
 

 
 

الگًی قزاردادَبی وًیه وفتی ایزان مصًة  حقًقیثزرسی اوتقبدی اثعبد 

  َبی آنيسیزان ي پبسخ َیئت 
 

 **سیذ وصزاهلل اثزاَیمی                          * قبدی حسىب غالمی

 

 چکیذٌ
دس  مؼلطي  یللشاسداد  یٓنلوا  الگلو   مشمبثل  ثله   ْیث یلشاسداد یالگوسؼشثه اػشفبده اص 
 ثله ػلزة   اػلز  للزا نیلبص    ثلوده هملشاه   یثلب انشملبدار مشٔلذد    ،كنٔز نفز و گبص

 يیؿشا وننذهوه منٔىغ ینینو یلشاسداد یالگو یهشوسر ًشاحی، خبسػ هبی هیػشمب
 یالگلو  یمٔشفل  ثله منؼلش   دس نهبیلز  ،مهماػز. این  داؿشه یسوص وـوس ثبؿذ سا دسد

ثب انشمبدهلبیی دس اثٔلبد    ضین این الگووه الجشه  ؿذ ی.ػی.دیموػوم ثه آ ػذیذ یلشاسداد
دظوهؾ اػبػبً هذف اص اسائه الگوی لشاسدادی ػذیذ  نیدس ا حمولی مواػه ؿذه اػز.

و ثشسػی اثٔبد حمولی آ  ثه انذاصه ػبمْ افشاد و مبنْ اغیبس ثود  موسد واولبوی للشاس   
مهم واسده ثلش اثٔلبد حملولی الگلوی ػذیلذ      ٓمذه و  یانشمبدهب یثب ثشسػگیشد. لزا می

اگشچله   وله  ذیسػل خواهیم  ثنذیػمْ نیثه ا ،هب دبػخ ثه آ  لشاسدادهبی نفشی ایشا  و
دهذ و اص ثشخلی  الگوی مضثوس همه نیبصهبی لشاسدادی كنٔز نفز و گبص سا دبػخ نمی

حبل گبمی مؤطش و مفیلذ   وسداساػز، دسٓینخألهب ثه خلوف دس ٓمطیبر اػشایی ثشخ
-دس دیـجشد اهذاف حمولی لشاسدادهبی نوین ثه منِوس افضایؾ ػزاثیز ثلشای ػلشمبیه  

ساه سا ثشای دیـجشد و سغییلش الگوهلبی للشاسدادی     اػز. این الگو گزاسا  خبسػی ثوده
ش ٔز مزووس دس ثؼشدس كن یگزاسهیػشمب كیٓم ءخالكنٔز نفز و گبص اص ًشیك سفْ 

میب  وـوسهبی كبدسوننذه نفلز  دس  شا یا گبهیػب یحفَ و اسسمبسشی ثه منِوس وػیْ
 گـوده اػز. دس افك ثطنذمذر یٔینفز و گبص ًج یو ثبصاس ػهبن (اوده)

گزاسی خبسػی، آی.دی.ػی، سطیم حمولی، الگوی لشاسدادی ػذیذ، ػشمبیه :ياژگبن کلیذی

  .مشمبث لشاسدادهبی ثیْ 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 Gholami.hosna@ut.ac.ir          گبص دانـىذه حموق دانـگبه سهشا ، سهشا ، ایشا  دانـؼوی دوششی حموق نفز و   *

                        Snebrahimi@ut.ac.ir      دانـىذه حموق و ٓطوم ػیبػی دانـگبه سهشا ، سهشا ، ایشا  ٓوو هیأر ٓطمی و دانـیبس  **
 26/6/1399سبسیخ دزیشؽ:          12/1/1399سبسیخ دسیبفز: 
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 سزآغبس

خیض دنیب ثشای اػشفبده ثهینه اص منلبثْ نفشلی واللْ دس    اسفبق وـوسهبی نفزلشیت ثه 

وننذ وه ٓملذه  هبی لبنونی ثش این منبثْ میگزاسیخبن وـوس خود، مجبدسر ثه ػیبػز

سوػلٔه و سولیلذ منلبثْ نفشلی       هب نخؼز، وبوؽ،گزاسیهب اص این نوّ ػیبػز اهذاف آ 

ی  دس گبم دوم، ایؼبد یه ؿشوز نفشلی  حلول ثه چنین هذف دس كوسرداخطی اػز و 

 ثلب  ثلشد   ثشای دػششػی ثه منبثْ نفشی حشی خبسع اص لطملشو خلویؾ و ػلوم،     1دولشی

رخیشه انشطی دس وـوس و همچنین اػشفبده ثهینه اص منلبثْ نفشلی و نیلض ولبهؾ مللشف      

رخیشه انشطی داخطی و چهبسم، ولبوؽ ثلشای یلبفشن     ثب  ثشد انشطی دس داخ  ثه منِوس 

ثه منبثْ انلشطی دیگلش وـلوسهب و دس     اسىبمنبثْ انشطی دس داخ  وـوس ثه منِوس وبهؾ 

ثه منلبثْ سلأمین انلشطیح مدلذود ثلب       اسىبنهبیز و دس گبم دنؼم، سوصیْ و وبهؾ سیؼه 

ی وه وبوؽ و دس كوسسافضایؾ منبثْ سأمین انشطی اص وـوسهبی مخشطف اػز. همچنین 

 خیض دس مشحطهموفمیز همشاه ثبؿذ، وـوسهبی نفز سوػٔه منبثْ نفشی دس داخ  وـوس ثب

كنٔز نفز و گبص، الذام ثه سلویت لوانین و ممشسار حبوم  منذ وشد  نِبمثٔذی یٔنی 

  ممشسار گمشوی و مبلیلبسی،   ثش این منبثْ اصػمطه ممشسار مشثوى ثه كبدسار و واسدار،

وننذ و گزاسی خبسػی میممشسار نبُش ثش لشاسدادهبی نفشی و ممشسار مشثوى ثه ػشمبیه

المططلی همچلو  مٔبهلذه     ای و ثلین هب و مٔبهذار منٌمله حشی دس این ساػشب دس ػبصمب 

 ؿونذ.نیض ٓوو می 3و اوده 2منـوس انشطی

هلب،  هلب، ثخـلنبمه  لوانین نفشی ثه مفهوم آلم ؿلبم  همله مملشسار، دػلشوسالٔم      

هلبی  لشاسدادهبی اػلشای دلشوطه  ای، مؼوصهب و هب و ملوثبر دولشی و وصاسسخبنه سلمیم

-هبی فٔب   نفشی دس این كنٔز سا سشػیم مینفشی اػز وه ثه نوٓی چبسچوة فٔبلیز

هلب نیلض    ونذ. هش وـوسی داسای لوانین و ممشسار مخلوف ثه خود اػز وه ثیـلشش آ  

نـئز گشفشه اص سؼشثیبر سبسیخی و همچنین ثؼشش حمولی آ  وـوس اػلز. نشیؼله ایلن    

هلب دس ٓمل  منؼلش ثله سللویت للوانین و مملشسار نفشلی و دس سواثلي           گزاسی یبػزػ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. NOC (National Oil Company) 
2. Energy Charter Treaty 
3. Organization of the Petroleum Exporting Countries 
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هلب   ونذ وله اصػمطله آ   ًشفین ثه مبننذ الگوهبی لشاسدادی نمود دیذا می  ثین لشاسدادی 

 1سوا  ثه الگوی لشاسدادی ػذیذ نفز و گبص ایشا  یٔنی الگوی لشاسدادی آی.دی.ػلی می

ػلیشی   دیشثلبص  ایشا  نیض وه اص مب وـوس وه موهوّ دظوهؾ حبهش اػز. دس اؿبسه وشد

ًو نی سا دس كنٔز نفز و گبص دیموده و داسای سنوّ لشاسدادی ثؼیبسی دس این كنٔز 

اػز، اص انواّ مشفلبور لشاسدادهلبی نفشلی اصػمطله لشاسدادهلبی امشیلبصی و دلغ اص آ         

لشاسدادهللبی مـللبسوز دس سولیللذ، لشاسدادهللبی خللذمبسی و دس نهبیللز یىللی اص انللواّ  

، اػشفبده ؿذه گزسانذهمشمبث  وه ػه نؼ  مشفبور سا نیض دادهبی خذمبسی ثب ٓنوا  ثیْلشاس

 8و  7اػز. دس سلبسیخ   دظوهؾ حبهش حوكطه اص خبسع هب الجشه ثیب  همگی آ  اػز وه

مللوس   52445/ ه ر 104089وصاسر نفللز دیللشو اثالغیلله ؿللمبسه  1394آرسمللبه ػللبل 

ؿلشایي  »المططلی اص مللوثه   ی یه ونفشانغ ثینوصیشا  ً  هیئزكبدسه اص  11/08/1394

ثلب ٓنلوا  نمونله    « ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادی ثب دػلشی كلنٔز نفلز و گلبص    

ثشداسی وشد و ثیب  ػضئیلبر آ    لشاسدادهبی ػذیذ نفشی ایشا  موػوم ثه آی.دی.ػی دشده

سدمیك كشفبً ثله ثشسػلی   . لزا دس این (70: 1395)وبؿبنی و لطی صاده، سا ثه آینذه مووول وشد 

ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادهلبی ثب دػلشی   »ملوثه هیئز وصیشا  ثب ٓنوا  

وله ثله سنِلیم للشاسداد      16/05/1395و ثب آخشین اكالحبر موس  « كنٔز نفز و گبص

همن این دظوهؾ ثه سدطی  صوایلب و   2آی.دی.ػی منؼش ؿذه اػز ثؼنذه خواهیم وشد.

دشداخز و ثب ثیب  انشمبدار واسده ثله سطیلم   ی لشاسدادی نوین خواهیم اثٔبد حمولی الگو

 نوین سوانؼشه اػز لشاسدادی ونیم وه آیب الگوی هب، ثیب  می حمولی ملوثه و دبػخ ثه آ 

داؿلشه  مشمبث ، دیـشفز چـلمگیش و ثؼلضایی   نؼجز ثه الگوی لشاسدادی گزؿشه یٔنی ثیْ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. IPC: Iranian Petroleum Contracts 

ی ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس و الگوی . اكالحیه1هبی ثٔذی و ثب ٓنبوین: اخیشالزوش دس سبسیخ الجشه نبگفشه نمبنذ وه ملوثه 2.
ؿشایي  4ثه ثنذ الف مبده  4نبمه دس خلوف الدبق سجلشه  تیسلو. 2، 07/06/1395لشاسدادهبی ثب دػشی نفز و گبص ملوة 

ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس  15مبده  . اكالحیه3، 24/03/1396ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی نفز و گبص ملوة 
می، ػبخشبس و ؿشایي ٓمو 15اكالحی مبده  . لغو ملوثه4و  24/01/1399و الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی نفز و گبص ملوة 
ییشیبفشه اػز وه اكالحبر مزووس، اكالحبسی سغنیض اكالح و  21/04/1399الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی نفز و گبص موس  

انذ، لزا ملوثه اخیشالزوش ثب اكالحبر ثٔذی دس این دظوهؾ مالن ٓم  آمبل ؿذه 16/05/1395انذ وه ثش الگوی ملوة ثوده
 لشاس گشفشه اػز.
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ػضئی  سغییشار آنىه كشفبً ثب ثشًشف ونذ یب و حذال  ثخـی اص نیبصهبی كنٔز سا ثبؿذ

. للزا دس فلشاص اول، ثله    ؿلذه اػلز  واسد ٓم   مشمبث ،لشاسدادهبی ثیْ ثه نؼجز و ؿىطی

دشداخلز و دس فلشاص   ثشسػی دیـینه و اهذاف سلویت الگوی لشاسدادی ػذیذ خلواهیم  

ن ایشادار دوم، نمبى هٔف و انشمبدار واسد ثش سطیم حمولی ملوثه سا همن دبػخ ثه ای

هبی مظجز آ  دس ممبیؼه ثب الگلوی للشاسدادی گزؿلشه    موسد اسصیبثی لشاس داده و ثه ػنجه

ی، ثله ایلن دیـلنهبد اوشفلب خلواهیم ولشد وله        ثنذ ػمْخواهیم دشداخز و دس نهبیز دس 

 مب  سا ثیـشش حفَ و سومین خواهذوشد.اػشفبده اص وذام الگو و سطیم حمولی منبثْ مطی

 

 اف ي دالیل اصلی تصًیت الگًی قزاردادَبی وًیه وفتی ایزان. پیشیىٍ، اَذ1

 ییػلب سنِیم سواثي ًشفین یه ٓمطیبر نفشی ثب سوػه ثه سطیم مبلی هش لشاسداد، دس 

ول اص ًشیك ػیؼلشم امشیلبص   گیشد  ایه ًشف آ  دولز ثبؿذ اص دو ًشیك كوسر می وه

2، موػوم ثه لیؼبنغ1یب مؼوص
(Abd Ghadas and Karimsharif 2014: 34)  و دوم اص ًشیك

وه خود ؿبم  لشاسدادهبی مـبسوز دس سولیذ و لشاسدادهبی خلذمبسی   3ػیؼشم لشاسدادی

 4خواهذ ؿذ
(Pongsiri 2004, p.432) .دو حبلز، اكول وطلی حلبوم ثلش للشاسداد،      دس هش

ًلوس  ؿود وه ثله  سوػي نهبدهبی ریلالح ثب سلویت لوانین ثب دػشی مشثوًه ایؼبد می

هلبی وللز للشاس    سلویت اكول حبوم ثش لشاسدادهبی نفشی دس كالحیز دولزمٔمول 

سب دس چبسچوة سشػیمی آ  لوانین، نؼجز ثه سمنین و دس نهبیلز انٔملبد    ؿذه اػز  داده

لشاسداد مشنبػت ثب آ  لوانین الذام وننذ. دولز ػمهوسی اػالمی ایشا  نیض همبننذ دیگلش  

سدادهلبی نفشلی اص ًشیلك سنِلیم للشاسداد      هبی ؿلك دوم، ػلٔی دس واگلزاسی لشا   دولز

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Concessionary System 
2. License 
3. Contractual System 

این سشسیجبر  وه گوینذ می اكٌالح ونذ دس منشم  لشاسداد ًشف ؿشوز ثه سا صیشصمینی رخبیش ثشوانذ مبلىیز دولز هشگبه 4.
 داؿشه سا حك این لشاسداد ًشف ؿشوز و ثبؿذ مبله رخبیش دولز انذ. هشگبه مبلی دس چبسچوة ػیؼشم امشیبصی سنِیم ؿذه

 این وه گوینذ می ونذ، اكٌالحبً نفز سا دسیبفز فشوؽ حبك  اص دسآمذ اص ػهمی یب سولیذ ؿذه و نفز اص ػهمی ثبؿذ وه

اص  ػهمی لشاسداد ًشف ؿشوز لشاسدادی هبی ػیؼشم دس اػز. اگش ؿذه لشاسدادی سنِیم ػیؼشم چبسچوة دس مبلی سشسیجبر
هب اص دسآمذ حبك  اص فشوؽ نفز  كٌالحبً نوّ لشاسداد سا مـبسوز دس سولیذ و اگش هضینهسا دسیبفز ونذ، ا ؿذه سولیذ نفز

 .(162: 1387فشد،  )ًبهشی نبمنذ ػجشا  ؿود، نوّ لشاسداد سا خشیذ خذمز می
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 )امشیلللبصی، مـلللبسوز دس سولیلللذ و خلللذمبسی( دس چلللبسچوة للللبنونی وـلللوس داسد

(Ghandi and Lawell, 2017: 16)1394وصیشا  اثشذا دس آثب  ملبه    . ثشای این منِوس هیئز 

(Yeganehshakib, 2015: 3)   ( للبنو  7( و ملبده ) 3( ثنلذ )ر( ملبده )  3ثه اػلشنبد ػلضء ) 

سا ثله سللویت   « ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادهبی ثب دػلشی نفلز و گلبص   »

( لبنو  وُبیف و اخشیبسار وصاسر نفز ملوة ػبل 3( ثنذ )ر( مبده )3سػبنذ. ػضء )

گزاسی و سأمین مبلی سا ثه این ؿلشح  یىی اص وُبیف وصاسر نفز دس اموس ػشمبیه 1391

هبی داخطی و خبسػی ثه منِلوس سوػلٔه میلبدین    ػزة و هذایز ػشمبیه»داسد: ثیب  می

 للشاسدادی  ػذیلذ  الگوهلبی  ًشاحی ًشیك اص مـششن میبدین اولویز ثب  هیذسووشثوسی

 مبلىیلز  انشملبل  ثذو  خبسػی و داخطی دیمبنىبسا  و گزاسا ػشمبیه ثب مـبسوز اصػمطه

ملوثه مزووس ثه «. ؿذه كیبنز سولیذ مواصین سٓبیز ثب و مخبص  دس موػود گبص و نفز

دلی  نوگشایی دس اسائه الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی كنٔز نفز و گبص اص هملب  اثشلذا و   

-هلبی چلبلؾ  ثدلض  وله  یًوسسلویت ثب موافمب  و مخبلفبنی مواػه ؿذ ثه  مدن  ثه

ای و افىلبس  ثشانگیضی دس این خلوف مٌشح ؿذ و سدز فـبسهبی مٌجوٓبسی و سػلبنه 

 مشدادملبه  16ای منؼش ؿذ وه نهبیشلبً دس سلبسیخ   ؿذههبی اكالح نؼخهٓمومی، ثبسهب ثه 

اص لشاسدادهلبی امشیلبصی و    نِلش  كشفنؼخه اكالحی ثه منله ُهوس سػیذ.  1396ػبل 

مـبسوز دس سولیذ وه الگویی ثشای انٔمبد نذاؿشنذ و كشفبً دس للوانین نفلز ثله ٓنلبوین     

، اص ػلبل  1ؿذه اػزاؿبسه  داؿشه ثبؿنذوه  صم اػز  هب و حذاوظش ثه چنذین ویظگی آ 

هبی خبسػی و انشمبل سیؼه ثب آگبهی مؼئولین نؼجز ثه هشوسر ػزة ػشمبیه 1372

هلبیی وله اص ُشفیلز  صم ثلشای دلزیشؽ ایلن       هب ثله ًلشف  گزاسی نبؿی اص این ػشمبیه

صمینله ثلشای حولوس نؼل  ػذیلذی اص لشاسدادهلبی خشیلذ         ثشخوسداس ثودنذهب سیؼه

مشمبث  مـهوس ؿذ، فشاهم ؿذ. ایلن  زیش وه ثٔذهب ثب ٓنوا  لشاسدادهبی ثیْخذمبر خٌشد

واسد ثخؾ ثب دػشی كنٔز نفز  1372دػشه اص لشاسدادهب ثه موػت لبنو  ثودػه ػبل 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
انٔمبد لشاسداد ثیْ مشمبث  دس كنبیْ ثب دػشی نفز و گبص، حفَ حبومیز دولز ثش منبثْ نفز و گبص وـوس،  اػبصه اصػمطه» 1.

هب، میضا  اػشفبده اص سوا  موػود دس وـوس، الضام ثه انشمبل دانؾ فنی ثبصدشداخز هضینه آشجبسار مشثوى ثه این لشاسدادهب، ندوه
ا  ملوة یشاػالمی سی افشهنگی ػمهوو ػشمبٓی دی، الشلباسوػٔه سم نبمه چهبثش  .....« لبنوو آموصؽ نیشوی انؼبنی و 

11/06/1386 
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مشمبث  و دس لبلت لبنو  ثودػه همب  ػبل ٓنوا  ثیْ 1373و گبص وـوس ؿذنذ و دس ػبل 

و  ملشوس  ثله مشمبث  نیض ثیْ(. 248: 1388)ؿیشوی و اثشاهیمی ثه این گونه لشاسدادهب اًالق ؿذ 

 ،)اثشاهیملی  ػه نؼ  مشفلبور سا ػلذشی ولشد    كنٔزدس وؼت سؼشثیبر مشخللب  این 

هلبی اول  لبنونی هش ػه نؼ ، لوانین ثودػه و ثشنبمله  منـأ(، 2: 1391كبدلی ممذم و ػشاع، 

ثلوده اػلز   المی ایلشا   الی دنؼم سوػٔه الشلبدی، اػشمبٓی و فشهنگی ػمهلوسی اػل  

وله واهلا اػلز هلیگ الگلوی اص دلیؾ        ًلوس  هملب    لزا (248: 1388 یمیو اثشاه یشوی)ؿ

و ًلشفین ثلذو     نذاؿشه اػزمشمبث  وػود ای ثه منِوس انٔمبد لشاسدادهبی ثیْ ؿذه یینسٔ

وػود لبلت لشاسدادی و كشفبً ثب اًبٓز اص لوانین آمشه دس این خلوف ثه سهیه و سنِیم 

دشداخشنذ  هشچنذ وه دلغ اص وؼلت سؼشثیلبر و آصملو  و     ػبخشبس لشاسدادی می مشن و

خود دیـشفز وشده و خود سا ثب سوػه ثه  نوثه  ثهیب  این امش، این لشاسدادهب مشلذخٌبی 

انلذ.  وشده مشمبث  سا سؼشثهممشویبر صمب  و مىب  سٔذی  وشده و ػه نؼ  مشفبور اص ثیْ 

گونله الگلوی للشاسدادی ثله منِلوس       یگهل  1394  مبه ػلبل  ثب این اوكبف سب دیؾ اص آثب

و  نذاؿلشه اػلز  سلویت لشاسدادهبی ثب دػشی كنٔز نفلز و گلبص دس وـلوس وػلود     

« ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادهلبی ثب دػلشی  »وصیشا  ثب ٓنوا   ملوثه هیئز

ل اینىله  ؿلود. حلب  اولین الگوی لشاسدادی ثب دػشی دس كنٔز نفز و گبص مدؼوة می

الگویی ثشای لشاسدادهبی ثب دػشی سذوین ونذ  گشفشه اػزثبسه دولز سلمیم  چشا ثه یه

و ثه مبننذ گزؿشه ثذو  داؿشن الگوی لشاسدادی ثه سذوین لشاسدادهبی ثب دػشی كلنٔز  

وه دس این دظوهؾ هلمن   داؿشه ثبؿذنفز و گبص نذشداخز، ممىن اػز د ی  مشٔذدی 

هب، ممشویبر، ؿشایي و اوهبّ و ثشسػی ؿود وه چه هشوسر ثشسػی این موهوّ، ثبیذ

وه احؼبع نیبص ثه سذوین الگویی دس این خلوف ایؼبد ؿود.  ؿذه اػزاحوالی ثبٓض 

( لبنو  وُبیف و 3( ثنذ )ر( مبده )3ین دلی ، دلی  لبنونی و مؼوص لبنونی ػضء )سش مهم

الگوهبی للشاسدادی ػذیلذ   اػز وه ًشاحی  1391اخشیبسار وصاسر نفز ملوة ػبل 

دانؼلشه اػلز    گزاسی و سأمین مبلی ثب دػشی سا اص وُبیف وصاسر نفز دس اموس ػشمبیه

گلزاسی  ین هذف اص سذوین الگوی لشاسدادی نوین، ػزة ػشمبیهسش مهمثنبثشاین اولین و 

دس میلبدین مـلششن اػلز     ًوس خلبف  ثهآم اص داخطی یب خبسػی دس میبدین داخطی و 
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-ؿذه نیبص ؿلذیذی ثله ػلشمبیه    هبی آمبلوه ثه دلی  سدشیم (76: 1394آسیلن   )نیىجخز و

-ػلشمبیه  ىله یًوس ؿود، ثله گزاسی و سؼشیْ دس ٓمطیبر نفشی دس آ  حوصه احؼبع می

گزاسی، ثطىله ػهلز   هبی ػشمبیهػهز دوؿؾ سیؼه سنهب نههبی  صم سا گزاسا  مـوق

. دس این كلوسر  داؿشه ثبؿنذوػیه ونذ، گزاسی سا سای وه چنین ػشمبیهثبصگـز ػشمبیه

هبی دیگلش وـلوس   هبی دیگشح دولز آصاد و ػهز اسائه خذمبر ٓمومی دس ثخؾػشمبیه

خذمبر ٓمومی نیض ثله نفلْ دوللز ولبهؾ یبثلذ.       ؿذه سمبمؿود سب هضینه میثىبسگشفشه 

گلزاسی خلبف و    هلبی ػلشمبیه  مذیشا  و مؼشیب  كنٔز نفز نیض ثب آگلبهی اص سیؼله  

-ؿبیذ اصنِش حملولی لبثل    آنچهوننذ و هبیی الذام میثشای ػزة چنین ػشمبیه سلبثز

سوػه ثبؿذ آ  اػز وه دس این الگوی نوین لشاسدادی، ؿشوز خلبسػی ثلب اینىله یله     

داسد. ثله ٓجلبسر دیگلش،     ثش ٓهذهدیمبنىبس كِشف اػز، سأمین مبلی اػشای دشوطه سا نیض 

لی و دزیشؽ سیؼه سوػي دیمبنىبسا  خبسػی گزاسی و سأمین مباحؼبع نیبص ثه ػشمبیه

هلب سا داسنلذ،   و سلأمین ملبلی ایلن دلشوطه     و وؼبنی وه سدم  و لذسر این نوّ سیؼله 

ثبؿلذ. آنچله نجبیلذ اص نِلش دوس داؿلز      سوانذ اص ٓوام  سلویت این الگلوی ػذیلذ    می

اػلز.   1ػلبمْ اللذام مـلششن    وهٔیز ایشا  لج  و ثٔلذ اص ثشػلبم دس اػلشای ثشنبمله    

المططی ٓطیله ایلشا ، وـلوسهبی     هبی الشلبدی ثینسغم سدشیمدانیم ٓطیوه می ًوس همب 

الذام مـششن یب همب  ثشػلبم   اسودب و ایشا ، موفك ثه انٔمبد ثشنبمه ثه همشاه اسدبدیه 1+5

ملبه   ید 26میالدی )ثشاثلش ثلب    2016طانویه  16ؿذنذ وه سوافك مزووس اص  2016دس ػبل 

)نشیملبنی صملب  آثلبدی و ػلجضواسی،     ؿذه اػز ثه مولْ اػشا گزاؿشه  هؼشی ؿمؼی( 1394

هلبی   امشیىب اص ثشػبم خبسع ؿذ و ثه دلی  سدلشیم  18/02/1397امب دس سبسیخ   (12: 1395

حبوم ثش كنٔز نفز و گبص و نِبم ثبنىی وـوس وه سوص ثله سوص ثلش ؿلذر آ  افلضوده     

خلبسػی ػهلز سؼلشیْ دس انؼلبم     گزاسی ؿود، وـوس نیبص ثیـششی ثه ػزة ػشمبیهمی

سػلذ  گیشی ػهم خویؾ اص ثبصاس داسد. لزا ثه نِش ملی هبی نفشی ثه منِوس ثبصدغفٔبلیز

هب دبػخگوی ایلن ممٌلْ صملبنی    خلوف اصنِش ثبصیبفز هضینه مشمبث  ثهلشاسدادهبی ثیْ

 مذدسآ هشچنذد اسدالش هبی مخشطلف  ثخؾ سنِیمدس  آ حذ  اص ثیؾ یػخزگیشنجوده و 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) 
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 ثبٓض رثطنذمذدس  ،اسدادلش دبیین ثیزاػز لی د ثه مبا ه،وللللشد لزدو نلیتسا  یثیـشش

و مؼشیب  و ملذیشا   ( 118: 1397فالحی و سصمی،  ،)وبوػی ؿذه اػز ػشمبیه ةػز وبهؾ

كنٔز نفز و گبص وـوس ثلب دسن چنلین ؿلشایٌی مجلبدسر ثله سنِلیم چنلین الگلوی         

سوا  گفز ثه ٓطز  انذ، میچه میضا  موفك ثودهامب اینىه دس این امش ثه   انذلشاسدادی وشده

هب و ٓذم انٔمبد سٔذاد صیبدی اص این نوّ الگوی لشاسدادی و الجشه ثله ٓطلز   ؿذر سدشیم

سوا  دس این خلوف اسائه هب، اًالٓبر دلیمی نمی مدشمبنه ثود  و ٓذم دػششػی ثه آ 

ًشفبنله اػلز.   بور ثلی داد و اص اینشو، نیبصمنذ اسائه اًالٓبر و گزؿز صمب  ثشای لول 

-هبی مؼذد و ػلخز ٓالوه ثش این، ثب سوػه ثه سغییش ؿشایي ونونی وـوس، آمبل سدشیم

-، سمبی  وـوسهبی ػلشمبیه (83: 1397فالحی و سصمی،  ،)وبوػی گیشانه، افضایؾ لیمز نفز

-ای، نفز ؿلی  و نفلز  هبی مبػهگزاسی دس نوّ ػذیذی اص نفزگزاس ثه ػمز ػشمبیه

گلزاسی دس  هلب ثله ػلشمبیه    انذ و ٓذم سغجز آ ػنگین وه اخیشاً الشلبدی ؿذههبی فوق 

الشلبدی وـوسهب و سغییش الگوی لشاسدادی ٓشاق  -خبوسمیبنه ثه ٓطز ٓذم طجبر ػیبػی

(Youssef, 2018: 2)گزاسی ٓنوا  وـوس همؼبیه و سلیت ػذی، سیؼه ثب ی ػشمبیه ، ثه

ایلن دػلز همگلی منؼلش ثله سطنگلشی دس       سوػلٔه و ملواسدی اص    دس وـوسهبی دسحبل

 :Groenendaal and Mazraati, 2006) مشمبث  خلوف لضوم سغییش دس الگوی لشاسدادی ثیْ 

اػز و نهبیشبً ؿشوز مطی نفز ایشا ، ثه د یل  گونلبگونی   و نبوبسآمذی آ  ؿذه  (3710

 همچو  مذیشیز كلدیا مخلبص  موػلود و اوشـلبف میلبدین ثشخلوسداس اص وهلٔیز       

ؿنبػی دشسیؼه و انلذاصه ووچله و مشوػلي میلبدین، سغییلش ملذل للشاسدادی سا        نصمی

)وبوػلی، فالحلی و سصملی،    نبدزیش دانؼشه و دػز ثه سغییلش و سدلول آ  صده اػلز    اػشنبة

1397 :83.)   

 

  َب . اوتقبدات ي ایزادَبی ياردٌ ثز الگًی قزاردادی جذیذ ي پبسخ ثٍ آن2

وصیشا  ػهز سٌجیلك   اص صمب  سلویت الگوی لشاسدادی نوین سبونو ، ملوثه هیئز

 آنچله و  ؿلذه اػلز  یبفشن ثب ایشادار واسده ثبسهب و ثبسهب موسد اكالح و ثلبصثینی واللْ   

ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی كنٔز نفلز و  »امشوصه ثب ٓنوا  
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هب مزاوشه و مجبحظه، ویشایؾ و هب و ػبٓزشیؼه ػبلثینیم، نمی 16/05/1395موس  « گبص

ثبصثینی مىشس اػشبدا  و مشخللب  حمولی، الشلبدی، كنٔشی و فٔب   كلنٔز ملزووس   

اػز وه ثب اینىه اص سمبمی این مشاح  ٓجوس وشده اػز، همچنلب  و ثٔولبً ملوسد انشملبد     

 سنهلب  نهػبلم و كدیا  ؿود. هشچنذ وه نجبیذ اص نِش دوس داؿز وه نمذمنشمذین والْ می

مبنْ سؿذ و آشالی كنٔز نخواهذ ثود ثطىه اصػمطه ساهىبسهبی منبػجی ثشای ؿلنبخز  

هب، مٔبیت و نمبى هٔف كلنٔز و نهبیشلًب اسسملبی ػلبیش اثٔلبد آ  خواهلذ ثلود.        آػیت

هلبی  انشمبدار واسده ثش الگوی للشاسدادی نلوین دس چنلذین مدلوس مشفلبور و ثلب ثیلب        

اص:  انلذ  ٓجلبسر انذ و ٓملذه اِؿلىب ر واسده   ثشانگیضی ثیب  ؿذه چبلؾ گونبگو  و ثٔوبً

 نیشوهلبی روة ؿذ   وداخطی  سوا  احشمبل سؤیفد، لشاسدا ًول دوسه ثطنذمذر ثود 

ٓذم هب، ؿشوز این ثه ایشانی مشخللب  مهبػشر و خبسػی هبیؿشوز ثین دس داخطی

، اثهبم دس اخشلبف الگوی لشاسدادی مزووس ثله  هب ثبص ثود  ػمف هضینهػمف یب  وػود

ثلشوص   دس كلوسر منبًك و میبدین مـششن و یب غیش آ ، اثهبم دس خلوف دادگبه كبلا 

اخشالف و نه مندلش ثه این مواسد وه دس این ممبله ػٔی ؿذه اػز ثب سؼمیْ اؿلىب ر  

ملوسد  هلب سا   ٓمذه حول ػه مدوس اكطی منشؼت ثه اثٔلبد و سطیلم حملولی مللوثه آ     

ثشسػی لشاس دهیم  لزا ٓمذه اؿىب ر و انشمبدار واسده ثه الگوی لشاسدادی آی.دی.ػلی  

ثله ثشسػلی و    ًلوس مؼلضا   ثهؿونذ وه ثه صٓم دظوهؾ حبهش دس ػه مدوس ری  ثیب  می

 هب نیض خواهیم دشداخز. دبػخ ثه هش یه اص آ 

 

. ثزرسی اوتقبد ايل: فقذان سجذ متىًع قزاردادی ثرزای اورًاع ارزایت متفربيت     2-1

 یزی الگًی مشبثٍ ي یکسبن در تمبمی ازایتکبرگ ثٍحًسٌ اوزژی ي 

وله   اػلز  یلن اانلذ  یىی اص ایشاداسی وه ثه الگوی لشاسدادی آی.دی.ػی واسد ولشده 

نیبفشه ثب دسػه سیؼه ثلب  و  یبفشه و سوػٔهالگوی مزووس دس سمبمی میبدین آم اص سوػٔه

وبسثشد داسد و ثین مواسد ملزووس سفىیىلی    (6: 1395)خشمی و امبمی،  یب دسػه سیؼه دبیین

ذ و ایلن  ػبل داسن 60اص  ؾیث یذیٓمش مف نیبدیم یثشخمظبل،  ٓنوا  ثه. نـذه اػزلبئ  

ٓملش  خلوف میبدین وـوس مب، ثیؾ اص نیملی اص   دس حبلی اػز وه ثشخی اص میبدین، ثه



 
 1399 چهبسم، صمؼشب دوسه دواصدهم، ؿمبسه  114

دلزیشی وػلود   انذ  لزا ثین این میبدین اخشالفبر فبحـی اصنِش سیؼله خود سا گزسانذه

ػلبل ٓملش    60داسد. ولشی ًول ٓمش میذانی ثؼیبس ًو نی ثبؿذ، مبننذ میذانی وه حذود 

منلبفْ   دیمبنىبس خبسػی ػهز دػلشیبثی ثله   مدشم  اػز وه آ  سخمین صده ؿذه اػز،

ای نؼجشبً ًو نی اػلز و  آی.دی.ػی وه خود نیض دوسه دس همب  ًول دوسه لشاسدادخود 

وـذ منبفْ خود سا دس ایلن دوسه حلذاوظش ولشده و ثبثلز     ػبل ًول می 35سب  20حذود 

وه هنوص ثیؾ اص نیمی اص ٓمش میذا  ثبلی مبنذه اػز، میذانی مٔیوة و  مبثمی ٓمش میذا 

سدویل  داده ؿلود.    یبنشی ثله دوللز میضثلب    كل  یلذ سولثذو  سٓبیز ممشسار مشثوى ثه 

یلبیی و خـلىی   دس یشغیؼه و غیشمـششن و همچنین میبدین وم سهمچنین دس میبدین 

( 1395میلض نفلز،    -)ایؼلنب  1یؼه وـوسمب  مبننذ میبدین غشة وبسو وم ساصػمطه میبدین 

ثله دلیل  اینىله املش     (، 1398)ؿشوز نفز و گبص اسونذا ،  3و فبص ػوم داسخوین 2ؿبم  ػفیش

دلزیش اػلز منشملذا  سا ثله ایلن      هبی داخطی نیض ثه ساحشلی امىلب   ؿشوزسوػٔه سوػي 

موهوّ واداؿشه اػز وه اػشفبده اص این الگوی لشاسدادی نوین سا داسای سوػیه منٌمی و 

 الشلبدی نذاننذ.

ثبیؼز الگوی للشاسدادی آی.دی.ػلی سا كلشفبً ثله     لزا منشمذا  ثش این ثبوسنذ وه می

گزاسی هنگفز داسنذ و طبنیبً داسای سیؼله  نیبص ثه ػشمبیه میبدینی اخشلبف داد وه او ً

ثشداسی اص این میبدین ثه و خٌشدزیشی ثب  هؼشنذ، چشاوه دس هش دو حبلز سوػٔه و ثهشه

اص ٓهذه دولز میضثب  خبسع اػز. اص ػمطه  ٓطز هضینه گضاف و نیبص ثه فنبوسی دیـشفشه

-ثلب  دس ثهلشه   ػشٓز ٓم شد وه نیبصمنذ سوا  ثه میبدین مـششن اؿبسه واین میبدین می

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
سش داسخوین، ػفیش، اسونذ،  میذا  ووچه 10منٌمه غشة وبسو  ٓالوه ثش ػه میذا  نفشی ثضسي یبدآوسا ، یبسا  و آصادگب ، . 1

وه ؿشوز نفز و گبص اسونذا  دس حبل  گیشد یثشم ػهشاة، امیذ، مـشبق، خشمـهش و ػذهش سا نیض دسػوػنگشد، ثنذ وشخه، 
حبهش ؿؾ میذا  ػوػنگشد، ػفیش، ػذهش، ثنذ وشخه اسونذ و ػهشاة سا دس لبلت مذل ػذیذ لشاسدادهبی نفشی ثه 

 .(1395میض نفز،  -)ایؼنبخبسػی و داخطی مٔشفی وشده اػز  گزاسا  یهػشمب
اص میذا  ػفیش دس لبلت لشاسدادهبی آی.دی.ػی سوػي ؿلشوز مطی نفز ایشا  ثه ؿشوز گؼششؽ  یثشداس ػٔه و ثهشهسو 2.

دس میذا  ػفیش سولیذ  .(1398)ؿشوز نفز و گبص اسونذا ،  اونو  دس حبل انؼبم اػز ذه و همؿانشطی دبػبسگبد واگزاس 
این میذا  ثب سوػه ثه غیشمـششن ثود  و خلوكیبر مخضنی، دس صودهنگبم ؿؾ هضاس ثـىه نفز دس سوص آغبص ؿذه وه الجشه 

 .(1395میض نفز،  -)ایؼنباولویز سوػٔه لشاس نذاسد 

ػذیذ   دس ونفشانغ مٔشفی مذل یشدز یهػشمب یهب ٓنوا  یىی اص ًشح ًشح سوػٔه فبص ػوم میذا  نفشی داسخوین ثه 3.
 .(1395نفز،  میض -)ایؼنبنفشی آی.دی.ػی مٔشفی ؿذه اػز  یلشاسدادهب
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هلبی  هلبی سوص همچلو  حفلبسی   ثشداسی هؼشنذ وه این امش اص ًشیك اػشفبده اص فنبوسی

افمی لبث  سوػیه اػز وه ثه ٓطز سىنولوطی ثب  دولز میضثب  دس انؼبم آ  ثب دؿلواسی  

یلن ملواسد   مواػه خواهذ ؿذ. لزا ثه صٓم منشمذین، اػشفبده اص الگوی ػذیلذ كلشفبً دس ا  

و یب ثهشش اػز مشنبػت ثب هش نلوّ میلذا  و    خواهذ ثودداسای سوػیه الشلبدی و منٌمی 

نِش یب هش نوّ سیؼه و نیبص ثه هش نوّ فنبوسی، الگوی لشاسدادی منبػت ثب آ  سا مٌما 

 لشاس دهنذ.
 

 پبسخ ثٍ اوتقبد ايل

سدادی دس ػلبیی  دس دبػخ ثه انشمبد اول ثبیذ اُهبس داؿز وه فمذا  سنلوّ ػلجذ للشا   

-وه لشاسدادهبی ثب دػشی دس ؿشایي و میبدین مخشطف همگلی ثله   خواهذ ثودلبث  آشنب 

سلوا   كوسر یىؼب  و مـبثه سنِیم و سذوین ؿونذ. دس ثشسػی سٌجیمی این موهوّ ملی 

سیضی وـوس سللویت  ثه نمونه لشاسدادهبی همؼبنی وه سوػي ػبصمب  مذیشیز و ثشنبمه

سیضی وـوس هبی گزؿشه ػبصمب  مذیشیز و ثشنبمهاؿبسه وشد. دس ػبلو منشـش ؿذه اػز 

ی لشاسدادهبی مخشطفی اصػمطله  ٓموم یيؿشاو  هب نبمه موافمزثخـنبمه سلویجی،  13ًی 

لشاسدادهبی دیمب ، خذمبر، لیؼبنغ، مـبوسه، مـبسوز ٓمومی و خلوكی، مهنذػلی،  

ی و ثه دوایش دولشی اثالٕ وشد ًشاح كوسر همؼب و سؼهیضار و نلت سا ثه وب  ینسأم

هبی نوّ ػوم ثه سیض هب و اثالغیهو دس این ثخـنبمه( 24: 1396)والی صاده، والی صاده و دشوسی، 

ػضئیبر لشاسداد منٔمذه مبثین ًشفین اؿبسه وشده اػز و ثه ٓجبسسی، یه لشاسداد ولبمطی  

فیذ گزاؿشه ؿذه اػلز  سا سذوین وشد وه سنهب مد  نبم و اموبی ًشفین لشاسداد دس آ  ػ

و كشفبً نیبص ثه اموبی ًشفین للشاسداد داسد و دس حمیملز اص نلوّ لشاسدادهلبی الدلبلی      

نیلض   1«ثشای خوانذ  و موافمز وشد  و اموبء ولشد  »اػز وه ثه نبم لشاسدادهبی كشفبً 

 یدولشل  یهلب دس دلشوطه  نبچلبس   ثهؿود. لزا ثب سلویت این لشاسدادهبی همؼب  نبمیذه می

و دس  دؿوؿذه اػز اػشفبده  نیوه سوػي خود دولز سذو یذیس یاص لشاسدادهب ذیثب شا یا

ؿذ وه ملوثه مضثوس نیض ثب سوػله  اػشنجبى می گونه اینحمیمز ثب سلویت ملوثه مزووس 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Read & Agreed 
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سشی ثبؿلنذ،  ی مفل ٓموم یيؿشآنوانی وه داسد ثبیذ نِیش لشاسدادهبی همؼب  داسای  ثه

 اػز یدس حبلای وه سمبم نیبصهبی وبسفشمبیب  و دیمبنىبسا  سا سأمین وننذ  امب این گونهثه

هلبی  وصیشا  دس اسائه الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی نؼلجز ثله ثخـلنبمه    وه ملوثه هیئز

سش ثوده و ػضئیبر ومششی سا دس ثلش داسد و ثلب مٌبلٔله دس ؿلشایي     ػبصمب  مذیشیز وطی

لشاسدادهبی همؼب  واهلا و مجلشهن اػلز وله نخؼلز،       منذسع دس آ  و ممبیؼه آ  ثب

ًلوسوطی  و ثله  نـلذه اػلز  سمبمی ؿشایي و مفبد لشاسدادهبی ثب دػشی دس ملوثه دسع 

ملوثه هیئز دولز دس خلوف لشاسدادهبی ثب دػشی نؼجز ثله لشاسدادهلبی همؼلب     

ػبصمب  مذیشیز نگبه وطی داسد و ؿبم  اكلول و لوآلذ وطلی یله الگلوی للشاسدادی       

ثب دػشی اػز و ؿبم  مشن لشاسداد نیؼز و ثیـشش ثه مؼبئ  ٓمطیبسی اؿبسه وشده اػلز  

 اػلز  یدس حلبل . این نىشده اػزكوسر وبم  ثیب   هشچنذ وه مؼبئ  ٓمطیبسی سا نیض ثه

كلوسر  سیضی دس خللوف لشاسدادهلبیی وله ثله    وه ملوثبر ػبصمب  مذیشیز و ثشنبمه

ضئی اػز و دس حمیملز یله ملشن للشاسدادی     ثؼیبس ػ وشده اػزهمؼب  و سیخ منشـش 

 اػز وه كشفبً ثه اموبی ًشفین نیبص داسد.

سیضی، دس یه ثنبثشاین فبسٕ اص لشاسدادهبی همؼب ح ملوةح ػبصمب  مذیشر و ثشنبمه

وصیشا  دسكلذد ثیلب  یله الگلو و لبللت       هیئز نگبه ػبمْ و وطی ثبیذ گفز وه ملوثه

للزا  (. 6: 1395)خشمی و املبمی،   مـخقح آمبده انٔمبدو نه یه لشاسداد  ثوده اػزلشاسدادی 

ؿشایي و دس هش میلذانی ثلب سوػله ثله سیؼله       دس هش انٌٔبف لبث اػشفبده اص این الگوی 

سوانذ داسای مفبد و مدشوای مخلوف ثه خلود ثلوده و كلشفبً لبللت و     می خبف خود

حفلَ و سٓبیلز   وصیشا  سا دس لشاسدادهبی ثب دػشی حوصه انشطی   الگوی ملوة هیئز

وصیشا  ثه این مٔنب   ونذ. ٓالوه ثش این، سذوین الگوی لشاسدادهبی ػذیذ دس ملوثه هیئز

مواد  ثش اػبعهبی لشاسدادی منشفی خواهذ ثود ثطىه نیؼز وه اػشفبده اص ػبیش چبسچوة

ْ   1ملوثه 15و  12 مشمبثل ،  ، همچنب  دس ثشخی مواسد اػشفبده اص الگوهلبی للشاسدادی ثیل

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
وه دس این  24/01/1399ؿشایي ٓمومی، ػبخشبس و الگوی لشاسدادهبی ثب دػشی نفز و گبص ملوة  15مبده  اكالحیه 1.

آمبل وشده اػز، لشاسدادهبی مـمول ملوثه سا وه ثه ؿشى نشیؼه و دس والْ ثه ؿشى  15اكالحیه ثب سغییشاسی وه دس مبده 
آوسد حزف وشد و لشاسدادهبی هب و دشداخز دػشمضد سا فشاهم مییذ ثشای دیمبنىبس لبثطیز ثبصدشداخز هضینهموفمیز دس سول
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 لشاسدادهبی ػبخز و نلت، لشاسدادهبی خذمبر فنلی و ػلبیش لشاسدادهلب ثشلشاساػلز    
 (.6: 1395)خشمی و امبمی، 

       ْ مشمبثل   لشاسدادهبی نلوین دس حبللز ایؼلشب ػلزاثیز ثیـلششی اص لشاسدادهلبی ثیل

امب مالحِبر دیگشی نیض وػود داسد وه ممىن اػز ؿلشایي سا سغییلش دهلذ. ایلن      داسنذ

سلش ونلذ.    ممشویبسی اػز وه ممىن اػز یه لشاسداد سا حشلی ػلزاة  سغییش ؿشایي سبثْ 

هبی آ ، ًول دوسه لشاسداد و سیؼلىی وله ممىلن    هبی یه میذا ، هضینهدیچیذگیمظالً، 

اػز هش یه اص دیمبنىبس و یب وبسفشمب ثه خود اخشللبف دهنلذ و ثلش ٓهلذه ثگیشنلذ و      

ي یه میلذا  دس انشخلبة   هبی اكطی سغییش ؿشای مواسدی اص این دػز همگی اص ؿبخله

 :Schramm, Meibner and Weidinger, 2010)ؿونذ الگوی لشاسدادی منبػت مدؼوة می

ثلود  نلش     یینهبی فنی سوثشو هؼشنذ )ثلشای نمونله دلب    دس میبدینی وه ثب دیچیذگی. (36

ثشداؿز( یب سولیذ نفز ػنگین و مبفوق ػنگین داسنذ، حشی ثب مفشوهبر مبلی یىؼلب ،  

دهنذه  ثبؿذ و هشچمذس ػبصووبس دبداؽ یـششوه هشچمذس انٌٔبف لشاسدادی ث اػز یٔیًج

 سش ثبؿذ ػزاثیز لشاسدادی نیض ثب سش خواهذ ثود  ثنبثشاین، انشخبة لشاسدادهبی نوینشمؤط

سلش اػلز    هب ػه  آ  هسشی داسنذ نؼجز ثه میبدینی وه سوػٔ ػخز هدس میبدینی وه سوػٔ

ؿلود و   دیمبنىبس خٌش ثب سشی سا مشدمل  ملی   ،میبدین دس این صیشا ،اهمیز ثیـششی داسد

هلب احؼلبع    نیبص ثه انٌٔبف ثیـششی نیض داسد. الجشه گبهی نؼجز ثه ایلن دػلز انٌٔلبف   

ؿذه سب حذ صیبدی این  اسائه یده آیذ ولی ًجیٔی اػز وه ػبصووبس دبداؽ نگشانی دیؾ می

)فشخلی و ٓجبییلب ،   ثلشد   ؾ ملی ثشد دلی -هب سا مشسفْ وشده و لشاسداد سا ثه ػمز ثشد نگشانی

1397 :107.) 
 

. ثزرسی اوتقبد ديم: وقض حبکمیت ملی اس طزیق ياگذاری ثخشی اس اختیبرات 2-2

 حبکمیتی در ثبسٌ سمبوی ثلىذمذت

انشمبد دومی وه ثه الگوی لشاسدادی نوین واسد ؿذه، مذر ًو نی لشاسداد اػز وه 

                                                                                                                   
ػبخشبس  ،یٓموم يیؿشا 15مبده  یاكالح لغو ملوثهدیگش سا مـمول لوانین خبف خود دانؼز، امب همین اكالحیه مشٔبلجبً ثب 

 مطغی آالم ؿذ. 21/04/1399نفز و گبص موس   یثب دػش یلشاسدادهب یو الگو
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ػلبل دس   35ػبل و حلذاوظش سلب    20( ملوثه اص 7میبدین وـوس میضثب  سا مؼشنذ ثه مبده )

  ثه این سشسیت وه مذر لشاسداد اص سبسیخ ؿشوّ خواهذ گزاؿزاخشیبس دیمبنىبس خبسػی 

هلبی  اػلشای ًلشح   دس كلوسر گشفشله ؿلذه اػلز و     دس نِشػبل  20ٓمطیبر حذاوظش 

ػبل و ػمٔبً ثله ملذر    5افضایؾ هشیت ثبصیبفز مخبص  و یب افضایؾ سولیذ، حذاوظش سب 

 صملب   ملذر یبفز. دس موسد لشاسدادهبی سوأم اوشـبف و سوػٔه، خواهذ ػبل افضایؾ  25

  مخلشقح  وه مٔمو ً چهلبس ػلبل اص آ   خواهذ ؿذػبل مزووس اهبفه  25اوشـبف نیض ثه 

مشحطله اوشـلبف، دو ػلبل مشثلوى ثله مشحطله سوكلیف و دلبنضده ػلبل ثلشای مشحطله            

گشفشله   دس نِلش هب حذاوظش صمب  گشفشه ؿذه اػز. این مذر دس نِشهب ثبصدشداخز هضینه

سواننذ ثه ثیؾ اص آ  ثشای سمذیلذ نیلض سوافلك    هؼشنذ، امب ًشفین می هش مشحطهؿذه ثشای 

 9دس موسد مشحطه اوشـبف و سوكیف ػمٔبً سلب  (. 29: 1395، )ًبهشی فشد و كبحت هنلش وننذ 

ػلبل سؼلبوص    35ػبل نیض لبث  سمذیذ هؼشنذ و نهبیشلبً مؼملوّ دوسه للشاسداد اص حلذود     

 .نخواهذ وشد

یىلی اص نملذهبی واسده ثله الگلوی      ٓنلوا   ثله ثطنذمذر ثود  ثبصه صملبنی للشاسداد   

ی اػز: نخؼز اینىله خلود، یله    ینمذگشا اص منِشلشاسدادی آی.دی.ػی داسای دو وػه 

یىلی اص انشمبدهلبی واسده ثلش الگلوی      ٓنلوا   ثله مدوس انشمبدی مؼضا مدؼلوة ؿلذه و   

 ٓنلوا   ثله گیلشد و دوم اینىله،   لشاسدادی آی.دی.ػلی ملوسد ثدلض و ثشسػلی للشاس ملی      

یذوننذه ػبیش ایشادهب ثه الگوی لشاسدادی و دامن صد  ثه ػبیش مٔبیلت ولبسثشد داسد.   سـذ

 ٓنلوا   ثله ػبل  35سب  20خؼز وه ًو نی ثود  ثبصه صمبنی لشاسداد ثه مذر ن دس حبلز

ؿود وه این ملذر ًلو نی   گونه ثیب  می گشفشه ؿذه اػز، این دس نِشیه ایشاد مؼشم  

 یمطل گشد ثه گزؿشه و یبدآوس ػیؼشم لشاسدادهبی امشیلبصی دس دوسا  لجل  اص   نوٓی ٓمت

ثلشداسی  همچو  ػیؼشم امشیبصی، دس سمبم ًول مذر ثهشه صیشا كنٔز نفز اػز، ؿذ 

مؼلشطضم   الجشله  سوػلٔه وله  اوشـبف و  ثش دوسه هٓالو یخبسػ یهبؿشوز اص یه مخض ،

 ،وله انؼلبم آ    یثلشداس  دس دوسه ثهلشه ، اػلز  ذا یل م ؼله یسمج  س ثب  و یگزاسهیػشمب

 یز لوی احشیبع داسدو كشفبً ثه نِبسر و مذیش ًطجذینم ییثب  ؼهیو س یگزاسهیػشمب

هلب  نهیهض مذیشیز و نِبسر ثش ٓمطیبر،مذر ٓالوه ثش  نیحووس داسنذ و دس سمبم ا ضین
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اخیلش   للبنو   هلبی ی این موسد اص نوآوسیدس حبل .وننذیم بفزیدس ضیو دػشمضد خود سا ن

 نیلض  گزؿلشه  ثله  مؤیذ نوٓی ثبصگـلز  نوآوسی نجوده ثطىه سنهب نه اػز وه ثه صٓم ثشخی

 یخلبسػ  یهبوه ؿشوز مٔشمذنذمنشمذا  ٓالوه ثش این، (. 85: 1394)نیىجخز و آسین، اػز 

 یلذ نؼلجز ثله سول   یلجطل  یلشاسدادهلب  دس ممبیؼله ثلب  مذر لشاسداد  ثود  یًو ن  یثه دل

و املب   نخواهنذ داؿز یسٔهذ یو دانؾ فن یو انشمبل سىنولوط بفزیثبص ؾیافضا ،یبنشیك

ٓنلوا  سـلذیذ وننلذه ػلبیش ایلشادار       دوم وه ًو نی ؿذ  مذر للشاسداد ثله   دس حبلز

ؿود، انشمبد ؿذه اػلز وله ثلب سـلىی  ومیشله      اصػمطه نمن حبومیز مطی مدؼوة می

و  خواهلذ ؿلذ  مذیشیز مـششن وه ثین ؿشوز نفشی خبسػی و ؿشوز ایشانی سـلىی   

نؼلجشبً ًلو نی اػلز،    هب دس ًول دوسه لشاسداد وه ملذر   گیشی مـششن میب  آ  سلمیم

 نیًلشف  یحمؼلبو  أیمـششن و ثب حلك س  ًوسثه ذا یممشثوى ثه  یبسیح یهبمیسلمٓمالً 

سوانلذ  یماین امش خود  ی،المططنیؿود وه دس كوسر اخشالف و اسػبّ ثه داوس ثیاسخبر م

ایلن اص ًلشف دیگلش، ًلو نی     ٓالوه ثش . ثش مخبص  ؿود یمط زیحبوم فیموػت سؤ

خواهلذ ؿلذ،    ذا یاص هش م ؿشوز مطی نفز یثش ثبٓض وبهؾ ػهم دادثود  مذر لشاس

هبی نفشی خبسػی دس این نوّ لشاسدادهب ثه ػبی اینىله دیمبنىلبس مدؼلوة    صیشا ؿشوز

)ؿلشوز مطلی نفلز     ٓنوا  ؿشیه ؿشوز مطی نفز سطمی خواهنذ ؿذ ؿونذ اص این دغ ثه

گیشی سفوین ثخـی اص لذسر سلمیمو نهبیشبً ٓوامطی اص این دػز منؼش ثه ( 1395ایشا ، 

دس موسد آینذه میذا  نفشی وـوس ثه ًشف خلبسػی و دس نشیؼله نملن حبومیلز مطلی      

 .خواهذ ؿذ

 

 پبسخ ثٍ اوتقبد ديم

دس دبػخ ثه ایشاد دوم وه نؼجز ثه ًو نی ثود  مذر لشاسداد مٌلشح ؿلذه اػلز،    

همچنلب    ،یالة اػلالم اص ولوّ انم یثب وػود گزؿز صمب  ًو ن شا یاثبیذ ثگوییم وه 

هب ثه همشاه داؿلشه   نبم و نـبنی اص آ  هش آنچهلشاسدادهبی امشیبصی و  اػشفبده اصنؼجز ثه 

منلبثْ   ثلش وـوس  زیاك  حبوم ذ یلٌمه د ،ؿود ٓطز آ یم گفشهثوده وه  نیثذثثبؿذ، 

)املبنی و  یشی الگلوی ملزووس اػلز    ولبسگ  ثش ٓذم ػلواص ثله   یمجن یو الضامبر لبنون ینفش
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سنهلب هلیگ نلبم و     وه الگوی لشاسدادهبی نوین نه اػز یدس حبلاین (. 157: 1394حمیذصاده، 

، اص هلیگ یله اص اكلول و ؿلشایي     1نـبنی اص الگوی لشاسدادی امشیبصی ثه همشاه نذاسنلذ 

، دسكذد منْ اػشفبده اص الگوهلبی للشاسدادی اص   ػذٓمومی آ  نیض سجٔیز نىشده ثطىه ثه 

و ؿشایي ٓمومی این نوّ لشاسدادهب هؼشنذ وه واگزاسوننلذه منلبفْ و منلبثْ    نوّ امشیبصی 

ػلبله دس لیلبع ثلب     35اللی   20 صملب   ملذر مطی وـوسمب  ثه ثیگبنگب  ثبؿذ. للزا ایلن   

الفبسق خواهذ ثود و همچنلین   ػبله لشاسدادهبی امشیبصی لیبػی مْ 80الی  70 صمب  مذر

دادهبی امشیبصی گزؿشه، اص ثه سلبساع سفلشن   ثشخالف لشاس ؿذر ثهالگوی لشاسدادی نوین 

منبثْ و منبفْ مطی وـوس و آٌبی این امشیبصار ثله ثیگبنگلب  اص ًشیلك سللویت ملواد      

یظه ثنذ )اللف(  و ثهلبنونی مشٔذد اصػمطه ؿشایي ٓمومی الضامی و حبوم ثش الگوی ػذیذ 

داسنلذ    ثیب  ملی وننذ. ٓالوه ثش این، ثشخالف آنچه منشمذا( ملوثه خودداسی می3مبده )

 یلشاسدادهلب  دس ممبیؼله ثلب  مذر للشاسداد   ثود  یًو ن  یثه دل یخبسػ یهبؿشوزوه 

 یو دانؾ فنلی سٔهلذ   یو انشمبل سىنولوط بفزیثبص ؾیافضا ،نؼجز ثه سولیذ كیبنشی یلجط

 هیل  ینِلش فنل   لشاسدادهلب اص  یمذر ًو نسػذ وه ، ثبلٔىغ ثه نِش مینخواهنذ داؿز

ؿلذ  صملب     یًلو ن یشد، صیشا غفطز لشاس گ موسد ذیوه نجب آیذؿمبس میی ثه ػذ زیمض

ػو ؿذ  منبفْ ؿشوز خبسػی و وـوس میضثب  ؿلذه  ثبٓض نضدیه ؿذ  و هم لشاسدادهب

، چلو  ػلود   خواهلذ ولشد  و دس ونبس دشداخز دػشمضد ثه سدمك سولیلذ كلیبنشی ومله    

ػض اص ًشیك سولیذ كیبنشی ؿشوز خبسػی نیض دس افضایؾ منبفْ اص میذا  خواهذ ثود وه 

این موهلوّ یىلی اص ایشادهلبی ػلذی      (.463: 1393)حبسمی و وشیمیب ،  نخواهذ ؿذمیؼش 

ثلوده  مشمبث  و دغذغه مذاوم كلنٔز ثب دػلشی نفلز و گلبص     لشاسدادهبی لجطی یٔنی ثیْ

  ثب این سوهیا وه مخبص  ایشا  ٓمذسبً دس نیمه دوم ٓملش خلود هؼلشنذ و مشوػلي     اػز

دسكذ اػز وه این نش  اص نش  مشوػي ػهبنی وه  20هب نیض دس حذود  آ  2بفزنش  ثبصی

ػلبصی ٓمطیلبر   . لزا ثه منِلوس ثهینله  (Maugeri, 2016: 6) سش اػزدسكذ اػز دبیین 35

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ذ. ؿػبل منٔمذ می 70سب  60هب ثوده اػز وه مٔمو ً ثین  هبی ثبسص لشاسدادهبی امشیبصی ثطنذمذر ثود  آ یىی اص ویظگی. 1
( 7ثه مبده )مؼشنذ  وه ی، دسحبل(2: 1392)اثشاهیمی و ٓجذی،  ذه ثودؿػبل آٌب  60ٓنوا  مظبل امشیبص داسػی ثشای مذر  ثه

 ػبل لبث  سمذیذ اػز. 35سب  25الگوی لشاسدادی ػذیذ حذاوظش ثشای  وصیشا  ملوثه هیئز
2. Recovery Rate 
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هبی ثشداؿز كیبنشی اص مخبص  نفز و گبص سا مٌشح وشدنذ وه این ثشداؿلز  نفشی، سوؽ

هبی حیلبسی مؼشیلب  و ملذیشا     هب و نگشانیو افضایؾ كیبنشی اص مخبص  اصػمطه دغذغه

وصیلشا  ثله آ     ( مللوثه هیئلز  3كنٔز نفز ثوده اػز وه كشاحشبً دس ثنذ )ع( ملبده ) 

مشمبث ،  اؿبسه ؿذه و موسد سوػه ویظه لشاس گشفز  دس لشاسدادهبی نؼ  گزؿشه یٔنی ثیْ

ثلشداسی  ثهلشه سوانؼلز دس دوسه  ثه ٓطز ووسبه ثود  ًول دوسه للشاسداد، دیمبنىلبس نملی   

ؿلذ، صیلشا   هبی او نیض لضومبً ثه سولیذ كیبنشی منؼلش نملی   یـنهبددحووس داؿشه ثبؿذ لزا 

سلشی، ػلشمبیه خلود سا    صملب  ووسلبه   دیمبنىبس مبی  ثود ثب افضایؾ مولز سولیذ دس ملذر 

ثبصگشدانذه و میذا  سا سشن ونذ. ایلن دس حلبلی اػلز وله دس الگلوی للشاسدادی نلوین        

هلبی  صم سا ثلشای   هبی ثهجود و اصدیلبد سولیلذ و ثشداؿلز، انگیلضه    خلوف دس سوؽ ثه

ػلو ثلب ًلو نی ثلود  دوسه للشاسداد و حولوس وی        وننذ سلب اص یله  دیمبنىبس فشاهم می

 ذیل و منؼش ثله سول  بفشهی ؾیمخض  افضا بفزیثبص تیهشثشداسی،  خلوف دس دوسه ثهشه ثه

للشاسداد و مـلبسوز دیمبنىلبس دس    ثه دلی  ًو نی ثود  مذر  شایص، اص مخض  ؿود نهیثه

 1ثلشد -ػو و ػود دیمبنىبس اص میذا  نفشی اص ػوی دیگش، امىلب  ثلشد   ثشداسی، اص یهثهشه

گیشی اص سولیذ سؼمٔی ثیـشش و سولیذ كیبنشی اص مخض  و ثب اػشفبده اص ثشای ًشفین ثب ثهشه

س ػلبیی دیگلش،   د (.106: 1397)فشخلی و ٓجبییلب ،   هبی ػذیذ ثه وػود خواهذ آملذ  فنبوسی

هلبی اصدیلبد   یؼه، میلبدین مـلششن و یلب میلبدین مخللوف دلشوطه      دش سمبننذ میبدین 

هب نیلبص ثله فنلبوسی و     انذ و دس آ وه میبدین نیمی اص ٓمش خود سا ػذشی وشده 2ثشداؿز

یه اػز، چلو  دس یله   لبث  سوػسىنولوطی ثب  وػود داسد، ًو نی ثود  مذر لشاسداد 

 سوا  ٓم  وشد.میبدین روش ؿذه ثب  ثه حذال ح سٔهذار هم نمیصمب  ووسبه دس  مذر

همنبً اگش هذف اص انٔمبد لشاسداد سػیذ  ثه ػلٌا مـخللی اص سولیلذ ثبؿلذ، للزا      

كوسر انؼبم ٓمطیبر سب سػیذ  ثه ػٌا مـخق ثبیذ ادامه یبثذ و نبچبس لشاسداد ثبیذ ثه

ثشداسی نیض دس این یبر ثهشهمذر منٔمذ ؿود. حووس ؿشوز خبسػی نیض دس ٓمط یًو ن

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Win-Win 

هبی سضسیك مواد طبلظیه ثه سولیذ نفز نبؿی اص ٓمطیبر اصدیبد ثشداؿز ثه سوؽ سخطیه»ؿود. طبلظیه نیض گفشه می هب سخطیه ثه آ  .2
  .(34: 1396)مشادی، .« ؿودهبی صیؼشی اًالق میگبص و همچنین سوؽ یامشضاػ یش، امشضاػی و غؿیمیبیی، گشمبیی
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هبی اػشایی دس ایلن دوسه سا   یه اػز، صیشا للذ انؼبم ثشخی الذاملبث  سوػممبًْ وبمالً 

اسصیبثی فیضیىی میذا  اصػمطه افز فـبس مخض ، ثشسػی ػلٌا آة و گلبص، سلأطیش     .داسد

 ین غملن ٓینلی دس  سلش  ووچههب ثش ٓهذه اوػز، صیشا  هب ثش سوی هم و ػبیش الذامچبه

. لزا خواهذ ؿذثشد ًشفین و ثه هشس ؿشوز خبسػی سمبم -این مواسد نبلن ؿشایي ثشد

مشمبث  دس دنغ الی ؿؾ ػلبله اول للشاسداد ثبصدشداخلز    ثبصگـز ػشمبیه او همچو  ثیْ

خواهذ ؿذ، امب دشداخز دػشمضد و دبداؽ ؿشوز خبسػی ثبیذ ثه سولیلذ مشلل  ؿلود،    

یبفلز و  خواهلذ  بداؽ دیمبنىبس خبسػی نیض وبهؾ ی وه ثب افز سولیذ، ػود و دا گونه ثه

ثب افضایؾ سولیذ، ثبلشجْ افضایؾ یبثذ. اینؼبػز وه ًو نی ؿذ  دوسه لشاسداد و ثه سجْ آ  

ثشداسی و حفَ سولیذ كیبنشی مخض  دس الگلوی للشاسدادی   حووس دیمبنىبس دس دوسه ثهشه

ول ثیب  ولشدیم وله ثلب    وه دس مجدض ا ًوس همب ػذیذ، همگی لبث  سوػیه خواهنذ ؿذ. 

گزاسا  و دیمبنىبسا  داخطی و خلبسػی  اصػمطه مـبسوز ثب ػشمبیه»... اػشفبده اص ٓجبسر 

( للبنو  وُلبیف و اخشیلبسار وصاسر نفلز     7( و ملبده ) 3( ثنذ )ر( ملبده ) 3ػضء )...« 

اػبصه انٔمبد نوٓی اص لشاسداد مـبسوز ثه وـلوس میضثلب  داده ؿلذه     1391ملوة ػبل 

« ونششل ؿلذه  ذیمـبسوز دس سول»نوّ  هیسوا  یخذمز سا م ینوّ لشاسدادهب نیا اػز،

 ؿلود و ؿشیه وبسفشمب دس نفلز سولیلذی ملی    ی خبسػیهب ؿشوز نفش دس آ  شایص ذ،ینبم

ٔ    یثش اػبع د س ثه اصا یذیاص نفز سول اوػهم  ضا یم ؿلود  یمل  نیلی هلش ثـلىه نفلز س
 .(19: 1395)ؿشوز مطی نفز ایشا ، 

ملذر   حووس ًلو نی دس خلوف وػه دوم انشمبد دوم، منشمذا  ثش این ثبوسنذ وه 

اص للذسر   یثخـل  نیسفلو  نیو همچنل  مبنىلبس یو نله د  هیٓنوا  ؿلش  ثه یًشف خبسػ

ی، ثبٓض آػیت و خذؿه ثه حبومیلز  ثه ًشف خبسػ ذا یم نذهیدس موسد آ یشیگمیسلم

حمولی، ادٓب ؿذه اػز وه نملن  مطی دولز میضثب  خواهذ ؿذ وه دس دبػخ ثه این نمذ 

گیلشی دس  حبومیز مطی ثله دلیل  آٌلبی اخشیلبسار حلبومیشی وصاسر نفلز )سللمیم       

)خشملی و  سػلذ  خلوف میبدین نفشی( ثه ًشف دوم لشاسداد، انشمبد كدیدی ثه نِش نمی

 ی دیؾ اص لشاسدادهبی آی.دی.ػی، یٔنلی لشاسدادهلبی  لشاسدادهبنخؼز، (. 7: 1395امبمی، 

سا ثه لدبٍ حفَ مبلىیلز و   یًشف ایشان یهبیاوظش نگشان یسمشیجبً اصنِش سئوس مشمبث ثیْ
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: 1395)ًبهشی فلشد و كلبحت هنلش،     ذنػبصیوـوس، مشسفْ م یحبومیز دولز ثش منبثْ ًجیٔ

و  حبومیز حك لٓمبا»وصیلشا ،   ( مللوثه هیئلز  3دوم، مؼشنذ ثه ثنذ )الف( مبده ) .(10

 ثه نفزوصاسر  ًشیكاص  سوـو ًجیٔی صگبو  نفز بیشخو ر منبثْ یهثش وطٓمومی  مبلىیز

ٓنوا  یىی اص اكول لشاسدادهلبی منٔملذه    ثه« ا یشا ػالمیا سیػمهو فًشاص  نمبینذگی

گشفشه ؿذه اػز، لزا نمن این ثنذ، نمن للبنو  آملشه و خلالف     دس نِشًجك این الگو 

ممشوبی رار ٓمذ ثوده و ؿشایي اػبػی الگوی لشاسدادی سا مشنبػلت ثلب ؿلشایي اسائله     

لبنونی نذاسد و ًجك لبنو  اص اثشذا ثبً  خواهذ ثود. ػوم، مؼشنذ ثه ثنلذ )ص( ملبده    ؿذه

 ص مخبدس  دموػو ادمو یگشد و صیگب رمیٔبنب یب صگب ،»نفز( ملللللوثه مللللزووس،  11)

و  صیگب رمیٔبنب یب صگب ،نفزو  ا یشا ػالمیا سیػمهو ثه مشٔطك والً اسدادلش ّموهو

للزا مبلىیلز   « .اػلز فشمب سوب ثه مشٔطك حبكطه اص سولیذ ولالً  ػبنجی آوسدهفش هشگونه نیض

ثبؿلذ.  هلب آملبل حبومیلز داؿلشه      سوانذ ثش آ  منبثْ نیض اص آ  دولز میضثب  اػز وه می

 وبهؾ ثه سلمیم نفزوصاسر  چنبنچه»( همب  ملوثه، 3چهبسم، مؼشنذ ثه ثنذ )د( مبده )

 لٓمبا لویزاو ،ثبؿذ ؿشهدا  مخض یب ا میذ ثه ىمشثو  ی  فنید ػض لیطید ثه سولیذ ػٌا

 ،نیؼشنذ خزدادشصثب ثه مشٔهذهللبیی ولله یللب مخللض  هب امیذ سولیذ ػٌااص  وبهـی چنین

 دؿو رسخبا اسدادلش ّموهو  مخض یب ا میذ سدمودس  سلمیم ینا وه سیسكوو دس  اػللز

 یشسللأط سدیمبنىب ثه مشٔطمه دػشمضد خزدادشو  هؿذ ػیذسػش رمٌبلجب خزدادشصثبدس  نجبیذ

همین ثنذ نـب  اص حبومیز مٌطمه وـوس میضثب  ثش منبثْ نفشی داسد، صیلشا ثیلب    «. اسدثگز

وه خود كالح ثذانذ سلمیم ثه وبهؾ ػٌا سوانذ ثه هش دلیطی وشده وه وصاسر نفز می

وه اص ػمْ ایلن ملواسد    سولیذ اص میذا  ثىنذ وه این نیض نـب  اص حفَ مبلىیز مطی اػز

ثه حفَ مبلىیز و حبومیز مطی ثشای دولز میضثب  دی خواهیم ثشد وله هشگلض وللو ثلب     

ض ؿود نیوػود ؿشوز ٓمطیبسی مـششن وه حشی سلمیمبر مـششن هم دس آ  گشفشه می

 دوللز الخٌلبة حفلَ حبومیلز    ثنبثشاین دس این ثنذ وله فلل   نخواهذ ؿذ  داس خذؿه

مدفوٍ ؿلمشده  ثشای دولز حك حبومیز و سلشفبر مبلىبنه ؿود، میضثب  مدؼوة می

-هضینهو كشفبً آنچه دس اصای این سلمیمح حبومیشیح دولز ثبیذ دشداخز ؿود،  ؿذه اػز

ممبم آمبل حبومیز و مبلىیز اػز وله ثبیلذ   اص الذامبر دولز دس  ینبؿ ربهب و غشام
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وله   هب سا دس وػه دیمبنىبس ثش اػبع لبٓذه انشِبس مٔمول دشداخز ونلذ این هضینه یسمبم

این انشِبسار مٔمول همب  دسیبفز دػشمضد ثه اصای هش ثـلىه نفلز اػلز وله     اص  ییى

ی سلمیم ثلش  فن یشغمزووس اگش دولز دس ممبم آمبل حبومیز و ثه د ی   مؼشنذ ثه مبده

سوانؼشه وبهؾ یب سولف ػشیب  سولیذ اص میذا  گشفشه ثبؿذ، سمبم دسیبفشی دیمبنىبس وه می

 (،22: 1395)ًبهشی فشد و كبحت هنلش،  دس دوسه سولف دسیبفز ونذ ثبیذ ثه او دشداخز ونذ 

دزیشد و ثه ػوی آ  سـلویك  المططی نیض آ  سا میموهوٓی وه ٓشف، سویه و انلبف ثین

 .ذونمی

سػذ وله دس  ٓالوه ثش این، دس سأییذ مٌطت ثب  روش این نىشه نیض هشوسی ثه نِش می

گونه ثیب  ؿذه اػز وه هذف اص سلویت ایلن الگلوی للشاسدادی،     ممذمه ملوثه نیض این

هلبی سوػلٔه میلبدین و    هب، مخبص  ثب اولویز میبدین مـششن، اػشای ًشحسوػٔه میذا 

هلبی كلیبنز اص مخلض  )ثهجلود و     ثشداسی، اػشای ًشحمخبص  ػذیذ اص اوشـبف سب ثهشه

 250افضایؾ هشیت ثبصیبفز( سب ػمف سولیذ سوصانه یله میطیلو  ثـلىه نفلز خلبم و      

یٔنی دس كلوسر حللول ایلن      گشفشه ؿذه اػز دس نِشمیطیو  مششمىٔت گبص ًجیٔی، 

و  دسكذ ثشای سولیلذ نفلز   20اهذاف و دس ثهششین حبلز، سولیذ سؼمٔی وـوس ثه ػهم 

گزاسی یبفز وه نهبیزِ نمٌه انشِبس و هذفخواهذ دسكذ ثشای سولیذ گبص اخشلبف  20

دس این حبلز مدلبل   وه دسحبلیدولز میضثب  اص سلویت الگوی لشاسدادهبی نوین اػز. 

سػذ وه سمبمی این ػمف سولیذ سوصانه، یٔنی یه میطیو  ثـىه نفلز خلبم و    ثه نِش می

ًلوس  ثشوانذ مبحل  الگوی لشاسدادی مزووس آ  هم ثه میطیو  مششمىٔت گبص ًجیٔی 250

صمب  و دس اخشیبس كشفبً یه ؿشوز خبسػی ثبؿذ و ثه فلشم مدلبل، یله ؿلشوز      هم

وػود داؿشه ثبؿذ وه داسای چنین ػشمبیه هنگفلز و سىنوللوطی ِٓیملی     نفشی خبسػی

دسكلذ اص   20گزاسی سا سمج  ونذ  دس این كوسر، حلذاوظش اص  ثبؿذ و این میضا  ػشمبیه

یله اص ایلن ملواسد نلبلن      یگهل وله مؼلذداً    خواهذ ثشد ػهم سولیذی نفز و گبص ثهشه

سواننذ و نمی نخواهنذ ثودحبومیز مطی وـوس و دولز میضثب  دس ممبث  ؿشوز خبسػی 

 (.7: 1395)خشمی و امبمی،  ثبؿنذ
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 . ثزرسی اوتقبد سًم: عذم تضمیه اوتقبل فىربيری ي تضرعیت ترًان ي یزفیرت    2-3

 داخلی حتی ثب تشکیل ازکت مشتزک

منشمذا  دس ایشاد ػوم ثه الگلوی للشاسدادی آی.دی.ػلی، ثله ٓلذم سولمینح انشملبل        

انذ. ثب این سوهیا وه دس این ثبصه صملبنی ًلو نی، ؿلشوز نفشلی     سىنولوطی اؿبسه وشده

وصیلشا  مىطلف ثله انشملبل دانلؾ و       ( ملوثه هیئز4خبسػی منٌجك ثب ثنذ )الف( مبده )

  ثه دولز میضثب  مخض مهنذػی و مذیشیشی یهب مهبسر و فنی نؾدا سوػٔه و سىنولوطی

خواهلذ  انؼلبم   1هبی اوشـلبف و سولیلذ  اػز وه دس ادامه وبس این انشمبل اص ًشیك ؿشوز

هلبی ایشانلیح اوشـلبف و سولیلذ اص     امب ثه صٓم منشمذین ایؼبد و سمویز ؿلشوز   یشفزدز

، ثطىله منؼلش   (8: 1395)خشمی و امبمی،  سنهب غیشممىن نهمؼیش الگوی لشاسدادی آی.دی.ػی 

هبی داخطی و اص دػز داد  نیشوی مشخلق و مبهش ایشانی و ػزة ثه سؤیف ؿشوز

هب مٔشمذنذ وه انشملبل دانلؾ    هبی نفشی خبسػی خواهذ ؿذ. همچنین آ هب دس ؿشوز آ 

خبسػی، كشفبً  هبی نفشیهبی اوشـبف و سوػٔه ثب ؿشوزفنی اص ًشیك مـبسوزِ ؿشوز

اص ػبنت ؿشوز نفشی خبسػی ثلشای  ( 8: 1395)خشمی و املبمی،   ایٓنوا  نمبینذه هب ثه اص آ 

ثشلشاسی اسسجبى و انؼبم وبسهبی اداسی ٓنوا  و ػمشی ثبلی نخواهذ گزاؿز. ٓلالوه ثلش   

انشمبل سىنولوطی دس الگوی نوین ملجهم ثلوده و ػضئیلبر موهلوّ ثلشای       ػبصووبساین، 

هب اصػمطله   و كشفبً ثه اوشفبی نبمی اص آ  نـذه اػزمـخق  وهوح ثهنشمبل سدمك این ا

اسائه ثشنبمه انشمبل و سوػٔه فنبوسی سوػي دیمبنىبس نفشی، اػشای لبنو  حلذاوظش اػلشفبده   

: 1394)لشاسدادهبی ػذیذ نفشی ایلشا  آی.دی.ػلی   اص سوا  سولیذی و خذمبسی ثؼنذه وشده اػز 

ی اصػمطه گنؼبنذ  ثنذهبی مشثوى ثه حمول یشسذاثمنشمذا  ثش این ثبوسنذ وه كشفبً ثب  (.12

سوا  انشمبل سىنولوطی و سمویز سوا  و ُشفیز داخطلی  انشمبل سىنولوطی دس لشاسداد نمی

 انگیلضه  وله  ؿلود  ًشاحی یا گونه ثهثبیذ  لشاسداد وطی وـوس سا سومین وشد ثطىه ػبخشبس

 اص و وشده سا اػشفبده نهبیز داخطی نیض هبیُشفیز اص سب ؿود بدایؼ ممبث  ًشف دس وبفی

 (. 11: 1395)ًللبهشی فللشد و كللبحت هنللش،  ونللذ  سللأمین نیللض سا خللود منللبفْ ًشیللك ایللن

 خیللضاػللشفبده اص سللوا  داخلل  نیللض موهللوٓی اػللز ولله دس لللوانین وـللوسهبی نفللز 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. E & P: Exploration & Production 
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 سللوا  داخطللیمنللذی اص منللبفْ الشلللبدی دللشوطه دس ساػللشبی سمویللز ثلله منِللوس ثهللشه 

 ؿللودثینللی مللی هللبی داخطللی دللیؾ  وـللوس و ؿللشوز داخطللی، سوػللي ؿللشوز   

(Acheampong, Ashong and Svanikier, 2016: 282)،    امب اینىه این ؿشى سلبونو  چملذس

همیـله   مبننذ ثه وه آ یض آم اثهبمموفك ثوده و سب چه میضا  سٓبیز ؿذه اػز و ػبیش نمبى 

 آیذ.د، همب  نمٌه ٌٓف انشمبد منشمذین ثه ؿمبس مییش وـوس میضثب  خواهذ ثوگ یجب گش

 

 پبسخ ثٍ اوتقبد سًم

دش واها اػز وه انشمبل سىنولوطی ثه مفهوم والٔی آ  وبس دؿواسی خواهذ ثود و 

ثب سوػه ثه مبهیز و ًجیٔز راسی مفهوم سىنولوطی و همچنلین سللبثشی ثلود  و حفلَ     

سىنوللوطی، انشملبل و ثله ٓجلبسر دیگلش فلشوؽ آ  ثله ػلخشی          كلبحجب  سلبثز مبثین 

هبیی مجشنی ثش مهنذػلی و  هبی نفشی، فٔبلیزیش خواهذ ثود. ٓالوه ثش این فٔبلیزدز امىب 

)ًلبهشی  نخواهلذ ثلود   ای هب وبس ػبده كنٔز هؼشنذ و لزا انشمبل سىنولوطی مشثوى ثه آ 

-مبدگی دسیبفز سىنولوطی اص ؿشوزو ثشای اینىه وـوسی آ( 11: 1395فشد و كبحت هنلش،  

مهنذػی داؿشه ثبؿذ -هبی مؼشدىم مذیشیشیثبیذ صیشػبخز داؿشه ثبؿذهبی خبسػی سا 

و دس لؼمز سوا  سولیذ داخطی نیض كشفبً داسای ولبسگشا  ػلبده و سولیلذار و وب هلبی     

اولیه و ػجه نجبؿذ و دس این صمینله، نیلبص ثله ولبسگشا  و ملذیشا  و مهنذػلب  ملبهش و        

مشخلق و سولیذار و وب هبی داخطلی نؼلجشبً ػلنگین و دیچیلذه و ثلب ویفیلز ػهلز        

هبی خبسػی اػز. ثٔوبً ممىن اػز ػهم داخل  ثله   اػشفبده دس كنٔز سوػي ؿشوز

لدبٍ ومی سٓبیز ؿود، امب سمبمبً دس خشیذ وب هب و سولیذار ػبده و وم ویفیز خالكه 

گی گزس وشد. لزا دس الگلوی للشاسدادی نلوین    ؿود وه نجبیذ اص این انشمبد منشمذین ثه ػبد

( ملوثه اكالحی اص 4ػٔی ؿذه اػز ػهز سفْ این نمیله، مؼشنذ ثه ثنذ )الف( مبده )

هلبی كلبحت   ًشیك سـىی  ؿشوز یب مـبسوشی مشـى  اص ؿشوز خلبسػی و ؿلشوز  

هلبی ملذیشیشی و مهنذػلی    كالحیز ایشانی، امىب  انشمبل و سوػٔه دانؾ فنی و مهبسر

ثه ًشف ایشانی میؼش ؿود و ًشف خبسػی نیض موُف ثه اسائه ثشنبمه مشثلوى ثله   مخض  

ملبده ملزووس    موسدنِشسػذ آنچه انشمبل و سوػٔه فنبوسی ثه ًشف اول اػز. ثه نِش می
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، سمشوض ثیـشش ثش سوی انشمبل سىنولوطی دس ػٌا مذیشیشی و مهنذػلی مخلض    ثوده اػز

هٔف اكطی كلنٔز   و نمٌه ٓنه مبنذههبػز دس كنٔز مغفولاػز، موهوٓی وه ػبل

سوا  گفز دس واللْ یىلی اص نملبى هلٔف     اػز و مینیض دس همین موهوّ نمود یبفشه 

گلزاسی هنگفلز و   وه منؼش ثه انٔمبد لشاسدادهبیی ثب ػلشمبیه  لشاسدادهبی نفشی وـوسمب 

هلبی  ویفیشی نه چنذا  مٌطوة ؿلذه اػلز، نبؿلی اص هلٔف دس هملین انلواّ مهلبسر       

شی اصػمطه مذیشیز فنی، مذیشیز مخض ، مذیشیز دشوطه، مذیشیز ویفیز و ػبیش مذیشی

 (.9: 1395)خشمی و امبمی، هب ثوده اػز مذیشیز

هبی ثه حك، دس خلوف میبدینی اػز وله ثلیؾ اص نیملی اص    یىی دیگش اص نمیله

اػلز و  هبی اصدیبد ثشداؿز هب نیبص ثه اػشفبده اص سوؽ انذ و دس آ ٓمش خود سا گزسانذه

هبی اصدیبد ثشداؿز و ملذیشیز مشثلوى ثله آ  ثله ندلو      اص آنؼبیی وه سىنولوطی سوؽ

سوا  دس این نوّ اص لشاسدادهب اص سىنوللوطی و دانلؾ   مٌطوثی دس وـوس وػود نذاسد، می

 ندو ثهسا  یندمیب یبفزصثب هشیتو المططی اػلشفبده ولشد   هبی مٔشجش ثینفنی سوصح ؿشوز

سلشین حبللز، دس   لجشه نجبیذ اص این نىشه غبف  ؿذ وه دس ثذثینبنها داد. یؾافضا یچـمگیش

هبی نفشی داخطلی،  هش كوسر ثب حووس ؿشوز خبسػی دس وـوس و سٔبم  او ثب ؿشوز

كلوسر سٔبمل  سوصملشه ثله     هب ثله  ًوس غیشاسادی ثخـی اص دانؾ فنی و سىنولوطی آ ثه

سلوا  آ  سا نبدیلذه    یمل نوـوس میضثب  منشم  خواهذ ؿذ و این موهوّ امشی اػلز وله   

 انگبؿز.

ٓالوه ثش این، نبگفشه نمبنلذ وله انشملبل سىنوللوطی نیلبص ثله ثؼلشش  صم و گزؿلز         

كوسر كدیا و دلیلك انؼلبم ؿلود،    كوسر سذسیؼی و ثهصمب  ًو نی داسد سب ثه مذر

كلوسر  هبی ملذیشیشی ثله  ػِمز»داسد وه ( نیض دس ادامه ثیب  می4صیشا دس ثنذ )ر( مبده )

هبی اػشایی ثه اسجبّ یغ و دس ًول صمب  ػمزسذس ثهی خواهذ ثود وه دس ادامه و چشخـ

ی مذیشیشی ثه ًشف ایشانلی  هب مهبسرؿود سب امىب  انشمبل دانؾ فنی و ایشانی واگزاس می

وننلذه انشملبل والٔلی     یله  سوػدس اینؼبػز وه ًو نی ثلود  دوسه للشاسداد   «. میؼش ؿود

خلوف اػشفبده اص سوا  داخطی وـوس ثبیذ گفز وه یىی سىنولوطی نیض خواهذ ثود. دس 

هلب   هبیی اػز وله هلذف اص دسع آ   هبی الگوی لشاسدادی ػذیذ مٔشفی ممشسهاص ویظگی
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هلبی ثلضسي نفلز و گلبص دس ونلبس      هبی داخطی دس اػشای دلشوطه سوانمنذ ػبصی ؿشوز

للبنو    وننلذه هبی سوانمنذ و مٌشح خبسػی اػز وه ایلن املش دس واللْ سىمیل     ؿشوز

هلبی  حذاوظش اػشفبده اص سوا  داخ  دس اػشفبده اص وب  و خذمبر داخطی دس اػشای دشوطه

وننذ وه همبنب اسسمبی ػلٌا دانلؾ و   نفشی اػز وه همگی یه هذف اكطی سا دنجبل می

هلبی نفشلی داخطلی    یبر ؿلشوز ٓمطسىنولوطی و افضایؾ اسسمبی فنبوسی مطی دس حوصه 

وطی نیبص ثه حووس ؿشوز ایشانی كبحت كالحیز داسیلم  اػز. لزا ػهز انشمبل سىنول

ثشداسی ثلب ؿلشوز   وه مـبسوز این ؿشوز ایشانی دس لبلت یه ؿشوز ٓمطیبسی یب ثهشه

( ملللوثه مللوس  4خللبسػی ثبؿللذ. ثللش همللین اػللبع نیللض دس ثنللذ )ة( و )ح( مللبده )

انشملبل و   كوسر یه الضام حمولی و لبنونی ثه منِوساین امش كشاحشبً و ثه 11/08/1394

امب دس ملوثه اكالحی این مبده ثب وملی    ی موسد سأویذ والْ ؿذه ثودمط یفنبوس یاسسمب

ثلب حلزف   « مـلششن  یبسیل ؿلشوز ٓمط » اكالحبر دس ثنذ )ر( و دس خلوف ٓجلبسر 

اػشفبده ؿذه اػز. للزا دس  « ثشداسی ؿشوز ثهشه»مواػه ؿذ و ثه ػبی ٓجبسر مزووس اص 

اص حبلز الضامی خبسع و ثه حبلز اخشیبسی دسآملذه  دغ اص اكالح  16/05/1395ملوثه 

اػز. دس این لؼمز اص انشمبد منشمذین، سب حذودی وه ؿشوز مـششن سـلىی  نـلود و   

انشمبل دانؾ و سىنولوطی اص ًشیك این مـبسوز انؼبم نـود، ثه منشمذین دس این صمینه و 

اینىله دس ػلبیش ملواد    نهیم. ثب این وػود، ثله دلیل    هب دس این خلوف اسع می انشمبد آ 

نبمه ٓمطیلبر مـلششن ثله چنلین ؿلشوز ٓمطیلبسی مـلششن        ملوثه دس اػشای موافمز

 للضوم  اص نبمله، كلشاحشبً  ( سللویت 11ملبده )  ثنذ )الف( ری  اسػبٓبسی داده اػز، سجلشه

سولیلذ ػلخن ثله میلب       ٓمطیلبر  ساهجشی ثشای مـششن ٓمطیبسی نبمه موافمزیه  اموبی

 ( ملوثه اكالحی نیض كلشاحشبً 4لؼمز اخیش ثنذ )الف( مبده )آوسده اػز. همچنین دس 

 مفبد سدمك ثشای ٓمطیبسی هبی الذام و اػشایی هبیػیبػز لشاسداد دس هشوه  وشده سىطیف

ؿلود وله ایلن موهلوّ ثلذا        آوسده هلبی للشاسداد  دیوػلز  اص یىی ٓنوا  ثه ثبیذ ثنذ این

 خلبسػی  مٔشجلش  هلبی ؿلشوز  بثل  ایشانلی  ؿشاوز ؿشوز وهٔیز ثبیذ مٔنبػز وه دلیمبً

 وله  ایشانلی  هبیؿشوز سواثي ػٌا و چگونگی ثش حبوم هبیو چبسچوة ؿود مـخق

 و فنلی  دانلؾ  سوػلٔه  و انشملبل  للشاسداد امىلب    اػلشای  فشآینلذ  دس حووس ثب اػز لشاس
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هلمیمه   للشاسداد  ثه و سٔیین ؿود، میؼش هب آ  ثه مخض  مهنذػی و مذیشیشی یهب مهبسر

 ٓمطیلبر نبمله   موافملز  هلبی سویله  و اكول» ثه موػوم همیمه همب  همیمه، این. ؿود

مشأػلفبنه   امب  یشی این سوؽ دس لشاسداد ثالمبنْ اػزوبسگ ثهلزا دس ٓم   .اػز «مـششن

هبی خلبسػی  حذاوظش ػهم ؿشوز نمٌه اثهبم و هٔف این ممشسه دس آنؼبػز وه میضا 

نِلشا  دس   ثه آشمبد ثشخی اص كبحتلزا ثنب اػز.  نىشدهثیب   یسوؿن  ثهسا دس ونؼشػیوم 

ثله   گلزاس  لبنو این صمینه، ػهز سفْ هشگونه اثهبم و اخشالف دس این خلوف ثهشش ثود 

-ثشای ؿشاوز دس ونؼشػیوم ثشای ؿشوز سا حذال  ػهمی ػبی ػىور دس این صمینه،

وه این ػىور ٓبمذانله دس خللوف ٓلذم دسع     گشفز. دسحبلیمیهبی ایشانی دس نِش 

-هبی ایشانی یب خبسػی دس ونؼشػیوم ثبٓض ؿذه اػز وله دػلز ملزاوشه   ػهم ؿشوز

 وننذگب  دس مزاوشار لشاسدادی هش میذا  ثب سوػه ثه ؿشایي میذا  ثبص ثبؿذ.

اللزوش  نبمه یبد ؿذه، ػبصووبس سػیذ  ثه هلذف فلوق  دس هش كوسر مٌبثك سلویت

ٓنلوا    ثله »نبمله  ت( سلوی4هبی داخطی نیض حؼت مفبد مبده )یٔنی سوانمنذػبصی ؿشوز

هبی مٔشجش نفشلی خلبسػی ... و ثلب حولوس دس فشآینلذ اػلشای       ؿشیهِ ؿشوز یب ؿشوز

-انلذ.  ای.»یب همب   1اوشـبف و سولیذ هبیچنین ؿشاوشی سا مدذود ثه ؿشوز...« لشاسداد، 

گلزاسی، ًشاحلی و ملذیشیز ٓمطیلبر     ػشمبیه»هبی آنب  فٔبلیز دانذ وه حوصهمی 2«دی

هلب،  ثشای هش مخض ، مذیشیز دلشوطه  3مهنذػی مخض ، اسائه ًشح ػبمْ سوػٔهاوشـبفی، 

(. 211: 1396)موػلوی،   اػلز « ثلشداسی اص سأػیؼلبر ثب دػلشی نفلز    سأمین مبلی و ثهلشه 

هلب و  هلب و ندلوه مـلبسوز ایشانلی    موهوّ مهم دس این خلوف، ساثٌله ثلین ؿلشوز   

هلبی  ؼلز چگونله ؿلشوز   هب اػز. ثب این حبل، مـخق نیهب دس اػشای ًشحخبسػی

هلبی  هلبی ؿلشوز  خبسػی لشاس اػز دس اػشای لشاسداد و ٓمطیبر نفشلی اص سوانمنلذی  

ٓلذم ؿلفبفیز دس میلضا  ػلهم      مؼلئطه داخطی اػشفبده وننذ و این موهوّ نیض همچلو   

ؿشاوز خبسػیب  دس ونؼشػیوم اػز وه دس الگوی لشاسدادی مـلخق نـلذه اػلز و    

 ز.ملوثه دس این خلوف نیض ػبوز اػ

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Exploration and Production Companies 
2. E&P 
3. Master Development Plan (MDP) 
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هب موسد غفطز والْ ؿذه اػلز دس  موهوّ دیگشی وه ثبص هم دس خلوف ؿشوز

هبی ایشانی و خبسػی دس سػذ مؼئولیز ؿشوز. ثه نِش میهبػز آ خلوف مؼئولیز 

كوسر مؼئولیز سوبمنی اػز وه ثه فشم سوبمنی ثود  مؼلئولیز  اػشای لشاسداد، ثه

ؿود وه چنبنچه نمؾ ؿشوز شح میگونه نیض هؼز، این ػؤال مٌ ًشفین لشاسداد وه این

ٓنوا  مظبل كشفبً مؼئولیز آوسد  ػشمبیه سا ثلش   ایشانی دس اػشای دشوطه مدذود ثبؿذ، ثه

هبی مشثوى ثه دشوطه نمـی نذاؿشه ثبؿذ، لزا فملي  ٓهذه داؿشه و دس هیگ یه اص فٔبلیز

سأمین ػشمبیه وشده و كشفبً انشِبس ؿشوز دس ػود سا داسد و نه ؿشوز دس صیب ، دس ایلن  

حملوق   ثه چه ؿى  ثبیذ ثبؿذ. اگشچه ایلن املش دس حلوصه    1هب یزمؼئولكوسر سمؼیم 

هبی  صم ثلشای  صمینه لبنونی ٓمومی نجوده و منوى ثه سوافك ًشفین اػز، لزا این ممشسه

هبی مٔشجلش خلبسػی سا فلشاهم    هبی ایشانی و اػشفبده اص سؼبسة ؿشوزمـبسوز ؿشوز

هلبی  ًوس اًالق منوى ثه اسسمبی سوانمنذیوشده اػز، امب ندوه اػشفبده اص این ؿشایي ثه

 .ًطجذیسا م یشانیًشف ا یبسیهوؿًشف ایشانی اػز و ثبلشجْ 

 

 فزجبم سخه

دسكلذ اص   63اص  ثش اػبع آمبس منشـش ؿذه دس موسد رخبیش نفز ثیؾ اص آنؼبیی وه

دلغ اص   وـلوسمب   وه اسدلشاس د بنهیخبوسم ینفز ػهب  دس وـوسهب ؿذه ؿنبخشه شیرخب

 هیمنٌمه حؼلبع و اػلششاسظ   نیدس ا یو منبثْ نفش یشوـوس داسنذه رخب نیدوم ،ٓشثؼشب 

 منٌمه لشاس داسد وله نیض دس این  بیدن یٔیگبص ًج شیدسكذ رخب 40اص  ؾیث. همچنین، اػز

: 1389)كلبثش   ػلز ػهلب  ا  یداسنذه منبثْ گلبص  نیدوم ،هیدغ اص سوػ مؼذداً وـوسمب 

 ػهلز انٔملبد للشاسداد نفشلی     ثؼیبسی اص وـوسهب ٓالله داسنذ ثب ایشا  واسد مزاوشه(، 13

حلبل ثلب   داسد. امشیىلب وػلود    هبی سدشیمامب دس این ثین موانٔی هم مبننذ سمذیذ   ؿونذ

الگلوی للشاسدادی    وػود این ؿشایي و ثشسػی الگوی لشاسدادهبی نفشی ثبیلذ گفلز وله   

مؼلیش لشاسدادهلبی    دهنلذه  ادامله ػذیذ موػوم ثه آی.دی.ػی، اصنِلش حملولی دس واللْ    

خذمبسی اػز، امب سغییشار مهمی دس الگوی دیـنهبدی اسائه ؿذه وه منؼلش ثله ػلزاثیز    

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
1. Allocation of Risks 
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گزاسی دس این كنبیْ مهلم  سوص كنٔز نؼجز ثه ػشمبیهثیؾ اص دیؾ آ  ثب سوػه ثه نیبص 

و گبهبً ثه دوس اص  حك ثههبی فشاوانی وه ثٔوبً سغم هؼمه یٓطو حیبسی وـوس ؿذه اػز. 

وصیشا  واسد آمذه اػلز، ایلن مللوثه دلغ اص      انلبف نؼجز ثه ملوثه كبدسه اص هیئز

كوسر سهیبفشی اص ملوع  كوسر الگوی لشاسدادهبی ػذیذ نفشی ایشا  ثه ثبسهب اكالح ثه

ا ػشا دس ٓنوا  یه الگوی  صم اُهبسنِشهبی موافمب  و مخبلفب  ثیشو  آمذه و امشوصه ثه

امب آنچه واػذ اهمیلز اػلز ایلن      الٔین لشاس گشفشه اػزانٔمبد لشاسدادهبی نفشی نلت

موهوّ اػز وه ملوثه كشفبً اسائه دهنذه یه وذ سفشبسی و یه الگوی انٔمبد للشاسداد  

ثوده وه ؿبم  یه ػشی لوآذ آمشه و سىمیطی اػز وه مشٔبلذین لشاسداد دس خللوف  

لوآذ آمشه مىطف ثه امشظبل اص لوآذ مشثوًه و دس خلوف ؿشایي سىمیطلی مخیلش ثله    

ا كول لضومی ثه سٓبیز ایلن ؿلشایي نیؼلز. ثلب     انشخبة و سٔیین ؿشوى هؼشنذ و ٓطی

لشاسدادهبی خذمبسی اػلز و همچنلب  دس آ    سوػه ثه اینىه این الگو همچنب  دس سػشه 

مشمبث  سب حذود صیبدی فبكطه گشفشله اػلز و دس   ونذ، امب اص نوّ ثیْفوبی رهنی ػیش می

نمبى ثؼیبس سأطیشگزاس و ػزاة ثب آ  سلبثز وشده اػز وه ثؼلیبس حلبئض اهمیلز اػلز.     

ی یله  اولین نمٌه ٌٓف مظجز این الگو، مذر ًو نی لشاسدادهلب اػلز وله اصنِلش فنل     

ػلو ؿلذ  منلبفْ ؿلشوز     آیذ صیشا ثبٓض نضدیه ؿلذ  و هلم  مضیز ػذی ثه ؿمبس می

خبسػی و وـوس میضثب  ؿذه و دس ونبس دشداخز دػشمضد ثه سدملك سولیلذ كلیبنشی نیلض     

هلبی ایشانلی دس لبللت ونؼشػلیومی     . ٓالوه ثش این، همىبسی ؿلشوز خواهذ وشدومه 

ٓمطیلبر   نبمله  موافملز دس دلی آ   دهنلذ و  هبی خبسػی سـىی  ملی اػز وه ثب ؿشوز

ؿود وه الجشه موهوّ دس دو ملوثه، لج  اص اكالح و ثٔذ اص هب منٔمذ می مـششوی ثین آ 

اكالح نیض مشفبور اػلز وله دس مللوثه دلیؾ اص اكلالح اللضام ثله وػلود و امولبی          

وله دس مللوثه اكلالحی الضاملی دس      ٓمطیبر مـششن وػود داؿشه دسحلبلی  نبمه موافمز

خوسد و آ  سا اص حبلز الضاملی   مزووس ثه چـم نمی نبمه موافمزب و وػود خلوف امو

سػلذ الضاملی ثلود  وػلود ؿلشوز ٓمطیلبسی       وه ثه نِش می خبسع وشده اػز  دس حبلی

مشمبث  و همچنلین سولمین انشملبل    سوانؼز افضایؾ ػزاثیز سا نؼجز ثه ثیْمـششن می

غییش مهم دوم، دس خلوف افلضایؾ  فنبوسی و سولیذ كیبنشی سا ثیؾ دیؾ فشاهم آوسد. س



 
 1399 چهبسم، صمؼشب دوسه دواصدهم، ؿمبسه  132

  ْ -حووس دیمبنىبس دس مشحطه سولیذ اػز وه این موهوّ خالف كشیا لشاسدادهلبی ثیل

كوسر مٌشح ؿذه  مشمبث  دس ػبخشبس ثذینمشمبث  اػز، صیشا مـى  الگوی لشاسدادی ثیْ

وـف میذا  نفشی مؼئول ثوده و اص آ  دغ  ثود وه ؿشوز نفشی خبسػی كشفبً سب مشحطه

ؿلذ و سلأمین   ف ثه سدوی  میذا  وـف ؿذه و سوػٔه یبفشه ثله دوللز میضثلب  ملی    مىط

ای سا وه وشده ثود ًی الؼبًی ثب ٓنوا  نش  سأمین ثبصگـلز ػلشمبیه اص دسآملذ    ػشمبیه

 ولشد  وشد و دس حمیمز دشوطه سا دس نیمه وبس سهب میحبك  اص نفز سولیذی دسیبفز می

-.دی.ػی، ؿشوز خبسػی همن وـف نفز، ثهشهامب دس الگوی لشاسدادی نوین یٔنی آی

هبی  صم اص آ  سا ثله ٓمل    ثشداسی، سوػٔه میذا  و اػشخشاع كیبنشی اص مخض ، مشالجز

ؿود. لزا ثب این اوكبف ؿبیذ ثشلوا  گفلز دس واللْ ایلن     آوسده و الجشه دس آ  ؿشیه می

آیذ وه ػلٔی  الگوی لشاسدادی ػذیذ نوٓی الگوی لشاسدادی مؼضا و مؼشم  ثه ؿمبس می

ثش آ  وشده وه نخؼز، ثب دس نِش گشفشن سطیم حمولی وـوس، دوم ثب سوػه ثه نیبص مجلشم  

هبی ػنشی گزاسی دس ثخؾ ثب دػشی كنٔز نفز و ػوم، وػود دیذگبهوـوس ثه ػشمبیه

    ْ مشمبثل  املب ثلب اػلشفبده اص     نؼجز ثه لشاسدادهبی گزؿشه، ثب حفلَ ػلبخشبس حملولی ثیل

ای سا ثشای چنین ؿلشایٌی دس نِلش   لشاسدادهبی مـبسوز دس سولیذ، ساه میبنههبی ُشفیز

موػللوم ثلله « لشاسدادهللبی نفشللی ایللشا »گشفشلله و الگللوی لللشاسدادی ػذیللذی ثلله نللبم 

 ثه حوصه كنٔز نفز و گبص وـوس مٔشفی ونذ.« آی.دی.ػی»

 

 مىبثع

 الت. فبرسی

 ینشمبدهلب ا» (1391)نلشگغ ػلشاع   و  ممذم یمدمذحؼن كبدل، نلشاهلل ذیػ ی،میاثشاه

، «آ  یو دبػلخ هلب   شا یل مشمبثل  كلنٔز نفلز و گلبص ا     ْیث یواسده ثش لشاسدادهب

 .19-1كق  ،4ؿمبسه  ،42دوسه  ،فلطنبمه حموق

 یو لشاسدادهلب  یدس لبنو  گلزاس  یشیػ» (1392) ینلشاهلل و كبدق ٓجذ ذیػی، میاثشاه

مبهنبمله ٓللش    ،«مشمبثل (  ْیل ث یسب لشاسدادهلب  یبصیامش یوـوس )اص لشاسدادهب ینفش

 .78-72كق  ،ؿمبسه هـشم، ػبل هفشم ی،انشط
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مـلبسوز   یلشاسدادهلب  یسدطی  حمول» (1394) ذصادهیحم نیمؼٔود و مدمذحؼ ی،امبن

، «شا یل نفز و گلبص و لبثطیلز آملبل آ  دس حملوق ا     یثب دػش ْیدس سولیذ دس كنب

 .180-151كق  ،41 یبدید، ؿمبسه اول، ػبل ؿبنضدهم ی،دظوهـنبمه حموق اػالم

غشة ولبسو    ینفش نیبدیحبل و سوص م( 1395اػفنذ ػبل ) 4چهبسؿنجه  نفز. ضیم -ؼنبیا

-ینفشل -نیبدیم-سوص-حبل /http://www.mizenaft.com/news/16818 چگونه اػز؟

 چگونه.-وبسو -غشة

دس دشسو للبنو    یخبسػ یگزاس هیحموق ػشمب (1393) ب یمیوش  یو اػمبٓ یٓط ی،حبسم

 .ؼبیسهشا : س ی،گزاس هیػشمب یو لشاسدادهب

نِشار و اؿلىب ر واسده ثله    یواوبو» (1395) یامبم نیمدمذحؼ ذیحبمذ و ػ ی،خشم

 ،نفلز و گلبص   ذیل اوشـلبف و سول  یؼیسشو-یمبهنبمه ٓطم ،«ینفش ذیػذ یلشاسدادهب

 .10-6كق ، 136ؿمبسه 

. ی.ػل ی.دیآ شا یل ا یللشاسداد نفشل   یالشللبد  یثشسػل » (1395) شا یل نفز ا یمط ؿشوز

 یهللب بػللزیػ ـللىذهیانذ ،10 ؿللمبسه -«و الشلللبد زیشیمللذ یگللضاسؽ ساهجللشد

 یسهلشا : دفشلش فنل    ی،ددبسسمب  نفز و انلشط  ،)ػشآمذ( زیشیالشلبد و مذ یساهجشد

 .یسول

.« شیل ػف ینفشل  ذا یل م یمٔشف». (1398دی ػبل ) 3ؿنجه ػه نفز و گبص اسونذا . ؿشوز

https://aogc.ir/fa-IR/DouranPortal/4798/page./ 

 ینفشل  نیبدیل اوشـبف و سوػلٔه م » (1388) یمینلشاهلل اثشاه ذیو ػ نیٓجذالدؼ ی،شویؿ

و  ؼلز یػلبل ث ی، المططل  نیثل  یمؼطه حمول ،«مشمبث  ْیث یلشاسدادهب كیاص ًش شا یا

 .262-243كق  ،41ؿمبسه ، ؿـم

سهلشا : نـلش    ،نفلز و گلبص   یمشمبثل  دس ثخلؾ ثب دػلش    ْیل ث (1389)مدمذسهب ، كبثش

 دادگؼشش.

ثلب   ی.ػل ی.دیآ یلشاسدادهلب  ؼله یممب» (1395)و حبمذ كلبحت هنلش   ی ٓط ،فشد یًبهش

ػطلذ.   15059. ؿلمبسه مؼطؼل :   230: یػطذ وذ موهوٓ ،«مشمبث  ْیث یلشاسدادهب

 ،یالشللبد  یمٔبونلز دظوهـلهب   ،یاػالم یمؼطغ ؿوسا یسهشا : مشوض دظوهـهب
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 .یدفشش مٌبلٔبر ثخؾ ٓموم

ثشسػی آطبس ػبخشبس الشلبدی لشاسدادهبی مـبسوز دس سولیذ » (1387) یفشد، ٓط یًبهش

ثلب اػلشفبده اص سوؽ    ،ینفشل  یالمططل  نیثل  یهلب  ؿلشوز  ذگبهیل نفلز، اص د  ذیثش سول

 ، كلق 18ؿلمبسه  ، 4دوسه  ی،مٌبلٔلبر الشللبد انلشط    فلطنبمه ،«بیدو یػبص نهیثه

161-175. 

 یو ملبل  یالشللبد  زیػلزاث  یا ؼله یمٌبلٔله ممب » (1397) ب ییو مهشاع ٓجبی ٓط ی،فشخ

 ،«دس ثطون انلبسا   ینفش ذا یم یمشمبث  نمونه موسد ْی( و ثIPC) ذیػذ یلشاسدادهب

 -89كلق   ،27ؿمبسه ، 8دوسه  ی،ٓموم یبػشگزاسیػ یفلطنبمه مٌبلٔبر ساهجشد

108. 

 .1005گضاسؽ ؿمبسه  ،«ی.ػی.دیآ شا یا ینفش ذیػذ یلشاسدادهب( »1394ٓیبس آنالین )

 منبثْنبمله  فمزامو یحملول  -یخیسلبس  »سدطی  (1395)صاده  یلط ذیػواد و سوح ی،وبؿبن

مٌبلٔبر حملوق   هینـش ،«هیمىض خطیغدس  هیو مىض مشیىبا یفشامشص وشثنسوهیذ

 .144-121كق ، 1ؿمبسه ، 2دوسه ی، انشط

 یمل یسٌج ؼله یممب» (1397) یسصمل  ذمدمذػوادیو ػل ی فالح یمدمذٓط ،ؿشاسه ی،وبوػ

و  ذیل سمبثل ، مـلبسوز دس سول   ْیل ث ینفشل  یلشاسدادهلب  نیًلشف  نیمنلبفْ ثل   ْیسوص

 هـنبمهودظ ،«ػشوؽ و نوسوص نیبدیم ی: مٌبلٔه موسدشا یا ینفش ذیػذ یلشاسدادهب

 .130 - 79كق ، 26ؿمبسه ، ػبل هفشم ،ا یشا طینشا دلشلبا

ثشداؿلز دس   بدیل و اصد بفزیثبص تیهش ؾیافضا زیوهٔ یثشسػ» (1396)مؼطم  ی،مشاد

 .35-28كق  ،145ؿمبسه ، نفز و گبص ذیاوشـبف و سول ،«شا یا ینفش نیبدیم

 یخذمز دس ثخؾ ثب دػش یلشاسداد یالگو یحمول  یسدط (1396) ذحؼنیػ ی،موػو

سهلشا :   ،چلبح اول  ،ذیل ػذ یللشاسداد  یثش الگو ذیثب سأو شا یكنٔز نفز و گبص ا

 گنغ دانؾ.

ثش حموق، الشللبد   یاممذمه (1395) یػجضواس تیمدمذسهب و حج ی،صمب  آثبد یمبنینش

 .یسهشا : خشػنذ ی،نفش یلشاسدادهب زیشیو مذ

 یثلشا  ذیل ػذ یللشاسداد  یالگوهب یًشاح» (1394) نیمدمذسهب و مدمذ آس ،ىجخزین
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 ،«وصاسر نفلز  ذیل و نملذ للبنو  ػذ   یثشسػل  شا ،یا یذسووشثوسیه نیبدیسوػٔه م

 .120-75كق  ،71ؿمبسه ، 3ؿمبسه  ،18دوسه ی، حمول مبریفلطنبمه سدم

 یلشاسدادهب یحمول یثشسػ» (1396) یدشوس یصاده و ٓط یوال وؽیداس ،ػوداثه ،صاده یوال

 یمهنذػ یسخلل یفلطنبمه ٓطم ،«یػبص ساه یهب دس دشوطه ی.ػی.دیو ا ی.او.سیث

 .17-27كق  ،ؿمبسه هفشم، ػبل دوم ،ػبخز زیشیو مذ
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