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 چىیذُ
١ؾبٛ  ايدبز ا١شيبؿ اظ اٝالُ سٞٚیْي، ثطايخسيسي ضا ثطاي  ّبض ضا٥ سحٚیٚي -ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ س٤نیيي سحَیٌاي٠ 

سأٝی٠  ٝطاثح٦ا٣ضاً  دبي٦ ثطس٤اٟ ٝي»سحَیٌ آٟ اؾز ٦ّ ىطضی٦ انٚي  ٢ّس.اضائ٦ ٝي٣ سأٝی٠ ٝبٙي اضظاٟ ٍیٞز  ثب١ْي
ثطاي ض٧بيي  قس٥ ٢ّشطٗ ِ ثبظز٧يضيؿ بث ٣ ط٣ؿٝك عاضياث١َسي٢ٖي ٧ٞطا٥ ثب ؾبيط اثعاض٧بي ٝكش٦َ ٧ٞچ٤ٟ اذشیبض، 

ثب  .«طز٧ّب اظ ا١دٞبز ا١شيبؿ اٝالُ سٞٚیْي ٣ سد٨یع ٢ٝبثـ ٝبٙي اضظاٟ ٍیٞز ١ؿجز ث٦ حبٙز ىقٚي ثبظاض د٤ٗ عطاحي  ثب١ِ
٘ اظ ّكو ٍیٞز زض ث٤ضؼ ١طخ ثبظاض )حبن ثط اؾبؼي يبز قس٥ ضا ٧ب س٤ا٢١س اضظـ زاضايي٧ب ٝي ثب١ِ ّبض ضا٥اظ اي٠ اؾشيبز٥ 
عطاحي قبذم ٍیٞز ٝؿ٠ْ( ٣ ثب اؾشيبز٥ اظ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ث٦ ىط٣ـ ضؾب١س٥، ٣ٙي ظٝبٟ سح٤ي٘ ّبال ضا  ثط اؾبؼّبال ٣ 

 ١َسي٢ٖي الظٛ ضا ّؿت ١ٞبي٢س؛ ٧ٞچ٢ی٠ سب ظٝبٟ سح٤ي٘ ّبال ٦ّ اخبض٥ ذیط ا١ساذش٦ ٣ اظ اي٠ عطيٌسأحساّثط سب ز٣ ؾبٗ ث٦ 
ق١٤س. زض ظٝبٟ سح٤ي٘ ّبال، يب ذ٤ز ّبال ث٦ ٢ٝس  ث٨ب ١یع ث٨ط٥  ز ذ٤ا٢٧س زاقز، اظ ٝعايبي اخبض٥سهطه زض آٟ ضا زض ٍطاضزا

ق٤ز ٣ يب ثب ٍطاضزازٟ ز٣  س٤ظيـ ٝيق٤ز ٣ قطّز آٟ ضا زض ثبظاض ىط٣ذش٦ ٣ ٝجبٙل ثی٠ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً  قطّز ٣اؾظ زاز٥ ٝي
حٌ اذشیبض )اذشیبض ذطيس ثب ٍیٞز ٝقی٠ ث٦ ثب١ِ ٣ اذشیبض ىط٣ـ ثب ٍیٞز ٝقی٠ ث٦ قطّز ٣اؾظ ث٦ ١ٞبي٢سٕي اظ زاض١سٕبٟ 

ف٤٢اٟ ٍطاضزاز ز٣ٛ  ق٤ز. اظ آ١دب ٦ّ اٙعاٝي زض افٞبٗ حٌ ذطيس ٣ يب ىط٣ـ ث٦  ا٣ضاً(، ّیيیز سؿ٤ي٦ ٨١بيي ٝكرم ٝي
 اٙقی٦٢ ٢ٝدط ١ر٤ا٧س قس. ز، اي٠ ٝقب٦ٚٝ ٝطاثح٦ ث٦ ثیـ٣خ٤ز ١ساض

 ، اٝالُ سٞٚیْي. ٝبٙي ثب١ِ، ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ّای ولیذی: ٍاصُ
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 همذهِ 

ق١٤سٕي اؾشيبز٥  ٧بي ٝشقسزي ١ؾیط ١َس ٧بي ٝغ٤ٚة ثبظاض٧بي ٝبٙي، اظ قبذم زض ثطضؾي ٣يػٕي
 ٧بي ٧ب، زض ٍیٞز ٧بي ٝش٢بث٨ي اظ زاضايي ق١٤سٕي، ٍبثٚیز ا١شَبٗ ؾطيـ ٣ آؾبٟ حدٜ ١َسق٤ز. ٢ٝؾ٤ض اظ  ٝي

 س٧ي ثرف میطز٣ٙشيثبقس. عي ز٣ ؾبٗ اذیط، ١ؿجز ث٧ب ٝي ٢٢ّس٥ اضظـ خطيبٟ ٣خ٥٤ آسي زاضايي ٢ٝقْؽ
 ثرف٧بي  ؾذطز٥ف٤٢اٟ خب١كی٠ ٝشنیط سؿ٨یالر ث٦  ( ث٦س٣ٟ ؾ٤ز آسي)ث ؾؿبر افشجبضيؤٝ ٧ب ٣ ث٦ ثب١ِ

ضؾیس٥ اؾز. فٚز 1396زضنس زض ذطزاز ؾبٗ  65ث٦  1394زضنس زض ذطزاز ٝب٥ ؾبٗ  74، اظ میطز٣ٙشي
٧ب ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ضيؿِ افشجبضي ٝكشطيبٟ افشجبضي زض  ث٦ میط اظ ّٞج٤ز ؾطٝبي٦ ثب١ِ ٝؿب٦ٙانٚي اي٠ 

بٛ قس٥ زض ٧بي ا١د ٕصاضي ٧بي ثب١ْي زض ؾطٝبي٦ قسٕي زاضايي قطايظ ض٤ّز ىقٚي اٍشهبز، سسا٣ٛ ٍي٘
 حدٜ ٍبث٘ س٤خ٦يب ٢ٝدٞس( ٣  ٧1بي ؾٞي ف٤٢اٟ يْي اظ ٨ٝٞشطي٠ زاضايي ثرف اٝالُ ٣ ٝؿشنالر )ث٦

 ثبقس. ٝي ٧ب ثب١ِ يْیسٞٚ ٌي٣ثب
 ٦ّ ز٧س ١كبٟ ٝي 1394ث٤ضؾي زض ؾبٗ ثب١ِ  16 سطاظ١ب٦ٝآذطي٠ اعالفبر ٢ٝشكط قس٥ اظ ٣ضقیز 

 ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ اؾز. زض ٣اٍـ اضظـ سِٞٚ ٣ثبيٌ ٧عاض 17/11 ٧ب زض حس٣ز آٟاضظـ ٣ثبيٌ سٞٚیِ قس٥ 
٧ب ضا  زضنس ّ٘ زاضايي 6/1 ،اضازي يبز ّطز ٧بي میط ٕصاضي ف٤٢اٟ ؾطٝبي٦ س٤اٟ اظ آٟ ث٦ سٞٚیْي ٦ّ ٝي

 ٕیطز. زض ثطٝي
 اىعايف ، ٝعايبيي چ٤ٟثطاي ثبظاض د٤ٗ ٣ ثبظاض ٝؿ٧٠ْبي سٞٚیْي اظ زاضاييظزايي ١ؾبٛ ثب١ْي  ؾٜ

ث٦ ١يـ سَبضبي ضا ٕصاضي ٝؿ٠ْ  ضٍبثز زض ٍیٞز ٣ اىعايف ىعايف ؾطٝبي٦ ثب١ِا، ز٧ي ٍسضر ٣اٛ
 (1392ي، چ ٠ید٤ؾش٣ ض١٣ٌ میطٍیٞشي ذ٤ا٧س زاقز )ٝهطىي 

 ظزايي س٤اٟ اظ اثعاض٧بي ٝبٙي ٤١ي٠ ثطاي ؾٜ ز١جبٗ دبؾد ث٦ اي٠ ؾ٤اٗ اؾز ٦ّ آيب ٝي اي٠ سحَیٌ ث٦
 سحٚیٚي -دبؾد ث٦ اي٠ ؾ٤اٗ ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ س٤نیيي٧بي سٞٚیْي ثب١ْي اؾشيبز٥ ٤ٞ١ز؟ ثطاي  زاضايي

 ظزايي ٣ ايدبز ، ٍبثٚیز ؾٜ«ا٣ضاً ٝطاثح٦ زض سطّیت ثب حٌ اذشیبض»دطزاظيٜ ٦ّ  ث٦ ثطضؾي اي٠ ىطضی٦ ٝي
٧بي اي٠ ٤١ؿ ٧ٞی٠ فٚز ؾٞي ث٤زٟ اظ ٣يػٕي ز٧س ٣ ث٦ ضا زض اٍشهبز اىعايف ٝيا١شيبؿ اٝالُ سٞٚیْي 

٧بي ٠ْٞٝ، زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ثس٣ٟ ٧یچ ز٧س ٦ّ زض سٞبٛ حبٙز. ١شبيح ١كبٟ ٝيق٤ز ٧ب حصه ٝيزاضايي
٧ب ١یع ثب ّب٧ف ٧عي٦٢ سد٨یع ٢ٝبثـ  ضيؿْي ١طخ ؾ٤ز ثبثز ٍبث٘ ٍج٤ٙي زضيبىز ٤ٞ١ز٥ ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ثب١ِ

 ق١٤س. ٤ٝاخ٦ ٝي
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 تحمیك پیطیٌِ

٧بي  زاضايي٧بي ؾٞي اظ خ٦ٚٞ ذه٤ل ؾبيط زاضاييزض سحَیَبر ١٤ٕب١٤ٕي ٧بي دیكی٠زض ؾبٗ
 ،(٣1386 ث٢ٞ٨ي،  1385  ،٤ٝؾ٤يبٟ) ضائ٦ قس٥ اؾزا٧بي ز٣ٙز ثس٧ي ( ٣ میطخبضي)٣ن٤ٗ  میطٍبث٘

ثط ٧ب ث٦ اضائ٦ يِ ٝسٗ فٞٚیبسي   ز٧س ٦ّ ٧یچ يِ اظ اي٠ سحَیٌ ٧بي ا١دبٛ قس٥ ١كبٟ ٝي٣ٙي ثطضؾي
ا١س ٣ فٞسسبً  ٧ب ١ذطزاذش٦ ٢ٝؾ٤ض اؾشيبز٥ ث٨ی٦٢ ٣ ّبضا اظ اٝالُ سٞٚیْي ثب١ِ ٣ ث٦ ف٤َز اؾالٝي اؾبؼ

ذه٤ل ٧ب )زض ٦ ثطذي اظ اي٠ سحَیٌا١س. زض ازا٦ٝ ث ٧بيي ثؿ٢س٥ ٤ٞ١ز٥ س٨٢ب ثط فٚ٘ ايدبز چ٢ی٠ زاضايي
 ق٤ز. ( اقبض٥ ٝي٧بي ؾٞي ؾبيط زاضايي

 ٧بي ح٘ ٝكْ٘ سأذیط سأزي٦ زض ثب١ْساضيبضّ ضا٥ثطضؾي  اي سحز ف٤٢اٟ، زض َٝب٦ٙ (1385) ٤ٝؾ٤يبٟ
 ،ثب ٝغبٙق٦ فٚ٘ ٣ ف٤اٝ٘ سأذیط دطزاذز ٣ ٝغبٙق٦ آثبض ٣ دیبٝس٧بي اخشٞبفي ٣ اٍشهبزي آٟ، ثس٣ٟ ضثب

خطي٦ٞ  ّبض ضا٥ٕیطي ٤ٞ١ز ٦ّ ح٘ ثب١ْساضي ٝشقبضه، ١شید٦ٝقیبض٧بيي ضا ثیبٟ ٣ ض٠ٞ اقبض٥ ث٦ ضا٥
 .ّبضايي الظٛ ثطاي دیكٖیطي اظ اىعايف ٝغبٙجبر ضا ١ساضز ،سأذیط ثب قطايظ ىقٚي

٧بي ٣ن٤ٗ ٝغبٙجبر ضا ث٦ ز٣  ض٣ـ، ٝسيطيز ٝغبٙجبر ٝق٤ًسحَیَي ثب ف٤٢اٟ، زض ( 1386) ث٢ٞ٨ي
٦ّ  ز٧س اؾز. ١شبيح ١كبٟ ٝي ٧بي ثب١ْي ٣ میطثب١ْي سَؿیٜ ٣ ث٦ َٝبيؿ٦ اي٠ ز٣ ض٣ـ دطزاذش٦زؾش٦ ض٣ـ

ثب اثعاض٧بي ٧ب  ثب٧ِ١ب ثیكشط ٝحي٤ػ اؾز ٣  ٣ اثشْبض ثطاي ثب١ِ يف١ٞب٧بي ثب١ْي ٍسضر  زض ض٣ـ
 .س٤ا٢١س زض ٣ن٤ٗ ٝغبٙجبر ذ٤ز زض ؾغح ث٨شطي فٞ٘ ١ٞبي٢ساي ٝي ١ب٦ٝ ٝسيطيشي ٣ ثرف

 ( زض سحَیَي ثب ف٤٢اٟ، ن٤ُْ ٝطاثح٦ اثعاض ٝبٙي ٢ٝبؾت ثطاي ثبظاض د٤ٗ ٣ ؾطٝبي٤ٝ1388٦ؾ٤يبٟ )
٣  ٝطاثح٦ اظ ٢ٝؾط ا١غجبً ثب ٤ٝاظي٠ قطفي ٣ ٝقیبض٧بي اٍشهبزي ضا ثطضؾي ٤ٞ١زاؾالٝي، ا٤١اؿ ا٣ضاً ث٨بزاض 

 ثبقس.  ٧ب اظ ٙحبػ ى٦َ قیق٦ ٍبث٘ ا١شكبض زض اٍشهبز ّك٤ض ١ٞي زض ٨١بيز ١كبٟ زاز ٦ّ ثطذي اظ ا٤١اؿ آٟ
٧بي ّبض ضا٥ثطضؾي فٚ٘ ٣ ف٤اٝ٘ ايدبز ٝغبٙجبر ٝق٤ً ٣ اي ثب ف٤٢اٟ،  زض َٝب٦ٙ( 1389) ثط٧ب١ي

٧ب اقبض٥ ٤ٞ١ز ٣ زض ازا٦ٝ آثبض ٝغبٙجبر ٝق٤ً،  ا٧ٞیز ٝغبٙجبر ٝق٤ً ثب١ِ ٝؿب٧٦ٙف آٟ، اثشسا ث٦ ّب
ع٤ض ّبٝ٘ ٤ٝضز ثحث ٍطاض زاز ٣ زض دبيبٟ،  فٚ٘ ٣ ف٤اٝ٘ ايدبز آٟ ضا زض زض٣ٟ ثب١ِ ٣ ثیط٣ٟ آٟ ث٦

 ٤ٞ١ز.٧ب اضائ٦  ٧بي ّب٧ف ٝغبٙجبر ٝق٤ً ضا ثب س٤خ٦ ث٦ سدطث٦ ثب١ِّبض ضا٥
زالي٘ ٕؿشطـ ٝغبٙجبر ٝق٤ً زض ١ؾبٛ سحَیٌ ذ٤ز سحز ف٤٢اٟ، زض ( 1390) ٣ خالٙيققجب١ي 

٧بي  ٧بيي ثطاي انالح آٟ، دؽ اظ ثطضؾي سدبضة زاذٚي ٣ ذبضخي ٣ ضا٥ّبض ضا٥ثب١ْي ايطاٟ ٣ ثیبٟ 
َٝبث٦ٚ ثب ٝقض٘ ٝغبٙجبر ٝق٤ً ٣ ا١دبٛ دػ٧٣ف ٝیسا١ي، ثیف اظ ؾي فبٝ٘ زض ايدبز ٝغبٙجبر ٝق٤ً 

٦ّ زض ١ؾبٛ ثب١ْي ايطاٟ، ١َف ف٤اٝ٘ زض٣ٟ  ثسي٠ ١شید٦ ضؾیس١سّك٤ض ضا ق٢بؾبيي ٣ زض ٨١بيز 
 .ٕیطي ٝق٤ٍبر اظ ف٤اٝ٘ ثط٣ٟ ؾبظٝب١ي ثیكشط اؾز ؾبظٝب١ي زض قْ٘
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ثط ٝغبٙجبر  يضٍبثز زض ن٢قز ثب١ْساض طیسأث يثطضؾ، اي ثب ف٤٢اٟ غبٙق٦( زض 1392ٝي )چ ٠ید٤ؾش
، 1384-1390 ز٣ض٥ ثب١ِ ىقبٗ زض 18ٝشكْ٘ اظ  يي،سبث٤ٚ ي٧ب ٝسٗ زاز٥، ثب اؾشيبز٥ اظ  ب٧ ٝق٤ً ثب١ِ

 .اضسجبط ٝق٤ْؼ ٣خ٤ز زاضز ِي٣ ٝغبٙجبر ٝق٤ً  يضٍبثز زض ن٢قز ثب١ْساض ثی٠ز٧س ٦ّ  ي١كبٟ ٝ
 طیسأث عی١ ياٍشهبز ي٣ آظاز ييّ٘ زاضا ،ييث٦ زاضا ي١ؿجز ؾ٤زز٧ ،ييزاضا ١ؿجز ٣اٛ ث٦ ٠ی٧ٞچ٢
 ٝغبٙجبر زاض١س. ٠يثط ا يزاض ٣ ٝق٢ي ٜیٝؿشَ

اثعاض٧بي ٝبٙي  ح٤ٍَيثطضؾي ٝب٧یز ى٨َي ٣  ( زض سحَیَي ثب ف٤٢اٟ،1392دبؾجبٟ ٣ اؾٞبفیٚي )
ثطضؾي ٍطاض زاز٥ ٣ اظ فسٛ ٣خ٤ز ٤ٝا١ـ ، ٝب٧یز ح٤ٍَي اي٠ ا٣ضاً ضا ٤ٝضز ُ ٝطاثح٦ ٣ اخبض٤٥نْ

 ا١س. ثطزاضي اي٠ ا٣ضاً زض سأٝی٠ ٝبٙي يبز ٤ٞ١ز٥ ٍب١٤١ي ثطاي ث٨ط٥
زض  ثب١ْي  ا٣ضاً ٝطاثح٦ ّبال؛ اثعاض ٢ٝبؾت ثطاي ثبظاض ثی٠( زض سحَیَي ثب ف٤٢اٟ، ٤ٝ1392ؾ٤يبٟ )
طاثح٦ ّباليي ٝقطىي ٣ اثعاضي ّبضآٝس، ٝجش٢ي ثط ا٣ضاً ٝاؾز  ٤ٞ١ز٥سالـ ، ضثب  ثب١ْساضي ثس٣ٟ

، اؾز زاضاي ٝبظاز ٢ٝبثـ ١َسي ي ٦ّاي اؾز ٦ّ ثب١ْ ٦١٤ٕ . ؾبذشبض ّٚي اي٠ اثعاض ث١٦ٞبيسؾ٢دي  اْٝبٟ
اؾز، زچبض ّؿطي ١َسي٢ٖي  ي ٦ّثب اؾشيبز٥ اظ ٍطاضزاز ٝطاثح٦ ّباليي، ٢ٝبثـ ذ٤ز ضا زض اذشیبض ثب١ْ

 زچبض ّؿطي ١َسي٢ٖي ي ٦ّؾذؽ ثب سجسي٘ ٝغبٙجبر ذ٤ز ث٦ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ّباليي اظ ثب١ْ ٣ ٕصاضز ٝي
اي٠ سحَیٌ ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ س٤نیيي ٣ سحٚی٘ ١شبيح ٢ّس.  ٧ب ضا زض ثبظاض٧بي ٝبٙي فطض٦ ٝي ، آٟاؾز

٦ ّباليي ز٧س ٦ّ اثعاض ٝطاثح ٝي اي، ١كبٟ  ٦ب١ن٤ضر ّشبثر ٝحش٤اي ٝش٤ٟ ى٦َ اٝبٝی٦ ٣ ٝش٤ٟ ٝبٙي، ث٦
 .ثبق٢س ثب١ْي ضا زاضا ٝي  سجـ آٟ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ّباليي، اْٝبٟ ا١شكبض زض ثبظاض ثی٠  ٣ ث٦

ز٧ي  اي ٝغبٙجبر ٝق٤ً ثط ٣اٛ ٦ب١ثیط آؾشأساي سحز ف٤٢اٟ،  ( زض ٝغبٙق1393٦قب٧چطا ٣ عب٧طي )
٣ ٝغبٙجبر ٝق٤ً ضاثغ٦ ثی٠ ٦ّ  زاز١س١كبٟ ، اي ٦١بآؾش يٝسٗ دب١٘ زيشبي د٤يبٕیطي اظ ثب ث٨ط٥ ب٧ ثب١ِ

زاضز ٣  ي٧ب ثؿشٖ ثب١ِ يز٧ ٣اٛ زیيیٝغبٙجبر ٝق٤ً ث٦ ّ فيثبقس ٣ اىعاي١ٞ ي٧ب ذغ ثب١ِ يز٣٧اٛ
زض ثب١ِ  زیقيبى في٣ اىعا ؿِيض زيطيٝسي، ز٧ ٣اٛ زیيیّ سيّب٧ف ٝغبٙجبر ٝق٤ً ثب ي٧ب ثطا ثب١ِ

سب  اي ب٦١ض٣ـ آؾشثبقس ٦ّ زض  ٚت ٝي١شبيح سرٞی٠ ٤ٕيبي اي٠ ٝغ ٧ٞچ٢ی٠ ضا ٤ٝضز س٤خ٦ ٍطاض ز٢٧س.
 طٝغبٙجبر ٝق٤ً ٢ٝد فيز٧ي اثط ٝثجز ٣ ثقس اظ حس آؾشب٦١ اىعا ٝغبٙجبر ٝق٤ً ثط ٣اٛ ،آؾشب٦١حس ٍج٘ اظ 

 .ق٤ز ٝي٧ب  ز٧ي ثب١ِ ث٦ ّب٧ف زض ٣اٛ



 55 ٧ب ثب اؾشيبز٥ اظ ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ١َسي٢ٖي ٧ٞطا٥ ثب اذشیبض                                        ظزايي اظ ٣ثبيٌ سٞٚیْي ثب١ِؾٜ
 

 

 ٧ب زض سجیی٠ ١ؿجز ٝغبٙجبر ٧بي ثب١ِ س٤اٟ ٣يػٕي( زض سحَیَي سحز ف٤٢اٟ، ٣1394 ١یْد٦ ) ٝكبيد
 زاز٤ٝ٥ضز ثطضؾي ٍطاض  ضا٧ب زض سجیی٠ ١ؿجز ٝغبٙجبر میطخبضي  س٤اٟ ٝشنیط٧بي ذبل ثب١ِ ،میطخبضي

 1392سب  ٧1388بي  ٧بي میطسرههي( ثطاي ؾبٗ ثب١ِ ذه٤ني ٣ ز٣ٙشي )ثب١ِ ٣14 اظ اعالفبر 
١ؿجز  يي، ؾ٤زآ٣ضي )ثبظز٥ ح٤ًَ نبحجبٟ ؾ٨بٛ(، ا١ساظ٥،ا٣ ضاثغ٦ ٝیبٟ ١ؿجز ١بّبض ٤ٞ١ز٥اؾشيبز٥ 
زضآٝس٧بي ، ٧ب ث٦ زاضايي ٧ب ٣ ٝكبضّز ٕصاضي نبحجبٟ ؾ٨بٛ ث٦ زاضايي، ؾذطز٥ ث٦ زاضايي، ؾطٝبي٦ح٤ًَ 

 ٧بي دب١ٚي ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ ضٕطؾی٤ٟ زاز٥ ضا ١ؿجز ٝغبٙجبر میطخبضي٣  میطسؿ٨یالسي ث٦ خٞـ زضآٝس
٧ب ٣  ٕصاضي ؾطٝبي٦يي، ا٧بي ١بّبض ١ؿجز ثی٦ّ٠  ز٧س ٝي١كبٟ سحَیٌ ١شبيح  .ا١س زاز٥ ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض

زضآٝس٧بي میطسؿ٨یالسي ث٦ خٞـ زضآٝس ٣ ١ؿجز ٝغبٙجبر میطخبضي، ضاثغ٦  ،٧ب ث٦ زاضايي ٝكبضّز
زاض ٣ ٝیبٟ ا١ساظ٥ ٣ ١ؿجز ؾذطز٥ ث٦ زاضايي ٣ ١ؿجز ٝغبٙجبر میطخبضي، ضاثغ٦ ٢ٝيي ٣  ٝثجز ٣ ٝق٢ي

 .زاضي ٣خ٤ز زاضز ٝق٢ي
٢ٝس ثب١ِ ٝطّعي ثب  اضائ٦ سؿ٨یالر ٍبفس٥اي ثب ف٤٢اٟ،  ( زض ٝغبٙق1395٦ٝیثٞي، ١سضي ٣ س٤ّٚیبٟ )

، ٕصاضي زض ّطيس٣ض ١طخ ؾ٤ز ثبظاض ثی٠ ثب١ْي ؾیبؾز ثطايچبضچ٤ثي ٤١ي٠  ،اؾشيبز٥ اظ اثعاض٧بي اؾالٝي
ب١ْي ّك٤ض دیك٨٢بز ا١ساظي ّطيس٣ض ١طخ ؾ٤ز زض ثبظاض ثی٠ ث ضا٥ ضا ثطايزض ٝد٤ٞؿ قف اثعاض اؾالٝي 

ضؾس اؾشيبز٥  ١ؾط ٝيا١ساظي ّو ّطيس٣ض(. ث٦ ثطاي ضا٥ ا١ساظي ؾَو ٣ ؾ٦ اثعاض )ؾ٦ اثعاض ثطاي ضا٥ ا١س زاز٥
عطاحي ّطيس٣ض ١طخ ؾ٤ز ٣ س٤َيز ثبظاض ثی٠  ثطايس٤ا١س ث٦ ثب١ِ ٝطّعي ّك٤ض  قس٥ ٝي اظ اثعاض٧بي يبز

س٤ا١س  يب١ي ٢ّس. سكْی٘ ّطيس٣ض يبزقس٥ ١یع ٝيثب١ْي ٢ٝغجٌ ثب قطيقز )ثبظاض د٤ٗ اؾالٝي( ِّٞ قب
ث٦  ز٧ي ٕصاضي د٤ٙي ثب١ِ ٝطّعي ٣ فالٝز ؾیبؾز ثطايزض ّكو ١طخ ٢ٝبثـ زض ثبظاض د٤ٗ ٣ اؾشيبز٥ اظ آٟ 

  .ؾبيط ثبظاض٧بي ٝبٙي، ١َف ٨ٝٞي زاقش٦ ثبقس
٧بي ثب١ْي زض قج٦ْ  ثطضؾي ف٤اٝ٘ ٝؤثط ثط ّیيیز زاضايياي ثب ف٤٢اٟ،  ( زض َٝب1395٦ٙقب٧چطا )
٧بي ثب١ْي ّك٤ض زض ز٣ ثرف ف٤اٝ٘  ث٦ ثطضؾي ف٤اٝ٘ ٝؤثط ثط ّیيیز زاضاييايطاٟ، ثب١ْي ّك٤ض 

زض٣ٟ ؾبظٝب١ي ٣ ف٤اٝ٘ ثط٣ٟ ؾبظٝب١ي دطزاذش٦ اؾز. ث٦ ٢ٝؾ٤ض ثطآ٣ضز ٝسٗ ا١شربثي، ٝشنیط٧بي ّالٟ 
 ثیؿز ٣ د٢ح ثب١ِ اظ قج٦ْ ثب١ْي ّك٤ض )ثب١ِ اٍشهبز ٤١ي٠، دبضؾیبٟ، اي ٧بي سطاظ١ب٦ٝ اٍشهبزي ٣ زاز٥

دبؾبضٕبز، ؾبٝبٟ، ؾطٝبي٦، ؾی٢ب، ّبضآىطي٠، ا١هبض، ايطاٟ ظٝی٠، آي٢س٥، زي، ق٨ط، ٨ٝط، دؿز ثب١ِ، 
ؾذ٦، ٝٚي، ن٢قز ٣ ٝقسٟ، ّكب٣ضظي، ٝؿ٠ْ، س٤ؾق٦ نبزضار، س٤ؾق٦ سقب٣ٟ، سدبضر، ضىب٥ ّبضٕطاٟ، 

ا١س. زض اي٠ سحَیٌ، سالـ ثط آٟ ث٤ز٥ اؾز  ّبض ٕطىش٦ قس٥ ث٦ 1394سب  1385ظ ؾبٗ نبزضار ٣ ٝٚز( ا
٧ب، ا١ساظ٥ سب اضسجبط ٝیبٟ ّیيیز زاضايي ٣ ف٤اٝ٘ ثب١ْي )١ؿجز ؾطٝبي٦ ث٦ زاضايي، ١ؿجز ثبظز٥ زاضايي

ثط اي٠، ١ؿجز ٣اٛ ث٦ زاضايي( ٤ٝضز ثطضؾي ٍطاض ٕیطز. فال٥٣  ٣ ثب١ِ، ١ؿجز ؾذطز٥ ث٦ زاضايي، ضقس ٣اٛ

http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=19456&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE
http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=19456&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE
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سأثیط ٝشنیط٧بي ّالٟ اٍشهبزي )س٤ضٛ ٣ س٤ٙیس ١بذبٙم زاذٚي( ثط ّیيیز زاضايي ١یع ٤ٝضز اضظيبثي ٍطاض 
ظ٢١س٥  اي ٣ سرٞی٠اٍشهبزؾ٢دي قف ٝطح٦ٚ ثب اؾشيبز٥ اظ يِ ا٤ٖٙيسحَیٌ )ٕطىش٦ اؾز. زض اي٠ 

ٝشنیط٧بي  ثی٠زاض  (، اي٠ ١شید٦ حبن٘ قس٥ اؾز ٦ّ اضسجبط ٝق٢ي1يبىش٦ ٕكشب٣ض٧بي سقٞیٜ ذغي
 .اٙصّط )ٝشنیط٧بي ٝؿشَ٘( ٣ ّیيیز زاضايي زض قج٦ْ ثب١ْي ّك٤ض ٣خ٤ز زاضز ى٤ً

 ٧بي ثب١ْي زض اٍشهبز٧بيٟ اثحطسحَیَي سحز ف٤٢اٟ، زض  (1996) ٤ٝ2ضيؽ ٕٚساؾشی٠ ٣ ىٚیخ س٤ض١ط
ٚٚي ي٦ ثی٧٠ب زض ثب١ِ سؿ٤ّبض ضا٧٥ب ٣  يْذبضچ٦، ضيك٦ اظ  ٕیطي ثب ث٨ط٥ ٧بي ثب١ْي ث٦ ثطضؾي زالي٘ ثحطاٟ ،اٞٙ
ث٦  ٧ب ضا ثبالث٤زٟ ١ؿجز سؿ٨یالر میطخبضي قبذم آٟ دطزاذش٦ ٣ ٨ٝٞشطي٠سحٚیٚي  -ض٣ـ س٤نیيي

ضا ف٤اٝٚي ٝب٢١س  ٧3ب ٨ٝٞشطي٠ زالي٘ دیسايف ٝغبٙجبر ٝق٤ً ا١س. آٟ ٝب١س٥ ّ٘ سؿ٨یالر ثیبٟ ٤ٞ١ز٥
 اي، ٧بي ؾطٝبي٦ٟ ب٧بي خطيٟ ب٧بي زاضايي ٣ ٤١ؾ ز٧ي ظيبز، ىط٣دبقي ٍیٞز ّالٟ، ٣ا٧ٛبي اٍشهبز  ثجبسي ثي

 .٢٢ّس ز٧ي ثیبٟ ٝي زذبٙز ز٣ٙز ٣ ١ج٤ز ٢ّشطٗ ثط ٣اٛ
٧ب ٣ ّبض ضا٥ٝغبٙجبر ٝق٤ً، فٚ٘،  سحَیَي ثب ف٤٢اٟ،زض ( 2005) 4االؾالٛ ٣ ٧ْٞبضا١ف ٝحٞس قيیٌ

٧بي ٝطث٤ط ث٦ اي٠  ثبظيبثي سؿ٨یالر میطخبضي يب ١یبظ٢ٝسي٧بي  ث٦ ثیبٟ ثطذي اظ ض٣ـ ،٧ب ثطذي آ٤ٝظ٥
 ٧بي ٧ب ثب ثیبٟ زالي٘ ٤ْ١ٗ، ثطذي اظ ض٣ـ ا١س. آٟ دطزاذش٦ سحٚیٚي-ٕیطي اظ ض٣ـ س٤نیيي ثب ث٨ط٥ ي٢سآىط

 .ا١س ثبظيبثي ٣ َٝبث٦ٚ ثب ٝق٤ٍبر ضا دیك٨٢بز ٤ٞ١ز٥
زض ّك٤ض٧بي س٤ؾق٦ يبىش٦،  ٝق٤ًفٚ٘ ٝغبٙجبر اي ثب ف٤٢اٟ، ٝغبٙق٦ زض( 2008) 5ثطٕط ٣ ٧ْٞبضاٟ

ٍسضر  في٦ّ اىعا بىش٢سي ، ث٦ اي٠ ١شید٦ زؾزبىش٦ي ّك٤ض س٤ؾق٦ 23ثب١ِ زض  8235ي فْٞٚطز ثطضؾ ثب
٧ب  . اٙجش٦ آّٟب٧س ي٧ب ضا ٝ ٣ ٝغبٙجبر ٝق٤ً آٟ س٥ی٧ب ضا ث٨ج٤ز ثرك ؾجس ٣اٛ آٟ زیيی٧ب ّ ثب١ِ يثبظاض

 ٧ب اىع٣ز٥ قس٥ ٤ْ١ٗ ٣اٛ ؿِيضٍبثز ض فيزضؾز اؾز ٦ّ ثب اىعا ؛ذ٤ز ٝغطح ٤ٞ١ز١س ي٧ب يثطضؾ زض
 طيشذب فياٝط ضا اىعا ٠يا ٘ی٧ب زٙ ثطذ٤ضزاض١س. آٟ ي٧ب زض ٝد٤ٞؿ اظ ثجبر ث٨شط ثب١ِ ٠ياٝب ا اؾز،
 زا١ؿش٢س. ؿِيض ٘يسقس ٧بي ض٣ـ٣ اؾشيبز٥ اظ  ٧ب ثب١ِ

سالـ م٢ب، ٝغبٙجبر ٝق٤ً ّك٤ض دیسايف ف٤اٝ٘  اي ثب ف٤٢اٟ، ( زض َٝب2010٦ٙ) 6ذٞطاج ٣ دبقب
ٝغبٙجبر  ٢٢ّس٥ ٠ییف٤اٝ٘ سق ،1994-2004ثطاي ز٣ض٥ ظٝب١ي  ييسبث٤ٚ ي٧ب ٤ٞ١ز١س سب ثب ِّٞ ٝسٗ زاز٥

 ث٦ اٙٞٚ٘ ٠ی٣ ق٤ا٧س ث ي١ؾط ي٧ب ٢ٝغجٌ ثب ٝجب١ آٟ ٝغبٙقبر حي. ١شب٢سي١ٞب ٠ییٝق٤ً ّك٤ض م٢ب ضا سق
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 اٍشهبزي ضقس ٣ ثط ٝغبٙجبر ٝق٤ً زاضز يزاض ٝثجز ٣ ٝق٢ي طیسأث ي،َیقطح اؾز ٦ّ ١طخ اضظ ٝؤثط حَ ٠يا
 ي٧ب ٦ّ ١طخ يي٧ب ثب١ِ بىش٢سيزض ٧ٞچ٢ی٠ ٧ب آٟ .ؾبظزين٤ضر ٝق٤ْؼ ٝغبٙجبر ٝق٤ً ضا ٝشأثط ٝ ث٦
سدطث٦  عیضا ١ يكشطیٝغبٙجبر ٝق٤ً ث ،٢٢ّسيدطزاذز ٝ يكشطیث ي٧ب ٢٢ّس ٣ ٣اٛ يٝ بىزيزض يكشطیث

 ذ٤ا٢٧س ّطز.
٤ٝضز  ١ؾبٛ ثب١ْي: زض افشجبضي ضيؿِ ّالٟ اٍشهبز ف٤٢اٟ، ف٤اٝ٘ ثب اي ٝغبٙق٦ ( زض2013) 1ّبؾشط٣

 ثط ٝؤثط ف٤اٝ٘ ٣ افشجبضي ثب١ْي ضيؿِ ّالٟ، اٍشهبز ٧بي دیكطىز ٝیبٟ ضاثغ٦ ثطضؾي ث٦ ،2خیجؿي

 ١كبٟ سحَیٌ ٧بي يبىش٦ دطزاذز. ايشبٙیب ٣ اؾذب١یب دطسنبٗ، ايط٢ٙس، ي١٤بٟ، ّك٤ض٧بي زض ٝق٤ً ٝغبٙجبر

 ٝق٤ً ٝغبٙجبر اىعايف زض اي ٢٢ّس٥ سقیی٠ ثؿیبض ١َف اٍشهبزي، ّالٟ ٝشنیط٧بي ثس قطايظ ٦ّ ز٧س ٝي

 ضقس سط٣يح ثطاي س٤ا٢١س ٝي ٦ّ ؾیبؾي ٝقیبض٧بي سٞبٛ ٧ٞچ٢ی٠ ٣ زاضز ّك٤ض٧ب اي٠ زض ٧ب ثب١ِ

 ّك٤ض٧ب اي٠ زض ذبضخي ٣ ف٤ٞٝي ٧بي ثس٧ي ّب٧ف ٢ٝؾ٤ض ث٦ ضٍبثز ٣ ٣ضي ث٨ط٥ اقشنبٗ، اٍشهبزي،

 .٧ؿش٢س ضط٣ضي ثؿیبض ذ٤ز اٍشهبز زض ثجبر ايدبز ثطاي ق١٤س، اخطا
٧بي سدبضي ّك٤ض  ثب ف٤٢اٟ، ف٤اٝ٘ میطىقبٗ زض ثب١ِ اي ٦ٝغبٙق ( زض2015) 3فعيع ٣ اّب١بيبُ

 افشجبضار، ضقس ٣ ٝثجز اثط زاضايي ث٦ ٣اٛ ١ؿجز ٦ّ زاز١س ، ١كب1999ٟ-2012ؾطيال١ْب ثطاي ز٣ض٥ ظٝب١ي 
 ثعضٕشط ٧بي ثب١ِ ٣ زاض١س ؾطيال١ْب ٧بي ثب١ِ ٝق٤ً ٝغبٙجبر ثط ٢ٝيي اثط س٤ضٛ ٣ زاذٚي ١بذبٙم س٤ٙیس
 ٧ؿش٢س. ّٞشطي ٝق٤ً ٝغبٙجبر زاضاي

 ن٤ضر ٝؿشَیٜ ث٦ ق٤ز، ٝكب٧س٥ ٝيزض ٝغبٙقبر ن٤ضر ٕطىش٦ زض زاذ٘ ٣ ذبضج ّك٤ض ٦١٤ٕ ٦ّ  ٧ٞبٟ
اقبض٥ ١كس٥ اؾز ٣  ٠ي٤١ يٝبٙ يثب اؾشيبز٥ اظ اثعاض٧ب ٧ب آٟاظ  ييظاز ؾ٧ٜبي سٞٚیْي ٣  ث٦ چبٙف زاضايي

ّب٧ف اٝالُ سٞٚیْي ١بقي اظ فسٛ  آثبض ٝثجزثب س٤خ٦ ث٦ ثبقس. فٞس٥ سٞطّع ثط ٝغبٙجبر ٝق٤ً ٝي
عطاحي ٣ فٞٚیبسي  ضا ٧بي ٝرشٚييّبض ضا٥س٤ا١س ٝي ، ١ؾبٛ ثب١ْيٕیط١سٕبٟ اييبي سق٨سار سؿ٨یالر

 ١شبيدي ٝقشجط ٣ ث٦ ٣اٍـ ١عزيْشطي اضائ٦ ١ٞبيس.س٤ا١س ١ٞبيس ٦ّ ٝغبٙق٦ حبضط ٝي
 

 تحمیك ًظزی هثاًی
٧ب  ق٤ز ٦ّ ٍبثٚیز ١َسق١٤سٕي آٟ ٧ب ٕيش٦ ٝي ٧بي ؾٞي ث٦ آٟ زؾش٦ اظ زاضايي ّٚي زاضايي ع٤ض ث٦

٦١٤ٕ  ٣ يب ٧یچ ٧ب ١یع ٣خ٤ز ١ساضز اي ثطاي ٝقب٦ٚٝ آٟ ٦زٙی٘ ١ج٤ز سَبضب، ثبظاض ثب٤١ي اظ زؾز ضىش٦ ٣ ث٦
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 ٧ب ٤ٝخ٤ز ثبظاضي ثطاي ذطيس ٣ ىط٣ـ اي٠ زاضايي زض چ٢ی٠ ٤ٝاضزي ٝق٤ٞالً ثطاي ١ؾبٛ ثب١ْي ١ساض١س.٢ٝيقشي 
 .(1395قب٧چطا، ) ق٤ز ٝق٢بي ضطض ٍغقي ثب١ِ سَٚي ٝي٧ب ث٦ ٣ ٨ٖ١ساضي اي٠ ٤١ؿ زاضايي ١ج٤ز٥

٣اضز ازثیبر اٍشهبزي قس  ٧2008بي  انغالح زاضايي ؾٞي ا٣ٙی٠ ثبض زض ثحطاٟ ٝبٙي ؾبٗ
ٍبثٚیز  ،٧بي ض٢٧ي زض آٟ ظٝبٟ ثؿیبضي اظ اثعاض٧بي ٝبٙي ٝب٢١س زاضايي (.1393)قب٧چطا ٣ عب٧طي، 

٧بي ضيؿْي ٣  ظيبزي ضا ٝشحٞ٘ قس١س. ٣اٛ ٧ب ضطض ١َسق١٤سٕي ذ٤ز ضا اظ زؾز زاز١س ٣ زاض١سٕبٟ آٟ
ِ ثبال ٣ ٧بي ؾٞي ٧ؿش٢س. دطزاذز سؿ٨یالر ثب ضيؿ ٧ب، يْي اظ ٝهبزيٌ ٨ٜٝ زاضايي دطٝربعط٥ ثب١ِ

٧بي ؾٞي زض ١ؾبٛ  ٧ب، اظ ٝهبزيٌ زاضايي ٧ب ثس٣ٟ ٙحبػ س٤اٟ ثبظدطزاذز آٟ يب دطزاذز ٣اٛ ث٦ قطّز
زاضي  ٧ب ث٦ عطيَي ٧ٞچ٤ٟ ث٢ٖب٥ اظ ؾ٤ي زيٖط، إط ثركي اظ ٢ٝبثـ ثب١ِ. (2010)الضيب،  ثب١ْي ٧ؿش٢س

ق٤ز.  ث٦ د٤ٗ ؾٞي ٝي، سجسي٘ ق٤ز٧بي سبثق٦ حجؽ  ٧ب ٣ قطّز ٣ دطزاذز سؿ٨یالر ث٦ ظيطٝد٤ٞف٦
 ٕیطي ٧ب ق٤ز، ؾجت قْ٘ زض ٣اٍـ ٧ط اٍساٝي ٦ّ ٢ٝدط ث٦ ذط٣ج ثركي اظ ١َسي٢ٖي اظ چطذ٦ افشجبض ثب١ِ

٧ب  ق٤ز. ث٢بثطاي٠، افشجبضار میطٍبث٘ ٣ن٤ٗ ٣ ٝغبٙجبر ٝق٤ً ثب١ِ ٧ب ٝي زاضايي ؾٞي زض سطاظ١ب٦ٝ ثب١ِ
 .زا١ؿز٧ب  ٧بي ؾٞي ثب١ِ س٤اٟ اظ ٝهبزيٌ ٨ٜٝ زاضايي ضا ١یع ٝي

 ،ايدبز قس 2008سط اظ آ١چ٦ زض ثحطاٟ  ث٢بثط آ١چ٦ ٕيش٦ قس، زاضايي ؾٞي زض ايطاٟ ٝي٤٨ٝي ٕؿشطز٥
٧بيي ٦ّ ١َسق١٤سٕي ١ساض١س ٣ يب اضظـ  ٧بي ايطا١ي س٨٢ب ٝحس٣ز ث٦ زاضايي ٧بي ؾٞي ثب١ِ زاضز. زاضايي

 ٧بي ضا٧٥ب ٦ّ ث٦  ثـ ثب١ِس، ث٦ْٚ ثركي اظ ٢ٝب١ق٤ ٧ب اؾز ١ٞي ٧ب ّٞشط اظ اضظـ زىشطي آٟ ٣اٍقي آٟ
 ،)ققجب١ي ٣ خالٙي ١سق٤ ٧بي ؾٞي ٝحؿ٤ة ٝي ١یع خع زاضايي ١سا ٝرشٚو اظ چطذ٦ افشجبضز٧ي ذبضج قس٥

ٝرس٣ـ ٣ ٧ب  ق٤ز سب ؾالٝز آٟ ٧ب ؾجت ٝي ٧بي ؾٞي ثب١ِ حدٜ ثبال ٣ ٕؿشطزٕي زاضايي (.1390
 ٧بي ؾٞي )٢ٝدٞس( زض ١ؾبٛ ثب١ْساضي س٤اٟ زاضايي ع٤ض ّ٘ ٝي ث٦ .٧ب زچبض ٝكْالر ظيبزي ق٤ز سطاظ١ب٦ٝ آٟ

 (:٣1394 ١یْد٦  ٝكبيد) ث٦ ؾ٦ زؾش٦ سَؿیٜ ّطزايطاٟ ضا 
  ،٧بي میطٍبث٘ ٣ن٤ٗ ٣ میطخبضي زاضايي -1
  ،٧بي ز٣ٙز ثس٧ي -2
 ،٧ب ٦ّ زض ع٤ٗ ؾبٗ ٧بي ٕصقش٦ ث٦ ِٝٚ ٣ ؾبذشٞبٟ ٧بي ثب١ِ يق٢ي زاضايي ،ا٤ٝاٗ میطٝبٙي -3

 .ا١س ث٢ٖب٥ سجسي٘ قس٥يب ؾ٨بٛ ٣ 
 

 هٌجوذ تاًىی ّایسادیی اس دارایی هزسَم در سن ّایرٍش

ز٧س ٦ّ ١رؿشی٠  ثطضؾي سدطث٦ ّك٤ض٧بيي ١ؾیط غاد٠، آٝطيْب ٣ افضبي اسحبزي٦ اض٣دب ١كبٟ ٝي
اؾز. زض اي٠  ٧ب ٧بي ؾٞي زض سطاظ١ب٦ٝ ثب١ِ زاضايي ؾٞي، ق٢بؾبيي زٍیٌ زاضايي ٝؿب٦ٕٙبٛ زض ح٘ 

http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=19456&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE
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٧بي دؽ اظ ثحطاٟ، ٨١بز ١ؾبضسي اظ عطيٌ يِ ٕط٥٣ ٝشكْ٘ اظ ذجطٕبٟ حؿبثطؾي،  ّك٤ض٧ب زض ؾبٗ
 ٧بي ٧بي ٝؿ٤ٞٛ ٣ ف٤اٝ٘ حجؽ زاضايي ٧بي ٝؿ٤ٞٛ، ضيؿِ ١بقي اظ زاضايي ه٤يط زٍیَي اظ ٝیعاٟ زاضاييس

 ضا س٨ی٦ ٤ٞ١ز٥ اؾز.ثب١ْي 

 ٢٢ّس. اي٠ ٧بي ؾٞي اؾشيبز٥ ٝي ح٘ ٝكشطّي ثطاي ح٘ ٝقض٘ زاضايييبىش٦ اظ ضا٥ ّك٤ض٧بي س٤ؾق٦
ثطاي « ثب١ِ ثس»٧ب ث٦ ز٣ زؾش٦ ؾبٜٙ ٣ ٝقی٤ة ٣ سكْی٘ يِ  ٧بي ثب١ِ ح٘ قبٝ٘ سَؿیٜ زاضاييضا٥
٦ّ  يق٢ي ظٝب١ي 1988قج٦ْ ثب١ْي اؾز. اؾشيبز٥ اظ اي٠ ض٣ـ اظ ؾبٗ « ٝسيطيز ا٤ٝاٗ ٝقی٤ة»

آٝطيْب ث٦ دیك٨٢بز ٝسيطفبٝ٘ ٣ٍز اي٠ ثب١ِ ٣ سبيیس ىسضاٗ ضظض٣ ث٦ « ٤ٚٝ1ٟ ثب١ِ»٧بي ؾٞي  زاضايي
ظزايي سطاظ١ب٦ٝ ٤ٝضز  ٧بي ٝطؾ٤ٛ ؾٜ ح٘ ف٤٢اٟ يْي اظ ضا٥ طاظ١ب٦ٝ يِ ثب١ِ خسيس ٢ٝشَ٘ قس، ث٦س

٧بي دؽ اظ ثحطاٟ زض  اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىز. اي٠ ٨١بز ٝسيطيز زاضايي ث٦ اقْبٗ ١٤ٕب٤ٕٟ زض ؾبٗ
٦ اؾز. ثط ايشبٙیب ٣ آٝطيْب ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش، ّك٤ض٧بيي ١ؾیط ا١س١٣عي، ثٚػيِ، ىطا١ؿ٦، آٙٞبٟ

٢ٝؾ٤ض خ٤ٕٚیطي اظ ايدبز سضبز ٢ٝبىـ  ث٦ ٣ قس٥ زض سدطثیبر فج٤ض اظ ثحطاٟ ثب١ْي  اؾبؼ ان٤ٗ اؾشيبز٥
 الظٛ اؾز سب ثی٠ ؾبظ٣ّبض ٝسيطيز زاضايي ٝؿ٤ٞٛ ٣ ىقبٙیز ثب١ِ سٞبيع ايدبز ،زض اخطاي ثط١ب٦ٝ سطٝیٞي

اؾشيبز٥ اظ آٟ ثی٠ ٨١بز ٝسيطيز ق٤ز ٣ ثب  ٝي ١بٝیس٥  ق٤ز. اي٠ ض٣ـ خساؾبظي زض انغالح ثب١ِ ثس
چ٦ اظ ٙحبػ ؾبظٝب١ي ٣ چ٦ اظ ٙحبػ فْٞٚطزي  ،زاضايي ٝؿ٤ٞٛ ٣ ثب١ِ فبضي قس٥ اظ زاضايي ٝؿ٤ٞٛ

 ٕیطز. ث٦ ز٣ ض٣ـ ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝي ق٤ز. اي٠ اثعاض ٝسيطيز زاضايي فٞسسبً ٝطظ ٝكرهي سطؾیٜ ٝي
ث٦ اي٠ قْ٘ ٦ّ  ،ز٤ق ذطيساضي ٝي زاضايي ؾٞي ثب١ِ ث٦ ٤١في اظ ؾ٤ي ز٣ٙز :حل ًخستراُ

٦ّ سٞبٛ يب ثركي اظ « ثب١ِ ثس»يب يِ  زاضايي ؾٞي اظ سطاظ١ب٦ٝ ثب١ِ ث٦ سطاظ١ب٦ٝ يِ ٨١بز ذبل
 ،ي٢س ثب١ِ زض اظاي ىط٣ـ زاضايي ذ٤زاق٤ز. زض اي٠ ىط ٢ٝشَ٘ ٝي ،ٝبْٙیز آٟ زض اذشیبض ز٣ٙز ٍطاض زاضز

 ٕیطز. ف٤٢اٟ ثس٧ي ز٣ٙز زض سطاظ١ب٦ٝ ثب١ِ ٍطاض ٝي ٢ّ٦س يب اي٦ْ٢ اضظـ زاضايي ث ٣خ٦ ١َس زضيبىز ٝي
ثطاي ذطيس زاضايي ١بؾبٜٙ ثب١ْي اٍساٛ ث٦ ا١شكبض ا٣ضاً ، 2ٝب٢١س ٨١بز ٣اؾظ٨١بز ذبل دٍم: حل اُر

ٕصاض ذه٤ني ٣  ضا ز٣ٙز، ؾطٝبي٦ ٨١بز ٣اؾظ ٢ّس. ا٣ضاً ٢ٝشكط قس٥ اظ ؾ٤ي ثس٧ي يب ا٣ضاً ؾ٨بٛ ٝي
زض ثطذي ٤ٝاضز ١یع ز٣ٙز ثب سضٞی٠ ا٣ضاً  ٢ّس. ٝؿ٤ٞٛ، ذطيساضي ٝي١يـ اظ ىط٣ـ زاضايي  ثب١ِ شي

١يـ، ؾبيط  ا١ٖیع٥ ذطيس اي٠ ا٣ضاً ضا زض ثب١ِ شي ،قس٥، ثب ّب٧ف ضيؿِ ذطيس اي٠ ا٣ضاً ٢ٝشكط
ز٧س. زض اي٠ ض٣ـ ز٣ٙز اظ عطيٌ سضٞی٠ زاضايي اٍساٛ  ٕصاضاٟ ذه٤ني اىعايف ٝي ٧ب ٣ ؾطٝبي٦ ثب١ِ

٧بي ؾٞي زض سطاظ١ب٦ٝ  ٢ّس. ث٦ اي٠ سطسیت زاضايي ؾٞي زض سطاظ١ب٦ٝ ثب١ْي ٝي ث٦ انالح ٝب٧یز زاضايي
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ق٤ز. ثط  سٞبٛ يب ثركي اظ ظيبٟ ٤ٝضز ا١شؾبض ١بقي اظ زاضايي ١بؾبٜٙ سضٞی٠ ٝي ٣ٙي ،ٝب١س ثب١ِ ثبٍي ٝي
، ساضيق٤ز ٣ ز٣ٙز يب ثب١ِ ثب ذطي ا٣ضاً ٢ٝشكط ٝي ،٧بي ١بؾبٜٙ ث٦ دكش٤ا٦١ زاضايي٣ ٝج٢بي اي٠ ؾبظ٣ّبض 

ظيبٟ احشٞبٙي ١بقي اظ زاضايي ٝقی٤ة ضا خصة ٣ اظ ا١شَبٗ آٟ ث٦ ثبظاض ٣ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً خ٤ٕٚیطي 
 (.1396 ي،ٝأ٤ٝض ٣ دطؾز نساٍز)  ٢٢ّس ٝي

ظزايي اظ قج٦ْ  ٧بي دؽ اظ ثحطاٟ ٝبٙي اذیط، اي٠ ز٣ ض٣ـ ث٦ اقْبٗ ١٤ٕب١٤ٕي ثطاي ؾٜ زض ؾبٗ
دؽ اظ ا١شَبٗ ظيبٟ ١بقي اظ زاضايي ، 1ايشبٙیب ثب١ِ ١بد٤ٙي بٗ زضثطاي ٝث .ثب١ْي ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىز

 زضيبىز سؿ٨یالر»ؾٞي ث٦ ؾ٨بٝساضاٟ، اي٠ ثب١ِ ث٦ ز٣ ثب١ِ ذ٤ة ٣ ثس سَؿیٜ قس. ثب١ِ ثس اظ عطيٌ 
 ضا ذطيساضي ٧بي ؾٞي ثب١ِ ١بد٤ٙي زاضي ايشبٙیب، زاضايي اظ ثب١ِ ٝطّعي ٣ ثب ضٞب١ز ٣ظاضر ذعا٦١« اي ٦١ايبض

 .دؽ اظ يِ ؾبٗ ث٦ ثرف ذه٤ني ٣إصاض قس ،ّطز ٣ ثب١ِ ذ٤ة يب ثب١ِ فبضي اظ زاضايي ؾٞي
  

 در ًظام تاًىی ایزاى ٍثایك تولیىیجایگاُ 

 چ٨بض زضنس اظ زاضايي ،ز٧س ٧ب ١كبٟ ٝي ٕصاضي ثب١ِ آذطي٠ اعالفبر ٢ٝشكط قس٥ اظ ٣ضقیز ؾطٝبي٦
ث٦ ثرف اٝالُ ٣ ٝؿشنالر اذشهبل زاضز. ّ٘ ٧عاض ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ  5/28 اضظـ ث٦ ث٤ضؾي ثب١ِ 16

٧عاض ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ ٕعاضـ قس٥ اؾز. اٙجش٦  717ثب١ِ ٤ٝضز ثطضؾي ١یع زض حس٣ز  ٧16بي  زاضايي
اؾز. س٤ظيـ اي٠  1394ٝطث٤ط ث٦ ؾبٗ  ،٦ّ اظ ؾ٤ي ؾبيز ّساٗ ٢ٝشكط قس٥ قس٥ اعالفبر ٕعاضـ

ٝؿشنالر ٣ سِٞٚ ٣ثبيٌ سٞٚیْي ثس٧ْبضاٟ  -ُٕصاضي زض اٝال ٧ب ١یع زض ز٣ ٍبٙت فٞس٥ ؾطٝبي٦ زاضايي
 ٧عاض ٝیٚیبضز اؾز ٣ اضظـ ٣ثبيٌ سٞٚیِ قس٥ ١یع 3/17 ث٤ز٥ اؾز. اضظـ ثرف ١رؿز سَطيجبً

ثب١ِ زض  ٧16بي اضازي  ٕصاضي ٧عاض ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ ف٤٢اٟ قس٥ اؾز. زض ٣اٍـ اضظـ ؾطٝبي٦ 17/11
س٤اٟ اظ  ضظـ سِٞٚ ٣ثبيٌ سٞٚیْي ٦ّ ٝي٧ب اؾز ٣ ا زضنس ّ٘ زاضايي 4/2ثرف ٝؿشنالر ٝقبزٗ 

ٕیطز. سطّیت  ٝي ثط ٧ب ضا زض زضنس ّ٘ زاضايي 6/1 ،اضازي يبز ّطز ٧بي میط ٕصاضي ف٤٢اٟ ؾطٝبي٦ آٟ ث٦
٣  )حیسضي، ز٧َبٟ زضؾز ٧بي ثب١ِ زضٕیط ثرف ٝؿشنالر ثبقس اي٠ ز٣ ٤ٝخت قس٥ چ٨بض زضنس اظ زاضايي

 (.1395نبزً د٤ض، 
 ٤َ٢ٝٗ ٧بي میط ٧عاض ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ زاضايي 17/11ز٧س ٦ّ اظ  ٧بي ث٤ضؾي ١كبٟ ٝي سطاظ١ب٦ٝ ثب١ِثطضؾي 

ثیكشطي٠ ؾ٨ٜ ٝشقٌٚ ث٦ اٝالُ ٝؿ١٤ْي اؾز. زض ٣اٍـ سب دبيبٟ  ،سِٞٚ قس٥ اظ ٝح٘ ٣ثبيٌ سٞٚیْي
ضز س٤ٝبٟ ٧عاض ٝیٚیب 9/7خبي سؿ٨یالر دطزاذشي ث٦ ٝكشطيبٟ حس٣ز  ا١س ث٦ ٧ب ١بچبض قس٥ ثب١ِ 94ؾبٗ 

٧بي ٝبٙي حْبيز اظ اي٠ زاضز ٦ّ  ٧بي ذ٤ز اضبى٦ ٢٢ّس. ن٤ضر ث٦ زاضايي« ٝؿ١٤ْي»زض ٍبٙت اٝالُ 
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١یع  ٧94ب سب دبيبٟ ؾبٗ  اضظـ اٝالُ سدبضي ٣ ازاضي سهطه قس٥ ثبثز ٝغبٙجبر دطزاذش٦ ١كس٥ ثب١ِ
ٝیٚیبضز س٤ٝب١ي زاضز ٧عاض  3/1ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ ث٤ز٥ اؾز. زض اي٠ ثرف ظٝی٠ ١یع ؾ٨ٜ  500ضٍٞي حس٣ز 

 ٧عاض ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ ف٤٢اٟ قس٥ اؾز. ٣5/1 ؾ٨ٜ ّبضذب٦١ ١یع 
 ثطاي اخطا ث٦ ز٣ٙز 94زاضي ٦ّ اظ اثشساي ؾبٗ  زاضي ٣ ِٝٚ ٧ب اظ قطّز ٍب٤١ٟ ذط٣ج ثب١ِ ثط اؾبؼ

٣  رزضنس اظ ا٤ٝاٗ ٝبظاز ذ٤ز ضا ٦ّ قبٝ٘ اٝالُ ٣ ٝؿشنال 33ا١س ٧ط ؾبٗ  ٧ب ٝٚعٛ قس٥ ، ثب1ِ١اثالك قس
ٝیعاٟ  ،اي٠ ٍب٤١ٟ ثبيس دؽ اظ ٕصقز ؾ٦ ؾبٗ ثط اؾبؼ٣إصاض ٢٢ّس.  ،ذه٤ل ٣ثبيٌ سٞٚیْي اؾز ث٦

٧بي زيٖط زض ؾغح  ؾطٍيٚي ٣ ؾ٨بٛ زض قطّز، ٧ب افٜ اظ ظٝی٠، ٝؿشنالر ٧بي میط٤َ٢ٝٗ ثب١ِ زاضايي
زضنس  65حس٣ز زض  ٦ّ1395 زض ا١ش٨بي ؾبٗ  ٧ب ٝحس٣ز ثٞب١س ٣ اظ آٟ ىطاسط ١ط٣ز زضنس ؾطٝبي٦ آٟ 40

زضنسي ض٣ي ف٤ايس حبن٘ اظ اي٠   ٧28ب ٝك٤ٞٗ ٝبٙیبر  ، ثب١ِرٚوزض ن٤ضر سق٤ز.  ثطآ٣ضز ٝي
٧ب زض اثشساي ؾبٗ ٣ دبيبٟ  اذشاله ثی٠ اضظـ اي٠ زاضايي ثط اؾبؼ٧ب ذ٤ا٢٧س قس. اي٠ ف٤ايس  زاضايي

 ييذ٤ز ضا ثب ق٢بؾب يْیسٞٚ ي٧ب زاضايي ؿش٢س١ی حبضط٧ب  ثب١ٍِبث٘ شّط اؾز ٦ّ  ق٤ز. ؾبٗ ثطآ٣ضز ٝي
 يچ٢سا١ ساضذطي ،٧ب ٝس١ؾط ثب١ِ ٧بي ٞزیثب ٍ ٧ٞچ٢ی٣٠  ثطؾب٢١سث٦ ىط٣ـ  يٝبٙ ٧بي زض ن٤ضر بٟيظ

٧ب  ا٤ٝاٗ اظ ثب١ِ ٠يا سيذط يثطا ي٢ٝبثـ ّبى عیز٣ٙز ١ ٣ ٣خ٤ز ١ساضززض حبٗ حبضط ٧ب  زاضايي ٠يا يثطا
 ضا ١ساضز.  ي٢ٖي١َس ي٣ ّب٧ف س٢ٖ٢ب

 اي ٦يؾطٝب ييزاضا ِيف٤٢اٟ  ث٦)اٝالُ  سيذط يالظٛ ثطا ٦يثبال ث٤زٟ حدٜ ؾطٝب ٘یزٙ ث٦اظ عطه زيٖط 
زض  ي٢ٖي٦ّ فغف ١َس يغيزض قطا (،زاضز سطي ٠يیدب ي٧ب ١َسق١٤سٕ زاضايي طي١ؿجز ث٦ ؾب ٦ّ فٞسسبً

 ي٢ٖي١َس ؿِيض ،نطه ٕصاضاٟ ٦ي٣ ؾطٝب ساضاٟي١كبٟ زاز٥ ٣ ذط كشطی٨ٜٝ ذ٤ز ضا ث ٠يثبقس، ا كشطیثبظاض ث
 .ا١شؾبض زاض١س يثبالسط

اخبض٥ زازٟ آٟ  ٢٢ّس، ياٝالُ ضا ثب ٧سه ىط٣ـ سهبحت ٝ ٠اي٧ب  ٦ّ ثب١ِ آ١دبيي اظ ٧ٞچ٢ی٠
ٝشطست  ي٣ ح٤ٍَ ي٨ٖ١ساض ٧بي ٦٢ي. ض٠ٞ آ٦ْ١ ٧عآ٣ضز ي٧ٞطا٥ ٝىط٣ـ ث٦ يثطا يٝؿبئ٘ ٣ ٝكْالس

 اظ ؾ٤ي زيٖط .ذبل ذ٤ز ضا ث٦ ٧ٞطا٥ زاضز يبسیفٞٚ ٧بي ؿِي٣ ض ٧ب ٦٢ياٝالُ، ٧ع ٠يا زاضي ثط اخبض٥
اعالفبر زضيبىشي  ثط اؾبؼ)ث٢بثط ٝحبؾجبر،  ث٤ز٥ ٠يیدب ي٣ ازاض ياخبض٥ اٝالُ ٝؿ١٤ْ ي١َس يثبظز٧

٤ٝاضز ثب س٤خ٦ ث٦  يبضی٦ّ زض ثؿ اي ٦١٤ٕ ث٦ (،زضنس 2/7حس٣زاً ؾبال٦١  ٧بي ذه٤ني اظ ثطذي ثب١ِ
 س.٢ّٝي ١ؾط ذ٤ز ث٦ ثبظاض اخبض٥ نطه يياظ فطض٦ زاضا ٕصاض ٦يؾطٝب ،زاضي ٝكْالر اخبض٥
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٣ يب ايدبز ٢ٝبثـ ٢ٝدٞس  ّب٧ف ثطايّبضا  يؾبظ٣ّبض٧ب ي٢ثیفدی اٙصّط،ً س٤خ٦ ث٦ ٤ٝاضز ى٤ ثب
 اؾز. يضط٣ض سياظ ٣ض٣ز ٢ٝبثـ خس يطیكٖید٧ٞچ٢ی٠ ٣  ٧ب ا١شيبؿ اظ آٟ

 

 الذاهات اًجام ضذُ تزای رّایی اس اهالن تَلیفی
ْٝٚي، ثیف اظ « دبّؿبظي»٣ قط٣ؿ « ٝالّي»٧ب زض دبيبٟ زازٟ ث٦  ثب١ِثطذي اظ  1395زض ؾبٗ 
. ٣اضز فٞ٘ قس١سثب ٧سه ّؿت ىطنز اظ قطايظ ىقٚي ثبظاض ٝؿ٠ْ،  ،ثبقس« ضىـ سْٚیو»آ٦ْ١ اظ ؾط 

 ٧بي ؾغح ٍیٞز»، «حدٜ ا١ج٥٤ فطض٦»ٝعايس٥ اٝالُ ز٣ ثب١ِ ثعضٓ زض ز٣ض٥ دؿبض٤ّز ٝؿ٠ْ، ث٦ ٙحبػ 
قس. زض اي٠ ز٣ ٝعايس٥،  ؾبث٦َ ٝحؿ٤ة ٝي ٧بي ّٜ ، خع٣ فطض٦«ؾجس ٝش٤٢ؿ اٝالُ»٣ ٧ٞچ٢ی٠ « دبي٦

٧بي آدبضسٞبٟ ٝؿ١٤ْي، ظٝی٠ ٝؿ١٤ْي، ازاضي ٣ سدبضي، ِٝٚ ن٢قشي،  يِ ٧عاض ثبة ِٝٚ ثب ّبضثطي
ث٦  ّبض٥، ٝنبظ٥، زىشطّبض، ؾطٍيٚي، اضاضي ثبمي، ذب٦١ ٣ياليي ٣ زض ٨١بيز ٝطاّع سدبضي ؾبذشٞبٟ ١ی٦ٞ

 حس٣ز ٣ سقیی٠ « ٍیٞز دبي٦» ثط اؾبؼٝشَبضیبٟ ذطيس فطض٦ قس ٦ّ اضظـ ا٣ٙی٦ ّ٘ اي٠ اٝالُ 
٢٢ّس٥، ثطاي خصة  ٧بي فطض٦ ثب٦ِّ١  ز٧س ٧ب ١كبٟ ٝي . خعئیبر ٝعايس٥قسس٤ٝبٟ ثطآ٣ضز  ٝیٚیبضز 900

« سٝسرسَؿیظ ث٢ٚ»٣ « دطزاذز میط١َس»ؾطيـ ذطيساض ٣ ىط٣ـ ؾطيـ اٝالُ ذ٤ز، ز٣ اٝشیبظ قبٝ٘ 
ا١س. ٧ٞچ٢ی٠ ؾغح ٍیٞز دبي٦ زض ٕط٥٣ ٣احس٧بي ٝؿ١٤ْي، ىبن٦ٚ چ٢سا١ي ثب  ثطاي ٝشَبضیبٟ ٍبئ٘ قس٥

ثعضٓ،   ٧بي ٝشطاغ ذه٤ل ظٝی٠ اٝب ٍیٞز دبي٦ اٝالُ میطٝؿ١٤ْي ث٦ ،اضظـ ض٣ظ اٝالُ ٝكبث٦ ١ساضز
 .ث٤زسقیی٠ قس٥ « ٢ٝبؾت»ن٤ضر خعئي اٝب ٝحؿ٤ؼ،  ث٦

زضنس ١َس  30سب  20ن٤ضر  ٧ب ٣ اٝالُ ٝؿ١٤ْي ث٦ س٤خ٨ي اظ ظٝی٠ زض ز٣ ٝعايس٥ اذیط، ثرف ٍبث٘
زضنس ثیف اظ ٍیٞز ١َس  12ث٨بي ٍیٞز میط١َسي . قسٝب٦٧ فطض٦  ٣36 ٝبثَي زض اٍؿبط ٝش٤ؾظ 

ضؾس اثساؿ اثعاض٧بي ٝبٙي  ١ؾط ٝياؾشَجبٗ ٢ٝبؾجي ن٤ضر ١ٖطىز ٣ ث٦ ؾيب٣٦١ٙي ٝشأ سقیی٠ ٕطزيس،
 ٕكب ثبقس. ٤١ي٠ زض اي٠ اٝط ٕط٥

 

 ّای تولیىی سدایی اس دارایی سن ی تزایاساله يیگشیجا یاتشارّا یطزاح
 ّا تاًه تولیىی یّا اسٌاد داراییضزط تولیه  تًِمذ ٍ اجارُ  عیت

٢ٝس س٤ؾظ  ٍبفس٥ الریاضائ٦ سؿ٨ ثطايضا  ٧ب ض٣ـ ا٤١اؿ س٤اٟ ي ٝيف٤َز اؾالٝ زیثب اؾشيبز٥ اظ ؽطى
٦ّ ٣خ٤ز زاضز آٟ اؾز ٦ّ  يا ١ْش٦ (.2004)١غیو ٣ فجساَٙبزض،  ّطز ي٧ب عطاح ث٦ ثب١ِ يثب١ِ ٝطّع

 قجب٦١، يس٧بیع٤ض فٞس٥ زض ؾطضؾ ٝسر ث٤ز٥ ٣ ث٦ ٤ّسب٥ يزض ثبظاض د٤ٙ يبسیفٞٚاؾبؾبً  ،٢ٝسٍبفس٥ الریسؿ٨
الظٛ اؾز  الریسؿ٨ ٠يا ٠ی. ٧ٞچ١٤٢سزیدي١سضر ؾبال٦١ ث٦ ٤ٍ٣ؿ ٝٝب٧ب٦١ ٣ ث٦ ،يؾ٦ ض٣ظ٥، ٧يشٖ
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س٤اٟ اظ  ضؾس ٦ّ ٝي ١ؾط ٝي ث٦قس٥ زاقش٦ ثبقس.  ٠ییسق یف٣ اظ د ي٣ ١طخ ؾ٤ز ٍغق ؿِيض ٘حساٍ
 ٧بي سٞٚیْي ثطاي خجطاٟ ّٞج٤ز ١َسي٢ٖي ١ؾبٛ ثب١ْي ث٨ط٥ ثطز.  ؽطىیز زاضايي

اي اظ  س٤ا٢١س ٝد٤ٞف٦ ٧بي ١یبظ٢ٝس ث٦ ٢ٝبثـ ٝي ٢ّس ٦ّ ثب١ِ زض اي٠ قی٥٤ ثب١ِ ٝطّعي افالٛ ٝي
ن٤ضر يِ ٝد٤ٞف٦ زضآ٣ض١س ٣ ث٦ اي٠  ٧بي سٞٚیْي( ضا ث٦ ٧بي میط٤َ٢ٝٗ )ٝث٘ ؾبذشٞبٟ ٢بز زاضايياؾ

  قطط سٞٚیِ ١ٞبي٢س.٢ّس( اخبض٥ ث٦ ن٤ضر ١َس ثيط٣ق٢س ٣ ٧ٜ ظٝبٟ )ثب ١طذي ٦ّ اي٠ ثب١ِ سقیی٠ ٝي ثب١ِ ث٦
٣ ٢ٝبثـ قس٥  يّؿط يع٤ض ٤ٍٝز زاضا ث٦ يثب١ِ سدبض ّطز يِس٤اٟ ىطو  ، ٝيثبٗف٤٢اٟ ٝ ث٦

ٝیٚیبضز س٤ٝبٟ ثطاي يِ ٝب٥( ضا زاضز. زض  1000ٍهس اضبى٦ ثطزاقز اظ ٢ٝبثـ ثب١ِ ٝطّعي )ث٦ ٝیعاٟ 
زضنس( ٣ زض  2زضنس )ٝب٧ب٦١  24زاضز ٦ّ اي٠ سؿ٨یالر ثب ١طخ  اي٠ قطايظ ثب١ِ ٝطّعي افالٛ ٝي

اي اظ اؾ٢بز  ١ِ سدبضي ٝد٤ٞف٧٦بي سٞٚیْي، ٍبث٘ اضائ٦ اؾز. زض ازا٦ٝ ثب ثطاثط زضيبىز اؾ٢بز ؾبذشٞبٟ
ن٤ضر ١َس ث٦ ثب١ِ ٝطّعي  ن٤ضر يِ ٝد٤ٞف٦ زضآ٣ضز٥ ٣ ث٦ ٧بي سٞٚیْي ذ٤ز ضا ث٦ ؾبذشٞبٟ

(. ٧ٞچ٢ی٠ ١طخ 1395، س٤ّٚیبٟ ٣ٝیثٞي؛ ١سضي ١ٞبيس ) ىط٣قس ٣ ٧ٞعٝبٟ اخبض٥ ث٦ قطط سٞٚیِ ٝي ٝي
س٤اٟ اظ اي٠ ض٣ـ ثب  ٤ز ٦ّ ٝيق زضنس سقیی٠ ٝي 2ع٤ض ٝب٧ب٦١  اخبض٥ زاضايي س٤ؾظ ثب١ِ ٝطّعي ث٦

 يبز ٤ٞ١ز.  «٧ب ثب١ِ سٞٚیْي ي٧ب ١َس ٣ اخبض٥ ٝدسز اؾ٢بز زاضايي ـیث»ف٤٢اٟ 
. ثطاي ٝثبٗ ىطو ٢ّیس ثیكشط )ث٦ ٙحبػ قطفي( نحیح اؾز٧بي  فَس اخبض٥ سٞسيس ٍطاضزاز ثب ١طخ

ثب١ِ سدبضي زض ؾطضؾیس، اْٝبٟ ثبظٕطزا١سٟ ٢ٝبثـ ثب١ِ ٝطّعي ضا ١ساضز. إط ثب١ِ ٝطّعي ث٦ ٧ط 
٣ ث٦ ٢ٝبثـ ذ٤ز ضؾب١س  ٧بيي ٦ّ زض اذشیبض زاضز ضا ث٦ ىط٣ـ ٝي زٙی٘ ثب سٞسيس ٤ٝاىٌ ١جبقس، اؾ٢بز زاضايي

ث٦ ثب١ِ  زضنس( 3 ٧بي اخبض٥ خسيس )ٝثالً ا ثب ١طخ٧ب ض يبثس ٣ إط ثب سٞسيس ٤ٝاىٌ ثبقس، زاضايي زؾز ٝي
 (.2011، 1ثی٢سظاي٘ ٣ خبثْٚي) ز٧س سدبضي اخبض٥ ٝي

ّك٤ض اؾز. ٧ٞچ٢ی٠ زض  افشایص پایِ پَلی ٍ در ًتیجِ ًمذیٌگی ٝكْ٘ اي٠ ض٣يْطز زض
٧ب ث٦ سسا٣ٛ ١بّبضايي زض افشجبضؾ٢دي ثطاي اضائ٦ سؿ٨یالر ازا٦ٝ  ن٤ضر فبزي قسٟ چ٢ی٠ ض٣اٙي، ثب١ِ

  ٢ّس.  ضا اييب ٝي «ز٢٧س٥ آذطي٠ ٣اٛ»ثبق٢س ٦ّ ثب١ِ ٝطّعي ٧ٞیك٦ ١َف  ٝي ٝؿب٦ٙزاز٥ ٣ ٝغٞئ٠ ث٦ اي٠ 
 

 ضزط تولیه اٍراق اجارُ تأهیي ًمذیٌگی تِ

اظ ا٣ضاً اخبض٥، ثب١ي )زض اي٢دب ثب١ِ( ثب اضائ٦ عطح س٤خی٨ي اٍساٛ ث٦ ا١شربة قطّز  زض اي٠ ٤١ؿ
ٕصاضاٟ، ث٦ ٣ّبٙز اظ عطه  آ٣ضي د٤ٗ اظ ؾطٝبي٦ ٢ّس. قطّز ٣اؾظ ثب ا١شكبض ا٣ضاً ٣ ثب خٞـ ٣اؾظ ٝي

                                                           
1 Bindseil & Jablecki 
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٢س، ّ ن٤ضر ١َس ذطيساضي ٝي ٧بي ىیعيْي ثب١ي )زض اي٢دب اٝالُ سٞٚیْي( ضا ث٦ آ١بٟ يْي اظ زاضايي
١ٞبيس. ؾ٤ز اي٠ ا٣ضاً زض ؾطضؾیس٧بي ٝكرم  قطط سٞٚیِ ز٣ثبض٥ ث٦ ثب١ي ٣إصاض ٝيؾذؽ ث٦

ث٨بي زاضايي سق٨س قس٥ س٤ؾظ ثب١ي، اظ عطيٌ قطّز سأٝی٠ ؾطٝبي٦ ث٦ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً  ن٤ضر اخبض٥ ث٦
ي ث٦ ىط٣ـ س٤ا٢١س ا٣ضاً ذ٤ز ضا زض ثبظاض ثب٤١ ق٤ز. زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ٍج٘ اظ ؾطضؾیس، ٝي دطزاذز ٝي

زض ثط اي٠ اؾبؼ  آ٣ضز. ٨١بز ٣اؾظ زض دبيبٟ ٍطاضزاز اخبض٥، زاضايي ضا ث٦ سٞٚیِ ٝؿشأخط زضٝي ثطؾب٢١س.
٣اؾغ٦ قطط ض٠ٞ فَس ث٦ سِٞٚ ثب١ِ زضآٝس٥ ٣ اي٠ ٤ٝض٤ؿ فٞسسبً ثطاي  اي٠ ا٣ضاً، زاضايي ٝدسزاً ث٦

٨ساضي آٟ زاضز. اٝالُ ٧بيي اؾز ٦ّ ثب١ِ سٞبي٘ ث٦ حيؼ ٣ زاضايي ٚیْي فٞسسبً خعء ؾطٝبي٦ ١ٖ  ٧بي ٕصاضي ٞس
ا٤ٖٙي اضائ٦  ثط اؾبؼ٣ ث٢بثطاي٠ ٧ب فال٦ٍ چ٢سا١ي ث٦ سِٞٚ آٟ ١ساض١س  ٧ب ث٤ز٥ ٣ ثب١ِ میطاضازي ثب١ِ

 قس٥ زض اي٠ سحَیٌ، ثب١ِ اخجبضي )قطعي( ثطاي سهطه ٝدسز آٟ ١ساضز.
 

 ّا تاًه ٍثایك تولیىیی تزای ًمذیٌِ ًوَدى وار راُاٍراق هزاتحِ، 
 هزاتحِ

ف٤٢اٟ اثعاض انٚي زض ا٤ٖٙي دیك٨٢بزي ذ٤ا٧یٜ  زض اي٠ ثرف ث٦ ٝقطىي ٝطاثح٦ ٣ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ث٦
٧بي ٍسيٜ ثی٠ ٝطزٛ ضايح ث٤ز٥  يْي اظ ا٤١اؿ ٍطاضزاز ىط٣ـ، ثیـ ٝطاثح٦ اؾز ٦ّ اظ ظٝبٟدطزاذز. 

٧بي س، ٧عي٦٢قس٥ ّبال افٜ اظ ٍیٞز ذطياؾز ٣ َٝه٤ز اظ آٟ، ثیقي اؾز ٦ّ ىط٣ق٢س٥ ٍیٞز سٞبٛ
ضؾب١س، ؾذؽ سَبضبي ٝجٚل  ٧بي ٝطسجظ ضا ث٦ اعالؿ ٝكشطي ٝيحٞ٘ ٣ ١َ٘، ٨ٖ١ساضي ٣ ؾبيط ٧عي٦٢

٢ّس ٦ّ اي٠ ّبال ضا ث٦ ٧عاض س٤ٝبٟ  ٢ّس. ثطاي ٝثبٗ، افالٛ ٝي ف٤٢اٟ ؾ٤ز ٝي يب زضنسي اضبىي ث٦
ط٣قس. ثیـ ٝطاثح٦ ذطيس٥ ٣ حبضط اؾز ٦ّ ث٦ ٧عاض ٣ نس س٤ٝبٟ يب ثب ز٥ زضنس ؾ٤ز ث٦ ٝكشطي ثي

ع٤ض ٝق٤ٞٗ، ١طخ ؾ٤ز آٟ  ٦ّ ١ؿی٦ ثبقس، ث٦ ن٤ضر ١َس يب ١ؿی٦ ٢ٝقَس ق٤ز ٣ زض ن٤ضسي س٤ا١س ث٦ ٝي
 ثیكشط اؾز.

 
 تعزیف اٍراق هزاتحِ

٧بي ثیـ ٝطاثح٦، اٍساٛ ث٦ عطاحي  ٝسسي اؾز ٦ّ ثطذي اظ ٝشيْطاٟ ٝؿٚٞبٟ ثب اؾشيبز٥ اظ ٣يػٕي
ا١س ٣ زض ثطذي ّك٤ض٧بي اؾالٝي ٝب٢١س  يب ن٤ُْ ٝطاثح٦ ّطز٥ ا٣ضاً ث٨بزاضي ث٦ ١بٛ ا٣ضاً ث٨بزاض

ف٤٢اٟ ا٣ضاً ث٨بزاض اؾالٝي ث٦ ٝطح٦ٚ اخطا ١یع ضؾیس٥ اؾز ٣ زض اي٠ سحَیٌ ثطاي  ، ث1٦ٝبٙعي ٣ ايطاٟ
 فٞ٘ آٝس٥ اؾز. سأٝی٠ ١َسي٢ٖي اظ آٟ ا٤ٖٙؾبظي ث٦
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 ن٤ضر ث٦ دؽ اظ ذطيس ّبال ٣ ىط٣ـ آٟ ث٦ ثب١ي ٧ب آٟ ٦ّ زاض١سٕبٟ اؾز ث٨بزاضي ا٣ضاً ٝطاثح٦ ا٣ضاً
 اي٠ ا٣ضاً .قس٥ اؾز حبن٘ ٝطاثح٦ ٍطاضزاز اؾبؼ ثط٦ّ  ٧ؿش٢س (ٝبٙي )زي٢ي ٝكبؿ، ٝبِٙ زاضايي

 .(٣1388 ٤ٝؾ٤يبٟ،  1388ز، ىط ىطا٧ب١يثبقس ) ٍبث٘ ىط٣ـ زض ثبظاض ثب٤١ي ٝي ثبظز٧ي ثبثز زاقش٦ ٣

 
 ارواى اٍراق هزاتحِ

زض ا١شكبض ا٣ضاً ٝطاثح٦، ف٢بنط حَیَي ٣ ح٤ٍَي ٝشقسزي حض٤ض زاض١س. زض اي٠ ثرف ثب اؾشيبز٥ اظ 
 ٝه٤ث٦ ّٞیش٦ ى٨َي ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا٣ضاً ث٨بزاض ٦ّ ث٦ سأيیس ق٤ضاي ث٤ضؼ ١یع ضؾیس٥ اؾز، ٨ٝٞشطي٠

 .س١ق٤ ف٢بنط آٟ ٝقطىي ٝي
 ٝب٢١س ز٣ٙز ٣ ٝؤؾؿ٦ ٣اثؿش٦ ث٦ ز٣ٙز، ق٨طزاضي يب ث٢ٖب٥ ذه٤ني ٧ط قرم ح٤ٍَي تاًی: -1

 ٕیطز. ٝی٠ ٝبٙي ٣ي ن٤ضر ٝيأاؾز ٦ّ ا١شكبض ا٣ضاً ثب ٧سه س

٣ ٣اؾظ يِ ٝؤؾؿ٦ ٝبٙي  س٢ّ ٧ط قرم ح٤ٍَي ٦ّ ا٣ضاً ث٨بزاض ضا ٢ٝشكط ٝي )ٍاسط(:ز ًاض -2
 .ق٤ز اؾز ٦ّ س٤ؾظ ثب١ي ثطاي ا١دبٛ يِ دط٣غ٥ ذبل ا١شربة يب سأؾیؽ ٝي

 ثب ذطيس ا٣ضاً ث٨بزاض، اقربل ح٤ٍَي يب حَیَي ٧ؿش٢س ٦ّ گذاراى )دارًذگاى اٍراق(: سزهایِ -3
 .٢٢ّس ٝی٠ ٝبٙي ٝيأثب١ي ضا س

ا١شكبض ا٣ضاً  ض١٣س اؾز ٦ّ ثط ّ٘ ٤ٝضز سأيیس ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا٣ضاً ث٨بزاض قرم ح٤ٍَي اهیي: -4
 ٕیطز.  ب اخبظ٥ ٣ي ن٤ضر ٝيث٨بزاض ١ؾبضر زاضز ٣ سٞبٝي ١َ٘ ٣ ا١شَبالر ٝبٙي ث

 ١ٞبيس. ٕصاضاٟ ىقبٙیز ٝي ف٤٢اٟ ٣اؾغ٦ ثی٠ ١بقط ٣ ؾطٝبي٦ قطّشي اؾز ٦ّ ث٦ هیي سزهایِ:أضزوت ت -5
ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ث٦ سقیی٠ ضسج٦ افشجبضي  ٝد٤ظ اظٕطىش٠ قطّشي اؾز ٦ّ ثب  :تٌذی سسِ رتثِؤه -6

 (.1386)٤ٝؾ٤يبٟ،  س٢ّ ٝياٍساٛ ا٣ضاً 
 

 تأهیي ًمذیٌگی هزاتحِ اٍراق عولیاتی هذل
 ٝیالزي، 1992ثبقس. زض ؾبٗ اٙقی٦٢( ٝي يْي اظ ا٤١اؿ ا٣ضاً ٝطاثح٦، ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ١َسي٢ٖي )ثیـ

اٙقی٦٢ يب ثبظذطيس   ثرف ذه٤ني زض اٍشهبز ٝبٙعي ٤١في ا٣ضاً ث٨بزاض ٢ٝشكط ّطز ٦ّ ٝجش٢ي ثط ثیـ
٧بي  ٧ب ٣ ث٢ٖب٥ ٧بي ز٣ٙز، ؾبظٝبٟ زاضايي ىط٣ذش٦ قس٥ اؾز. زض اي٠ ض٣ـ، ٝؤؾؿ٦ ١بقط ا٣ضاً، زاضايي

زاض  ن٤ضر ١ؿی٦ ٝسر ز٧س، ؾذؽ ثب ٍیٞشي ثبالسط ٣ ث٦ ن٤ضر ١َس ذطيس٥ ٣ د٤ٙف ضا ٝي اٍشهبزي ضا ث٦
٢ّس.  ٧بي ٝقی٠ زضيبىز ٝي  ٝجبٙل ٣ ؾطضؾیس ٧ب اؾ٢بز ٝبٙي ثب ىط٣قس ٣ زض َٝبث٘، اظ آٟ ٧ب ٝي ث٦ ذ٤ز آٟ
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س٤ا١س ٢ٝشؾط ثٞب١س ٣ ؾطضؾیس ٝجٚل اؾٞي اؾ٢بز ضا اظ ذطيساضاٟ زضيبىز ٢ّس، ٧ٞچ٢ی٠  ٝؤؾؿ٦ ١بقط ٝي
 (.1392)دبؾجبٟ ٣ اؾٞبفیٚي،  ٧ب ضا ثيط٣قس )س٢عي٘ ٢ّس( س٤ا١س زض ثبظاض ثب٤١ي آٟ ٝي

٢ّس ٦ّ  ٧ب، اي٠ اْٝبٟ ضا ىطا٧ٜ ٝي طيس زاضايي٣خ٤ز اي٠ ٍجی٘ ٝؤؾؿبر ٝبٙي ٣ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ثبظذ
ا١س، ثش٤ا٢١س اظ عطيٌ  ٧بي اٍشهبزي ٦ّ ثب ّٞج٤ز ١َسي٢ٖي ٤ٝاخ٦ قس٥ ٧ب ٣ ث٢ٖب٥ اظ يِ عطه ز٣ٙز

٧بي ذ٤ز ث٦ ١َسي٢ٖي ٤ٝضز ١ؾط زؾز يبث٢س ٣ اظ عطه زيٖط،  ىط٣ـ ١َسي ٣ ثبظذطيس ١ؿی٦ زاضايي
ٝبظاز، اظ عطيٌ ذطيس ٣ ىط٣ـ اي٠ ا٣ضاً ث٦ ؾ٤ز ٝقی٢ي  ٧ب نبحجبٟ ٣خ٥٤ ٝؤؾؿبر ٝبٙي ٣ ث٦ سجـ آٟ

اٙقی٦٢، ٝح٘  ثطؾ٢س. اٙجش٦ زض ثحث ٣ ثطضؾي ى٨َي اي٠ ا٣ضاً ثبيس ٕيز چ٢ی٠ ٝقبٝالسي ٝجش٢ي ثط ثیـ
ٝیٚیبضز ضيبٗ ١َسي٢ٖي  100اقْبٗ اؾز. ثطاي ٝثبٗ، ىطو ٢ّیس ٦ّ يِ قطّز ٤٧ادیٞبيي ١یبظ٢ٝس 

. ٣اؾظ اظ عطيٌ ا١شكبض ا٣ضاً ٝطاثح٦، ٢ّس يِ ٝؤؾؿ٦ ٣اؾظ ٝياؾز. اي٠ قطّز اٍساٛ ث٦ سأؾیؽ 
 ٢ّس قطّز ٤٧ادیٞبيي ضا ذطيساضي ٝي٧بي  ٝیٚیبضز ضيبٗ اظ ٝطزٛ خٞـ ّطز٥ ٣ يْي اظ زاضايي 100

(، ؾذؽ ٧ٞبٟ ٢ّس ٝیٚیبضز ضيبٗ ذطيساضي ٝي 100يْي اظ ٤٧ادیٞب٧بي قطّز ضا ث٦ اضظـ ،)ثطاي ٝثبٗ
ىط٣قس ٣  ؾب٦ٙ ث٦ قطّز ٤٧ادیٞبيي ٝين٤ضر ١ؿی٦ يِ  یبضز ضيبٗ ث٦ٝیٚ 120زاضايي ضا ث٦ ٍیٞز 

ٝی٠ أآٟ ٝجٚل ضا زض ؾطضؾیس اظ عطيٌ قطّز س٦ّ  ز(ق٤ )قطط ٝي ق٤ز قطّز ٤٧ادیٞبيي ٝشق٨س ٝي
 .(1389 ،٤ٝؾ٤يبٟ) ؾطٝبي٦ ث٦ نبحجبٟ ا٣ضاً ثذطزاظز

 

ّا ّوزاُ تا اعطای اختیار اس طزیك  هذل عولیاتی اٍراق هزاتحِ تأهیي ًمذیٌگی تاًه

 اهالن تولیىی 
ٝسٗ اضائ٦ قس٥ زض ثؿیبضي اظ خ٨بر قجی٦ ث٦ ٝسٗ فٞٚیبسي ٍج٘ )ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ١َسي٢ٖي( 

ثسي٠ ٝق٢ي ٦ّ  ،خبي اٙعاٛ ثطاي ثبظذطيس زاضايي اؾز س٨٢ب سيب٣ر آٟ ايدبز حٌ اذشیبض ث٦ ،ثبقسٝي
اذشیبض ىط٣ـ ٣ ٣إصاضي حٌ اذشیبض ذطيس، خبيٖعي٠ اٙعاٛ قطط ىط٣ـ ز٣ثبض٥ ث٦ ىط٣ق٢س٥ قس٥ اؾز. 

 دطزاظيٜ. زض اي٠ ثرف ث٦ اضائ٦ ا٤ٖٙي اؾشيبز٥ اظ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ٝي
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 اٝالُ سٞٚیْي٧ب ٧ٞطا٥ ثب افغبي اذشیبض اظ عطيٌ  ٝسٗ فٞٚیبسي ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ١َسي٢ٖي ثب١ِ :1ًوَدار 

                                                                 
  

     
    

           
 

 
 ٦دبي يزاضاي ٝطاثح٦ ىط٣ـ عطح ثب١ِ ، 1دؽ اظ ّكو ٍیٞز زاضايي )اٝالُ( اظ عطيٌ ث٤ضؼ ّبال -1

 بةا١شر بيسَبض طز٥،ّ ٦ٝطاخق ٝقشجطي اٝی٠ ث٦ ٝطث٤ع٦، اٝیس١ب٦ٝ ب س٢ؾیٜث ٣ طز٥ّ بييق٢بؾ ضا
. ثب١ي ثب سأؾیؽ ٝؤؾؿ٦ ٣اؾظ، دیك٨٢بز ز٧س ٝي ضا عطح اخطاي ثطاي ٢ٝبؾت( ١بقط) ظ٣اؾ ٦ٝؤؾؿ

 زاضز. ؾب٦ٙ )ثطاي ٝثبٗ( زاضايي ذبل ث٦ ٍیٞز ٝكرم ضا افالٛ ٝيذ٤ز ٝج٢ي ثط ىط٣ـ ١ؿی٦ ز٣ 
اٝی٠ ٤ٝضز سأيیس ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا٣ضاً ث٨بزاض، ١ؾبضر عطح ضا اظ ا٣  ٣٦اؾظ ثب ا١شربة ٝؤؾؿ -2

 ٝغبٙق٦ ثب اٝی٠ ٝؤؾؿ٦ ٢ّس. ي عطح ٤ٝاىَز ٝياٝی٠ ثب ١ؾبضر اظ اثشسا سب ا١ش٨ب ٦ذ٤ا٧س ٣ ٝؤؾؿ ٝي
 ٝغبثٌ ٣خـ٥٤ ّبضٕیطي ث٦ زض ،١بقط ٢ّشطٗ ٣ ١ؾبضر ثط ٝج٢ي ذ٤ز ٤ٝاىَز ثب١ي ٧ٞب٢٧ٖي ثب ٣ اٝیس١ب٦ٝ
 .زاضز ٝي افالٛ ضا ا٣ضاً زاض١سٕبٟ ح٤ًَ اظ زىبؿ ٣ ثب١ي اظ زاضايي ٝطاثح٦ ذطيس ٦ ثطاياٝیس١بٝ

 ي ّطز٥،ثطضؾ ضا يزاضاي ٝطاثح٦ ذطيس عطح اٝیس١ب٦ٝ فٞٚیبسي ثط١ب٦ٝ خعئیبر( ١بقط) ٣اؾظ ٝؤؾؿ٦ -3
 ٝؤؾؿ٦ زض اذشیبض سيث٢ ٦ضسج ثطاي ضا ٦یس١بٝاٝ ٣ ٢ّس ٝي افالٛ ضا عطح اخطاي ثطاي ذ٤ز ٤ٝاىَز

 عطح ٣ ثب١ي ٦، افشجبضاٝیس١بٝ ثطضؾي ثب افشجبض، ث٢سي ضسج٦ ٝؤؾؿ٦ ٣ ز٧س ٝي ٍطاض ٝقشجط ث٢سي ضسج٦
 .٢ّس ٝي سقیی٠ ضا ا٣ضاً ٝطاثح٦ ِضيؿ ٝیعاٟ آٟ ثط اؾبؼ ٣ ٢ّس ٝي ثطآ٣ضز ضا زاضايي ٝطاثح٦ ذطيس

                                                           
سبضيد ز١یبي اٍشهبز، ) ٍطاض زاضز اسحبزي٦ ٝكب٣ضاٟ اٝال٣ُ  ث٤ضؼ ّبالا٤٢ّٟ زض زؾش٤ض ّبض  ٍبث٘ شّط اؾز عطاحي اي٠ قبذم ٧ٜ 1

س٤ا١س ثبظاض ٝؿ٠ْ ضا قيبه  ٝقطىي ٣ عطاحي قبذم ٝؿ٠ْ ث٦ ِّٞ ؾبٝب٦١ ٝقبٝالر اسحبزي٦ اٝالُ، ٝي(. 07/09/1395 ح:چب
ٝؿ٠ْ ظيطا  .ز٧س ٧بي زضؾشي اظ ض١٣س ىقٚي ٣ آي٢س٥ ثبظاض ٝؿ٠ْ اضائ٦  ٧ب ٣ ؾی٢ٖبٗ ٕصاضاٟ ٧ٜ فالٝز ٣ ؾطٝبي٢ّ٦س ٣ ث٦ ٝطزٛ 

س٤ا١س قبذم  ٕصاضي ٝي دصيط ١یؿز، اٝب ث٤ضؼ ّبال زض ح٤ظ٥ ٍیٞز يِ ّبالي میط٠ٖٞ٧ ث٤ز٥ ٣ اضائ٦ آٟ زض ث٤ضؼ ّبال اْٝبٟ
 ش٤ؾظ ٍیٞز ٝؿ٠ْ زض ١َبط ٝرشٚو ق٨ط ثطاي ٝطزٛ قيبه ٣ ض٣ق٠ ق٤زاي ٣ ق٨طي ثطاي ٝؿ٠ْ سقیی٠ ٢ّس سب ٝ ٍیٞز ٢ٝغ٦َ

 ٕصاضي اثعاض٧بي ٝبٙي ٤١ي٠ ٝطث٤ط ث٦ ثبظاض ٝؿ٠ْ، ِّٞ قبيب١ي ١ٞبيس.  ٣ اظ عطىي ثطاي ٍیٞز

 تاًه

 گذاراىسزهایِ

 تٌذیسسِ رتثِهؤ سسِ اهیيهؤ

 ًاضز

6 

1 
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3 

5 

4 ( ٣7-1) 
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٣اؾظ ثقس اظ ّؿت ٝد٤ظ اظ ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ ٣ ا٣ضاً ث٨بزاض، اٍساٛ ث٦ ا١شكبض ا٣ضاً ٝطاثح٦ ث٦ اضظـ  -4
 ٧ب ضا ث٦ ٍیٞز س٢عيٚي اظ عطيٌ ٢ّس، ؾذؽ آٟ ٝي )اٝالُ سٞٚیْي( زاضايي ىقٚياؾٞي ٝقبزٗ ٍیٞز 

 ٢ّس. قطّز سأٝی٠ ؾطٝبي٦ ث٦ ٝطزٛ ٣إصاض ٝي

 .٢ّس ٝي آ٣ضي خٞـ ضا ٝبٙي ٕصاضاٟ ؾطٝبي٦ ٣خ٥٤ ؾطٝبي٦، سأٝی٠ قطّز ضا٥ اظ ١بقط -5
٣  ٢ّس ٝي ذطيس دیف ،ثب١ي اظ ضا ١ؾط ٤ٝضز زاضايي ٣خ٥٤، دطزاذز ثب اٝی٠ ٝؤؾؿ٦ ١ؾط ظيط ١بقط -6

 ز٧س.  آ٣ضي قس٥ ضا ث٦ ثب١ِ ٝي ١َسي٢ٖي خٞـ
 س٤ا١س اٍساٛ ث٦ ٤ٝاضز ظيط ١ٞبيس: ٝي اٝی٠ ٝؤؾؿ٦ ظيط١ؾط ٝطاثح٦، ؾطضؾیس زض ١بقط -7
ث٦  س٤ا٢١س ثب ٝطاخق٦ ٦ّ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ٍهس سهطه زاضايي ضا زض ؾطضؾیس زاقش٦ ثبق٢س، ٝي زض ن٤ضسي -(7-1

 ١بقط ١ؿجز ث٦ سٞٚیِ ِٝٚ اٍساٛ ١ٞبي٢س.
 ٣اؾظ٦ّ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً اذشیبض ىط٣ـ زاقش٦ ثبق٢س، زض ن٤ضر ّب٧ف ٍیٞز زاضايي،  زض ن٤ضسي -(7-2

 ىط٣ذش٦،ث٦ ثب١ِ  س١َ ن٤ضر ث٢ٝ٦غجٌ ثط حٌ اذشیبض ىط٣ـ  ضا يزاضاي اٝی٠، ٝؤؾؿ٦ ١ؾط ظيط( ١بقط)
 ٕیطز.  ز٧س ٣ اٝالُ زض سهطه ثب١ِ ٍطاض ٝي ٣ ث٦ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ٝي ضا زضيبىز آٟ زٍیٞ

 ظيط( ١بقط) ٣اؾظ٦ّ ثب١ِ حٌ ذطيس زاقش٦ ثبقس، زض ن٤ضر اىعايف ٍیٞز زاضايي،  زض ن٤ضسي -(7-3
ثطاي ثب١ِ ٝدسزاً ثبظذطيس  ١َس ن٤ضر ث٢ٝ٦غجٌ ثط حٌ اذشیبض ذطيس  ضا يزاضاي ی٠،اٝ ٝؤؾؿ٦ ١ؾط

  ٕیطز. ز٧س ٣ اٝالُ زض سهطه ثب١ِ ٍطاض ٝي ٣ ث٦ زاض١سٕبٟ ا٣ضًا ٝي ٢ّس ٝي ضا زضيبىز آٟ زٍیٞ ،٤ٞ١ز٥

 

 تجشیِ ٍ تحلیل الگَی پیطٌْاد ضذُ
 ٦ّ ٍبثٚیزي اؾز ٧بي ع٤ضّٚي زاضايي ث٦ع٤ض ٦ّ ٕيش٦ قس ث٢بثط سقبضيو، ٢ٝؾ٤ض اظ زاضايي ؾٞي  ٧ٞبٟ

 ٧ب ١یع ٣خ٤ز ١ساضز ثطاي ٝقب٦ٚٝ آٟ اي ٦زٙی٘ ١ج٤ز سَبضب، ثبظاض ثب٤١ي ٧ب اظ زؾز ضىش٦ ٣ ث٦ ١َسق١٤سٕي آٟ
 ٢٢ّس. ٣ يب ٢ٝيقشي ثطاي زاض١س٥ آٟ ايدبز ١ٞي

٦ّ ىسضاٗ ضظض٣ آٝطيْب ٣ ثب١ِ ٝطّعي ا١ٖٚیؽ اظ آٟ ث٨ط٥  اي زض قی٥٤، 2008زض ثحطاٟ ٝبٙي ؾبٗ 
 (ز٣ٙشي ا٣ضاً ف٤ٞٝبً) ٧بي ؾٞي زاضايي ٧ب اٍساٛ ث٦ ذطيس ثب١ِ ٝطّعي ثب اىعايف افشجبض ثب١ِ ،ا١س خؿش٦

  . اي٤ٞ١٠ز (٧بي ثی٦ٞ ٧بي ثبظ١كؿشٖي ٣ قطّز ٝب٢١س ن٢س٣ً)٧ب ٣ ٝؤؾؿبر میطثب١ْي  زض اذشیبض ثب١ِ
ٌ اىششبح حؿبة ثطاي زاض١سٕبٟ ذه٤ني ياظ عط ،ز٧س ثط آ٦ْ١ دبي٦ د٤ٙي ضا اىعايف ٝي فال٥٣ّبض 

َیٌ ٨ٜٝ آٟ اؾز . اٝب زض ا٤ٖٙي شّط قس٥ زض اي٠ سحق٤ز ا٣ضاً ٤ٝخت ضقس ٧ٞعٝبٟ ١َسي٢ٖي ١یع ٝي
س٤اٟ ثب اؾشيبز٥ اظ اي٠ اثعاض، اظ يِ زاضايي ٦ّ زض حبٗ اىعايف ٧عي٦٢ ٣ ّب٧ف ؾ٤زز٧ي اؾز،  ٦ّ ٝي
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زضآٝس ٣ ٢ٝيقز ّؿت ٤ٞ١ز. ثب اضائ٦ ا٤ٖٙي دیك٨٢بزي، ٢ٝبىـ حبن٘ اظ اٝالُ سٞٚیْي ٤ٝضز س٤خ٦ ٍطاض 
 زاض١س.  ٧ب اثط ٝثجز ٕیطز ٣ قسيساً زض ٧عي٦٢ سد٨یع ٢ٝبثـ ثطاي ثب١ِ ٝي

س٤ا٢١س ثبظز٥ ثبثز ثس٣ٟ ضيؿِ  ٕصاضاٟ( ثب ذطيس اي٠ ا٣ضاً، ٝي ٧ٞچ٢ی٠ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً )ؾطٝبي٦
١ٞبي٢س ٣ ٝرشبض١س زض ن٤ضر ّب٧ف اضظـ زاضايي )ؾبذشٞبٟ( آٟ ضا ث٦ ثب١ِ ثيط٣ق٢س ٣ حشي زض  ّؿت 

 ٢ٝس ق١٤س. ( ث٨ط٥ن٤ضر اىعايف ٍیٞز فال٥٣ ثط ثبظز٥ ثبثز، اظ ٢ٝبىـ اىعايف ٍیٞز )٧ط چ٢س ا١سُ
 اٙجش٦ حبالر اي٠ زض. اؾز قس٥ ١ؾطٕطىش٦ زض حبٙز ؾ٦ ٝطاثح٦ سطّیجي ا٣ضاً زض اي٠ سحَیٌ ثطاي

 ثبظز٥ ١طخ اظ ثبظز٥ ١طخ اي٠ اؾز ٦ّ ٝحبؾج٦ ٍبث٘ ا٣ضاً اي٠ زاض١سٕبٟ ثطاي سقیی٢ي ٍبث٘ ثبظز٥ ١طخ
 ،(ذطيساضاٟ ثطاي) ٢٢ّس ٝي افٞبٗ اٝالُ ٣ ا٤ٝاٗ ٦١٤ٕ اي٠ ض٣ي ثط ٧ب ثب١ِ ٝق٤ٞٗ ض٣ـ ث٦ ٦ّ ٧بيي ٝعايس٥
ظيطا ٣خ٤ز حشي يِ زضنس ١طخ ؾ٤ز ثبالسط ث٦ ىط٣ـ ٧ط چ٦ ؾطيقشط اي٠  اؾز، سط خصاة ٣ ثیكشط
ش٢٧یز ثطاي ٝطزٛ ايدبز ١ٞبيس. ٧ٞچ٢ی٠ ثب فطض٦ اي٠ ا٣ضاً ٣ ىط٣ـ آٟ، اي٠  ٧ب ِّٞ ٝي زاضايي

ثبض٥ اٝالُ  ١ر٤ا٧س قس، ظيطا ىط٣ـ يِ ثبض٥ ثبظاض ٝؿ٠ْ زچبض فطض٦ ثیف اظ حس ٣ ي٦ِّ  ق٤ز ٝي
٧ب ذ٤ا٧س قس ٣ ثبظاض ٝؿ٠ْ ضا ٧ط چ٦ ثیكشط ثب  ٢ٝدط ث٦ سسا٣ٛ ض٤ّز ٣ ايدبز حجبة ٢ٝيي زض ٍیٞز

٧بي حیبسي ٣ دطاقشنبٗ ّك٤ض  ٕصاضي ٢ٝيي ٤ٝاخ٦ ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز )ثرف ٝؿ٠ْ يْي اظ ثرف ؾطٝبي٦
٧بي  ض قج٦ْ ثب١ْي ٣خ٤ز زاض١س )ٝب٢١س ؾذطز٧٥ب ز ثبقس(. اظ ؾ٤يي زض ثطذي ٤ٝاضز ٤١في اظ ؾذطز٥ ٝي

١ٞبي٢س ٣ اي٠ زض ضاؾشبي  زٙی٘ ٝب٧یز ٣ ا٧ٞیز آٟ، ١طخ ؾ٤ز ثبالسطي دطزاذز ٝي ثب١ِ ٝؿ٠ْ( ٦ّ ث٦
 ق٤ز.  س٤ؾق٦ ثرف ذبني اظ اٍشهبز زض ١ؾط ٕطىش٦ ٝي

 

 هزاتحِ  اٍراق ریسه هذیزیت
٢ٝبىـ چ٢س خب١ج٦ ثطاي سٞبٛ  ثط اؾبؼز١جبٗ اضائ٦ ا٤ٖٙيي  سحَیٌ ث٦ ع٤ض ٦ّ شّط قس اي٠ ٧ٞبٟ

٧ب )اٝالُ سٞٚیْي( ضا  ٧بي ؾٞي ثب١ِ اي ٦ّ ثركي اظ زاضايي ٦١٤ٕ ثبقس، ث٦ ١يقبٟ آٟ ٝي شي
آٗ ثطاي زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ضا زض ١ؾط زاقش٦ ٣ اظ ىط٣ـ  ؾبظ ٤ٞ١ز٥ ٣ اظ عطه زيٖط ثبظز٧ي ايس٥ ٢ٝيقز

ا٣ضاً ٝطاثح٦  زض ؾطضؾیس١ٞبيس. اٝب ٤ٕٚیطي ٝيٕؿشطز٥ اٝالُ ٣ ايدبز ض٤ّز ٍیٞشي زض ثبظاض ٝؿ٠ْ خ
. إط ٍیٞز اٝالُ ض١٣س ١ع٣ٙي ث٦ ذ٤ز سزاقش٦ ثبق ظيبزي ب٤١ٟؾ ٠ِْٞٝٚٝ اؾز ٍیٞز  ٢ٝشكط٥

 ث٦ ٧ٞطا٥ زاقش٦ ثبقس.  ثطاي زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ييضيؿِ ثبالس٤ا١س  ثٖیطز، اي٠ ٤ٝض٤ؿ ٝي
١ٖطيؿز. حبٙشي ٦ّ زاض١س٥ ا٣ضاً زض ؾطضؾیس، س٤اٟ ث٦ ز٣ ن٤ضر ث٦ ؾطضؾیس ا٣ضاً  ث٢بثطاي٠ ٝي

ؾبذشٞبٟ زض ؾطضؾیس،  «ٝبْٙیز»ٙشي ٦ّ ثب اضائ٦ اثعاض٧بي ٝكش٦َ ٝبِٙ ٨١بيي ؾبذشٞبٟ ث٤ز٥ ٣ يب حب
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٢ٝس ق٤ز. ىط٣و انٚي  ٍطاض ٕیطز ٣ زاض١س٥ ا٣ضاً س٨٢ب اظ ثبظز٧ي ٢ٝبؾت ا٣ضاً ث٨ط٥ «ثب١ِ»زض اذشیبض 
 اي٠ سحَیٌ ث٦ قطح ظيط اؾز:

ض حس٣ز ز 1396زض ؾبٗ  «اٙو»ق٤ز ٍیٞز ٧ط ٝشط ٝطثـ يْي اظ ٣احس٧بي سٞٚیْي ثب١ِ  ىطو -1
س٤ا١س ثب ا١شكبض  ّكو ٍیٞز اظ عطيٌ ث٤ضؼ ّبال(. ثب١ِ اٙو ٝي ثط اؾبؼٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ثبقس ) 10

٣ س٢عي٘ اضظـ زاضايي ثطاي ز٣ ؾبٗ، ثبثز ٧ط  1398ا٣ضاً ٝطاثح٦ ثطاي سح٤ي٘ اٝالُ زض ؾبٗ 
آ٣ضي ١ٞبيس )١طخ س٢عي٘ زض حس٣ز  ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ١َسي٢ٖي خٞـ 3/7ٝح٘ ا١شكبض ا٣ضاً،  ٝشط ٝطثـ اظ

 زضنس ؾبال٦١ زض ١ؾط ٕطىش٦ قس٥ اؾز(. 17
 ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ٍیٞز ٝؿ٠ْ ثبثز ٧ط ٝشط ٝطثـ، 10ز٧س زض س٨طاٟ ث٦ اظاي ٧ط  ١كبٟ ٝي 1ٝحبؾجبر -2

 زضنسي 7اذص ١ٞبيس ٣ ثب ىطو اىعايف زضآٝس ٧عاض س٤ٝبٟ  38اي ٝب٧یب٦١  س٤ا١س زضآٝس اخبض٥ ثب١ِ ٝي
و ثبثز  ٛ، ثب١ِ ٙا  ٧عاض س٤ٝبٟ 940اي )ثطاي ز٣ ؾبٗ(،  ٝب٥، زضآٝس اخبض٥ ١24بقي اظ اخبض٥ ث٨ب زض ؾبٗ ز٣

 ١ٞبيس. حبن٘ ٝي
٦  زض ض٠ٞ ىطو ٝي -3  زضنس 5ق٤ز ثب ٣خ٤ز سسا٣ٛ ض٤ّز حبّٜ ثط ثبظاض ٝؿ٠ْ، ٍیٞز ٧ط ٝشط ٝطثـ ٧ط ؾٙب

ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ  11بٗ ز٣ٛ، زض حس٣ز يبثس. ثب اي٠ ىطو ٍیٞز ٧ط ٝشط ٝطثـ زض ا١ش٨بي ؾ اىعايف ٝي
 ذ٤ا٧س ث٤ز )زض اٍشهبز ايطاٟ عي ؾي ؾبٗ اذیط ث٦ خع ؾ٦ ؾبٗ، ٤ٞ٧اض٥ ض١٣س ٍیٞز ٝؿ٠ْ اىعايكي

٧ب يِ خ٨ف ثعضٓ زض  ث٤ز٥ اؾز. آٟ ٧ٜ زض قطايغي اي٠ اٝط ضخ زاز٥ اؾز ٦ّ ؾبٗ ٝب ٍج٘ آٟ
 (.٣1392  ٧1387بي  یٞز ٝؿ٠ْ ضخ زاز٥ اؾز، ٝب٢١س ؾبٍٗ

دصيط اؾز )حبٙز ؾ٤ٛ ا٤ٖٙي دیك٨٢بزي سحَیٌ(. ٍبث٘ شّط اؾز  ثب اي٠ ىط٣و حبالر ظيط اْٝبٟ
٧ب ٣ ٢ٝبىـ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً زض اي٠ ثرف ثب اؾشيبز٥ اظ ض٣ـ ١طخ ثبظز٧ي  ٧عي٦٢ سد٨یع ٢ٝبثـ ثطاي ثب١ِ

 . اض اّؿ٘ ٝحبؾج٦ قس٥ اؾزاىع ظ ١طٛزاذٚي ٣ ثب اؾشيبز٥ ا

 

 دارًذُ اٍراق در سزرسیذ توایل تِ فزٍش دارایی دارد. حالت اٍل:
زض اي٠ حبٙز زض ؾطضؾیس ٢ٝغجٌ ثب ٍطاضزاز ٝطاثح٦، زاض١س٥ ا٣ضاً ٝبِٙ زاضايي )اٝالُ سٞٚیْي( 

 ٣خ٥٤ث٦ ١ٞبي٢سٕي اظ ٣ي، ( ١بقط) ٣اؾظق٤ز، ٣ٙي ٍهس ىط٣ـ زاضايي ضا زض ثبظاض زاضز. ث٢بثطاي٠  ٝي
٢ّیٜ ٦ّ زض ٧ط  )ىطو  اؾز ٝطاثح٦ آٟ ٍیٞز اظ ثبالسط ٝق٤ٞٗ ع٤ض ث٦ ٦ّ ضا زاضايي ىط٣ـ اظ حبن٘
 سأٝی٠ قطّز يب ثب١ِ ضا٥ اظ ،ا٤ّٙب٦ٙ حٌ ّؿط اظ دؽ زضنس ثط ٍیٞز ٝؿ٠ْ اىع٣ز٥ ق٤ز(، 5ؾبٗ 

 . دطزاظز ٝي زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ٦ث ؾطٝبي٦
                                                           

 قبذم ٍیٞز اخبض٥ زض ق٨ط س٨طاٟ، ا١شكبض ٝطّع آٝبض ايطاٟ ثط اؾبؼ 1
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زضنس  3/41زض حس٣ز زض اي٠ حبٙز، ثب ىطو ضقس ٍیٞز ز٣ ؾب٦ٙ، ثبظز٧ي  تاسدّی دارًذُ اٍراق:
 ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ٍیٞز ٧ط ٝشط ٝطثـ ٝؿ٠ْ(. ٣3/7  11اٙشيب٣ر  ث٦ذ٤ا٧س ث٤ز )ٝب

ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ عي ز٣ ؾبٗ،  94/0اي  ثب ّؿت زضآٝس اخبض٥ ّشیٌِ تأهیي هالی تزای تاًه:
 زضنس ثطاي ز٣ ؾبٗ ذ٤ا٧س ث٤ز.  ٧5/20عي٦٢ سٞبٛ قس٥ د٤ٗ ثطاي ثب١ِ اٙو، س٨٢ب 

 

 دارًذُ اٍراق در سزرسیذ توایل تِ حفظ دارایی دارد. حالت دٍم:
ث٦  ن٤ضر ىیعيْي زض ؾطضؾیس ٢ٝغجٌ ثب ٍطاضزاز ٝطاثح٦ زاض١س٥ ا٣ضاً، ٝبِٙ زاضايي ث٤ز٥ ٣ زاضايي ضا ث٦

 ز٧س ٣ ا٣ ١یع ٍهس ىط٣ـ زاضايي ضا ١ساضز.  سح٤ي٘ ٝي «ِٝٚ»زاض١سٕبٟ ا٣ضاً 
زض اي٠ حبٙز، ثب ىطو ضقس ٍیٞز ز٣ ؾب٦ٙ زاضايي، ثبظز٧ي ثطاي زاض١سٕبٟ  تاسدّی دارًذُ اٍراق:

شيب٣ر  ث٦زضنس ذ٤ا٧س ث٤ز )ٝب 6/31ً زض حس٣ز ا٣ضا  ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ٍیٞز ٧ط ٝشط ٝطثـ ٝؿ٠ْ(. ٣3/7  10ٙا
بٗ، ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ عي ز٣ ؾ 94/0اي  ثب ّؿت زضآٝس اخبض٥ ّشیٌِ تأهیي هالی تزای تاًه:
 زضنس ثطاي ز٣ ؾبٗ ذ٤ا٧س ث٤ز.  ٧5/20عي٦٢ سٞبٛ قس٥ ثطاي ثب١ِ اٙو، س٨٢ب 

 

 استفادُ اس اتشار اختیار در سزرسیذ حالت سَم:
٢ّیٜ. اذشیبض ٝقب٦ٚٝ، ٍطاضزازي اؾز ٦ّ ث٦  اؾشيبز٥ ٝي «اذشیبض»زض ا٤ٖٙي ؾ٤ٛ اظ اثعاض ٝكش٦َ 

ذطيساض آٟ، اذشیبض )٣ ٦١ اخجبض( ذطيس يب ىط٣ـ يِ زاضايي ٝقی٠ ضا زض ٍیٞز سقیی٠ قس٥ سب )يب ضاؼ( 
٢ّس. اظ ؾ٤ي زيٖط ىط٣ق٢س٥ اذشیبض ٝقب٦ٚٝ اخجبض زاضز ٦ّ سب دیف اظ  يِ ظٝبٟ ٝكرم افغب ٝي

طيساض سٞبي٘ ث٦ اخطاي ٍطاضزاز زاقز، ٝيبز ٍطاضزاز ضا اخطا ّطز٥ ٣ ا١َضبي ٨ٝٚز آٟ، ٧ط ظٝبٟ ٦ّ ذ
زاضايي ٝقی٠ قس٥ ضا زض ٍیٞز سقیی٠ قس٥ ٝقب٦ٚٝ ٢ّس. ا٣ضاً اذشیبض ٝقب٦ٚٝ اظ ١ؾط ٤١ؿ ٍطاضزاز ثط ز٣ ٤١ؿ 

 ا١س.  سقطيو قس٥ ٣2 اذشیبض ىط٣ـ 1ّٚي اذشیبض ذطيس
ز٧س ٦ّ زض ن٤ضر سٞبي٘ ثش٤ا١س  حٌ ضا ٝياذشیبض ذطيس ث٦ زاض١س٥ اي٠  لزارداد اختیار خزیذ:

 زاضايي دبي٦ ضا ٦ّ زض ٣اٍـ ٧ٞبٟ ٤ٝضز ٝقب٦ٚٝ اؾز، زضؾطضؾیس اظ عطه زيٖط عٚت ٢ّس.
ز٧س ٦ّ زض ن٤ضر سٞبي٘ ثش٤ا١س  اذشیبض ىط٣ـ ث٦ زاض١س٥ اي٠ حٌ ضا ٝي لزارداد اختیار فزٍش:

 زاضايي دبي٦ ضا زض ؾطضؾیس ث٦ عطه زيٖط فطض٦ ٢ّس.

                                                           
1 Call 
2 Put 
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 1ٍیٞز افٞبٗ ،س٤ا١س زاضايي دبي٦ ضا ذطيساضي ٢ّس ٣ يب ثيط٣قس ٦ زاض١س٥ اذشیبض ٝقب٦ٚٝ ٝيٍیٞشي ضا ّ
 2ٍیٞز اذشیبض ٝقب٦ٚٝ ،ق٤ز ٣ ٍیٞشي ضا ٦ّ ث٦ اظاي ذطيس يب ىط٣ـ اذشیبض ٝقب٦ٚٝ دطزاذز يب زضيبىز ٝي

٣ ث٦  ١3َضبءس٤ا١س افٞبٗ ق٤ز، سبضيد ا ٤ٕي٢س. ٧ٞچ٢ی٠ ث٦ آذطي٠ ض٣ظي ٦ّ يِ اذشیبض ٝقب٦ٚٝ ٝي ٝي
٧بيي  ٤ٕي٢س. اذشیبض ٝقب٦ٚٝ ق٤ز، افشجبض يب ٣ثی٦َ ٝي ف٤٢اٟ ٣خ٦ اٙشعاٛ اظ عطه َٝبث٘ اذص ٝي ٝجٚني ٦ّ ث٦

٣ اذشیبض  ٦ّ4 زض ع٤ٗ ٝسر اذشیبض ٝقب٦ٚٝ ٧ط ٙحؾ٦ ٍبث٘ افٞبٗ اؾز ضا اذشیبض ٝقبٝالر آٝطيْبيي
٣ ث٦ اذشیبض  5بض ٝقبٝالر اض٣دبيياذشی ،٧بيي ٦ّ نطىبً زض ظٝبٟ ؾطضؾیس ٍبث٘ افٞبٗ ثبقس ٝقب٦ٚٝ
٧ب ٧ٜ زض  ٤ٕي٢س. اذشیبض ٝقب٦ٚٝ ٝي 6اي ٦ّ ظٝبٟ اخطاي آٟ ٝحس٣ز اؾز، اذشیبض ٝقب٦ٚٝ آسال١شیْي ٝقب٦ٚٝ

ق١٤س. زض ٝقبٝالر اذشیبض، ذطيساض نطىبً  ٝقب٦ٚٝ ٝي 7ثبظاض٧بي ث٤ضؾي ٣ ٧ٜ زض ثبظاض٧بي ذبضج اظ ث٤ضؼ
ز٧س. زض ٣اٍـ ظيبٟ ٝحس٣ز ث٦ ٝجٚل  ف٤٢اٟ ظيبٟ اظ زؾز ٝي ش٦، ث٦ٝجٚني ضا ٦ّ ثبثز ٍیٞز اذشیبض دطزاذ

٦ّ ؾ٤ز سبثـ سنییطار ٍیٞز زاضايي دبي٦ زض ثبظاض اؾز. ؾ٤ز ىط٣ق٢س٥ ١یع  حٌ اذشیبض اؾز، زض حبٙي
ٝحس٣ز ث٦ ٝجٚني اؾز ٦ّ ثبثز اٝشیبظ زضيبىز ّطز٥ ٣ ظيبٟ ا٣ سبثـ سنییطار ٍیٞز زاضايي دبي٦ زض ثبظاض 

٧ٞیز زاضز؛ اي٦ْ٢ ذطيساض اذشیبض زض َٝبث٘ دطزاذز ٍیٞز اذشیبض، ٝغَٚبً ٝبِٙ زاضايي دبي٦ اؾز. آ١چ٦ ا
 آ٣ضز حٌ ا١دبٛ ٝقب٦ٚٝ اؾز. زؾز ٝي ق٤ز، ث٦ْٚ س٨٢ب چیعي ٦ّ ث٦ ١ٞي

س٤اٟ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ضا ث٦ يِ اي زيٖط ١یع ٝي٦١٤ٕ دطزاظيٜ، ظيطا ث٦ زض ازا٦ٝ ث٦ اضائ٦ ضا٥ ح٘ ؾ٤ٛ ٝي
ثب١ِ ِ سجسي٘ ّطز. اي٠ ٨ٜٝ ثب سطّیت ٣إصاضي اذشیبض ذطيس )اظ ؾ٤ي زاض١س٥ ا٣ضاً ث٦ ٣ض٦ٍ ثس٣ٟ ضيؿ

زض ن٤ضر  ٣ سحهی٘ اذشیبض ىط٣ـ )اظ ؾ٤ي ثب١ِ ث٦ زاض١س٥ ا٣ضاًض ن٤ضر اىعايكي ث٤زٟ ٍیٞز ٝؿ٠ْ( ز
 ،ق٤ز. ثطاي ٝثبّٗب٧كي ث٤زٟ ٍیٞز ٝؿ٠ْ(، ثب ٍیٞز ٝشيب٣ر ٣ ظٝبٟ ؾطضؾیس يْؿبٟ حبن٘ ٝي

 9ٝشط ٝطثـ اظ ؾبذشٞبٟ يِ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ّب٧ف يبثس ٣ زض حس٣ز  ٧ط ؾطضؾیس ٍیٞز زضىطو ٢ّیس 
 ثب١ِ ضا ث٦ س٤ٝبٟ 9/9ٍیٞز  ث٦ ىط٣ـ اذشیبض حٌ ا٣ضاً ٝطاثح٦،زاض١ـس٥ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ق٤ز، اٝب 

حٌ  زضنس )ز٣يؿز ٧عاض س٤ٝبٟ( ثطاي اذص 2زاقش٦ ثبقس ٣ ٧ٞچ٢ی٠ ث٦ اظاي ٧ط ز٥ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ، 
٢ّس. زض اي٠ حبٙز ثبظز٧ي ا٣ضاً زض ؾغح ٝقی٢ي حيؼ ذ٤ا٧س قس ٣ زاض١س٥ اذشیبض ىط٣ـ دطزاذز ٝي

ٝیٚی٤ٟ  9/9زض ن٤ضر افٞبٗ حٌ اذشیبض ىط٣ـ زض ؾغح  ،زضنس ث٦ اظاي ز٣ ؾبٗ 28ا٣ضاً ثبظز٧ي 

                                                           
1 Exercise Price 
2 Option Price 
3 Expiration Data 
4 American Option 
5 European Option 
6 Atlantic Option 
7
 Over the Counter (otc) 
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٣ ٧ٞچ٢ی٠  ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ( ٣5/7  9/9اٙشيب٣ر  ث٦ٝشط ٝطثـ ضا ّؿت ذ٤ا٧س ٤ٞ١ز )ٝب س٤ٝبٟ ث٦ اظاي ٧ط
و س٨٢ب  94/0اي  ثب ّؿت زضآٝس اخبض٥ ٗ، ٧عي٦٢ سد٨یع ٢ٝبـث ثطاي ثب١ِ ٙا  زضنس 17ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ عي ز٣ ؾب

ٝشط ٝطثـ اظ ؾبذشٞبٟ يِ  ٧ط ٍیٞز زض ؾطضؾیسثطاي ز٣ ؾبٗ ذ٤ا٧س ث٤ز. ٧ٞچ٢ی٠ ىطو ٢ّیس 
 5/10ٍیٞز  ث٦ بض ذطيساذشی ٌحٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ ق٤ز ٣ ثب١ِ  11ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ اىعايف يبثس ٣ زض حس٣ز 

زضنس )ز٣يؿز  ٧2ٞچ٢ی٠ ث٦ اظاي ٧ط ز٥ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ،  .٦ ثبقسشزاق ٦ح٤اٙ س٥زاض١ اظ ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ
 ٢ّس.٧عاض س٤ٝبٟ( ثطاي اذص حٌ اذشیبض ذطيس دطزاذز ٝي

 اي٠ ض٣يْطز ز٣ ٝعيز ٨ٜٝ ذ٤ا٧س زاقز:  
شيب٣ر  ث١٦هیت زاض١س٥ ا٣ضاً ذ٤ا٧س قس )ٝب زضنس 40ثبظز٧ي ثبثز زض حس٣ز  -1  ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ( ٣1/7  5/10ٙا

س٤اٟ ثطاي ّؿت ثبظز٧ي ّٞشط ث٦ زاض١سٕبٟ، فسز ّٞشطي زض ٣إصاضي حٌ اذشیبض ذطيس  ٦ّ اٙجش٦ ٝي
 (.1/10ف٤٢اٟ ٝثبٗ،  ٧ب زض ١ؾط ٕطىز )ث٦ ثطاي ثب١ِ

ف٤٢اٟ  زض ن٤ضر اىعايكي ث٤زٟ ٍیٞز ٝؿ٠ْ ٣ ؾبذشٞبٟ ثب١ِ اظ ٝعايبي اي٠ اىعايف ٍیٞز )ث٦ -2
شيب٣ر  ٧عاض س٤ٝبٟ ث٦ اظاي ٧ط ٝشط، ٝبث٦ 500ٝثبٗ،   ٝیٚی٤ٟ س٤ٝبٟ(، زض ٢ّبض ّؿت زضآٝس ٣11  5/10ٙا
 ٤ا٧س ضؾیس.  زضنس ذ 18يبثس ٣ ث٦  اي ث٨ط٥ ثطز٥ ٣ ٧عي٦٢ سأٝی٠ ٝبٙي ا٣ٙی٦ ث٦ قسر ّب٧ف ٝي اخبض٥

 

 ضٌاسی الگَآسیة
ؾر٠ ٕعاىي ١یؿز إط ازفب ٢ّیٜ، ثعضٕشطي٠ ١َف ٝثجز ثبظاض اثعاض٧بي ٤١ي٠ ٝبٙي افٜ اظ اذشیبض 

 ٧بي ٤١ؾب١بر ٍیٞشي ٣ انغالحبً ضيؿِ ثبظاض س٤ٙیس٢٢ّسٕبٟ ٣ ّبضآىطي٢ب١يٝقب٦ٚٝ، ثطعطه ؾبذش٠ زمسم٦
اي ٦ّ ٦١٤ٕ شيبز٥ زض چطذ٦ س٤ٙیسقبٟ ٧ؿش٢س، ث٧٦ب ثطاي اؾٞس٥ ذطيساض اي٠ ٨١بز٥ع٤ض ف اؾز ٦ّ ث٦

٧بي ٍیٞشي ضا زض اي٠ ثبظاض٧ب د٤قف زاز٥ ٣ س٤خ٦ ذ٤ز ضا ث٦ سرهم انٚي ذ٤ز ٣ ّبضآىطي٢بٟ ضيؿِ
١ٞبي٢س. ثب اي٠ ٣خ٤ز ١یبظ ٝجطٛ ّبضآىطي٢بٟ ّك٤ض ث٦ چ٢ی٠ ّبض ٝقغ٤ه ٣ ٧بي ّؿت ٝسيطيز ضيؿِ

 ضؾب١ي ١ٞبي٢س.   ٧ب ذسٝز ا١س ث٦ آٟا١س ٣ ١ش٤ا١ؿش٦ قْ٘ ١ٖطىش٦ اثعاض٧بي ٝبٙي، اي٠ اثعاض٧ب ٣ ثبظاض٧ب
اثعاض٧بي ٝبٙي ٤ٝضز اقبض٥ زض اي٠ سحَیٌ، ١یبظ٢ٝس ايدبز ثبظاض٧بي ٝبٙي ّبضا ٣ قيبه ٧ؿش٢س ٦ّ زض 

اي زض ٢ّبض يْسيٖط ث٦ اييبي ١َف ثذطزاظ١س ٦ّ فْٞٚطز ٤ٝضز ا١شؾبض اظ  ٦١٤ٕ آٟ ثبظيٖطاٟ ثبظاض ث٦
س٤خ٨ي ثب  اٙره٤ل ث٤ضؼ ّبال( ىبن٦ٚ ٍبث٘ )فٚيّك٤ض  ٙي ثطآ٣ضز٥ ق٤ز. ثبظاض٧بي ٝبٙياثعاض٧بي ٝب

ِّٞ ٝقطىي ٣ عطاحي قبذم ٝؿ٠ْ ث٦  ،ٕصاضي اٗ زاض١س ٣ زض َٝغـ ىقٚي ٍیٞزيِ ثبظاض آظاز ايس٥
٧ٜ  ٕصاضاٟ س٤ا١س ثبظاض ٝؿ٠ْ ضا قيبه ّطز٥ ٣ ث٦ ٝطزٛ ٣ ؾطٝبي٦ اسحبزي٦ اٝالُ، ٝيؾبٝب٦١ ٝقبٝالر 

ثؿشط٧بي الظٛ ثطاي عطاحي اظ ؾ٤يي  .ز٧س زضؾشي اظ ض١٣س ىقٚي ٣ آي٢س٥ ثبظاض ٝؿ٠ْ اضائ٦ ي ٧ب فالٝز
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ظ٣زي اي٠  ث٦ ،قس٥ اؾبؼ ٝصاّطار ا١دبٛ قبذم ٍیٞز ٝؿ٠ْ زض ث٤ضؼ ّبالي ايطاٟ ٣خ٤ز زاضز ٣ ثط
فٞبٗ ١ؾبٛ ٣ ثب ا ق٤ز زازٟ ٝیب١ٖی٠ ٍیٞز ٝؿ٠ْ زض ث٤ضؼ ّبال عطاحي ٝي بذم ثطاي ١كبٟق

اظ عطيٌ ث٤ضؼ ّبال  س٤ا٢١س ٝي٧ب  ثب٧ِ١بي ث٤ضؼ ّبال،  اؾبؼ قبذم ٕصاضي ؾبذشٞبٟ ثط ٍیٞز
اؾز ٦ّ ثب ٧ْٞبضي ٣  آٟ سحَیٌ دیك٨٢بز اي٠. اٝالُ ٝبظاز يب ا٤ٝاٗ میط٤َ٢ٝٗ ذ٤ز ضا فطض٦ ٢٢ّس

٧بي ٍیٞز ٝؿ٠ْ عطاحي ق٤ز ٣ ثقس اظ زضيبىز ٝد٤ظ قطفي اظ  قبذم ،اسحبزي٦ اٝالُ ٝح٤ضيز
٧بي ٍیٞز ٝؿ٠ْ ض٣ي سبث٤ٚي ث٤ضؼ ّبال  قبذم آسي ٣ يب اذشیبضّٞیش٦ ى٨َي ؾبظٝبٟ ث٤ضؼ، ا٣ضاً 

 ٍبث٘ ٝقب٦ٚٝ ق٤ز. 
ٝب١ـ اظ آٟ قس٥ ٦ّ ىقبالٟ انٚي  ٧بي ّبال، فٞال٧ًٞچ٢ی٠ ض٣يْطز ز٣ٙشي زض ٝسيطيز ث٤ضؼ

ا١س، ٤ٕي ١یبظ٧بي ٝكشطيبٟ ذ٤ز ث٤ز٥ ٧بي ٝشٞطّع دبؾد ٧ب دیف اظ ايدبز ث٤ضؼثبظاض٧بي ّبال ٦ّ ؾبٗ
٧ب ث٦ ذ٤زي ذ٤ز زض ثبظاض ّبال ٧ب زاقش٦ ثبق٢س؛ چ٦ اي٦ْ٢ اي٠ ث٤ضؼاي ثطاي ٣ض٣ز ث٦ اي٠ ث٤ضؼا١ٖیع٥

٦ّ ثش٤ا١س اظ عطيٌ آٟ  ثبقس٣ فٞس٥ ٝعيز آٟ ثطاي ز٣ٙز اضظـ اىع٣ز٥ ثباليي ثطاي اٍشهبز ١ساقش٦ 
ٕطاٟ ٣اٍقي ّبال زض ثبظاض٧بي چ٢ب١ي ثطاي ٝقب٦ٚٝ ٦ّ اضظـ آٟقيبىیز ٝقبٝالر ضا ثبال ثجطز، زض حبٙي

٢ّس. فٞس٥ ذٌٚ اضظـ اي٠ ثبظاض٧ب زض اي٠ اؾز ٦ّ اظ يِ عطه میطضؾٞي ٣ میطٝشٞطّع، ذٌٚ ١ٞي
ٕصاضاٟ ؾطٝبي٦ ،آ٣ضز ٣ اظ عطىيىطي٢بٟ ٣ س٤ٙیس٢٢ّسٕبٟ ىطا٧ٜ ٝياْٝبٟ ٝسيطيز ضيؿِ ثطاي ّبضآ

ثبظي اٍساٛ ث٦ ٝقب٦ٚٝ ثب ؾغح ا٧طٝي ثبال ٣ ٧عي٦٢ ذ٤ا٢٧س اظ عطيٌ ؾيش٦ٝي اي ٦ّ نطىبًحطى٦
٦ّ فٞس٥ سٞطّع ث٤ضؼ ّبالي ّك٤ض  زض حبٙي ،ز٧س٧ب ٝي ٝقبٝالسي دبيی٠ ١ٞبي٢س، اي٠ اْٝبٟ ضا ث٦ آٟ

 عيْي قس٥ اؾز.ثط ثبظاض٧بي ىیٞطّع خبي ٝكشَبر، ٝش ث٦
ؾز. ثب اي٠ ٣خ٤ز ا سنییط ض٣يْطز زض ث٤ضؼ ّبال ١یع يْي اظ ٝٚع٣ٝبر س٤ؾق٦ اي٠ اثعاض٧ب ٧ٞچ٢ی٠

اي ٕصاضاٟ حطى٦ؾطٝبي٦ ٣ آظاز ١جبقس، فٞالً ا٦ّ ثبظاض٧بي دبي٦ اي٠ ا٣ضاً ٝكش٦َ، ثبظاضي ّبضٝبزاٝي
ثی٢ي ٧بي ٝشقسز ٣ میطٍبث٘ دیفس٤ا١س اذالٗز٣ٙز ٝي حبضط ذ٤ا٢٧س قس، ٣اضز ثبظاضي ق١٤س ٦ّ ّٞشطي

 زض آٟ زاقش٦ ثبق٢س.
 

 گیزی تحث ٍ ًتیجِ
زٙی٘ ١َبيم ثبظاض ؾطٝبي٦ ٣  ٧ب زض ثبظاض ٝبٙي ايطاٟ ث٦ ثب١ِ ،قساقبض٥  سحَیٌع٤ض ٦ّ زض  ٧ٞبٟ

ضه ب٧ب ٣ حطّز ث٦ ؾٞز ٝه ٧بي ذبضخي، اظ ١َف ّٚیسي زض سد٨یع ؾذطز٥ ١بچیع ث٤زٟ خصة ؾطٝبي٦
٦١٤ٕ ١َهبٟ زض ؾبذشبض اي٠ ثرف ٣ ١بّبضآٝسي فْٞٚطز حسي ٦ّ ٧ط ث٦ ٕصاضي ثطذ٤ضزاض ٧ؿش٢س، ؾطٝبي٦

ف٤٢اٟ يْي اظ  آ٣ضز. اٝالُ سٞٚیْي ث٦ ٧ب ضا ١یع ىطا٧ٜ ٝي ٧بي ثط٣ظ اذشالٗ زض ؾبيط ثرف ظٝی٦٢ ،آٟ
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، (ذبنیز ا١شيبؿ ٢ٝبؾتٚي زاضز ٣ ٦١ ٦ّ ٦١ ذبنیز ١َسق١٤سٕي زض ثبظاض ض٤ّزي ىق)٧بي ؾٞي  زاضايي
 .قسي عطاحي ّبض ضا٥ثطاي آٟ  سحَیٌثبقس ٦ّ زض اي٠ ثب١ْي ٝي ١ؾبٛي اظ ٝقضالر ثعضٓ يْ

زض اي٠  ،طؾسث١ؾط ث٦ ٧٘ب ٝكْ ، ٠ْٞٝ اؾز اخطاي آٟسحَیٌاي٠  ٧بيثب س٤خ٦ ث٦ خسيس ث٤زٟ ايس٥
ثب  اؾشيبز٥ ٍطاض ٕطىش٦ ٣ ٧ٞطا٧٥بي ٝحس٣ز ٤ٝضز ٧بي ٝص٤ّض زض اثشسا زض حد٥٤ٜیق٤ز قضاثغ٦ دیك٨٢بز ٝي
 .سسضيح س٤ؾق٦ يبثسآظ٤ٟٝ ٣ ذغب ث٦

٧بيي ايدبز ٧ب ٧عي٦٢ ثطاي ثب١ِ ،ٕیطز٧ب ٤ٝضز اؾشيبز٥ ٍطاض ٝيا٣ٙی٠ ثبضي ٦ّ اي٠ قی٥٤ ع٤ض يَی٠ ث٦
١يقبٟ ثب اي٠  ثط ثبقس. اٝب زض ع٤ٗ ظٝبٟ ثب آق٢بيي شي ٧ب ظٝبٟ ا١دبٛ آٟ اؾز ٤ٞ١ز ٣ ٠ْٞٝ ذ٤ا٧س
 .زاز ف٧ب ضا ّب٧ ٧بي آ٣ٟ ٧عي٦٢ فسسضيح ؾطفز فٞٚیبر ضا اىعاي س٤اٟ ث٦ٝي ٧ب، قی٥٤

 آٟ اؾز ٦ّ: سحَیٌ ١كبٟ اظ٧بي اي٠  ثب اي٠ ٣خ٤ز، ثطضؾي
٧بي ؾٞي ٤ٝضز ثطضؾي  فٞٚیبسي ّؿت ا١شيبؿ اظ زاضايي ّبض ضا٥ف٤٢اٟ  ز٥ اظ ا٣ضاً ٝطاثح٦ ث٦اؾشيب -1

فٞٚیبسي ٣ ح٦َٚ ٝي٤َز٥ زض  ّبض ضا٥س٤ا١س  ٝيٍطاض ٕطىش٦ اؾز. اؾشيبز٥ ٕؿشطز٥ اظ ا٣ضاً ٝطاثح٦ 
اخطاي ف٤َز قطفي زض فطن٦ فٞٚیبسي زض ١ؾط ٕطىش٦ ق٤ز. ثب اؾشيبز٥ اظ اي٠ اثعاض ٝبٙي، ٧ٜ 

، ثط١سض١ح ٝي٧ب ٦ّ اظ ّٞج٤ز ٢ٝبثـ ٝبٙي  ضؾ٢س ٣ ٧ٜ ثب١ِ١سٕبٟ ا٣ضاً ث٦ ثبظز٧ي ٢ٝبؾجي ٝيزاض
٧ٞچ٢بٟ زض ضقس ٣ س٤ؾق٦ اٍشهبز ّك٤ض، ث٦ اييبي ١َف ٥ ٣ قسس٤ا٢١س اظ س٢ٖ٢بي افشجبضي ذبضج  ٝي

 س.١حیبسي ذ٤ز ثذطزاظ
٧بي ِثطاي د٤قف ضيؿاثعاض٧بي ٝكش٦َ  ،٧بي آٟطىي ٝجؿ٤ط ا٣ضاً ٝطاثح٦ ٣ ّبضثطزثقس اظ ٝق -2

)ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ١َسي٢ٖي  قساذشیبض ث٦ خبي قطط خبيٖعي٠ ٣ اثعاض ٝكش٦َ  اضائ٦اي٠ ا٣ضاً 
 .٧ٞطا٥ ثب اذشیبض(

 :٦ّ قساي٠ ا٣ضاً سطّیجي عطاحي ؾ٦ حبٙز ٠ْٞٝ ثطاي  -3
، زاض١س٥ ا٣ضاً ٝبِٙ زاضايي ؾطضؾیس ٢ٝغجٌ ثب ٍطاضزاز ٝطاثح٦ ق٤ز زض زض حبٙز ا٣ٗ ىطو ٝي -اٙو

 ٝطاثح٦ آٟ ٍیٞز اظ ثبالسط ٝق٤ٞٗ ع٤ضث٦ ٦ّ ضا زاضايي ىط٣ـ اظ حبن٘ ٣٥خ٤ ،(١بقط) ٣اؾظقس٥ ٣ 
 . دطزاظز ٝي زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ٦ث ؾطٝبي٦ سأٝی٠ قطّز يب ثب١ِ ضا٥ اظ ا٤ّٙب٦ٙحٌ ّؿط اظ دؽ ،اؾز

زاض١س٥ ا٣ضاً ٝبِٙ زاضايي  ،زض ؾطضؾیس ٢ٝغجٌ ثب ٍطاضزاز ٝطاثح٦ ق٤ز ٦ّ ىطو ٝي زض حبٙز ز٣ٛ -ة
ز٧س ٣ ا٣ ١یع ٍهس  سح٤ي٘ ٝي «ِٝٚ»ن٤ضر ىیعيْي ث٦ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً ث٦ث٤ز٥ ٣ زاضايي ضا 

 ىط٣ـ زاضايي ضا ١ساضز. 
ٝشط ٝطثـ اظ  ٧ط ؾطضؾیس ٍیٞز زض ٦چچ٢ب١. اؾشيبز٥ ٤ٞ١زيٜ «اذشیبض»اظ اثعاض ٝكش٦َ  زض حبٙز ؾ٤ٛ -ج

ايي ث٦ ثب١ِ زاز٥ قس٥ ٣ زض حٌ اذشیبض ىط٣ـ زاضّب٧ف يبىش٦ ثبقس، ث٦ زاض١س٥ ا٣ضاً ؾبذشٞبٟ 
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ذشیبض ذطيس، ٝبِٙ ٝدسز زاضايي ٦ّ اٝالُ ثب اىعايف ٍیٞز ٧ٞطا٥ ق٤ز، ثب١ِ ثب اذص حٌ ا ن٤ضسي
 . ق٤ز ٝي

قس٥ زض ٦ٞ٧ حبالر ثب١ِ اظ ٝعايبي سأٝی٠ ٝبٙي اضظاٟ ٍیٞز ١ؿجز ث٦ حبٙز ىقٚي ثبظاض ثطذ٤ضزاض 
 ١س.ق٤ ١یع اظ ثبظز٧ي ٢ٝبؾت ثطذ٤ضزاض ٝي٣ زاض١سٕبٟ ا٣ضاً 
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 هٌاتع ٍ هآخذ
 الف. فارسی

 
 

، آى ّای واّصوار راُتزرسی علل ٍ عَاهل ایجاد هطالثات هعَق ٍ (: 1389ثط٧ب١ي، حٞیس )
آ٤ٝظـ ، ٝؤؾؿ٦ فبٙي ٧ٞبيفٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيف ثب١ْساضي اؾالٝي، ثیؿز ٣ يْٞی٠ 

 .ايطاٟ، س٨طاٟ ثب١ْساضي
 

ٝد٤ٞف٦ َٝبالر ٧ٞبيف ثب١ْساضي اؾالٝي،  ،هذیزیت هطالثات هعَق :(1386ث٢ٞ٨ي، ٝح٤ٞز )
 ، س٨طاٟ.ايطاٟ ٧دس٧ٞی٠ ٢ّيطا١ؽ، ٝؤؾؿ٦ فبٙي آ٤ٝظـ ثب١ْساضي

 
ن هزاتحِ َاتشارّای هالی صى حمَلیتزرسی هاّیت فمْی ٍ  :(1392دبؾجبٟ ٣ اؾٞبفیٚي )

 .ٜبض٥ قكٞٛ، ق٤ي، ؾبٗ ؾالًٝ اؾ٤ى٦َ ٣ حَ دػ٧٣كي -ي١ٞكطي٦ فٚ ،ٍ اجارُ
 

 ،ّا تز هطالثات هعَق تاًه یرلاتت در صٌعت تاًىذار زیتأث یتزرس :(1392ي )چ ٠ید٤ؾش
 .٣8  7، قٞبض٥ 13ز٣ض٥  - ٝد٦ٚ اٍشهبزي

 
ثیؿز ٣ ، ّا دّی تاًه ّای هطالثات هعَق تز ٍام ىاثیز آستأت (:٣1393 عب٧طي )قب٧چطا 

 .دػ٧٣كْس٥ د٤ٙي ٣ ثب١ْي، 1393اٍشهبز ّالٟ زض ؾبٗ ٨١ٞی٠ ١كؿز ٧يشٖي 
 

ّای تاًىی در ضثىِ تاًىی وطَر  تزرسی عَاهل هؤثز تز ویفیت دارایی (:1395قب٧چطا )
 .12ٕصاضي دیكطىز اٍشهبزي زا١كٖب٥ اٙع٧طا قٞبض٥  ؾیبؾز ١ب٦ٝ ىه٘، ایزاى

 
حؿی٠  هعَق در ًظام تاًىی ایزاىدالیل گستزش هطالثات (: 1390) ققجب١ي، احٞس ٣ خالٙي، فجسٙا

 چ٨بضٛ.ث٤زخ٦، قٞبض٥  ضيعي ٣ دػ٧٣كي ثط١ب٦ٝ -فٚٞي ١ب٦ٝ ىه٘ ،ّایی تزای اصالح آىوار راٍُ تیاى 
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 ىهاس تْتزیيٍ  هلىی ثایكارسش ٍ تْیٌِ ضزیة :(1395ز٧َبٟ زضؾز ٣ نبزً د٤ض ) ،يسضیح
 .ّؿت ٣ ّبض ي٣ض٤١آ٣ض زيطي٣ ٝس يحؿبثساض ياٙٞٚٚ ٠ی٢ّيطا١ؽ ث ٠یا٣ٙ ،تولیىی نهالا ٍشفز

 

هطالثات  یتزا یهٌظَر تَسعِ تاسارتِ یراّثزد (:1396)آ  دب١ش٦ يٝأ٤ٝض ٣دطؾز اٙساض  نساٍز
 .1396، ث٨بض 77  ض١٣س، ؾبٗ ثیؿز ٣ چ٨بضٛ، قٞبض٥ ١ب٦ٝ ىه٘، ایتالیدر ا یزجاریغ
 

 صپَض ٍ الیه تأهیي زایت ةهٌاس اتشاری هزاتحِ صىَن :(1388) ؾقیسز، ىط ىطا٧ب١ي
 .33 ـ اؾالٝي، اٍشهبز دػ٧٣كي فٚٞي ١ب٦ٝ ىه٘ ؛ریسه

 
، غیزجاریّا در تثییي ًسثت هطالثات  تَاى ٍیضگی ّای تاًه (:٣1394 ١یْد٦ ) ٝكبيد

 .6ٕصاضي دیكطىز اٍشهبزي زا١كٖب٥ اٙع٧طا قٞبض٥  ؾیبؾز ١ب٦ٝ ىه٘
 

ّای حل هطىل تأخیز تأدیِ در تاًىذاری وار راُتزرسی  :(1385فجبؼ )ؾیس ٤ٝؾ٤يبٟ،
 .٧كزٝد٦ٚ ى٦َ ٣ ح٤ًَ، قٞبض٥  ،تذٍى رتا

 

 ٔ ٣ىط٢٧ دػ٧٣كٖب٥: س٨طاٟ ؛(صىَن) اسالهی هالی اتشارّای :(1386) ؾیسفجبؼ ٤ٝؾ٤يبٟ،
 .اؾالٝي ا١سيك٦
 

تزای تاسار پَل ٍ سزهایِ  صىَن هزاتحِ اتشار هالی هٌاسة :(1388) ، ؾیسفجبؼ٤ٝؾ٤يبٟ
 .فٚٞي ـ دػ٧٣كي خؿشبض٧بي اٍشهبزي قٞبض٥ يبظز٧ٜ ١ب٦ٝ ىه٘ ، ز٣اسالهی

 
فٚٞي ٣  ١ب٦ٝ ىه٘ ،سی هالی عمَد در تاًىذاری اسالهیهٌْذ :(٤ٝ1388ؾ٤يبٟ، ؾیسفجبؼ )

 .ؾي ٣ د٢حدػ٧٣كي اٍشهبز اؾالٝي. ؾبٗ ٨١ٜ، قٞبض٥ 

 
ّای تاالدستی اٍراق هزاتحِ، اتشاری تزای تأهیي هالی پزٍصُ :(1389) ٤ٝؾ٤يبٟ، ؾیسفجبؼ

  .قٞبض٥ ز٧ٜ ،فٚٞي دػ٧٣كي اٍشهبز اؾالٝي ١ب٦ٝ ىه٘؛ صٌعت ًفت
 

http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=19456&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE
http://edp.alzahra.ac.ir/?_action=article&au=19456&_au=%D8%B4%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2++%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%AE


 79 ٧ب ثب اؾشيبز٥ اظ ا٣ضاً ٝطاثح٦ سأٝی٠ ١َسي٢ٖي ٧ٞطا٥ ثب اذشیبض                                        ظزايي اظ ٣ثبيٌ سٞٚیْي ثب١ِؾٜ
 

 

 ثب١ْي زض ثب١ْساضي  اثعاض ٢ٝبؾت ثطاي ثبظاض ثی٠ ،اٍراق هزاتحِ واال (:1392) ٤ٝؾ٤يبٟ، ؾیسفجبؼ
 .5قٞبض٥  دػ٧٣كي سحَیَبر ٝبٙي اؾالٝي -فٚٞي ١ب٦ٝ ىه٘ ز٣، ضثب ثس٣ٟ

 

اتشارّای  اس هٌذ تاًه هزوشی تا استفادُ ارائِ تسْیالت لاعذُ(: 1395) س٤ّٚیبٟ ٣ٝیثٞي؛ ١سضي 
فٚٞي  ١ب٦ٝ ىه٘ز٣، ثبظاض ثی٠ ثب١ْيّطيس٣ض ١طخ ؾ٤ز  زض ٕصاضي چبضچ٤ثي ٤١ي٠ خ٨ز ؾیبؾز ،اسالهی

 .26ـ دػ٧٣كي خؿشبض٧بي اٍشهبزي قٞبض٥ 
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