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رویکردهای فنی و حقوقی در توسعهي میادین مشترک نفت و گاز
علی میرزاعلیان

*

محسن کرمانشاه ،1محمود مؤیدی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2

در برنامهي پنجس��الهی پنجم و شش��م توسعهي کشور در خصوص صنعت نفت و گاز ،بر توسعه و تولید از میادین
مشترک نفتی و گازی ایران با کشورهای همسایه تأکید فراوان شده است .بنابراين تولید از این میادین كه از اولویتهای
اصلی شرکت ملی نفت ایران است بايد مورد توجه ویژه قرار گیرد .در این مقاله تالش شده عالوه بر تأکید بر لزوم توجه
خاص به توسعهی میادین مشترک ،روشهای مختلف توسعه و تولید از این میادین با هدف بهرهوری و بهرهبرداری بیشتر
تشریح شود.

شرکت ملی نفت ایران

* دریافت:

94/4/2

* ارسال برای داوری:

94/8/7

* پذیرش:

94/9/3

میادین مشترک
توسعهییکپارچه
منطقهی توسعهی مشترک
پیمانکار
اصوالً انرژي بهعنوان يکي از پايههاي توسعه و
پیشرفت و حرکت رو به جلو در اقتصاد هر کشور،
مهم تلقی میش��ود .بيش��ک رويدادهاي دههی
نخست قرن حاضر در گسترهی مناسبات انرژي،
نش��اندهندهی آنس��ت که در عرصهی مناسبات
بينالمللي ،بازي ژئوپلتيک انرژي روندي راهبردي
و اهميت��ي اس��تراتژيک دارد .طب��ق جديدترين
آمارهاي بينالمللی در پايان س��ال  2014ميالدي
[ ]1ايران با داش��تن  157ميليارد بشکه نفت درجا
و  33/6تريليون مترمکع��ب گاز درجا چهارمین
دارندهی ذخاي��ر نفتی جهان (پس از عربس��تان،
ونزوئال و کانادا) و نخستین دارندهی ذخاير گازی
دنياس��ت و بهدلیل نزديکي مراک��ز توليد نفت و
گاز آن به آبهاي بينالمللي ،ميتواند نقش مهمي
در معادالت ان��رژي جهان ايفا کند .كش��ورمان
بهدلیل ق��رار گرفتن در مجاورت کش��ورهایی با

منابع هیدروکربنی عظیم ،ميادين مش��ترك نفتی
و گازی بس��یاری نیز دارد .ایران حدودا ً  28ميدان
مشترك با همسايگان خود دارد که ضروری است
برای توس��عه و تولید از آنه��ا برنامهریزی مدونی
انجام ش��ده و ای��ن مهم در اولوی��ت فعالیتهای
شرکت ملی نفت ایران قرار گیرد .در این مطالعه
شیوههای مختلف توسعهی میادین مشترک در دنیا
و روشهای مختل��ف کاربردی در برخی میادین
مشترک کشورمان ارزیابی شده است.
 -1لزوم توجه به توسعهی ميادين مشترك

ایران بهدلی��ل موقعیت جغرافیایی و پدیدههای
پیچیدهی زمینشناسی از چهار جهت با کشورهای
همجوار خود میادین مش��ترک زی��ادی در دریا
و خش��کی دارد .اصوالً میادین مشترک از لحاظ
زمینشناس��ی یکپارچهان��د و از لح��اظ مالکیتی

مشترک .رقابت کشورهای همسایه در بهرهبرداری
از این میادین س��بب ش��ده این مخ��ازن مرزی و
مشترک نسبت به مخازن غیرمشترک در اولویت
بهرهبرداری قرار گیرند .کشورمان حدودا ً 28میدان
نفتی/گازی مش��ترک با کشورهای همسایه خود
یعنی عراق ،کویت ،عربستان ،قطر ،امارات و عمان
در خشکی و دریا دارد (جدول .)1-در کشورهای
همجوار ایران فعالیتهایی جهت توسعهی برخي
از ای��ن میادین اجرا ش��ده اما در کش��ور ما هنوز
فعاليتی عملي براي توس��عهی بعضی از آنها انجام
نش��ده است .از سوي ديگر با توجه به اينکه توافق
حقوقی خاص��ي جهت بهرهبرداری از این میادین
مش��ترک بين طرفين ذینفع وجود ندارد ،از منظر
حقوقی در غیاب معاهدات بینالمللی الزماالجرا و
توافقات حقوقی الزامآور بین کشورهای همسایه،
هر کش��وری که از منابع مش��ترک استفاده نماید
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ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دو ﻛﺸﻮر ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺳﻬﻴﻢ ﺷﺪن در ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ )ﻧﻤﻮﻧﻪي ﺷﻜﻞ.(1-

در ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ دو ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ،ﻣﻴﺪان ﻧﻔﺘﻲ و ﮔﺎزي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ دو ﻛﺸﻮر ﺑﻪ اﺷﺘﺮ

مقاالت تحليلي-كاربردي

ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ ﻫﺮ دو دوﻟﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داده ﻣﻲﺷﻮد .اﻳﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺎﺣﻴﻪي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﻣﻨﺎﻗﺸﻪي د

ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﻣﻲﮔﻴﺮد ] .[4اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪي ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ،ﻃﺒﻖ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪي ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻛﺸﻮر ﻣ
].[5
توافق��اتاﺳﺖ
مختلفﺑﺮرﺳﻲ
دالیل ﻗﺎﺑﻞ
کن��ون وبه درﻳﺎ
ﺧﺸﻜﻲ
اﻳﻦ ﻣﺮز
ﻧﺸﺪه
ﻫﻨﻮز وﺗﻌﺮﻳﻒ
منظرآن
ﻛﻪازﻣﺮز
مرزي در
ﻣﻴﺎدﻳﻦ تا
درب��دون
مس��تقل و
ﺑﺎﺷﺪ.ط��ور
خش��کی به
آزادگان در
مهندسی
اﺳﺖیکه
منتفع ش��ده اس��ت .3در حال

مخزن ،برداشت سريع هر کدام از طرفين ميتواند
تأثی��ر فراوانی بر رفتار مخزن گذارده و زمینهس��از
بهرهبرداری و نفع بیشتر آن کشور از مخزن مشترک
گردد؛ این در حالی است که کشور مجاور از عدم
برداشت بهموقع و سریع متضرر خواهد شد .بنابراین
در عمليات توس��عهی ميادين مش��ترک ،مقولهی
س��رعت در توس��عه و برداشت (البته با رویكرد
صيانتي) اهميت قابلتوجهي خواهد داشت.

مشارکت با کشور همسایه انجام شده است.

خصوص چگونگي برداش��ت از میادین مشترک

 -2روشهاي توسعهی ميادين مشترك در دنيا

به
توسعهی میادین مشترک در دنیا
چند روش مختلف انجام میشود .در بسیاری اوقات
عقیده بر این است که در توسعهی میادین مشترک
ﻣﺮز آﻣﺮﻳﻜﺎ و ﻣﻜﺰﻳﻚ
آمریکا ودر
ﻣﺸﺘﺮك
ﻳﻜﻲازاز
ﻣﺸﺘﺮك
ﺷﻜﻞ:1
باید حفاریه��ای رقابتی بین دو کش��ور به
مکزیک
ﻧﻔﺘﻲ در مرز
ﻣﻴﺎدﻳﻦمشترک
میادین نفتی
دردر یکی
مشترک
يتوسعهی
ﺗﻮﺳﻌﻪهی
نحوی ﻣﻨﻄﻘﻪي  1منطق
متوقف ش��ود تا از برداشت غیرصیانتی ،هدررفت
 1تعدادی از میادین مشترک نفتی و گازی کشور و وضعیت توسعهی آنها
مناب��ع و در نهایت کاهش بازیاف��ت نفت و درآمد
اﺷﺎره ﻛﺮد .ﻧﺨﺴ
ﻲ
ﻨ
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑ
ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ي
ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻣﺪل
ﺳﻪ
ﺑﻪ
ﺗﻮان
ﻣﻲ
(
JDZ
)
ﻣﺸﺘﺮك
ي
در ﻣﻨﻄﻘﻪي ﺗﻮﺳﻌﻪ
وضعیت توسعهی میدان
نام میدان در
میدان جلوگیری بهعمل آید.
نوع میدان
نام میدان در ایران
در ایران
کشور همسایه
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﻲ
دوﻟﺖ ،ﺗﻮﺳﻌﻪي
(قطر)ﻫﺎ از ﻃﺮف دو
دوﻟﺖ
در آن ﻳﻜﻲ از
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ
اصولﻛﺸﻮر
از سوی دیگر با توجهﻧﺎمبه ﺗﻚ
مهندسی مخزن و
در حال توسعه
گازی (دریایی)
گنبد شمالی
پارس جنوبی
سمتﻦپتانسیل
حال تولید
(خشکی)
نفتی
(عراق)
دوﻛﺸﻮري ﻳﺎ ﻣﺪلابوغریب
دهلران
دوﻟﺖ ﺣﻖ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘ
اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺮدردو
ﻣﺸﺘﺮك
ﮔﺬاري
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﻣﺪل ،ﻣﺪل
بیشتر بهدوﻣﻴ
پتانسیلﻛﻨﺪ.
جریان سیال از سمت ﻣﻲ
کمتر ،میتوان گفت سیال مهاجرت کرده در فرآیند
در حال تولید
نفتی (خشکی)
جبل فوقی (عراق)
پایدار غرب
اﺳﺖ و در ﺟﺎﻳﻲ
(خشکی)ﮔﺮدان ﻣﺸﺘﺮك
ﻣﺪل ﺧﻮد
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺪل،
ﻣﺸﺘﺮك دارﻧﺪ.
ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاري
ورود ﺑﻪ
در حال توسعه
نفتی
مجنون (عراق)
خواهد بود.
ﺟﻬﺖمقصد
جریان نفت/گاز ،متعلقرابه کشور
آزادگان
ﺑﺮاﺑﺮتوسعه
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در در حال
(خشکی)
بدرا
افزایش مییابد.
ﺗﻮﺳﻌﻪ را ﺑﻪ ﻳﻚ آذر
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫ
(عراق)واﺣﺪ ﻣﺤﻮلنفتیﻣﻲ
)ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر(
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي
س��یالﻛﺸﻮر
مهاجرتدو
با حفر چاه امکان ﻛﻪ
در مراحل اکتشافی
نفتی (خشکی)
ابوغریب جنوبی (عراق)
اروند
این موضوع سبب رقابت و انجام حفاریهای متعدد
.
[
2
]
ﺑﻮد
ﺧﻮاﻫﺪ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
در حال توسعه و تولید
نفتی-گازی (دریایی)
الخلیج (قطر)
رشادت
بدون کنترل شده و میتواند منجر به افزایش تولید
(خشکی) ﺗﻮﺳﻌﻪي در حال توسعه
اﻣﺘﺪاد ﻣﺮز نفتی
عمر (عراق)
ﻣﺸﺘﺮك ،ﻗﻄﻊ ﺷﺪه و
ﻣﻨﻄﻘﻪي
یادآورانﻛﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ نهردر
غیرصیانتی نیز بشود .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن وﺟﻮد دارد
در حال توسعه
نفتی (خشکی)
نفتخانه (عراق)
نفتشهر
بر این اساس روشهای مختلفی جهت توسعه
ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺷ
(دریایی)ﺘﺮك ﺳﺒﺐ
نفتیي ﻣﺸ
ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﻛﺸﻮريی ﮔﺮدد .در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻧﻴﺰ
اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ
در حال توسعه
الشاهین (قطر)
الیهی نفتی پارس جنوبی
میادین مش��ترک وجود دارد ک��ه مهمترین آنها به
يحال تولید
(دریایی) ﺗﻮﺳﻌﻪ در
(عمان)
بخای غربی
هنگام
ﻣﺸﺘﺮك ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺶ ﻣ
نفتی-گازیﺗﻮاﻓﻖ
ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﺎر
اﺳﺖ
ﺪ .ﻻزم ﺑﻪذﻛﺮ
شرح زیر است :ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ از ﻣﻴﺪان را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﻲﻛﻨ
دورا (کویت و عربستان)

نفتی-گازی (دریایی)

متوقف (توسعه نیافته)

سلمان

ابوالبخوش (امارات)

نفتی-گازی (دریایی)

در حال توسعه و تولید

فروزان

مرجان (عربستان)

نفتی (دریایی)

در حال تولید

نصرت

فاتح (امارات)

نفتی (دریایی)

در حال تولید

فرزاد A

حصبه (عربستان)

گازی (دریایی)

توسعه نیافته

فرزاد B

عربیا (عربستان)

گازی (دریایی)

توسعه نیافته

آرش

ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺎﺑﻞاﺟﺮا،
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴﻬﻴﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﺸﺘﺮك،
ﻣﻘﺮرات ﻣﺎﻟﻲ و
ﭘﻴﻤﺎﻧﻜﺎر و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او،
متوقف (توسعه نیافته)
نفتی (دریایی)
لولو (عربستان)

 -1-2توسعهی مستقل

ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﺧﺘﻼف
ﻣﺪﻧﻈﺮشهایی
مشترک از رو
توسعهی مس��تقل میادین

اس��ت که در برخی کش��ورها از جمله ایران انجام
شده است .توسعهی بسیاری از میادین نفتی و گازی
نظیر پارس جنوبی و س��لمان در دری��ا و یادآوران
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ایران با کشورهای همسایه در خشکی و دریا انجام
نش��ده که بتوان بر اس��اس آن بهرهبرداري بهینه یا
رفت��اری صحيح و بر طبق اصول فني تولید صیانتی
اعمال کرد .اگرچه در صورتی که برنامهی توسعه و
تولید یک کشور نسبت به طرف مقابل در برداشت
از مخزن مشترک جلوتر باشد این امر سبب بازیافت
بیشتر آن کشور خواهد شد اما گاهی اوقات ممکن
است این سیاست در طوالني مدت به مخزن آسيب
وارد کن��د و تولی��د غیرصیانت��ی از مخ��زن ،منافع
کمتری داشته باش��د .در حقيقت نميتوان از سود
و زيان حقيقي كش��ورهاي همس��ایه در خصوص
اعمال رویهی توسعهی مستقل در میادین مشترك

آمار روش��ن و واضح��ي ارائه کرد ام��ا میتوان از
شاخصهایی مانند مقدار سرمايهگذاري جداگانه
هریک از صاحبان مخزن ،مقدار حدودی توليد از
محدودهی تحت نظر هر كشور را ارزیابی نمود.
در ش��رایط کنونی و با توجه به محدودیتهای
بینالمللی سالهای اخیر ،اگرچه در بسیاری مواقع
توسعهی مستقل میادین مشترک مدنظر کشورمان
بوده اما در برخی موارد نبود فنآوریهای پیشرفته
جهت توسعه یا انجام عملیاتی خاص (نظیر تکمیل
چاه ،نوع حفاری ،نوع آزمایشهای چاه ،تجهیزات
مورد نیاز و  )...س��بب تأخیر در توسعهی برخی از
میادین مش��ترک شده و بر تولید کش��ورمان تأثیر
گذاشته اس��ت .فارغ از مسائل حقوقی ،در بسیاری
اوقات شیوهی توسعهی مستقل میادین هیدروکربنی
مزایای زیادی برای کش��ورمان دربر داش��ته اما در
مواقعی که نبود فنآوری خاصی در کشور یا عدم
برنامهریزی دقیق بهمنظور تس��ریع در آغاز توسعه
و تولید ،س��بب تأخیر یا کاهش برداشت از میادین
مشترک شود لزوم توجه به سایر شیوههای توسعهی
این نوع میادین از اهمی��ت قابلتوجهی برخوردار
خواهد بود.
بر اساس دالیل مختلف و با توجه به نکات گفته
ش��ده ،دولتهای ذینفع ،توسعهی مشترک میادین

نفت��ی و گازی را در برنام��هی بلندمدت خود قرار ادبیات فنی و حقوقی توس��عهی میادین مشترک،
میدهند .در ادامه دو شیوهی توسعهی یکپارچه 4و بهدلیل آنکه در منابع نفت��ی و گازی ،مهاجرت در
منطقهی توسعه مشترک 5جهت توسعهی مشترک مرزهای بینالملی کش��ورها اهمیت بیش��تری دارد
آنرا توسعهی یکپارچهی نواحی مرزی 6نامگذاری
در دنیا توضیح داده شده است.
میکنند [ .]2در واقع یکپارچهسازی شکل خاصی
 -2-2توسعهی یکپارچه
از یک توس��عهی مشارکتی اس��ت که اجرای آن
یکی از روشهای توس��عهی میادین مشترک ،نیازمند یک توافق قوی سیاس��ی اس��ت .این روش
توس��عهی یکپارچه است و اساس آن ایجاد پیمانی در آغ��از نیازمند توقف عملیات حف��اری رقابتی
دوطرفه میان دو یا چند کشوری است که سهمی از کش��ورها در نواحی مرزی اس��ت که این امر برای
ﺷﻜﻞ 2-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﺷﻴﻮهﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪ را در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﻪﻛﺎر ﮔﺮﻓﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮوع
ذخایر هیدروکربنی یک میدان را دارند .توسعهی برداش��ت بهینه و صیانتی از میدان ضروری اس��ت.
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪي ﻣﻴﺎدﻳﻦ ﺑﺰرﮔﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻳﺎدآوران و آزادﮔﺎن در ﻛﺸﻮرﻣﺎن و ﻧﻴﺰ در ﺳﻤﺖ ﻛﺸﻮر ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ
یکپارچه میتواند در مرزهای داخلی یک کشور و یکپارچهس��ازی مرزی دقیقاً ب��ه معنای یک واحد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻮﺟﻮد اﻳﺮان و ﻋﺮاق ،ﻣﻲﺗﻮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮداﺷﺖ ﺻﻴﺎﻧﺘﻲ از اﻳﻦ ﻣﻴﺎدﻳﻦ،
بین چند مالک ذخایر نفتی (بهویژه در کشورهایی دانس��تن یک منبع بین مرز دو یا چند کشور جهت
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎﻳﻲ ﺧﺎص از ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻳﻜﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزي را ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻠﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن در اﻳﻦ دو ﻣﻴﺪان ﻧﻴﺰ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد.

ک��ه صنعت نفت ملی ندارند) نی��ز رخ دهد؛ اما در

توسعه است .یکپارچهسازی مرزی در هر میدان نیاز

اﻳﺮان ﺑﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ
ﻣﺸﺘﺮك
ایرانازباﻣﻴﺎدﻳﻦ
مشترکﻤﺎﻳﻲ
 2نمایی از میادینﺷﻜﻞ :2ﻧ
همسایه
کشورهای
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به دو سطح از توافق دارد:
توافق بین دو کش��ور بهمنظور تعیین حقوق و
تعهدات هر دولت
توافق پیمانکاران برای ایجاد یک تیم مشترک
توسعهی میدان
بر اس��اس یکپارچهس��ازی در توسعهی میادین،
میتوان انتظار داشت برداشت از میادین نفتی افزایش
یافته و نفت بهصورت صیانتی تولید شود (افزایش
بازیافت نهایی) .همچنین این شیوه در صورت انجام
صحیح ،میتواند سبب کاهش هزینههای تکراری و
حداقلسازی اختالفات بین دو دولت توسعهدهنده
گردد .بنابراین در چنین شرایطی امکان تبادل بهتر

اطالعات فنی بین طرفین و پیمانکاران توسعهدهنده
فراهم شده و نیز میتوان از ابزارها و فنآوریهای
قویتر استفاده کرد.
در تواف��ق یکپارچهس��ازی م��رزی بینالمللی،
انج��ام توافقی بی��ن دولتها جه��ت انتخاب یک
پیمان��کار واح��د (ش��رکتهای زیرمجموع��هی
یکی از دو کش��ور یا یک ش��رکت سوم) یا تعیین
محدودهی سهم کش��ورها ضروری است .بنابراین
توافق یکپارچهس��ازی نیازمن��د تصویب دولتها
بهمنظ��ور الزام به اجرای آن اس��ت .پس از امضای
پیمان توس��ط دولته��ای طرفین ،ش��رکتهای
اپراتور (شرکتهای نفتی) در دولتهای مختلف
نقش��هی توس��عهی واحدی را آماده کرده و پیمان
یکپارچهسازی را امضاء میکنند [.]2
در صورتیکه دولتی با اس��تناد به اصل حقوقی
حاکمیت نخواهد یکپارچهسازی را با دولت دیگر
در یک میدان (نفتی/گازی) انجام دهد ،معاهدات
بینالمللی نمیتوانند آن دولت را مجبور به پذیرش
ایدهی یکپارچهسازی با هدف بهرهبرداری از ذخایر
نفت کنند .همچنین در مقولهی یکپارچهسازی اگر
از میدان��ی نفتی بهصورت مجزا بهرهبرداری ش��ود
محاسبهی سهم بین دو کشور نیاز به اطالعات کامل
مخزن دارد.
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در  1976انگلس��تان و ن��روژ در می��دان گازی
 friggتوافقنامهی یکپارچهسازی را امضاء کردند
و در  1979بر اس��اس توافقنام��هی  ،friggبه توافق
یکپارچهس��ازی در میدان  statfjordدست یافتند.
همچنین در  1992بر اس��اس توافق یکپارچهسازی
انگلستان و هلند میدان  Markhamتوسعه داده شد.
بهمنظور تس��هیل موضوعات فرام��رزی ،در 2005
انگلستان و نروژ بر اس��اس یکپارچهسازی مرزی،
موافقتنامهای را امضاء کردند که بر اساس آن دو
میدان  Blaneو  Enochتوسعه یافت [.]3
 -3-2منطقهی توسعهی مشترک

مقولهی توس��عهی مش��ترک هنگامی نمود پیدا
میکن��د که دو کش��ور ادعای مش��ترکی راجع به
مرزهایشان داشته باش��ند و بهصورت موقتی توافق
کنند که با رف��ع اختالفات ،ذخایر هیدروکربنی را
تقسیم کرده ،توسعه داده و یک منطقهی توسعهی
مشترک ایجاد کنند .در این حالت با توجه به وجود
سیال هیدروکربنی در مناطق مورد مناقشه ،دو کشور
جهت توسعه و تولید مش��ترک و متناسب با سهم
توافقی از منابع ،از راهحلی استفاده میکنند [ .]2در
واقع این روش ،مدیریت دو کش��ور برای توسعه و
سهیم شدن در منابع است (نمونهی شکل.)1-
در توافق توسعهی مشترک بین دو همسایه ،میدان
نفت��ی و گازی به نس��بت مورد توافق دو کش��ور به
اشتراک گذاشته شده و توسط هر دو دولت توسعه
داده میشود .این توافق بر اساس ناحیهی جغرافیایی
م��ورد مناقش��هی دولته��ای دو کش��ور صورت
میگی��رد [ .]4این ناحیهی جغرافیایی ،طبق تعریف
یک ناحیهی همپوشانی بین دو کشور مورد مناقشه
اس��ت که مرز آن هنوز تعریف نشده باشد .این مرز
در میادین خشکی و دریا قابلبررسی است [.]5
در منطقهی توسعهی مشترک ( )JDZمیتوان به
سه مدل توسعهی میادین هیدروکربنی اشاره کرد.
نخستین مدل با نام تککشورشناخته میشود که در

آن یکی از دولتها از طرف دو دولت ،توس��عهی
منابع هیدروکربنی را مدیریت میکند .دومین مدل،
مدل دوکشوری یا مدل س��رمایهگذاری مشترک
اس��ت که هر دو دولت ح��ق معرفی پیمانکار خود
را جهت ورود به س��رمایهگذاری مش��ترک دارند.
سومین مدل ،مدل خودگردان مشترک است و در
جایی کاربرد دارد که دو کش��ور توسعه را به یک
مجموعهی (پیمانکار) واحد محول میکنند که در
برابر نظارت بر فعالیتهای نفتی در منطقه پاسخگو
خواهد بود [.]2
همچنی��ن این امکان وج��ود دارد که میدانی در
امتداد مرز منطقهی توس��عهی مشترک ،قطع شده

و وارد قلمرو اختصاصی کشوری گردد .در چنین
شرایطی نیز توافق توسعهی مشترک سبب همکاری
کش��ورها ش��ده و تولید صیانتی از میدان را میس��ر
میکند .الزم بهذکر اس��ت که در س��اختار توافق
توسعهی مش��ترک باید شش موضوع اصلی شامل
تسهیم منابع ،مدیریت توس��عهی مشترک ،قوانین
قابلاجرا ،پیمانکار و موقعی��ت او ،مقررات مالی و
مکانیزم حل اختالف مدنظر گیرند.
آنچه در س��اختار توافق بهعن��وان مقررات مالی
مورد توجه اس��ت نحوه و روش اخذ مالیات است.
هر کدام از دو کش��ور میتوانند متناس��ب با سهم
خود رژیمهای مالیاتی خ��ود را بر پیمانکار اعمال
کنند یا به یک رژیم مالیاتی واحد مخصوص برای
منطقهی توسعهی مشترک رسیده و بر سر آن توافق
کنند .البته میتوان گفت در بخش تس��هیم منابع،
موضوعات مالی از قبیل عواید و تکالیف مالی هر
کشور تبیین میشود و در بخش مقررات مالی تنها
مکانیزم و روش اعمال مالیات بررسی میگردد.
برای نمونه در  1974س��ودان و عربس��تان سعودی
منطقهای بین دو کشور را در آبهای دریای سرخ تعیین
کردند که حق حاکمیت منحصر به فردی از دو دولت
بر بستر آب ایجاد میکرد و این منطقه تا خطی که در آن
عمق آب کمتر از  100متر بود ادامه مییافت .همچنین
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در 1988تونس و لیبی سه توافقنامه در خصوص مرز
مناقشهای دو کشور امضاء کردند که موافقتنامههای
دوم و س��وم مرب��وط ب��ه تعهد توس��عهی مش��ترک
بود [.]5
نکت��هی قابلتوجه در روش منطقهی توس��عهی
مشترک ،یافتن راهحلی موقت برای مدت معین در
منطقهی مورد مناقشه است که میتواند به راهحلی
دائمی مثل یکپارچهسازی تبدیل گردد.
نکت��هی مهم ،تفاوت بین یکپارچهس��ازی مرزی
و توسعهی مش��ترک نفتی اس��ت که بر این اساس
زمانیکه نف��ت در مناط��ق مورد مناقش��هی مرزی
بین دو یا چند کش��ور قرار داش��ته باشد و دو کشور
نتوانن��د در مورد حدود مرزی به راهحلی برس��ند ،با
توجه به منافع اقتصادی خود ،طبق توافقی ،منطقهی
توسعهی مشترکی ایجاد میکنند تا بهطور مشترک
و متناس��ب با س��هم توافقی ،منابع را توس��عه داده و
از آن به��ره ب��رداری نمایند .در واقع این ،ش��یوهی
مدیریت دو کشور برای توسعه و سهیم شدن در منابع
اس��ت .اما زمانیکه مرزهای بینالمللی کش��ورهای
مشترکالمنافع مشخص باش��د کشورهای ذینفع با
توجه به ارزیابیهای علمی سهم هر کشور از میدان
مش��ترک توافقی را امضاء کرده و بر اس��اس آن با
درنظر گرفتن تولید صیانتی و طبق شرایط توافق (مثل
انتخاب پیمانکار ،مقررات مالی و ،)...میدان بهصورت
یکپارچه (نه بهصورت جداگانه) توسعه مییابد.
بههر حال دو ش��یوهی هماهنگی طراحی شده،

جهت حفظ پیوس��تگی و یکپارچگ��ی مخزن در
عی��ن احترام به حقوق مس��تقل دارن��دگان ذخایر
هیدروکربنی خواهد بود.
 -3پیش�نهادهایي در خص�وص توس�عهی برخ�ی
میادین مشترک ایران با همسایگان

با نگاهی به مقولهی توسعهی میادین نفتی و گازی
مشترک ایران با سایر کشورها ،میتوان گفت یکی
از اصلیترین روشهای کشورمان در این میادین،
فرآیند توس��عهی مستقل بوده است .از سوی دیگر
عملیات توسعهی کامل در برخی میادین مشترک
کشورمان هنوز آغاز نشده است .این در حالی است

که کشور(های) همس��ایه برنامهریزی توسعهای را
در برخی از این میادین مدنظر ق��رار دادهاند [ .]6با
توجه به اصول ارائه ش��ده در روش یکپارچهسازی
(تفاهمات سیاس��ی ،برداشت حداکثری) و شرایط
موجود کش��ور ،بهنظر میرس��د همانگونه که در
شکل 2-مشاهده میشود بتوان شیوههای توسعهی
یکپارچه را در برخی میادین بهکار گرفت .همچنین
با توجه به ش��روع عملیات توسعهی میادین بزرگی
نظیر ی��ادآوران و آزادگان در کش��ورمان و نیز در
سمت کشور همسایه و همچنین با توجه به شرایط
و ارتباطات سیاسی ایران و عراق ،میتوان بهمنظور
برداشت صیانتی از این میادین ،ساختارهایی خاص
از عملیات یکپارچهس��ازی را ب��ا حفظ منافع ملی
کشورمان در این دو میدان نیز ارزیابی کرد.

در نهایت اینکه بهدلیل مناقشات مرزی بین ایران،
کویت و عربستان در توسعه یا عدم توسعهی میادین
مشترک بین س��ه کشور ،امکان ایجاد شرایط برای
یک منطقهی توسعهی مشترک ( )JDZو برداشت
نفت/گاز از این میادین و نیز تسریع عملیات توسعهی
آنها فراهم است .موارد گفته شده تنها پیشنهاد هستند
و میتوان آنها را در ش��رکت ملی نفت ایران مورد
ارزیابی جامع قرار داد.
نتیجهگیری

با وجود فقدان قانون بینالمللی الزامآور جهت
یکپارچهسازی میادین مرزی ،روندی جهت اجماع

بینالمللیبرایفعالیتقابلقبولدرمیادینمشترک
وجود دارد .یکپارچهسازی ،شکل خاصی از یک
همکاری جهت توس��عهی میادی��ن هیدروکربنی
است که ش��رط اجرایی شدن آن یک توافق قوی
سیاسیاست.
منطقهی توس��عهی مش��ترک بهعن��وان برنامهای
مناسب و موقتی بهمنظور عدم انفعال در حل حدود
اختالف��ات م��رزی در مناطقی توصیه میش��ود که
پتانسیل نفتی/گازی آنها شناخته شده یا احتمال وجود
پتانسیل در آنها وجود دارد.
باتوجه به اهمیت توس��عهی میادین مشترک بین
ایران و کشورهای همسایه و لزوم تسریع در برداشت
صیانتی از این منابع ،بهکارگیری روشهای گفته شده
جهت توسعهی برخی میادین قابلارزیابی است.
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