًيجب ُ ،يفبفيت  ٚأىيبٖ
تغّيُ كيٌه اٚكاق كا غيل ٕٔىٗ ٔ ًبمؿ.
ػال ٜٚثل ُلوت أيٗٔ ،ؼٕٛالً ٛلفٞبي ؿيٍلي ٘ين ؿك ا٘تِبك ع٘ٛك ؿاك٘ـ و ٝثي ٝاكائيٝ
ؽـٔب  ٚػٕـتبً ؽـٔب ٔبِ اُتفبَ ؿاك٘ـ .ثب تٛر ٝثي ٝايٙىيُ ٝيلوت  SPVييه ُيلوت
ٔٛلت ٔ ثبُـ  ٚثؼـ ام ًلكًيـ اٚكاقٙٔ ،غُ ٔ ُٛؿ ،ػٕـ ٜؽـٔب ٔيٛكؿ ٘ييبم ؽيٛؿ كا ام
ٛليك ثلًٖٚپبكي ا٘زبْ ٔ ؿٞـ .ػٕـٜتليٗ ايٗ ٘يبمٞب ػجبكتٙـ ام:
 -1ؽـٔب

تأٔيٗ ٘مـي. ٍٙ

 -2ؽـٔب

ِٔبٚك ،ٜثبماكيبث ٘ ٚظبك .

 -3پقيلٜٛ٘يٌ .
 -4كتجٝثٙـي  ٚتمٛيت اػتجبكي اٚكاق.
 .9-2شزايط آستاًِ در اٍراق ريسكّاي ًفتي

يى ام ؿاليّ وً ٝلٔبيٌٝقاكاٖ علفٝاي فم ٚتٕبيُ ؽليـ اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي كا ؿاك٘ـ اييٗ
اًت وُ ٝلايٞ ٚل يه ام ايٗ اٚكاق ثب ٔ ٓٞتفيب ٚاًيت ٞ ٚييش ؿ٘ ٚيٛع ِٔيبثٚ ٟريٛؿ
٘ـاكؿ .كيٌه ٞل ييه ام اٚكاق ثبًيبيل اٚكاق ٔتفيب ٚاًيت  ٚؿك ٘تيزي ٝتزنيي ٚ ٝتغّييُ
كيٌه ايٗ اٚكاق ٘يبمٔٙـ تٛاٖ ف ٚ ٙتؾٔٔي ثيبالي اًيت ويً ٝيلٔبيٌٝيقاكاٖ ٟ٘يبؿي ٚ
علفٝاي كا ّٛت ٔ وٙـ .يى ام رٙجٞٝبي پيضييـٌ تغّييُ كيٌيه اييٗ اٚكاق ثيُ ٝيلايٚ
آًتب٘ ٝآٟ٘ب ٔلث ٙٛاًتُ .لاي ٚآًتب٘ ٝؿك ٚالغ ُيلاي ٚييب ُبؽٔي اًيت وي ٝؿك ٓيٛك
ٚلٛع ُلوت ّٔ SPVنْ ث ٝا٘زبْ تؼٟـا

ؿك ثلاثل ُلوت ثيٕٚ ٝاٌقاك٘ـُٛ ٔ ٜؿ.

ا٘تؾبة ٘ٛع ٚ ٚيوٌ ٞبي ُلاي ٚآًتب٘ ٝؿك ٔيناٖ كيٌه ُ ٚفبفيت اٚكاق ثٟيبؿاك تيأحيل
ٌٔتميٓ ؿاكؿ .ؿك عبِ وً ٝلٔبيٌٝقاكاٖ ث ٝؿ٘جبَ عـاوخل ُفبفيت ٌٞتٙـُ ،لوتٞيبي عيبٔ
ؿ٘جبَ وب َٞكيٌه ٔٙجبي 48ؽٛؿ ٔ ثبُٙـ .المْ ث ٝفول اًت و ٝؿك ا٘تؾبة ُيلاي ٚآًيتب٘،ٝ
ُفبفيت  ٚكيٌه ٔجٙب وبٔالً ؿك رٟت ػىي  ٓٞعلوت ٔ وٙٙـ ٞ ٚيل صيُ ٝيفبفيت ثيِيتل
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ثبُـ كيٌه ٔجٙب ٘ين ثيِتل اًتِ ،قا ا٘تؾبة يه ُل ٙآًتب٘ ٔ ،ٝتٛا٘ـ تأحيل ثٌيبك مييبؿي ؿك
ٔٛفميت يب ػـْ تٛفيك اٚكاق ثٟبؿاكٞيبي ثيٕيٝاي أيٛاَ  ٚعيٛاؿث (ثيٕيٞٝيبي غيلم٘يـٌ )
ؿاُت ٝثبُـ.
 .2-9-2اًَاع شزايط آستاًِ

ثلاي عُ تؼبكٕ ثيٗ ُفبفيت  ٚكيٌه ٔجٙب (ؽٛاًتً ٝلٔبيٌٝقاك ُ ٚيلوت عيبٔ ) ،ا٘يٛاع
ٔؾتّف ٔىب٘يٌٓٞبي ُلاي ٚآًتب٘- ٝوئِ ٝيؾْ ٔي وٙيـ صي ٝمٔيب٘ ؽٌيبكا ٘بُي ام
كيٌه پبي ٝثبيـ ت ًٚٛاٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي پ َُٛؿاؿُ٘ٛ ٜـٚ ،-رٛؿ ؿاكؿ.
ايٗ ُلاي ٚآًتبُ٘ ٝبُٔ ُيلاي ٚآًيتب٘ ٝت٘يٕيٗ پلؿاؽيت غلأيتُ ،يبؽْ ٓيٙؼت،
ٔـٌِبمي ُـٙٓ ٜؼت ،پبكأتليه ؽبُِْ ،بؽْ پبكأتليه ،ؽٌبك ٔـَ ُيـ ٚ ٜتلويجي
اًتٞ .ليه ام ايٗ ٔىب٘يٌٓ ٞب ،تلويج ام كيٌيه ٔجٙيب ُ ٚيفبفيت كا ثيلاي ًيلٔبيٌٝيقاكاٖ
ِ٘بٖ ٔ ؿٙٞـ.
 .1-9-2تزجيحات ًسبت بِ شزايط آستاًِ

ثٛٓ ٝك ًٙت ُلوتٞبي ٚاٌقاك٘ـ ٜو ٝؿك ٚالغ ثيٌٕٝلاٖ ٓٙؼت ثيٕ ٔ ٝثبُٙـ ،ثً ٝيٕت
ُلاي ٚآًتب٘ ٝتٕ٘يٗ پلؿاؽت غلأت ٌلايَ ؿاك٘ـ .ايٗ ا٘تؾبة ٌ ٚلايَ ث ٝؿِيُ ِٔيبثٟت
ميبؿ ايٗ ُلاي ٚثب ًبمٔبٖ ؿُ ٚ ٞلاي ٚثيٕ ٝاتىبي اًت وٙٓ ٝؼت ثيٕ ٝثٓ ٝيٛك ًيٙت
ثلاي پ َُٛكيٌهٞبي ٔبماؿ  ٚثٛٛ ٝك ؽبّ عٛاؿث فبرؼٝآٔين ام آٖ اًتفبؿ ٔ ٜولؿ.
ا٘تؾبة يه آًتب٘ ٝؿك ٔمبثيُ آًيتب٘ ٝت٘يٕيٗ پلؿاؽيت غلأيت ،تًٛي ٚييه ُيلوت
ٚاٌقاك٘ـ ٜثيٕ( ٝعبٔ ) ،ث ٝػٛأُ ٔؾتّف ٔب٘ٙـ ُيلاي ٚثيبماك ،ؿليت ٚالؼي ُيبؽْٞيبي
ٓييٙؼت ُ ،ييبؽْٞييبي ٔـٌِييبمي ُييـ ٚ ٜرليٕيي ٝليٕييتٌييقاكي تغٕيييُ ُييـ ٜام ًييٛي
ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثٔ ٝؼبّٔ ٝپلؿاؽت غلأت ،ثٌتٍ ؿاكؿ.
ٌ ٛقُت ًبَ ٞبٛ٘ ،ع ُلاي ٚآًتب٘ ٝثلاي اٚكاق عٛاؿث فبرؼٝآٔين ام ُلاي ٚت٘يٕيٗ
پلؿاؽت غلأت ُ ٚبؽْ پبكأتليه ،ثُ ٝلايُ ٚبؽْ ٓٙؼت  ٚؽٌبك ٔـٌِيبمي ُيـٜ
تفييل يبفت ٚ ٝايٗ ك٘ٚـ ؿك ًبَٞبي اؽيل تخجيت ُـ ٜاًت وِ٘ ٝبٖ ؿٙٞـ٘ ٜييبمٞيبي ٔتفييل ٚ
ٔتفبُ ٚلوتٞبي ٚاٌقاك٘ـ ٜايٗ ٘ٛع اٚكاق اًت.
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ثلاي تؼييٗ ُلاي ٚآًتب٘ ٝاٚكاق كيٌهٞيبي ٘فتي  ،ثبييـ ثيب ِغيب ٝثٌيت ٝكيٌيهٞيبي
ٔتٕ٘ٗ ٕٞ ٚضٙيٗ ُلاي ٚثبميٍلاٖ ثبماك ًلٔبي٘ ٚ ٝييبمٞيبي ُيلوتٞيبي ٘فتي ٚاٌقاك٘يـٜ
الـاْ ٕ٘ٛؿٞ .لصٙـ ٕٞب٘ٙـ ًبيل في٘فؼبٖ ٚاٌقاك٘ـُ ،ٜلوتٞبي ٘فت ٘يين ٔبييُ ثي ٝؿكيبفيت
تٕ٘يٗ پلؿاؽت غلأتٌٞ ،تٙـ  ِٚث٘ ٝظل ٔي كًيـ ثيب ِغيب ٝتلريٟيب ًيلٔبيٌٝيقاكاٖ،
ٔٙبًت تليٗ ُلاي ٚآًيتبُ٘ ٝيبؽْ ٓيٙؼت ييب ؿك ٓيٛك ا٘زيبْ پيِيلفتٞيبي فٙي ؿك
ٔغبًجب ؿك ؿاؽُ وِٛك آًتبُ٘ ٝبؽْ ٔـٌِبمي ُـ ٜثبُـ .اِجت ٝثلاي ايٗ ويبك المْ اًيت
تؼـاؿ ُلوتٞبي ٘فت  ٚكيٌهٞبي ٔلث ٝٛٛثب  ٓٞتزٕيغ ُٛؿ .ثٞ ٝيل عيبَ تؼيييٗ ُيلايٚ
آًتب٘ٛٗٛٔ ٝػ ٔٔـال ٛٔ ٚكؿي اًت و ٔ ٝثبيٌت ؿك ؽٔٞ ّٛل ا٘تِبكي ثيٓ ٝيٛك
ٔٙفلؿ ٔٛكؿ ثلكً للاك ٌيلؿ.
 .2-2هالحظات فمْي

ثلكً ٞبي فمِ٘ ٟبٖ ٔ ؿٞـ ػٕـٜتليٗ ٔالعظُ ٝلػ ؿك ؽٔ ّٛاٚكاق ثٟيبؿاك ثيٕيٝاي
ثب ٞـف ثيٌٕ ٝلي  ٚثٛٛ ٝك ؽبّ اٚكاق ثٟبؿاك فزبيغ ٛجيؼ  ،ثً ٝلٔبيٌٝقاكي ٚر ٜٛتيأٔيٗ
ُـ ٜام ًلٔبيٌ ٝقاكاٖ  ٚوٌت ػبيـي ٔلثُٛ ٔ ٙٛؿ .ؿك ٔيـَٞيبي ٔتؼيبكف ُيلوت SPV

ٔؼٕٛالً ثب ا٘ؼمبؿ للاكؿاؿ ثب يه ُلوت أيٗٚ ،ري ٜٛكا ؿك اٚكاق ثيب ػبييـي حبثيت  ٚثيٛ ٝيٛك
ؽبّ اٚكاق للًٗ ٝلٔبيٌٝقاكي ٔ وٙـ وئ ٝجتٙي ثيل ليلٕ  ٚالتيلإ كثيٛي ثيٛؿ ٚ ٜام
ِغب ٝفمٔ ٟزبم ٘يٌتٙـ.
ؿك ؽٔ ّٛكٚاث ٚف ٔبثيٗ ثبميٍلاٖ آّ فلآيٙـ ا٘تِبك ،ثلكً فمِ٘ ٟيبٖ ٔي ؿٞيـ
و ٝايٗ كاثٔ ٜٝجت ٙثل ػمـ ثيٕ ٝاًت .يؼُ ٙلوت وپتي ٛؽٛؿ ثب پيقيلٍ كيٌيه ام ُيلوت
في٘فغ و ٝؿك اٍِٛي اكائُ ٝـٕٞ ٜبٖ ُلوت يب ُلوتٞبي ٘فت اًتٚ ،اكؿ ليلاكؿاؿ ثيٕي ٝثيب
ايٗ ُلوتٞب ٔ ُٛؿ  ٚام ًٛي ؿيٍل ثيٙٔ ٝظيٛك پُٛيَ كيٌيه ؽيٛؿ ٚاكؿ ليلاكؿاؿ ثيٕيٝ
ؿيٍلي ثب ُلوت ُٛ ٔ SPVؿ .ا يٗ ُلوت ٘ين ثيٛ٘ ٝثي ٝؽيٛؿ ثيٙٔ ٝظيٛك ٔيـيليت كيٌيه
پقيلفتُ ٝـ ٜام ًٛي ُيلوت وپتيي ٛؿك لبِيت اٚكاق كيٌيهٞيبي ٘فتي ٚاكؿ ليلاكؿاؿ ثيٕيٝ
ؿيٍلي ثب ًلٔبيٌٝقاكاٖ ٔ ُٛؿٕٞ .بٜ٘ٛك و ٝاُبكُ ٜـ ٚر ٜٛعبُٓ ام اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕيٝاي
ؿ ٚوبك ولؿ ؿاك٘ـ٘ :ؾٌت ٚحيمٝاي ؿك ٔمبثُ تؼٟـا ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثلاي پ َُٛكيٌهٞيبي

 121تحميمات هالي اسالهي ،سال ششن ،شوارُ دٍم (پياپي  ،)21بْار ٍ تابستاى 2931

ُلوت ثيٕٚ ٝاٌقاك٘ـ ٜؿك ٔمبثُ كيٌه ٘ىي ،َٛؿ ْٚاًيتفبؿ ٜثي ٝػٙيٛاٖ ٔٙجؼي ثيلاي ايفيبي
تؼٟـا

ؽٛؿ ؿك ٔمبثُ ًلٔبيٌٝقاكاٖ ثبماك ًلٔبي ٚ ٝپلؿاؽت ًٛؿ ث ٝآٟ٘ب.

ٗلٚك ٔٛكؿ ٘ؾٌت ايزبة ٔ وٙـ ُلوت SPVايٗ ٚري ٜٛكا ؿك عٌيبة أيب٘ ٘ينؿ
يه ُلوت أيٗ ًپلؿٌ ٜقاكي ٕ٘بيـ تب ُلوت ثيٕٚ ٝاٌقاك٘ـٕٜٔ ٜئٗ ثبُيـ وي ٝؿك ٓيٛك
ٚلٛع عبؿحٜٔ ٚ ٝبِج ٝؽٌبك ُ ،لوت  SPVلبؿك ؽٛاٞـ ثٛؿ پلؿاؽت ؽٌيبك كا ثيٛٔ ٝليغ
ٔ ٚتٙبًت ا٘زبْ ؿٞـ.
ٗلٚك ٔٛكؿ ؿ٘ ْٚين ايزبة ٔ وٙـ وً ٝپلؿٌٜقاكي ثٛٓ ٝك اثناكٞيبي ٔيبِ ا٘زيبْ
ُٛؿ تب ام ٔٙبفغ  ٚػٛايـ آٖ ث٘ ٝفغ ًپلؿٌٜقاكاٖ ثتٛاٖ اًتفبؿ ٜولؿ.
 .2-2-2هشزٍػيت ػمد بيوِ

ثيٕ ٝيه ٚاه ٜعمٛل اًت  ِٚؿك ٔؼ ٚ ٙتبكيؼ ثٙبي آٖ ٘ظلا ٔؾتّف ثيبٖ ٌلؿيـ ٜاًيت
(ػلفب٘ ٛ .)8ّ ،1371 ،جك ٔبؿ ٜا َٚلب٘ ٖٛثيٕ ٝايلاٖ ٔٔٛة « 1316ثيٕ ٝػمـي اًيت ويٝ
ثٛٔ ٝرت آٖ يه ٛلف تؼٟـ ٔ وٙـ ؿك اماي پلؿاؽت ٚر ٝييب ٚري ٞٛام ٛيلف ؿيٍيل ؿك
ٓٛك

ٚلٛع يب ثلٚم عبؿح ،ٝؽٌبك

ٚاكؿ ٜثل ا ٚكا رجلاٖ ٕ٘ٛؿ ٜيب ٚرٔ ٝؼي ٙثپلؿامؿ».

فمٟبي ٔؼبٓل ُيؼٞ ٝل وـاْ ثب ثيب٘ آُ للاكؿاؿ ثيٕ ٝكا تؼلييف  ٚتأيييـ ويلؿٜا٘يـ .ؿك

تؼليف ثيِٕٞ ٝت ٘فل ام فمٟبي ٔؼبٓل٘ 49ين ٘ظل ؿاؿٜا٘ـ.

٘ظل فمٟبي ُيؼ ٝؿك تأييـ ِٔلٚػيت  ٚثيبٖ عىٓ فم ٟػمـ ثيٕ ٝكا ٔ تٛاٖ ث ٝؿ ٚؿًيتٝ
تمٌيٓ ولؿ .ؿًت ٝا َٚفمٟبي ٌٞتٙـ و ٝثيٕي ٝكا ػميـ ٌٔيتمّ ٘ـاٌ٘يت ٚ ٝآٖ كا ثيب تٜجييك ٚ
ا٘ـكاد ؿك ٕٗٗ ػمٛؿ ٔغٔٛك ُيلػ ؿيٍيل ٔب٘ٙيـ ٞجئ ٝؼٗٛيٓ ،ٝيّظٗ ،يٕبٖ ؿك ٔمبثيُ
ػ ،ٕٛرؼبِِٔ ...ٚ ٝلٚع ٔ ؿا٘ٙـ .ثلاي ٕ٘ ٝ٘ٛفتٛاي آيتاهلل اِؼظٕ ؽٛي «ليـىاهلل ٘فٌيٝ
موي »ٝؿك ٔٛكؿ ثيٕ ٝايٗ اًت و« :ٝثيًٕ( ٝيٍٛكتب) ػجبك ام ايٗ اًت وُ ٝيؾْ ٞيل ًيبَ
ال ثيٝ
ٔجّف ث ٝوٌ يب ُلوت ثـ ٖٚػ ٕٛؿاؿ ٚ ٜؿك ٕٗٗ ُيل ٙوٙيـ وي ٝاٌيل آًييج ٔيخ ً
تزبك ؽب٘ ٝيب ٔبُيٗ يب ٔٙنَ يب ؽٛؿٍ ثلًـ ،آٖ ُلوت يب ُؾْ آٖ ؽٌيبك كا رجيلاٖ
يب آًيت كا ثلٛلف يب ٔلٕ كا ٔؼبِز ٝوٙيـ  ٚاييٗ ٔؼبّٔي ٝؿاؽيُ ؿك ٞجئ ٝؼٗٛي ٝاًيت ٚ
صٙب٘ض ٝآًيج ٚاكؿ ُٛؿ عٌت ُل ٙثل ِٔل ٙٚػّيٚ ٝارت اًت و ٝام ػٟـ ٜثلآيـ  ٚثيلاي
ٌيل٘ـ ٜاُىبِ ٘ـاكؿ» (ؽٛئ .)519ّ ،1353 ،
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ؿًت ٝؿ ْٚفمٟبي ٌٞتٙـ و ٝثيٕ ٝكا ثي ٝػٙيٛاٖ ػميـي ٌٔيتمُ پقيلفتيٝا٘يـٕٞ .يٛاك ٜؿك
ؽٔٔ ّٛغٔٛك ثٛؿٖ ػمٛؿ  ٚتٛليف ثٛؿٖ ٔؼبٔال ٕٞب٘ٙـ ػجبؿا ؿك ثيٗ فمٟيب اؽيتالف
٘ظل ٚرٛؿ ؿاكؿً .بثم ٝايٗ ثغج٘ ،نؿ فميٟبٖ ٔتمـْ ك٘ ُٗٚيٌت؛ مييلا ؿك ٌقُيت٘ ،ٝيبمٞيبي
رٛأغٔ ،ؼٕٛالً يىٌبٖ  ٚحبثت ثٛؿ ٚ ٜػمٛؿ  ٚللاكؿاؿٞبي رـيـ ،وٕتل اتفبق ٔ افتيبؿ ٜاًيت
تب ؿيـٌب ٜفميٟبٖ پيِيٗ ؿكثبك ٜػمٛؿ ٌٔيتغـث وِيف ُيٛؿ (رٕيبِ ماؿ.)320ّ ،1380 ،ٜ
ٔغٔٛك ثٛؿٖ ػمٛؿ ث ٝايٗ ٔؼ ٙاًت و ٝاِف  ٚالْ «العقود» ؿك آييُ ٝيليف« ٝاوفوواباوعلعقودب»
ػٟـي ثٛؿ ٚ ٜفمُ ٚبُٔ للاؿاؿٞب ٔ ٚؼبٔالت اًت و ٝؿك مٔبٖ ُيبكع ،ؿك جزيربةالعور ب كٚاد
ؿاُت ٝاًت .اوخليت لليت ث ٝاتفبق ؿإِ٘ٙـاٖ ٔتمـْ ثي ٝتيٛليف ثيٛؿٖ ػٙيبٚيٗ ٔ ٚؼيبٔال
ٔؼتمـ ثٛؿٜا٘ـ ٌ ٔ ٚفتٙـ :فمٔ ٚؼبٔال ٔ ٚؼبٗٚبت وُ ٝلع آٟ٘ب كا ٔؼيٗ ولؿ ٚ ٜثيلاي آٟ٘يب
عـٚؿ ِٔ ٚؾٔب ُ ٚلاي ٚتؼييٗ ولؿ ،ٜكًٕيت ؿاك٘ـ  ٚؿيٍل ٓٛك ٞبي ٔؼبّٔي ،ٝثبّٙٛيـ
(لٕ .)463ّ ،1371 ،
ٞل صٙـ ٛجك ٘ظل ثلؽ ام ػّٕب ٔ تيٛاٖ ثيٕي ٝكا فييُ ثلؽي ػميٛؿ ٔغٔيٛك ٔ ٚؼييٗ
ُلػ للاك ؿاؿ ِٚ ،ثـٞ ٖٚيشٌُ ٝ٘ٛه  ٚتلؿيـي ػمـ ثيٕي ٝثٜيٛك وبٔيُ ؿاؽيُ ؿك ػميٛؿ
ٔٛرٛؿ ؿك وتبةٞبي فمُٛ ٕ٘ ٟؿ  ٕ٘ ٚتٛا٘ـ ام ٘بْ  ٚصٟيبكصٛة ُيلايٗ ٚ ٚيٛاث ٚآٟ٘يب
پ يلٚي وٙـ .أب ٕٔىٗ اًت ؿك ثؼ٘ ٔٛاكؿ ؿك ثؼ٘ ام رٛا٘يت آٖ ثيب ٕٞيـيٍل اُيتلاوبت
ؿاُت ٝثبُـ (افٌلي.)71ّ ،1378 ،
ػـْ اٜ٘جبق وبُٔ ثيٕ ٝثب ٞيش يه ام ػمٛؿ ٔؼيٗ ٔجٙبي ُـ ٜاًت تب ثلؽي ام فمٟيب ويٝ
ث ٝعٔل ػمٛؿ ٔؼتمـ٘ـ ث ٝعلٔت ّٜٔك ثيٕ ٝعىٓ ثـٙٞـ (ػلفيب٘ )69ّ ،1371 ،؛ ثٙيبثلايٗ
ثب ؿك ٘ظل ٌلفتٗ ايٙى ٝثيٕ ٝيه ػمـ ٌٔتغـح ٝاًت  ٚؿاؽُ ؿك ٞييش ييه ام ػميٛؿ ُيٙبؽتٝ
ُـ ٜفم ٝاًالٔ ٘جٛؿ ٚ ٜؿك ثيٗ ػمٛؿ ٔؼيِٗٔ ،بث٘ ٟـاكؿ ٔ ،تٛاٖ يه اًتّناْ ٜٔٙمي ثييٗ
ٔغٔٛك ثٛؿٖ ػمٛؿ  ٚػـْ ِٔلٚػيت ثيٕ ٝايزبؿ ولؿ.
ٌقُت مٔبٖ  ٚرليبٖ ٔتغ َٛم٘ـٌ اٌ٘بٖٞيب ،ثيلٚم ٘ييبمٞيبي ارتٕيبػ  ٚالتٔيبؿي
رـيـ ٛٓ ٚك ٞبي ٘ ٛام ٔجبؿال ٔ ٚؼبٔال ؿك ػلٓ ٝللاكؿاؿٞب  ٚػميٛؿٛٔ ،ريت ٌلؿييـ
تب فميٟبٖ ٔتأؽل ٔٛٗٛع ػمٛؿ ٔ ٚؼبٔال ٌٔيتغـث ثپلؿام٘يـ  ٚعىيٓ ُيلػ آٟ٘يب كا ثييبٖ
وٙٙـ ٍ٘ ٚلُ ٘٘ ٛين ث ٝاؿُِّ ٝيلػ ؿاُيت ٝثبُيٙـ ٞ ٚيٓ ٔٗٛيٛػب ٌٔ ٚيبئُ رـييـ كا ام

 121تحميمات هالي اسالهي ،سال ششن ،شوارُ دٍم (پياپي  ،)21بْار ٍ تابستاى 2931

ماٚي٘ ٝيبمٞبي ٘ٗ ٚ ٛيلٚك ٞيبي ارتٕيبػ م٘يـٌ ثِيل ٍ٘يب ٜوٙٙيـ (رٕيبِ ماؿ،1380 ،ٜ
ّ.)320
اوخل فمٟبي اًالٔ ثل ايٗ ػميـٜا٘ـ و ٝاِيفٚالْ وّٕي ٝاِؼميٛؿ اًيتفلال ثيٛؿ ٚ ٜافيبؿٜ
ػٕٕ٘ ٔ ْٛبيـ  ٚثب تٛر ٝث ٝايٙى ٝؿيٗ ٔجيٗ اًالْ ؿيٗ رٟب٘ اًيت  ٚاعىيبْ آٖ ٘يين وّييٝ
ٌّٕٔب٘بٖ رٟبٖ كا ُبُٔ ٔ ُٛؿ ،ػّٟقا ٕ٘ تيٛاٖ تٔيٛك ويلؿ ويٙٔ ٝظيٛك ام «العقوودب» فميٚ
ٔؼبٔال  ٚللاكؿاؿٞبي ٔلً ْٛؿك جزيربةالعر  ٚمٔبٖ ُبكع ثٛؿ ٜثبُـ ،ثّىِ ٝينٚ ْٚفيبي ثيٝ
ػٟـ  ٚپيٕبٖ ،اؽتٔبّ ث ٝػمٛؿ مٔبٖ ُبكع ٘ـاُتٞ ٝل ٘ٛع ٔؼبّٔي ٚ ٝليلاكؿاؿي كا وي ٝؿاكاي
آحبك عمٛل اًت ُبُٔ ٔ ٌلؿؿ .ثٙبثلايٗ ٛلفيٗ للاكؿاؿ اِنأي ٘ـاك٘يـ وي ٝاكاؿ ٜؽيٛؿ كا ؿك
لبِت يى ام ػمٛؿ ُٙبؽتُ ٝـ ٜفمٔ ٟتزتّ ًبم٘ـ .ػـْ ٟ٘ي ُيبكع  ٚػٕٔٛيب اؿِّي٘ ٝيين
ثلاي ِٔلٚػيت وّي ٝللاكؿاؿٞبي ثيٗ ٔلؿْ وبف اًتٍٔ ،يل ايٙىيٓ ٝيلاعتبً ام ٛيلف ُيبكع
ٔٙغ ٌلؿيـ ٜثبُـ  ٚػّٟقا «افواباعلعقود» للاكؿاؿ ثيٕي ٝكا ٘يين وي ٝيىي ام ػميٛؿ ٌٔيتغـحٚ ٝ
رـيـ ٔ ثبُـ ٓ ٚلاعتبً ٘ين ٔٛكؿ ٘ٚ ٟالغ ٍ٘لؿيـ ٜاًت ُبُٔ ؽٛاٞيـ ُيـ  ٚاُيىبِ ؿك
ِٔلٚػيت آٖ ٚرٛؿ ٘ؾٛاٞـ ؿاُت (ػلفب٘ .)69ّ ،1371 ،
ٛجك ٘ظل أبْ ؽٕي( ٙك )ٜػمـ ثئٕ ٝب٘ٙـ ًبيل ػمٛؿ اًت  ٚتٕبْ ُلايً ٚيبيل ػميٛؿ ؿك
آٖ ٔؼتجل اًت .ايِبٖ ؿك ايٗ ؽٔ ّٛؿك ٌٔأِ 2866 ٝكًيبِ ٝتٗٛييظإٌِيبئُ ؽيٛؿ صٙييٗ
فتٛا ؿاؿٜا٘ـ« :ظبٞلاً تٕبْ الٌبْ ثيٕٓ ٝغيظ ٔ ثبُـ ثب ث ٝوبك ثلؿٖ ُلاي ٜو ٝفول ُيـ ،صيٝ
ثيٕ ٝػٕل ثبُـ  ٚيب ثيٕ ٝوبالٞبي تزيبكي ،ييب ػٕيبكا  ٚوِيت ٞيب ٛٞ ٚاپيٕبٞيب  ٚييب ثيٕيٝ
وبكٔٙـاٖ ؿِٚت  ٚيب ٔؤ ًٌب  ،يب ثيٕ ٝا ُٞيه للي ٝيب ُٟل ٚ ،ثيٕي ٝػميـ ٌٔيتمّ اًيت ٚ
ٔ تٛاٖ آٖ كا ث ٝػٛٙاٖ ثؼٖ ػمٛؿ ؿيٍل صّٓ ٖٛظ ارلا ٕ٘ٛؿ».
 .1-2-2سزهايِگذاري ٍجَُ حاصل اس فزٍش اٍراق ريسكّاي ًفتي

ؿك وِٛكٞبي ؿيٍل ؤ ٝب٘غ ُلػ ؿك ٘ٛع ًلٔبيٌٝقاكي ُلوتٞبي ًيلٔبيٌٝيقاكي  ٚأييٗ
ٚرٛؿ ٘ـاكؿ ٔؼٕٛالً ٚر ٜٛتأٔيٗ ُـ ٜام ًلٔبيٌٝقاكاٖ ؿك اٚكاق للٗ ٝكثٛي ًيلٔبيٌٝيقاكي
ٔ ُٛؿ ِٚ ،ايٗ أىبٖ وبٔالً ٚرٛؿ ؿاكؿ ويً ٝيلٔبيٌٝيقاكي ؿك ُيلوت  SPVؿك اثناكٞيبي
ٔبِ اًالٔ ُ ٚلػ  ٚغيلكثيٛي ا٘زيبْ ُيٛؿ .ؿك وِيٛكٞبي اًيالٔ ٔي تيٛاٖ ثي ٝريبي
ًلٔبيٌٝقاكي ؿك اٚكاق للٗ ٝام ًبيل اثناكٞب ً ٚلٔبيٌٝقاكيٞبي اًالٔ اًتفبؿٕٛ٘ ٜؿ.
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آ٘ض ٝالمْ اًت ٔٛكؿ تٛر ٝللاك ثٍيلؿ ايٗ اًت و ٝايٗ ٚر ٜٛؿ ٚويبكولؿ ٔيٛكؿ اُيبكٜ
يؼٙي ٚحيمي ٝثييٛؿٖ  ٚػبييـي ؿاُييتٗ كا ؿاُيت ٝثبُييٙـ .ثي ٝػجييبكت ُيلوت  SPVثبيييـ اٚالً
٘مـُ٘ٛـٌ فٛكي  ٚػـْ ٔٛار ٟٝثب كيٌه ًلٔبيٌٝقاكيٞب ثٙٔ ٝظٛك ايفبي ٘ميَ ٚحيمي ٝؿك
لجبَ تؼٟـ ؽٛؿ ؿك ٔمبثُ ثيٌٕٝقاك  ٚؿٔٚبً ؿاُتٗ ػبيـي ثٙٔ ٝظٛك عٌيٗ ايفيبي تؼٟيـا ؿك
ٔمبثُ ًلٔبيٌٝقاكاٖ كا تٕ٘يٗ ٕ٘بيـ .ثٕٞ ٝيٗ ٔٙظٛك ًيلٔبيٌٝيقاكيٞيب ؿك اثناكٞيبي ثيـٖٚ
كيٌه ٘ ٚمـُ٘ٛـ ٜا٘زبْ ٔ ُ٘ٛـ .ايٗ اثناكٞب ٔؼٕٛالً ؿك ٔبِئ ٝتؼبكف ٔجت ٙثيل كثيب ٌٞيتٙـ
 ِٚؿك ٔبِي ٝاًالٔ اثناكٞبي ٔٙبًج ٚرٛؿ ؿاك٘ـ و ٓٞ ٝوٛتبٜٔيـ ٘ ٚمـُي٘ٛـٌ ثيبالي
ؿاك٘ـ  ٚام ًٛي ؿيٍل ؿكآٔـ حبثت اكائٔ ٝي ؿٙٞيـ  ٚؿك ٔؼيلٕ كيٌيه ٘يٌيتٙـٔ .يخالً اٚكاق
ٓىٛن اربك ٜثٛكً و ٓٞ ٝام ٘ظل ُلػ ٔزبم ٌٞتٙـ ٚ ٓٞ ٚيوٌ ٞبي يبؿ ُيـ ٜكا ؿاك٘يـ.
اِجت ٝاثناكٞبي ؿيٍلي ٔب٘ٙـ اٚكاق ؽنا٘ ٝاًالٔ ٘ ...ٚيين ٚريٛؿ ؿاك٘يـ وئ ٝي تٛا٘ٙيـ ٔيٛكؿ
اًتفبؿ ٜللاك ٌيل٘ـ .عت ُلوت  ٔ SPVتٛا٘ـ ثٙٔ ٝظيٛك عٌيٗ ٔيـيليت ام ًيجـي ام اييٗ
اثناكٞب اًتفبؿٕ٘ ٜبيـ.
جوغبٌدي ٍ ًتيجِگيزي

ثٙٔ ٝظٛك اًتفبؿ ٜام اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٝاي ؿك ٔـيليت كيٌهٞبي ٘فتٌٚبم  ٚثلاًبى اؿثييب
٘ظلي ،يه ًبؽتبك پيِٟٙبؿي ثلاي ا٘تِبك اٚكاق كيٌهٞبي ٘فت اكائُ ٝيـ .ؿك اييٗ ًيبؽتبك
فلآيٙـ ػال ٜٚثل رٙجٞٝبي ػٕ ٔٛا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕٞٝبي غيل م٘ـٌ ثٛ ٝيٛك ؽيبّ ام
لبثّيتٞبي ؿٛ٘ ٚع اٚكاق ثٟبؿاك وٓ كيٌه فؽبيل لب٘ ٚ ٘ٛاٚكاق ثٟبؿاك ًبيـوبك ثٟلٌ ٜلفتيٝ
ُـ ٜاًت  ٚثٙٔ ٝظٛك تٜجيك ثيِتل ثب ُلاي ٚوِٛك ع٘ٛك ؿً ٚيٟبٔـاك ٔ ٚؤًيي آيّ ؿك
تأًيي  ٚكاٜا٘ـامي ُلوت وپتي ٛث ٝػٛٙاٖ يه ٗلٚك آٚكؿُ ٜـ ٜاًيتً .يبيل رٙجيٞٝيبي
ػّٕيبت ثٛٓ ٝك ِٔبث ٝتجييٗ ُـ ٜاًت ٔ ٚالعظب فم٘ ٟيين ؿك ثي ٝويبكٌيلي اثناكٞيبي
ًلٔبيٌ ٝقاكي ِغبُ ٝـ ٜاًت .ث ٝػٛٙاٖ يه پيِٟٙبؿ ػّٕييبت ثي ٝريبي اٚكاق للٗيٞٝيبي
كثٛي و ٝػٕٔٛبً ُلوت  ،SPVثلاي ًلٔبيٌٝقاكي ا٘تؾبة ٔ وٙٙـ ،اًتفبؿ ٜام ٓىٛن اريبكٜ
اًالٔ يب ًبيل اثناكٞبي اًالٔ ثب ؿكآٔـ حبثيت وي ٝوبكولؿٞيبي اٚكاق للٗي ٝكا ؿك فيلآٞ
ولؿٖ ػبيـي حبثت ٘ ٚمـي ٍٙثبال ؿاكا ٔ ثبُٙـ ،پيِٟٙبؿ ُـ ٜاًت.
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ٝ٘ آًيتبٚ تؼيييٗ ُيلايٝ اًيت ويٜ تأويـ ُيـ،ٝ٘ آًتبٕٚيت ُلايٞ اٚ كٚ ؿِيُ ٗلٝث
فيلؿٙٔ كٛ ٓيٝل ا٘تِبكي ثٞ ّٛٔ ٔ ثبيٌت ؿك ؽٝكؿي اًت وٛٔ ٚ ػ ٔٔـالٛٗٛٔ
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 .34ثلاي ٔخبَ اٚكاق ثٟبؿاك تّفب
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32. Intangible Assets
33. Embedded- Value
ُـيـ ( ،)Extreme Mortality Bondsثيٕبكيٞبي عبؿ

( ٚ )Morbidity Bondsػٕل ٛٛال٘ (.)Longevity Bonds
 .35اِجت ٝايٗ ث ٝآٖ ٔؼ٘ ٙيٌت و ٝا٘تمبَ كيٌه ؿك ايٗ ٘ٛع ام اٚكاق ا٘زبْ ٕ٘ ُٛؿ ،ثّىٞ ٝـف ام
آٟ٘ب تأٔيٗ ٔبِ اًت.
36. Regulatory Reserve Securitization
37. Block of Business Securitization
38. Mortality Catastrophe Bonds
39. Pre-Event Collateral
40. Collateralized
41. Catastrophe Bonds
42. Catastrophe Swaps
43. Industry Loss Warranties
44. Side-Cars
45. Political, Economical, Social, Technical
46. SPV

 .47ع٘ٛك ُلوت  SPVؿك فلآيٙـ ا٘تِبك ،ام ًبؽتبك اٚكاق وٓ كيٌه فؽبيل لب٘٘ٛ

التجبى

ُـ ٜاًت.
48. Basis Risk

 .49ك.ن ثًٛٛٔ( :ٝيؽٕي( ،)562ّ ،1378 ، ٙؽٛئ ً( ،)519ّ ،1353،يٌتب٘ ،1378 ،
ّٔ( ،)744ىبكُْيلاميٙٔ( ،)490ّ ،1384 ،تظليٛ٘( ،)401ّ ،1381 ،كيٕٞـا٘ ،1386 ،
ّٓ( ،)447ب٘ؼ .)481ّ ،1378 ،
كتابٌاًِ

آلبٟٔـٚي ،آفل  ٚػّ كٗب ٘بٓيلپٛك (« ،)1391ثلكًي اثؼيبؿ فمٟي ًيبمٚوبك ا٘تِيبك اٚكاق
ثاليبي ٛجيؼ » ،ا٘ـئِ ٝـيليت كاٞجلؿيُٕ ،بك.32-5 ْٓ ،12 ٜ
اثٜغ فلُٚب٘ ً ،يـتم  ٚفب٘ ٕٝٛيىجؾت (ٛ« ،)1393جمٝثٙيـي ا٘يٛاع كيٌيهٞيب ؿك تًٛيؼٝ
ٔيبؿيٗ ٘فتٌٚبم» ،اوتِبف  ٚتِٛيـ ٘فتٌٚبمُٕ ،بك.45-40 ْٓ ،112 ٜ
افٌييليً ،ييبِٓ (« ،)1378ثيٕيي ٝام ؿيييـٌب ٜاًييالْ» ،پبيييبٖ٘بٔيي ٝوبكُٙبًيي اكُييـ ،تٟييلاٖ:
ؿاٍِ٘ب ٜتٟلاٖ.
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تٟلا٘  ،كٗب ،ػّيلٗب ٘بٓلپٛكاًـ  ٚأيلٔغٕـ كعيٕ (« ،)1387اٚكاق ثٟبؿاك ًبيـوبك اثيناكي

٘ٛيٗ ثلاي تأٔيٗ ٔبِ ُلوتٞبي ثيٕ ٝؿك تًٛيؼ ٝثيبماك ثيٕي ٝرٟيب٘ » ،تٟيلاٖٕٞ :يبيَ
ثيٗإِّّ تًٛؼ٘ ٝظبْ تأٔيٗ ٔبِ ؿك ايلاٖ.
رٕبِ ماؿ ،ٜاعٕـ ( ،)1380ثلكً فم ٟػمـ ثيٕ ،ٝلٓ :ؿفتل تجّيفب

اًالٔ عٛم ٜػّٕي ٝلٓ.

ؿكي ،ثٟلٚم  ٚاعٌبٖ عٕنٜاي (« ،)1389تؼييٗ اًتلاتوي پبًؼ ث ٝكيٌه ؿك ٔـيليت كيٌيه
ثًٚ ٝيّ ٝتىٙيه ANP؛ (ٜٔبِؼٛٔ ٝكؿي پيلٚه ٜتًٛيؼٔ ٝييـاٖ ٘فتي آماؿٌيبٖ ُيٕبِ )»،
ٔـيليت ٓٙؼت ُٕ ،بك.92-75 ْٓ ،4 ٜ
توضيحالمسعئل ،تٟلاٖ :پيبْ ػـاِت.
ب
ًيٌتب٘  ،عٌي،)1378( ٙ
ًيفًّ ،ٛزبؿ (« ،)1390ثلكً أىبٖ ا٘تِبك اٚكاق ثٟبؿاك ثيٕ ٝاي ثل كٚي كيٌيه ٞيبي ثؾيَ
ا٘لهي» ،تٟلاٖ :صٟبكٔيٗ وٙفلا٘ي تًٛؼ٘ ٝظبْتأٔيٗ ٔبِ ؿك ايلاٖ.
ٓبؿل ؿٔ ،ٝٙكعيٓ ٟٔ ٚـي ٝوال٘تلي (٘« ،)1388مَ  ٚربيٍبِٔ ٜتمب

 ٚاثناك ٔبِ ؿك تًٛؼٝ

ثبماك ثيٕ ٝرٟب٘ » ،تٟلاٖٕٞ :بيَ ثيٗإِّّ ٓٙؼت ثيٕ ٝصبَِٞب  ٚفلٓتٞب.
توضيحالمسعئل ،لٓٔ :يخٓ تٕبك.
ب
ٓب٘ؼ  ،يًٛف (،)1378

ػجـٜتجليني ،عٌيٗ (٘« ،)1380مَ ٓٙؼت ثيٕ ٝؿك ثبماكٞبي ًيلٔبي ٝرٟيب٘ ُيـٓ ،»ٜيٙؼت
ثيُٕٕ ،ٝبك.109-93 ْٓ ،64 ٜ
ػلفب٘  ،تٛفيك ( ،)1371للاكؿاؿ ثيٕ ٝؿك عمٛق اًالْ  ٚايلاٖ ،تٟلاٖ :ويٟبٖ ،صبح ا.َٚ
لبِيجبف آُ ،عًٌٗ ،يـػجبى ًٔٛٛيبٖ ،ػّيلٗب ؿليم آّ  ٚعٌيٗ عٌيٙمّ پيٛك (،)1390
«ٓىٛن ٚوبِت ثيٕ ٝاي ثلاي پ َُٛكيٌه عٛاؿث فبرؼ ٝآٔين» ،التٔبؿ اًالٔ ُ ،يٕبكٜ
.156-129 ْٓ ،44
جعمعالشتعت ،تٟلاٖ :ويٟبٖ ،صبح ا.َٚ
لٕ ٔ ،يلما اثٛاِمبًٓ ( ،)1371ب
ٔلاؿيپٛكٟٔ ،لؿاؿٟٔ ،ـي عيـكي ً ٚيـ غالٔلٗب رالِ ٘بئئ« ،)1390( ٙيـيليت كيٌيه ؿك

پلٚهٞ ٜبي ِنكٍٜ٘بكي اوتِبف  ٚتًٛيؼٓ ٝيٙؼت ٘فيتٌٚيبم وِيٛك» ،اوتِيبف  ٚتِٛييـ
٘فتٌٚبمُٕ ،بك.10-5 ْٓ ،87ٜ
توضيحالمسعئل ،لٓ :لـى.
ب
ٔىبكُْيلامي٘ ،بٓل (،)1384
توضيحالمسعئل ،تٟلاًٖ :لائ .
ب
ٔٙتظلي ،عٌيٙؼّ (،)1381
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يبٞ كٚك؛ ٗلٌِٛبم وٚؼت ٘فتٙٓ  «ٔـيليت كيٌه ؿك،)1391( ٖ ِيّ ٘يبوبٚ ؿٚٚ ؿا،كٛظٙٔ
.18-1 ْٓ ،1 ٜ ُٕبك،ٖ ا٘لهي ايلا،»بٞ اثناكٚ
 اتىيبيٝكاق ثيٕيٚ «ا،)1394( لٞيبٛاؿ ٔيلٛ ًيـٔغٕـ رٚ يٚـٟٔ  غـيل، ًيـػجبى،ٖيبًٛٛٔ
،8 ٜ ُيٕبك، ٔٔيبِ اًيال

 تغميميب،»ؼت ٘فيتٙيت ا٘تميبَ كيٌيه ؿك ٓيٟاًالٔ ر
.40-5 ْٓ
.  ٘زب:ٓ ل،توضيحالمسعئل
ب
،)1378( طاهللٚ ك، ٙيؽٕيًٛٛٔ

،64 ٜ ُٕبك،ٕٝؼت ثيٙٓ ،»ٝ ؿك ثبماك ًلٔبيٕٝثي

 «٘مَ ٔؤًٌب،)1380(  ًيـاعٕـ،لئٟٜٔيل
.144-131 ْٓ

يت ا٘تميبَ كيٌيهٟن ِٔبكوت رٛلاع ٓىٛ» ،)1391( ة ؽنايٛ ايٚ  ٔغٕـتم،كٛ٘ظل پ
.156-131 ْٓ ،47 ٜ ُٕبك، ٔ التٔبؿ اًال،»ٝ ثبماك ًلٔبيٝ ثٕٝبي ثيُٞلوت
اؿثٛ عيٝ ثيلاي ثيٕيٝبي ثيبماك ًيلٔبيٞىبكٞ «كا،)1385(  ػّ رؼفليٚ ـئٟ ، ٕٙ٘ٗاِغٌي
.35-5 ْٓ ،17 ٜ ُٕبك،)ٕٝؼت ثيٙٓ( ٕٝ ثيٝٔبِٙٞٚ پو،»آٔينٝفبرؼ
.بتفٞ :ٖلاٟ ت،توضيحالمسعئل
ب
،)1386( ٗ عٌي، ٕ٘ـاٞكيٛ٘
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Adopting appropriate and efficient tools for risk management is a core
element in managing a variety of risks. Insurance-Linked Securities are
modern financial-insurance tools which have been utilized widely by the
insurers to cover risks especially catastrophe related risks and massive risks.
Moreover, these securities are financial tools that occur in life insurance
securitizations. Heretofore, the risk securitizations have been inside the
insurance industry and the operational models for issuing such securities on
oil and gas projects' risks have not been presented to the literature yet.
Considering the importance of oil and gas sector and also the high diversity
and variety of oil and gas projects' risks and in order to diversify the risk
management tools in the hands of oil and insurance industries, this paper has
tried to develop a model for issuing oil risk securities based on Simon's
theory of bounded rationality (1996). This model is consistent with
conditions in Iranian oil and insurance industries and the Islamic juridical
(Shari'ah) considerations for the corresponding investments.
Keywords: Oil Risks, Insurance-Linked Securities, Risk Management, Oil’s
Risks Securities
JEL Classification: G22, G23, K22
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