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مباحث ویژه

ضرورت سرمایه گذاری هنگفت جهت اکتشاف و استخراج منابع هیدروکربنی 
و همچنیــن عدم قطعیت قیمت نفت ســبب لزوم تمرکز بیشــتر بر حوزه ی 
اکتشــافی میدان ها شــده اســت. به فعالیت هایی که در جهت جســتجوی 
نفت و گاز انجام می شــود، فعالیت های اکتشــافی اطالق می شود که شامل 
زمین شناســی، لرزه نگاری و حفر چاه های اکتشافی است. از جمله روش هاي 
مرســوم در اکتشــاف منابــع هیدروکربنی، مطالعــات ژئوفیزیــک به ویژه 
لرزه شناســی یا لرزه نگاری اســت. اصوال لرزه نگاری با توجه به فراهم آوردن 
اطالعات از ساختارهای زیرسطحی و تغییرات سنگ شناسی در راستای قائم و 
جانبی  به طور گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. لرزه نگاری یا لرزه سنجی 
امواج ضربه ای را تولید می کند و سپس به مطالعه ی امواج بازتابیده از سطوح  
زیرســطحی )اعم از مرز بین الیه های ســنگ ها و یا ســطوح بین سیاالت( 
می پردازد. از این رو، کیفیت نتایج لرزه نگاری به دقت در برداشــت و پردازش 
داده ها و نحوه ی تفســیر آنها بستگی دارد. بنابراین، پیمایش های ژئوفیزیکی 
به ویــژه لرزه نگاری به تعیین عمق الیه های زیرســطحی، ضخامت و خواص 

سنگ ها و سیاالت کمک می کند.  
علی رغم جنبه های فنی این حوزه و مطالعات گســترده ی انجام شده در این 
بخش، ابعاد قراردادی حوزه ی ژئوفیزیک مغفول مانده اســت. تا سال 1۳78 
برداشــت های ژئوفیزیکی رأســا توســط تیم های عملیاتی مدیریت اکتشاف 
شــرکت ملی نفت ایران انجام می شد اما با برون ســپاری برداشت و پردازش 
داده ها ضرورت توجه به ابعاد قراردادی بیشــتر نمایان شد. پیشرفت فناوری 

نیــز بر حوزه ی لرزه نــگاری موثر بوده بــه گونه ای که عالوه بــر لرزه نگاری 
دوبُعدی، ســایر انواع لرزه نگاری از جمله لرزه نگاری ســه بُعدی یا لرزه نگاری 
ســه مولفه ای نیز در این حوزه رایج شده اســت که در روش های اخیر امکان 
دریافــت اطالعات و پردازش آنها با فاصله از مخازن مجاور هم وجود دارد که 
می تواند چالش های حقوقی جدیدی را ایجاد کند که نیازمند تنظیم مقررات 
متناســب اســت. مجوزهای مورد نیاز برای انجام لرزه نگاری، حق دسترسی 
اراضی ســطحی و امتیاز منابع زیرســطحی و همچنین مقام یا اشخاص ثالث 
برای صدور آن از جمله مســائل مهمی اســت که می بایست بررسی و تحلیل 
شود. عالوه بر این، قراردادهای مربوط به دستیابی به اطالعات ژئوفیزیکی به 
ویژه لرزه نگاری، اســتفاده و بهره برداری از آنها از دیگر جنبه های حقوقی این 

بخش از صنعت است. 
بنابراین، این مقاله ضمن بررســی قراردادهای رایج در سطح بین الملل، بر آن 
اســت تا  جنبه های مختلف قراردادهای حوزه ی ژئوفیزیک را مورد بررســی 
قــرار دهد و پیش از آن به لزوم اخذ مجوزهــای مربوطه به عنوان مهم ترین 

پیش شرط حقوقی آن بپردازد.

1-  پیش شرط حقوقی انجام عملیات ژئوفیزیکی
انجام عملیات ژئوفیزیک توســط شــرکت های فعال در این حوزه منوط به 
اخذ مجوز از سازمان های ذیصالح و همچنین اشخاص دارنده ی حق نسبت 

  فرید شعبانی جهرمی، دانشجوی دکترای حقوق نفت و گاز  فریده شــعبانی جهرمی*، دکترای حقوق نفت و گاز  

انجام عملیات ژئوفیزیک از ســوی توســعه دهندگان میادین )راهبران( نیازمند به کارگیری پیمانکاران و انعقاد 
قرارداد از یک سو و اخذ مجوزهای الزم برای انجام عملیات از سوی دیگر است. در کنار قراردادهای اصلی ناظر 
به اخذ و دســتیابی به اطالعات تحت االرض،  قراردادهایی به صورت فرعی مطرح می شــوند که انتقال و امکان 
استفاده از اطالعات را فراهم می آورد که هرکدام از آنها اقتضائات خود را دارد که می بایست در تعهدات تعریف 
شــده برای طرفین و توزیع ریســک قراردادها مورد نظر قرار گیرد. اخذ مجوزهای سطح االرضی و تحت االرضی 
جهت کســب اطالعات از پیش شــرط های الزم بوده و می بایســت بر عهده ی طرفی از قرارداد قرار گیرد که با 

کمترین هزینه و ریسک بتواند آن را اخذ و تبعات ناشی از تاخیر یا عدم اخذ آن را مدیریت کند. 

مرور قراردادهای ژئوفیزیک در صنعت نفت 

مقدمه

چکیده

)Faridehshabanai@ut.ac.ir( نویسند   ه ی  عهد   ه  د   ار مکاتبات *

واژگان کلید   ی:
قراردادهای ژئوفیزیک، لرزه نگاری، 
قراردادهــای خدماتــی مــادر، 

قراردادهای موردی.

تاریخ ارسال نویسند   ه: 1400/01/25
تاریخ ارسال به د   اور: 1400/02/01
تاریخ پذیرش د   اور: 1400/04/18

اطالعات مقاله

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

53
81

65
2.

14
00

.1
40

0.
19

6.
8.

3 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 e

kt
es

ha
f.

ni
oc

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               1 / 6

https://dorl.net/dor/20.1001.1.25381652.1400.1400.196.8.3
https://ekteshaf.nioc.ir/article-1-3254-fa.html


53

ماهنامه   علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره 196 

بــه اراضی موضوع عملیات ژئوفیزیک و لرزه نگاری اســت. با توجه به محل 
اجرای عملیات، هزینه ها و زمان اجرای آن می تواند متغیر باشد از این رو، در 
صورت نزدیک بودن به مناطق مســکونی، صنعتی و نظامی با افزایش هزینه 
و زمان مواجه می شــویم. اصوال در اکثر مناطق دنیا حق اعطای مجوز ورود 
به زمین برای انجام پیمایش های ژئوفیزیکی به عنوان حق مالکانه شناسایی 
شده است. حق مورد اشــاره با توجه به تاثیری که اطالعات حاصل شده از 
مطالعات ژئوفیزیک می تواند داشته باشــد مورد توجه و حمایت قانون قرار 
گرفته است، زیرا افشــای اطالعات لرزه نگاری یک منطقه یا زمین سبب از 
بین رفتن قدرت رقابتی مالکان )در نظام هایی که مالکیت خصوصی شناخته 

شده( و دارندگان لیسانس آن می شود.  
با توجه بــه به لزوم جلوگیــری از نقض حقوق مالکانه ی اشــخاص و بروز 
مســئولیت مدنی و یا کیفری باید مجوزهای الزم از اشــخاص ذیصالح که 
ممکن است با عنایت به وضعیت اراضی متفاوت باشد، اخذ شود. اگر دارنده ی 
حقوق مالکانه ی سطح االرض )سطحی( و تحت االرض )زیر سطحی( متفاوت 
باشــند در این صورت اخذ مجوز صرفا از دارنده ی حق مالکیت تحت االرض 
باید اخذ شــود زیرا دارنده ی حق ضمنی اســتفاده از سطح االرض در جهت 
بهره برداری از مخازن نیز هســت. از این رو، دیگر نیازی به اخذ مجوز مالک 
سطح االرض نیست، با وجود این جهت جلوگیری از اقامه ی دعاوی مزاحمت 
یا خسارت به سطح االرض اصوال استحصال کنندگان اطالعات نسبت به اخذ 
مجوز از مالکین ســطح االرض یا اطالع رسانی به آنها اقدام می کنند. این نظر 
در پرونده هــای شــرکت نفتی فیلیپس علیه Cowden، بــال علیه دیالرد و 

هریس علیه کوریه نیز مورد تایید قرار گرفته است.]1[
نکته ی دیگری که می بایســت مورد بررسی قرار گیرد، توسعه ی لرزه نگاری 
ســه بُعدی است که دســتیابی به اطالعات مناطق اطراف در کنار منطقه و 
نقاط موردنظر را فراهم می آورد. از این رو، موضوع واجد اهمیت، اشــخاصی 
اســت که می بایســت اخذ مجوز از آنها انجام شــود. در این ارتباط با توجه 
بــه اینکه دارندگان حقوق تحت االرضی در برخی از نظام های حقوقی دارای 
حق اقدامات اکتشــافی مناطق مجاور تا حدی که حقوق مالکانه ی مالکین 
مجاور را متاثر نســازند خواهند بود، بنابراین نیازی به اخذ رضایت مالکین 
تحت االرضی این مناطق نیســت. با وجود این، اگر انجام عملیات ژئوفیزیک 
متضمن ورود به مناطق مجاور باشد، استحصال کننده ی اطالعات می بایست 

موافقت مالکین سطح االرض را کسب کند.
حــال اگر مالک منطقه ی موضوع اجرای عملیات نفتی، تحت االرض را تحت 
قراردادهای اجاره یا لیزینگ به مستاجر واگذار کند با توجه به اینکه اعطای 
این حق به صورت انحصاری یا غیرانحصاری انجام شــده است، اعطاکننده ی 
مجوز اکتشافی ممکن است متفاوت باشد. در حالت اعطای مجوز به صورت 
انحصاری، مســتاجر تحت االرض و در حالت غیرانحصاری مالک تحت االرض 

یا مستاجر می تواند مجوز عملیات اکتشافی را صادر کند.1 
امروزه اصوال قراردادهای اجاره متضمن اعطای حق انحصاری اســت. در این 
ارتباط آرای متفاوتی در لوئیزیانا صادر شــده است.]1[ معموال مجوزی که 
در این ارتباط اخذ می شــود تحت عنوان مجوز لرزه نگاری شناخته شده به 
گونــه ای که صرفا امــکان اجرای عملیات های ژئوفیزیــک بدون ایجاد حق 
حفاری چــاه و تولید مواد هیدورکربنی را فراهم مــی آورد. در قراردادهای 
اســتحصال، اطالعات ژئوفیزیک نیز مشخص می شود که کارفرما یا پیمانکار 

باید مجوزها را کسب کند.
 بــا عنایت به عمومی بــودن مالکیت مخازن نفــت و گاز در نظام حقوقی 
ایــران]2[ انجام هرگونه عملیات لرزه نگاری مســتلزم اخــذ مجوز از دولت 
اســت، چراکه وفق اصل 44 قانون اساســی اختیار معادن بزرگ در اختیار 
دولت قرار گرفته اســت. در این راســتا بند5 قســمت "پ" ماده ی۳ قانون 
وظایــف و اختیارات اعطای مجوز اکتشــاف نفت بر عهــده ی وزارت نفت 
قرار گرفته اســت. ممکن اســت اراضی موضوع عملیــات لرزه نگاری متعلق 
به اشــخاص باشد از این رو الزم است با استفاده از ســازوکارهای قانونی از 
جملــه الیحه ی  قانونی نحوه ی خریــد و تملک اراضی و امالک برای اجرای 
برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت اراضی مربوطه تحصیل شــده یا 
در صورت فقدان ضرورت تحصیل این دسته اراضی، حق ارتفاق ورود و انجام 
عملیات لرزه نگاری از مالکین اخذ شــود. بدیهی اســت با توجه به مالکیت 
مخــازن به صورت تبعی کلیه ی اطالعات حاصــل از عملیات لرزه نگاری نیز 

متعلق به دولت است.

2- مفهوم و انواع قراردادهای ژئوفیزیک
بــا عنایت به ضرورت دســتیابی به اطالعات ژئوفیزیــک )در معنای اخص 
لرزه نــگاری( جهت انجام عملیات نفتی، ســازوکارهای قــراردادی مختلفی 
از جمله قراردادهای خدماتی لرزه نگاری، قراردادهای لیســانس یا کســب 
اطالعــات از مالک آنها می تواند مورد اشــاره قرار گیــرد. از این رو، در یک 
تقســیم بندی کلی می توان قراردادهای این حوزه را به قراردادهای اصلی و 
فرعی تقســیم کرد که دسته ی اول ناظر به استحصال و استفاده از اطالعات 
و دســته ی دوم ناظر به انتقال و بهره مندی از اطالعاتی است که قبال تحت 

قراردادهای دسته ی اول کسب شده است.

1-2- قراردادهای ژئوفیزیک اصلی
اکتشــاف گران و راهبران2 میادین نفتی برای انجــام خدمات ژئوفیزیکی به 
ویــژه لرزه نگاری، متخصصان این حــوزه را با امکانات مــورد نیاز به طرق 
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مختلف بــه کار می گیرنــد. قراردادهای خدماتی این بخش ممکن اســت 
در قالــب توافقنامه ی خدماتــی مادر۳ یا قراردادهای موردی منعقد شــود. 
قراردادهــا می توانند به صورت کلید در دســت4، روزانه5 یا احاد بها6 منعقد 
شــوند. اصوال در این حوزه قراردادهای کلید در دســت کاربرد دارند که با 
قیمتــی مقطوع منعقد می شــوند. اصوال کارفرما متعهد می شــود در مقابل 
اطالعات به ازای هر مایل/کیلومتر، نرخ مشــخصی پرداخت کند، همچنین 
به طور مجزا نرخی نیز برای ایجاد هر گودال انفجار در نظر گرفته می شــود. 
در این نوع قرارداد ریســک تاخیرات و افزایش هزینه ها بر عهده ی پیمانکار 

قرار می گیرد. 
از ســوی دیگر، با توجه به اینکه پیمایش7 ژئوفیزیکی ممکن است به صورت 
انفرادی یا مشــارکتی انجام شــود، موضوع پیمایش انحصاری و از ســوی 
دیگر پیمایش مشــارکتی تحت قراردادهای اصلی مطرح می شــود. این نوع 
قراردادها در ایران نیز رایج اســت. قراردادهــای پیمایش انحصاری اگرچه 
مســتلزم ســرمایه گذاری زیاد در مقایسه با روش مشــارکتی است، راهبر 
دارای کنتــرل و مالکیت کامل بر اطالعات اســت. در مقابــل در پیمایش 
مشارکتی، گروهی از اشــخاص برای لرزه نگاری مشترک مشارکت می کنند 
کــه این امر بر میزان ســرمایه گذاری و کنترل آنهــا تاثیرگذار خواهد بود. 
در ایــن قراردادها اطالعات، روش دســتیابی به آنها و شــرایط پرداخت و 
تسهیم هزینه ها مطرح می شــود. اگر در این قراردادها راهبری تعیین  شود 
تا از ســوی مشــارکت اقدام به بکارگیری پیمانکار کنــد این موضوع تحت 
قراردادهــای خدماتی تحقق یافته و می توان مشــارکت را قراردادی فرعی 
محســوب کرد. از این رو، موضوع مسئولیت راهبر اداره کننده ی این قرارداد 
در مقابل مشــارکت خود و در مقابل ســایر گروه هــای درگیر در پیمایش 
مشارکتی قابل طرح است. مســئولیت راهبر در مقابل مشارکت خود تحت 
قراردادهای عملیات مشــترک8 تنظیم می شود. مســئولیت راهبر در مقابل 
ســایر گروه ها یا اعضای آنها به ماهیــت پروژه و پیش بینی حق الزحمه برای 
آن بستگی دارد. اصوال گروه ها، یکدیگر را در مقابل از بین رفتن یا خسارت 
بــه نیروها و تجهیزات مصون و مبرا می دارند. گروه های غیر راهبر تمایل به 
مســئولیت راهبر در نتیجه ی تقصیر در عملیات تا ســقف مشخصی دارند و 
ایــن گروه ها صرفا پرداخت مبالغ در صورت حصول نتیجه را تعهد می کنند 
و مســئولیت دیگری نمی پذیرند. پیش بینی مسئولیت برای گروه راهبر در 
مقابل ســایرین مستلزم هماهنگی این شرط با شــروط قراردادی است که 
راهبر مقابل اعضای مشــارکت خود پذیرفته است که اصوال در صورت بروز 
تقصیر عمده۹ مســئولیت خواهد داشــت. در صورت عدم تحقق سازگاری، 
برخی از ریســک ها به اعضای مشارکت منتقل می شود که امکان مراجعه ی 
آنها به راهبر وجود ندارد. یکی از روش های ایجاد سازگاری بیشتر این است 
که راهبر پروژه به طور مســتقل و فارغ از گروه های مشارکت تعیین شود و 

مستقال در مقابل کلیه ی شرکا مسئولیت داشته باشد. در نظامی که مالکیت 
خصوصی اشخاص نســبت به منابع شناسایی شده است، موضوع مهم دیگر 
مالکیت اطالعات بوده که به نســبت میزان درصد ســود شرکا از آن پروژه 

تعیین خواهد شد.]۳[
الف( توافقنامه ی خدماتی مادر 

کارفرمایــان اصــوال به خدمــات پیمانــکاران مختلف نیاز دارنــد و امکان 
پیش بینی دقیق زمان نیاز به خدمات مشــخص نیســت. بنابراین، به انعقاد 
توافقنامه های مادر اقدام می کنند. بر اســاس ایــن توافقنامه ها، کارفرما در 
صورت نیاز می تواند اجرای خدماتی را از پیمانکار درخواست کند. این روش 
موجب تســریع در اجرای عملیات و کاهش هزینه ها می شود. توافقنامه های 
خدماتی مادر متضمن شروطی است که بر اساس آنها، در صورت اعالم نیاز 
کارفرمــا، پیمانکار در طول دوره ی زمانی مشــخص خدمات خاصی را ارائه 
می کند. در طول مدت ایــن توافقنامه، کارفرما هر زمان که نیاز به خدمات 
موردنظر داشــته باشد، دستور به اجرای آن می دهد یا بنا به درخواست وی 
طرفیــن در خصوص انجام خدماتی خاص توافق می کنند. این نوع قراردادها 
که گاهی ممکن اســت تحت قراردادهای چتری هم از آنها یاد شود، آزادی 
بیشــتری به کارفرما از جهــت حجم کارها و خدمات درخواســتی و زمان 

ارائه ی آنها می دهد.
قراردادهــای مــادر، در چارچوب موضوع مشــخص، طرفیــن را ملزم به 
مجموعه ای از شــروط مشــخص می کنند. برای انجــام خدمات موردنظر، 
کارفرمــا اقدام به درخواســت از پیمانــکار می کند کــه اصطالحا به این 
درخواســت »فراخوان خدمت1۰«  یا »قراردادهای تکمیلی11« می گویند. 
فراخوان خدمت می تواند به  صورت شــفاهی یا کتبی باشد. در صورت کتبی  
بودن، فرم فراخوان خدمت به  عنوان یکی از ضمائم قرارداد به توافقنامه های 
مادر پیوســت می شود. این فرم دربردارنده ی موضوعاتی ازجمله مدت  زمان 
اجــرای خدمات، توصیف و محل ارائه ی خدمــات، قیمت  خدمات و تحویل 
یــا تامین کاال یــا تجهیزات مورد نیاز اســت. توافقنامه های مادر، شــروط 

کنترل کننده و حاکم بر فراخوان خدمت هستند. 
از جمله ویژگی هــای توافقنامه های مادر ژئوفیزیک می توان به این 

موارد اشاره کرد:
 پیمانکار خدمات را بر مبنای نیاز و درخواســت کارفرما ارائه می کند.

 ایــن توافقنامه کارفرما را ملزم بــه بکارگیری خدمات به  صورت انحصاری 
و مســتمر نمی کنــد و کارفرما پس از فراخوان خدمت ملزم به اســتفاده از 

خدمات پیمانکار می شود. 
 درخواست خدمات با فراخوان خدمت انجام می شود.

یکی از کاربردهای اصلی توافقنامه ی مادر توزیع ریســک بین کارفرمایان و 
پیمانکاران است. با توجه  به شروط مندرج در توافقنامه های خدماتی مادر و 
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تعهدات طرفین، می توان این توافقنامه ها را به دو دســته تقسیم کرد:
1- توافقنامه هایی که تحت آنها در رابطه  با کلیه ی شروط الزم برای اجرای 
عملیات توافق می شود. با وجود این، طرفین با گنجاندن بندی در توافقنامه 
بــه  صراحت اعالم می کنند کــه ملتزم به توافقنامه نیســتند و در خصوص 

شرایط فراخوان خدمت، به  صورت موردی توافق می کنند.
2- توافقنامه هایــی که طرفیــن در مورد کلیه ی مفاد توافــق می کنند اما 
توافقنامه، بنا بــه اعالم طرفین، برای کارفرما ایجاد التزام نمی کند. با وجود 
ایــن، پیمانکار ملزم به مفاد توافقنامه اســت. در این مورد، نیازی به توافق 
طرفین در خصوص شروط فراخوان خدمت نیست و صرفا با امضای کارفرما 
مبنی  بر اجرای خدمات توســط پیمانکار صادر شــده است و برای طرفین 

الزم االجرا می شود.
در دســته ی اول، قصد طرفین از تنظیم توافقنامــه ایجاد چارچوب و ثبت 
شــروط قراردادی اســت که مورد مذاکره و توافق قرار گرفته است. یکی از 
اهداف تنظیم توافقنامه ها تراضی بر شــروط اساســی به  ویژه نحوه ی توزیع 
ریســک اســت. در این حالت، در زمان نیاز به خدمــات موضوع توافقنامه، 
صرفا در خصوص مســائل فرعی )مانند مــدت  زمان و محل اجرای عملیات 
و...( مذاکره و توافق انجام می شــود. با توجه  به اهداف اشــخاص از تنظیم 

توافقنامه، می توان آنها را در دســته ی »توافقات مقدماتی12«  قرار داد.
در حقوق ایران، با توافق طرفین بر مســائل اصلی، عقد تشــکیل می شــود. 
قراردادهــای خدماتی نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند. بنابراین در این 
دســته از قراردادها نیز مدت  زمان ارائــه ی خدمات، محل انجام و... ازجمله 

شروط اصلی هستند. 
پس با توافق بر شــروط اساســِی اعالمی از طریق فراخوان خدمت، قرارداد 
منعقــد می شــود. اگر قائل به این موضوع نیز باشــیم که راجع  به شــروط 
اساســی تراضی صورت گرفته، با توجه  به قصد طرفین مبنی  بر لزوم توافق 
در مورد شــروط فرعی، زمانی قرارداد منعقد می شــود کــه درباره ی تمام 

مسائل، اعم از اصلی و فرعی، توافق حاصل شده باشد.
در خصوص دســته ی دوم نیز، در حقوق ایران، بــا توجه  به تصریح طرفین 
مبنــی  بر ملتزم  نبودن کارفرما بــه مفاد قرارداد، نمی تــوان قائل به انعقاد 
توافقنامه ی خدماتی مادر شــد، زیرا وفق ماده ی21۹ قانون مدنی، »عقودی 
که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آنها الزم االتباع 
است...« در این توافقنامه، اعالم کارفرما مبنی  بر ملتزم  نبودن به توافقنامه، 
مبین فقدان قصد وی برای انعقاد توافقنامه ی خدماتی مادر است. از یک سو، 
طرفین با انجــام مذاکرات مقدماتی، در خصوص کلیه ی مفاد قرارداد توافق 
کرده انــد و پیمانکار بر مبنای توافق طرفین به این مفاد ملزم شــده اســت 
و از ســوی دیگــر، الزم االتباع  بودن این موضوعات منــوط به اعالم اراده ی 
کارفرما شده اســت. در این فرض، با توجه  به توافق طرفین مبنی  بر ملتزم  

بودن پیمانکار به شروط مذاکره  شده، می توان قائل به ایجاب ملِزم از جانب 
پیمانکار شــد، زیرا التزام پیمانکار در این حالت ناشی از توافق انجام شده با 
کارفرما است. بنابراین، در نتیجه ی توافق انجام  شده، التزامی برای پیمانکار 
در مقابل کارفرما ایجاد می شــود. کارفرمــا نیز با صدور فراخوان خدمت که 
مبین قبول و پذیرش التزام نســبت  به شروط اســت، به مفاد ایجاب ملتزم 

می شود.
حال، سؤالی که در اینجا قابل  طرح است، مدت  زمان اعتبار ایجاب است. در 
این خصوص، می توان قائل به دو فرض شــد: چنانچه طرفین در توافق اولیه 
به این موضوع اشاره کرده باشند، ایجاب تا آن زمان الزام آور خواهد بود. در 
صورت سکوت طرفین، اعتبار ایجاب را عرف حاکم بر صنعت تعیین خواهد 
کرد. همچنین بــا عنایت به ماهیت توافقنامه های خدماتی مادر و اســاس 
توافق طرفین مبنی  بر درخواســت انجام خدمات در زمان های مختلف و به 
 صــورت مکرر، می توان نتیجه گرفت که با قبــول اول کارفرما، عقدی ناظر 
به خدمات درخواســتی منعقد می شود، ولی این ایجاب از بین نمی رود و در 
طول دوره ی مورد توافق یــا طول زمانی که عرف بر اعتبار آن داللت دارد، 
همچنان باقی می ماند، زیرا قصد طرفیــن از توافق اولیه انعقاد قراردادهای 
متعدد وفق اعالم و قبول کارفرما بوده اســت و ایــن موضوع صرفا با وجود 

ایجاب های متعدد قابل  تصور است.
ب( قراردادهای موردی

قراردادهــای خدماتی مــوردی ژئوفیزیک که دربرگیرنده ی تمام شــروط 
اساســی و فرعی اســت. این نوع قرارداد در زمان مشخصی آغاز می شود و 
خاتمه می یابد. الزم اســت خدمت یا خدمات بر وفق شــرح  کار مندرج در 
قرارداد در مدت  زمان توافق  شــده اجرا شــود. همچنین پیمانکار متعهد به 
تامیــن کلیه ی خدمات به  صورت ایمن و مطابــق رویه های مطلوب صنعت 
نفت و گاز اســت. در نگاه اول ممکن است این معیارها تا اندازه ای مبهم به  

نظر برســند اما در صنعت، شناخته  شده و مورد پذیرش هستند. 
عالوه  بر این، پیمانکار متعهد به ارائه ی خدمات مطابق با شرایط قرارداد )از 
جمله پیوســت های آن(، دستورهای کارفرما و قوانین و مقررات است و باید 
ایمنی عملیات را حفظ کند. حدود مســئولیت پیمانکار برای برنامه ریزی و 
طراحی عملیات در قرارداد مشخص می شود. مطابق این قراردادها، پیمانکار 
متعهــد به تامیــن تمامی تجهیــزات و ابزارهای الزم بــرای انجام تعهدات 
پذیرفته  شده ی تحت قرارداد است، مگر اینکه طرفین به  نحو دیگری توافق 
کرده باشــند یــا طبق عرف حاکم بر صنعت، تامیــن برخی از اقالم الزم بر 

عهده ی کارفرما باشد. 
مســئولیت تامین نیروهای مــورد نیاز برای انجام خدمــات نیز بر عهده ی 
پیمانکار اســت. نیروهای تامین  شــده باید دارای صالحیت و تخصص الزم 
باشــند. اصوال تغییر نیروهای کلیدی با اجازه ی کارفرما امکان پذیر اســت. 
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مباحث ویژه

کارفرمــا می تواند به  دالیلی )ازجمله عــدم متابعت نیروها، فقدان صالحیت 
یا اقدامات زیان بخش آنها و...( درخواســت کند نیروهای پیمانکار جایگزین 
شــوند. در این صــورت، پیمانکار متعهد بــه جایگزینی نیرو یــا نیروهای 
موردنظر و پرداخت حقوق و مزایای آنها است و از این بابت هیچ مسئولیتی 

بر عهده ی کارفرما نخواهد بود.

2-2- قراردادهای فرعی ژئوفیزیک
دســته ی دوم از قراردادهــای ژئوفیزیــک، قراردادهایی اســت که پس از 
استحصال و دستیابی به اطالعات و داده ها منعقد می شود که به موجب  آنها 
امکان بهره مندی و اســتفاده ی اشخاص ثالث نســبت به قراردادهای اصلی 

فراهم می شود که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.
الف(  قراردادهای لیسانس لرزه نگاری

مالکیت و حقــوق مالکانه دارای اهمیت فوق العــاده در قراردادهای مربوط 
اطالعات اســت. از جملــه راه های کم هزینه تر برای راهبر جهت دســتیابی 
به اطالعات لرزه نگاری، دریافت اطالعات از ســایر راهبران یا شــرکت های 
ژئوفیزیک اســت. در اصطالح حقوقی لیسانس به این معنا است که شخص 
اجــازه ی اســتفاده از مالکیت فکــری خویش را به دیگــران اعطا کند.]5[

قراردادهای لیسانس لرزه نگاری نیز از این موضوع مستثنی نیست، لیسانس 
به دارنده ی پروانه  حق اســتفاده از اطالعات را می دهد بدون آنکه مالکیتی 
تحــت آن واگذار شــود. بنابراین، دارنده ی پروانه هیــچ کنترلی بر حدود و 
مولفه های پیمایش صورت پذیرفته، نخواهد داشــت. قراردادهای لیســانس 
اطالعــات، قراردادی تجاری بین شــرکت های متخصص حوزه ی ژئوفیزیک 

و راهبر است. 
چنیــن شــرکت هایی هــم لرزه نگاری را خودشــان انجــام می دهند و هم 
خریداری می کنند تا بتوانند آن را در قالب لیســانس در اختیار اشــخاص 
ثالث قراردهند. اگرچه تحت قراردادهای لیســانس مالکیت منتقل نمی شود 
اما اعطاکننــده ی امتیاز باید دارای حق واگذاری اطالعات تحت لیســانس 
باشد. در مواردی که راهبر )دارنده ی پروانه( تمایل به دستیابی به اطالعات 
به صورت موردی از بانک اطالعاتی اعطاکننده ی پروانه داشته باشد می توان 

قرارداد را در چارچوب توافقنامه ی خدماتی مادر منعقد کرد. 
از اولیــن موضوعاتی که بایــد در قرارداد در مورد آن تصمیم  گیری شــود 
انحصاری یا غیرانحصاری بودن لیســانس اســت. به طــور کلی قراردادهای 
لیســانس بــه انحصــاری و غیرانحصاری تقســیم می شــود در لیســانس 
غیرانحصاری لیســانس دهنده می تواند حقوق واگذار شده به لیسانس گیرنده 
را در قلمرو جغرافیایی موضوع لیسانس به دیگران واگذار کند. در مقابل، در 
لیســانس انحصاری، لیسانس گیرنده صرفا می تواند از اطالعات استفاده کند. 

در قراردادهای لیســانس اصوال اعطاکننده ی حق لیسانس حقوق مالکانه را 
بــرای خود حفظ می کند و صرفا حق اســتفاده به صــورت غیرانحصاری به 
دارنده ی پروانه واگذار می شــود. در این صورت اعطاکننده ی پروانه اختیار 
واگذاری آن را به سایرین خواهد داشت. در حالی که دارنده ی پروانه ترجیح 
می دهد لیســانس انحصاری با هدف قدرت رقابتی بیشــتر در منطقه را به 

دست آورد. 
اصوال هیچ اعطاکننده ی حق لیسانسی، اطالعات را تحت لیسانس انحصاری 
که ســبب محرومیت از انتقال به ســایرین و حتی استفاده ی خود می شود، 
اعطا نمی کنــد. گاهی اوقات قراردادهای لیســانس ممکن اســت متضمن 
شــرطی باشــد که به موجب آن در برابر پرداخت مبلغــی مقطوع به ازای 
هر کیلومتر حق مالکانه برای دارنده ی پروانه ایجاد شــود. در صورت وجود 
قراردادهای لیســانس متعدد این شرط بر پایه ی اولویت در اخذ حق مالکانه 
بر مبنای زمان اقدام1۳ درج می شــود. با توجه بــه عدم انطباق قراردادهای 
لیســانس با عقود معین در حقوق ایران این قراردادها دارای شــرایط و آثار 

ویژه ی خود بوده و تابع ماده ی1۰ قانون مدنی است.  
در ایــن قراردادها، نوع و قالــب )format( اطالعات هم باید به طور دقیق و 
شفاف مشــخص شــود. اصوال قالبی موضوع قرار می گیرد که بر مبنای آن 

بتوان به اطالعات میدان برای پردازش مجدد دست یافت. 
حقــوق دارنده ی پروانه باید به طور دقیق تعریف شــوند، از جمله حق قرار 
دادن اطالعات بر روی سیســتم دارنــده ی پروانــه و بازگردانی آن در آن 
سیســتم، حق دســتکاری یا تفســیر یا بازپردازش اطالعات و حق کپی از 
اطالعــات صرفا برای اهداف داخلی. در صورت نقض هریک از این شــروط، 

اعطاکننده ی پروانه حق فسخ آن را خواهد داشت.
بــا عنایت به پیش بینی پردازش مجدد، این حق ممکن اســت مشــروط به 
محدودیت هایی از جمله تغییر قالب آنها یا حدود پردازش مجدد باشــد. در 
این قراردادهــا اعطاکننده ی پروانه  حق مالکیت و شــروط توافقی از جمله 
محدودیت هــا را در خصوص تغییرات و پردازش هــای مجدد اطالعات نیز 

اعمال می کند.  
قرارداد لیسانس لرزه نگاری اصوال به صورت دائمی یا برای مدت زمان بسیار 
طوالنی منعقد می شود که پس از آن ارزش اطالعات ناچیز خواهد  شد. فارغ 
از ایــن، در قرارداد باید تکلیف داده ها در صورت خاتمه یا فســخ آن اعم از 
بازگردانی یا از بین بردن آنها مشــخص شود. اگر شخصی از گروه اکتشافی 
دریافت کننده ی داده ها خارج شــود لیسانس نســبت به آن خاتمه می یابد، 
مگر اینکه به گونه ی دیگری توافق شــود. اصوال اعضای مشــارکت به طور 
جداگانه طرف قرارداد قرار نمی گیرند، مگر اینکه قرارداد لیســانس جداگانه 
منعقد کنند یا اینکه راهبر مشــارکت به عنــوان نماینده ی آنها اقدام کند. 
از دیگر شــرایطی که می تواند موثر بر مدت قرارداد یا مبلغ آن باشــد ادغام 
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شرکت دریافت کننده ی لیسانس در شخص حقوقی دیگر است.]6[
مبلغ قرارداد لیسانس بر مبنای نوع اطالعات و اراضی تحت پوشش مشخص 
می شــود. زمان پرداخت هم ممکن اســت پس از دریافت داده ها پیش بینی 
شــود. امکان تعدیل مبلغ در صورت دســترس اشــخاص ثالث به داده ها و 
یا تغییر اوضاع و احوال از شــروط دیگری اســت که در قرارداد پیش بینی 
می شــود. قراردادهای لیســانس متضمن شــروطی از جمله دو تاییدیه از 
اعطاکننده ی پروانه هســتند که یکی ناظر به اخــذ کلیه ی مجوزهای مورد 
نیــاز تحت قوانیــن و مقررات برای داده های لرزه نــگاری بوده و دیگری در 
خصوص حق اعطای لیســانس اســت. با توجه به زمان ارائه ی داده ها ابزار 
و روش های اســتفاده شــده جهت کســب اطالعات موضوع لیسانس نیز از 

اهمیت شایانی برخوردار است. 
از تعهــدات مهــم تحت این قــرارداد، حفــظ محرمانگی اطالعات اســت 
که مشــمول اســتثناهایی از جمله ارائــه ی آنها به پیمانــکاران و نیروهای 
ذخیره ســازی یا نهادهای دولتی درخواست کننده و سایر مشارکت کنندگان 

در پروژه و همچنین خریداران اموال دارنده ی پروانه می شود. 
ب( قرارداد  واگذاری داده های لرزه نگاری

برخالف قرارداد لیسانس که صرفا حق بهره برداری از داده ها و نتایج عملیات 
لرزه نگاری به لیســانس گیرنده واگذار می شــود ممکن است مالکان داده ها 
اقدام به واگذاری کلیه ی حقوق مالکانه ی اطالعات به سایرین کنند. اگرچه 
در بین قراردادهای لرزه نگاری، قرارداد واگذاری آنچنان متداول نیســت، با 
وجود این ممکن اســت مالکان داده ها اقدام بــه واگذاری آن کنند. در این 
حالت، دریافت کننــده ی اطالعات، خواهان در اختیار داشــتن تاییدیه ها و 
تضمین هایی از ســوی واگذارنده ی اطالعات است که بر مبنای آن از امکان 
انتقال آنها تحت قوانین و مقررات، اخذ تاییدیه ها و مجوزهای الزم اطمینان 

حاصل کند.
همچنین قرارداد می بایست دربردارنده ی شروط پذیرش مسئولیت در مقابل 

دعاوی احتمالی در خصوص ورود غیرمجاز و نقض تعهد محرمانگی باشــد.

نتیجه
قراردادهــای ژئوفیزیــک از جمله قراردادهای اکتشــافی در صنعت نفت و 
گاز اســت که  با فراهم کردن امکان دســتیابی به اطالعــات ژئوفیزیکی به 
ویژه لرزه نگاری، ســبب قطعیت بیشتر در شناسایی اهداف اکتشافی شده و 
می تواند قطعیت بیشتری را در تعیین محل های حفر چاه ها داشته باشد که 
این امر در اســتراتژی ســرمایه گذاری و انتخاب کم ریسک ترین سناریوهای 
انجام عملیات بســیار حائزاهمیت است. پیش شرط الزم از نظر حقوقی برای 
انجام عملیات ژئوفیزیک، اخذ مجوز انجام عملیات بوده که مستلزم دسترسی 
تحت االرضی و در مواردی نیازمند ورود به اراضی  اشــخاص ثالث است. در 
نظام حقوقی ایران، اخذ مجوز تحت االرض )زیر ســطحی( برداشت اطالعات 
بــا توجه به تبعیت آن از مالکیت مخازن می بایســت از دولت انجام شــود. 
همچنین این مهم با توجه به مقررات ایران بر اخذ حقوق ارتفاقی نسبت به 
سطح االرض )سطحی( و اختیارات دولت در این راستا تاثیرگذار است. اصوال 
ایــن مجوز در قالب واگذاری قراردادهای ژئوفیزیک از ســوی بخش دولتی 
اعطا می شــود. جهت انجام عملیات ژئوفیزیک، قراردادها می تواند به صورت 
اصلی در راســتای استحصال اطالعات یا فرعی جهت انتقال اطالعات منعقد 
شود. در هر دو دسته محرمانگی اطالعات با توجه به ارزش اقتصادی داده ها 
از جمله مهم ترین شروطی است که می بایست به طور دقیق تنظیم شود. از 
ســوی دیگر، در قراردادهای مشارکت نیز می بایست توزیع مناسب تعهدات 
و ریسک انجام شود. از جمله نکات حائزاهمیت، تعهد اخذ مجوز، مسئولیت 
از بین رفتن اطالعات برداشت شــده از میدان تا تحویل به کارفرما، آسیب 
به نیروها و خســارت به تجهیزات است که می بایست در قراردادها مشخص 
شود و به طرفی که به بهترین نحو و کمترین هزینه می تواند آن را مدیریت 
کنــد انتقال یابد. در قراردادهای لیســانس اطالعات نیز می بایســت، نوع و 
قالب اطالعات، به طور شــفاف مشخص شود. امکان دستکاری یا بازپردازش 
اطالعات تعیین شــود که این امر متاثر از نوع حق واگذار شــده و حدود و 

ثغور حقوق حفظ شده برای مالک اطالعات است.
پانویس هاپانویس ها

1. از جمله قراردادهای اکتشــاف و توســعه که در ایاالت متحده استفاده می شود، قرارداد اجاره ی نفت و گاز است. این 
قراردادها بین مالکین زمین و شــرکت های نفتی منعقد می شود. بر مبنای این قرارداد، طرف اجاره کننده حق برداشت 

منابع موجود در زمین را دارد.
2. Operators
3. Mas ter Service Agreement
4. Turnkey
5. Day rates
6. Unit Rate
7. Survey
8. Joint Operating Agreement )JOA( An agreement which apportions the rights, 
benefits, obligations, and liabilities which are derived from a concession between 
multiple parties in proportion to their defined respective percentage interes ts, and which 

typically appoints one of those parties to act as the operator.
9. Gross Negligence
10. Call-out
11. Supplementary Agreement

12. این توافق ها و قراردادهای مقدماتی ممکن است مختصر و یا برعکس بسیار پیچیده و مفصل باشند. این توافق ها 
ممکن اســت حاوی کلیه ی شروط اساســی قرارداد آتی بوده و یا صرفا حاوی یک سری تعهدات مبهم و کلی باشد. در 
برخی از توافق های مقدماتی، طرفین به  صراحت پیش بینی می کنند که توافقنامه ی آنان فاقد هرگونه اثر حقوقی بوده، 
صرفا برای بیان خواست و تمایل طرفین مبنی  بر انجام مذاکره و انعقاد قرارداد اصلی در صورت رسیدن به توافق می باشد. 
برعکس، در برخی دیگر از این توافق ها، تعهدات مشخص و یا مبهمی برای طرفین منظور می شود، مثل اینکه طرفین 
متعهد می شوند مذاکرات را ادامه دهند و قرارداد نهایی را که هنوز جزئیات آن مشخص نیست، منعقد کنند. همچنین در 

بسیاری از موارد، توافق های مقدماتی فاقد هرگونه تصریح به داشتن و یا نداشتن اثر حقوقی هستند.]4[
13. Firs t come, firs t gets
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