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  چكيده
 ، اسـت  هـاي حقـوق عمـومي      از زيرشاخه  كه گاز و نفت حقوق رشتة مهم موضوعات از يكي     

 جغرافيايي مرزهاي عنصر وجود به توجه  با.است گاز و نفت مشترك مخازن مديريت چگونگي
 از يكي .است توجه قابل حقوقي هم و سياسي جنبة از هم ،موضوع اين اهميت ميادين، اين در

 قـرارداد  انعقـاد  طريـق  از يكپارچـه  بـرداري بهره ميادين، اين از برداريبهره مرسوم هايروش
يكـديگر   توافـق  بـا  يـا مخـزن مـشترك،      انميد نفعانذي ،روش اين در .است سازييكپارچه
 مفـاد  براسـاس  ميـدان  از بـرداري بهـره  و توسعه ،آنه موجب   ب كه كنندمي منعقدرا   قراردادي
 بـه  و تحليلي ديدگاهي با نويسنده پژوهش، اين در. شودمي انجام مشترك صورت به و قرارداد
 مـورد  آمريكا و ايران شورك دو حقوقي نظام در را گاز و نفت سازييكپارچه تطبيقي، صورت
 بـراي  پيـشنهادهايي  حقـوقي،  نظـام  دو ايـن  مقايسة ضمن ،پايان در و است داده قرار بررسي
 وجـود  بـه  توجه با. است داده ارائه ايران گاز و نفت صنعت در حقوقي ساختار اين از استفاده
 كـه  نفـت  وزارت اسـت  الزم همسايه، كشورهاي و ايران مشترك گازي و نفت فراوان ميادين
 و  الزامات ، استگاز و نفت صنعت دستيپايين و باالدستي بخش در فعاليت انجام اصلي متولي
 از بهتـر  هرچـه  بـرداري بهـره  و مخـازن  سازييكپارچه برايرا   الزم سياسي و حقوقي ساختار

  .سازد فراهم مخازن مشترك با كشورهاي همسايه
  
  كليدي واژگان 
   .سازييكپارچهگاز،  و مشترك، نفت ميادين نامه،موافقت، فرامرزي مخزن 

                                                            
                                                                            Email: sm.tabatabaei@ut.ac.ir مسئول ةنويسند *
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  مقدمه
   شمرده امنيتي و راهبردي كاالهايي  وجهاندر  انرژي تأمين منابع ترينمهم از ،گاز و نفت
بر  ،اجتماعي و امنيتي سياسي، مالي، مختلف ابعاد در اقتصادي كاالي دو اين اهميت. شوندمي
 را نفت برخي كه ايگونه به ؛شودمي افزوده اهميت اين بر روزبهروز و نيست پوشيده كسهيچ

توان نقش امروزه نمي .)13 :1389 اماني،( انددانسته گذشته سال صديك تجاري كاالي ترينسياسي
بندي كشورها در نفت و گاز را به عنوان دو كاالي ارزشمند در اتخاذ مواضع سياسي و جناح

ها، كليد پيروزي در خي بر اين باورند كه در جنگحتي بر؛ المللي ناديده انگاشتروابط بين
 موحد،(   در اختيار داشته باشد رابيشتر نفتمقدار تر و شود كه منابع عظيمدست طرفي نهاده مي

        با تا ندكوشمي منابع اين صاحبان و هادولت از هريك اهميت، اين اقتضاي به. )16: 1357
 و كرده اعمال را گاز و نفت منابع بر خود مالكيت ،هاروش تريناقتصادي و بهترين كارگيريبه

 اين بودن سيال ماهيت. حياتي داشته باشند منابع اين از را برداريبهره مفيدترين و بيشترين
 منابع اين گاهي تا است شده باعث ،زمين زير در هاآن موقعيت تغيير و حركت امكان و منابع
 مشترك مخزن صورت به و شده جاجابه خصوصي ملك دو ميان مرز يا كشور دو ميان مرز در

 اعمال حق ،خود سرزمين جغرافيايي محدودة در فقط كشورها اينكه به توجه با. شوند واقع
 در شدهواقع منابع به تعرض امكان و دارند را سرزمين آن در شدهواقع طبيعي منابع بر مالكيت
 و حقوقي لحاظ از منابع اين مديريت ندارد، وجود ديگر كشورهاي جغرافيايي محدودة
  .است بوده اساسي و  مهمهاي دورگذشتهاز  اقتصادي

   نحوة مورد در الملليبين سطح در اختالفاتي بروز موجب معموالً ،ميادين در اشتراك
 اساس بر و آساني به كه جامد معادن برخالف زيرا ؛شودمي نيز مخازن اين از برداريبهره

 ،1بودن سيال دليل به نفتي منابع ند،هست تقسيم قابل كشورها، ميان ةشدتعيين مرزي خطوط
 دولت توسط آن از برداريبا بهره ،رو اين از. گيرندمي را خود مخزن شكل و كنندمي مهاجرت

 كشور سرزمين در كه مخزن از يچشمگير بخش يا كل خود، سرزميني قلمرو در نفعذي
 توجه با عمل اين .گيردمي قرار برداريبهره مورد كشور آن رضايت بدون نيز گرفته قرار مجاور

مكن م ،مداخله منع و سرزميني تماميت و وحدت سرزميني، مالكيت به احترام بنيادين اصل به
 مقابل سوي در. شود تلقي ديگر كشور سرزميني قلمرو به پنهان يا خاموش تجاوز نوعي است
 و نداشته وجود مشترك مخزن بردارياز بهره شريك كشور منع تبيين براي اساسي ايقاعده نيز
 دباش المللبين حقوق ديگر اصول يا اصول همان با مغاير خوددر جاي  نيز منعي چنين بساچه

  .)24: 1393 كاشاني،(

                                                            
1. Fluidity nature of oil 
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 معاهدات و توافقات ، در اين زمينهالمللبين حقوقدر  روشن ايقاعده نبود در بنابراين،
 در. باشد المللبين حقوق شدةشناخته هايعرف يا اصول جايگزين دتوانمي هادولت مابينفي
 مشترك منابع از برداريبهره نحوة خصوص در توافقاتي دنبال به همواره هادولت نيز راستا اين
 در .)lagoni, 1979: 233( هستند منابع اين اكتشاف مورد در واحد هايرويه ايجاد و گاز و نفت
 شده شناخته رسميت به هاييروش چندجانبه، يا دو معاهدات در منابع اين از برداريبهره زمينة

 دو از يكي توسط برداريبهره ،1برداريبهره در همكاري به تعهد به توانمي جمله از كهاست 
 ينهاد به برداريبهره واگذاري ،3مشترك توسعة قراردادهاي طريق از برداريبهره ،2كشور

  .)sookeyeon, 2009: 1( كرد اشاره ،سازييكپارچه يا ارچهيكپ برداريبهره و 4مشترك
 قرار كشورها استقبال مورد هاراه ساير از بيشتر ،سازييكپارچه روش موارد، اين ميان در
 سوهم سياسي لحاظ از ،مشترك منبع داراي كشور دو كه مواردي در ويژهبه ،آن اجراي و گرفته
 اينكه بر، افزون برداريبهره شيوة اين .)Ong, 1999: 208( است ارزشمند و باصرفه بسيار ،هستند
 كمترين با زيرا ؛است صرفه به نيز اقتصادي نظر از كند،مي تبديل مشاركت به را رقابت
- مي تأمين تريمناسب طرز به طرفين منافع و به دست آمده بازيافت بيشترين گذاري،سرمايه

 مخزن از رويهبي برداشت و بارزيان رقابت نعما ،مذكور برداريبهرهشيوة  همچنين،. دشو
 سطح ،حال اين با .)Schrijver, 1997: 38( داشت خواهد درپي را آن از صيانت و بوده مشترك
 توسعه مختلف مراحل در طرفين همكاري سطح و ميزان به بسته روش اين اجراي در موفقيت

 دليل به ،برداريبهره و توسعه كلي ايهباشد، هزينه بيشتر همكاري اين كه ميزان هر به و دارد
  .)61: 1394 ملكي، و شالباف( يابدمي كاهشبسيار  هاكاريدوباره رفع و هافعاليت تجمع

 منطقة در چه است؛ همسايه كشورهاي با يفراوان گاز و نفت مشترك منابع داراي ايران
 قراردادهاي از استفاده نيقانو امكان بررسي ،اينوجود  با .6ساحلي در منطقة چه و 5فراساحلي
 گاز و نفت حقوق ادبيات در كه است موضوعاتي از ،ايران حقوقي نظام در سازييكپارچه

 ايران، حقوقي نظام برخالف كه آمريكا كشور در ،سويي از. است نشده آن به چنداني توجه
 و قوانين و است شده شناخته رسميت به آن در گاز و نفت منابع خصوصي مالكيت نظام

. بود خواهد توجه جالب موضوع اين بررسي نيز شودمي اعمال آن اياالت در مختلفي مقررات
 و ايران حقوقي نظام دو در آيا كه هستيم اصلي پرسش اين به پاسخ درپي ،نوشتار اين در

 شده شناخته رسميت به گاز و نفت مشترك منابع سازييكپارچه روش ،آمريكا متحدة اياالت

                                                            
1. Commitment to co-operation in operation 
2. Operation by one country 
3. Operation by joint development Agreement  
4. Operation by joint Authority 
5. Offshore  
6. Onshore  
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 پذيرفته صورت در ؛ براي مثال،رسيممي ديگري هايپرسش به ،پرسش اين يراستا در است؟
 نظام دو از هريك در يكپارچه برداريبهره به تعهد متضمن مقررات و قوانين روش، اين شدن

 وجود حقوقي نظام دو هر در برداريبهره نوع اين از مصاديقي تاكنون آيا كدامند؟ حقوقي
 كدامند؟ كشور دو اين در برداريبهره نوع اين متضمن جانبةدچن يا دو معاهدات است؟ داشته

  .گرفت خواهند قرار تحليل مورد ،موضوع بررسي ميانة در كه يديگر هايپرسش و
 و كليات ،مفاهيم بيان به ،اول بخش در ؛است شده تنظيم بخش سه در پژوهش پيش رو،

 اين با را خواننده و پردازيممي پژوهش در رفته كاربه اصطالحات و مفاهيم از تعريف ارائة
 و نفت ميادين سازييكپارچه قراردادهاي از استفاده پيشينة دوم، بخش در .كنيممي آشنا مفاهيم

 بررسي ،كاربردي لحاظ از چه و موجود مقررات و قوانين منظر از چه  را،ايران كشور در گاز
از منابع نفت و گاز  برداريبهره كارسازو اين از گيريبهره وضعيت نيز پاياني بخش در .كنيممي
 گيري،نتيجه ضمن نيز  سرانجام.دهيممي قرار واكاوي مورد را آمريكا متحدة اياالت در

 انعقاد طريق از ويژهبه ،گاز و نفت مشترك منابع از كارآمد برداريبهره  راستايدر پيشنهادهايي
  .دهيممي ارائه ،ايران گاز و نفت حقوق نظام در سازييكپارچه قرارداد
  

  سازييكپارچه قراردادهاي مفهوم .1
- مي قرار 3الملليبين  و2فرامرزي ،1عام مانند متفاوتي ادبيات نفت و گاز تحت ميادين مشترك

 بيش 4عبارت منابع مشترك اما است منابع اين از ايجنبه دهندةنشان هاآن از كدام هر كه گيرد
 نفت مشترك منابع اصطالح در .)LLC, 2008: para 11( ودشمي گرفته كاربه اصطالحات ساير از
 كشور يك سياسي و سرزميني مرزهاي از كه هستند گازي و نفتي هايميدان يا مخازن گاز، و

اصطالح منابع طبيعي . )93: 1390 جهاني،  وميرعباسي( اندشده ديگر كشوري مرز وارد و كرده عبور
كه در شكل و حالت طبيعي  شودوع منابع طبيعي ميفرامرزي در معناي موسع خود شامل هر ن

 & Beyene( خود و بدون دخالت انسان قادر به عبور از مرزهاي سياسي يك كشور باشند

wadleye, 2004: 3(. اشتراك و بودن منبع عنصر دو ،مشترك منابع وضعيت فهم در رو، اين از 
  .دكنمي ايفا اساسي نقشي متفاوت، كشور دو مالكيت در

 براي Unitisation عبارت از آمريكا از خارج در و  Unitizationعبارت از آمريكا كشور در
 و آحادسازي همچون عباراتي نيز فارسي زبان در. شودمي استفاده سازييكپارچه مفهوم بيان
 يا برخي مشترك عمليات به اصطالح، درسازي يكپارچه. دارند كاربرد باره اين در سازييكه

                                                            
1. common 
2. Trans boundary 
3. International 
4. shared resources 
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 هايچاه از توليد مقابل در ،واحد از توليد حداكثرسازي براي توليدي ساختار يك ايهچاه تمام
-مذاكره الملليبين انجمن كه ديگري تعريف اساس بر .)84: 1393 كاشاني،( شودمي گفته انفرادي

 عمليات از است عبارت سازييكپارچه« ،داده ارائه سازييكپارچه اصطالح از نفتي كنندگان
 نفت مشترك نفت مخزن كه مجزايي قطعات در حقوق، مالكان توسط كه اهنگيهم و مشترك

 قرارداد اساس  بر.)36 :1395 ، و ديگراننالكياشري كيميايي( »شودمي انجام دارد، قرار آن زير در گاز يا
 مالكان ميان ،ميدان توسعة چگونگي نيز و ميدان از هابرداشت نحوة مورد در سازي،يكپارچه
سازي مخازن و  اهميت روش يكپارچه.)Gordon, Paterson, 2007: 332(شود مي فقتوا مشترك

 عرصة در سازييكپارچه ،نويسندگان برخي باور ميادين نفت و گاز به حدي است كه به
  .)wiginton, 2006: 1811( رود به شمار مي گاز و نفت حفظ روش بهترين جهاني

 قراردادهاي . اشتباه گرفت1»مشتركتوسعة ارداد قر«سازي را نبايد با  قرارداد يكپارچه
 دو ،آن موجب به و شده منعقد كشور دو بين كه شودمي گفته قراردادهايي به ،مشترك توسعة
 آن از و داده توسعه مشترك صورت به دارد تعلق دو آن به كه را مخزنيكنند مي توافق كشور
: شودمي ديده هاييتفاوت دو اين ميان نابراين،ب .)Bastida ,et al, 2007: 370( كنند برداريبهره

 ،باشند شده حدود تعيين كشور دو بين مرزهاي كه مواردي در سازييكپارچه قرارداداوالً، 
 استفاده اند،نشده حدود تعيين كه مناطقي براي مشترك توسعة قرارداد كه حالي در ؛دارد كاربرد

    انجام اكتشاف مرحلة از پس سازييكپارچه اردادقر انعقاد ،ثانياً؛ )Ong, 2002: 90( شودمي
 گونههيچ كه شودمي منعقد زماني در اصوالً مشترك توسعة نامةموافقت كه حالي درشود؛ مي

 با متناسب صورت به سازييكپارچه قرارداد در هاهزينه و سود ،ثالثاً؛ است نشده انجام اكتشافي
 و سود مشترك، توسعةقرارداد  در ولي شودمي ينتعي ميدان از طرفين) مشاركت عامل (سهم
شود مي مشخص) 50-50 اصل مبناي بر معموالً (هشد توافق پيش از يفرمول اساس بر هاهزينه

)Rodin, 2011: 25(. وظايف قراردادي، ساختار اين دو روش درميان موارد يادشده،  بر افزون 
 هاييتفاوت نيز مديريت اعمال نحوة و سود تقسيم چگونگي نظارت، ميزان طرفين، از هريك
  .دارد وجود
 

  ايران در سازييكپارچه. 2
 بخش .شودمي شمرده گاز و نفت طبيعي منابع از منديبهره زمينة در كشورها ترينغني از ايران

 و نفتي ميادين شامل هم كه اندگرفته قرار كشورها ساير با مرزي مناطق در منابع اين از بزرگي
 مشترك ميدان 28 كمدست داراي ايران شده،انجام هايبررسي طبق. شودمي گازي هم

گاز به صورت  و نفت ميدان  ششو گازي چهار ميدان نفتي، ميدان هجده شامل هيدروكربوري

                                                            
1. Joint development agreement  
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 مخازن در نيز ايران طبيعي گاز ذخاير پنجاه درصد حدود. است همسايه كشور هفت مشترك با
 با مشترك، هفت مخزن امارات با مشترك، حوزة دوازده عراق با ايران .اندقرار گرفته مشترك
 و كويت با و مشترك مخزن دو كدام هر عمان و قطر با مشترك، حوزة چهار سعودي عربستان

 از .)3: 1393 ديزجي، خليلي و زادهقائدي( دارند هيدروكربوري مشترك مخزن يك كدام هر تركمنستان
 دارد قرار فارس خليج قارة فالت در ،جنوبي پارس عنيي، جهان گازي ميدان ترينبزرگ ،طرفي

  .)163 :1387 نجومي، و نوازني(است قطر  و ايران كشورهاي بين مشترك كه
 و الملليبين هايشركت سرماية از گيريبهره با فارس خليج در ايران همساية كشورهاي

           و روند ادامة.ندهست ينمياد اين از برداريبهره حال در جهان روز فني دانش از استفاده با
 ميادين اين توازن رفتن بين از باعث زمان مرور به ،كشورها اين جانبةيك   رويةبي برداريبهره

 نيز افقي حفاري مانند حفاري نوين هايروش از استفاده .شودها ميو توليد غيرصيانتي از آن
 اين با. افزايدمي همسايگان بيشتر هرچه ريبردابهره امكان و منابع اين بودن خطر معرض در بر

 مشترك، از ميادين برداريبهره گذاري درمختلف بر لزوم اولويت قوانين تأكيد با وجود و حال
 نشده مصوب مربوطه توافقات كردن اجرايي زمينة در اجرايي و مقبول حقوقي راهكارهاي

 هاي اقتصاديتحريمويژه به ،مالي عموان قراردادي، و قانوني مشكالت و مسائل بر افزون. است
 انعقاد دشوارتر و را برداريبهرهاست،  شده اعمال صنعت اين عليه كههم  كالني سياسي و

. است كرده ناممكنمواردي  در و دشوار نفتي الملليبين پيمانكاران با را باالدستي قراردادهاي
 نيز المللبين سياست عرصة موجود در هايناامني و سياسي مسائل از نبايد عوامل، اين كنار در

 درك و تصور توانمي ،يكديگر كنار در عوامل اين تمامي گرفتن نظر در با تنها و شد غافل
 و داشت مشترك ميادين خصوص المللي دربين نظام و كشور در موجود شرايط از درستي
 ميادين اين از اريبردبهره ميزان و نحوه بهبود وضعيت و اين از خروج براي آن با متناسب

كشورهاي سهيم در همة ود سازوكار مورد توافق نب .تدوين كرد و طراحي را راهكارهايي
 و مشترك مخازن از برداشت و توليد نحوة مورد در خصمانه يرقابت به  منتج،ميادين مشترك

 و نوري( است شده ميادين اين خصوص در شريك كشورهاي با همكاري هرگونه امكان عدم
 در سازييكپارچه قراردادهاي و مشترك ميادين حقوقي جايگاه تبيين براي .)3: 1395 هره،چخوش
 قرار تحليل مورد داخلي المللي وبين سطح دو در مسئله اين تا است الزم ،ايران حقوقي نظام
 معاهدات از برخي در مشترك ميادين از برداريبهره بر حاكم نظام ،الملليبينعرصة  در. گيرد
  . است شده تبيين چندجانبه اي دو
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  مشترك منابع داراي كشورهاي با ايران ةچندجانب يا دو معاهدات .1. 2
 منابع عظيم نفت و گاز را در ،فارس خليج منطقة اصلي بازيگران از يكي عنوان به ايران كشور 

ويژه اصل وري اسالمي ايران، بههاز آنجا كه بر اساس قوانين و مقررات جاري جم. اختيار دارد
قلمداد » هاي عموميانفال و ثروت«جزء ويژه معادن نفت و گاز،  به و قانون اساسي، معادن45

  تا بر طبق مصالح عامه نسبت به  است،داده شده  در اختيار حكومت اسالمي قرارگرديده و
ي و  منابع و مخازن نفت و گاز در نظام حقوقي امكان مالكيت خصوص،بنابراينكند؛ ها عمل آن

صنعت نفت و گاز ايران منتفي بوده و به علت وحدت مالكيت اين منابع، امكان استفاده از 
 در مورد مياديني كه سازي در ميادين داخلي وجود نداشته و اين امكان صرفاًيكپارچهسازوكار 

  .يابددر مرزهاي جغرافيايي مشترك با كشورهاي همسايه واقع شده است، مصداق مي
 عراق، جمله از ،خود همسايگان با حدود تعيين راستاي در را عاهداتيم ايران كشور
 همة با ايران .است كرده منعقد عمان و عربي متحدة امارات قطر، بحرين، سعودي، عربستان
  است كرده منعقد حدود تحديد نامةموافقت ،كويت جز ،فارس خليج جنوب هايدولت

)Dehdgani, 2009: 15(در كه است عربستان و ايران حدود تحديد ةناموافقتم ها،آن جملة از ؛ 
 بر حاكميت نامةموافقت تصويب قانون و شد امضا كشور دو ميان ،ش1347/م1968 سال

 و سنا مجلس تصويب به 1347 سال در نيز قاره فالت حدود تحديد و عربي و فارسي جزاير
 بحرين و ايران ،1971 سال در شارجه و ايران ميان هاينامهموافقت. رسيد ملي شوراي مجلس
 1395سال  مصوب( 1394 سال در عمان و ايران ،1969/1347 قطر و ايران ،1971/1350
 ميان مرزي حدود تحديد زمينة در ديگر دوجانبة معاهدات جمله از ،)اسالمي شوراي مجلس
  .است معاهده ديگر طرفين و ايران

 در، است دريايي مناطق حدود حديدت بر ناظر بيشتر معاهدات اين اصلي موضوع چند هر
 از برداريبهره موضوع به طرف، دو بين مرزي خط تعيين ضمن ها،نامهموافقت اين از برخي
 شده پرداخته وگاز نفت مشترك ميادين پديدة با برخورد چگونگي و قاره فالت طبيعي منابع
 حق متقابالً طرفين« :تاس آمده عربستان و ايران نامةموافقت 2 مادة در ،نمونه براي ؛است

 خط مربوطة سمت در البحريتحت نواحي كف زير و كف به نسبت را يكديگر حاكميت
            رسميت به ناحيه آن طبيعي منابع از برداريبهره و اكتشافي عمليات انجام جهت مرزي،

 در كه نمايدمي موافقت طرفين از هريك« :كندمي بيان نيز نامهموافقت اين 4 مادة. »دنشناسمي
 مزبور خط امتداد در و 3مادة  در مشروحه مرزي خط از متر پانصد عرض به ايمنطقه داخل

 مقامات وسيلة به يا و رأساً نفتي حفاري عمليات ،او به مربوط سمت البحريتحتنواحي در
 از يكي در .»شد خواهد گيرياندازه مرزي مذكور منطقة. نگيرد انجام او طرف از مجاز

    عمليات نامه،موافقت 4 مادة در مذكور نفتي حفاري عمليات نامه،موافقت اين هاييوستپ
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 و شده تلقي گاز يا نفت براي حفاري بر ناظر و ممنوعه بوده ناحية اين از مستقيم برداريبهره
  .  اندشده ممنوع ،منطقه اين در افقي چاه حفر از كشور دو

 5 مادة و قطر و ايران نامةموافقت 4 ةماد در عيناً كه بحرين و ايران نامةموافقت 2 مادة در
 يا واحد نفتي شناسيزمين ساختار هرگاه«: است آمده شده، تكرار عمان و ايران نامةموافقت

 ،ديگر معدني مواد از واحدي ميدان يا واحد شناسيزمين ساختمان هر يا واحد نفتي ميدان يك
 اين از قسمت آن و يابد امتداد آن ديگر طرف به ،1 مادة در مشخص مرزي خط طرف يك از

 وسيلة به جزئاً يا كالً بتوان باشد شده واقع مرزي خط طرف يك در كه را ميدان يا ساختمان
 -الف: صورت اين در ،داد قرار برداريبهره مورد ،مرزي خط ديگر طرف از انحرافي حفاري

 خط از آن دهبهره بخش كه چاهي هيچ ،1 مادة در مشخص مرزي خط طرف دو از يكهيچ در
 دولت بين توافق با مگر ،شد نخواهد حفر باشد، داشته فاصله متر 125 از كمتر مذكور مرزي

 دو هر ،ماده اين در منظور پيشامد بروز صورت در -ب؛ بحرين دولت و ايران شاهنشاهي
 هماهنگ نحوة به بتنس تا برد خواهند كار به را خود كوشش حداكثر ،نامهموافقت اين طرف

 طرفين. نمايند حاصل توافق مرزي خط طرفين در آن كردن كاسه يك يا و عمليات ساختن
 خط طرف دو از متر 125 فاصلة در انحرافي حفاري عمليات انجام از خودداري به متعهد
  .»اندشده ميادين سازييكي يا هماهنگ برداريبهره زمينة در توافق حصول براي تالش و مرزي

تحديد حدود مرز دريايي در درياي عمان بين دولت جمهوري نامة موافقتقانون  5مادة 
 ايران و ةنام موافقت4مادة اي مشابه  مقرره،1395 عمان مصوب ياسالمي ايران و دولت سلطنت

برداري از منابع مذكور بايد از طريق بهره«:  اين ماده آمده است2و در بند كرده قطر وضع 
الملل و اصول عدالت و اين منابع بايد طبق حقوق بين .ها به عمل آيدطرفنبة دوجاتوافق 

  .»ها تقسيم شودانصاف بين طرف
 فاصلة در ندارند حق ،فارس خليج جنوبي هايدولت و ايران گذشت، آنچه اساس بر
 ديگر .كنند توافق آن به نسبت آنكه مگر ،كنند چاه حفر به اقدام مرزي خط تا شدهتشريح

 2 مادة از. برسند توافق به آن وحدت يا عمليات هماهنگي نحوة بايد بكوشند تا در نكه،اي
 دو بين مرز در اگر ،تفسير يك اساس بر. كرد ارائه توانمي تفسير دو مذكور هاينامهموافقت
 ديگر، تفسير طبق .شود هماهنگ بايد برداريبهره عمليات شود، يافت مشتركي مخزن كشور،
 بر .برسند توافق به كشور دو كه شود تالش بايد مرز، متري 125 محدودة در اهچ حفر براي
 خط متري 125 تا مشترك مخزن از برداريبهره و چاه حفر در دولت دو دوم، تفسير اساس
 .كنند برداريبهره خود قلمرو در واقع گاز و نفت منابع از ند هستمايل طور رهتا  آزادند مرزي

 برداريبهره در سازييكپارچه قرارداد انعقاد به كشورها الزام از يصريح ذكر ،معاهدات اين در
  .است نيامده ميان به ،مشترك ميادين از
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  ايران حقوقي نظام در مشترك مخازن سازييكپارچه بر حاكم قواعد. 2. 2
-بهره نحوة بر حاكم قواعد بايد نخست مخازن، سازييكپارچه بر حاكم قواعد خصوص در

 با جز ،سازييكپارچه مسئلة تحليل زيرا ؛گيرد قرار تحليل مورد مشترك مخازن از برداري
 قانون اساسي جمهوري اسالمي .بود نخواهد ممكن مشترك مخازن از برداريبهرهمسئلة  تحليل

ترين سند باالدستي، چگونگي اعمال مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و ايران به عنوان مهم
برداري از منابع نفت و گاز مشترك و در مورد چگونگي بهرهاي قررهمو كرده گاز را مشخص 

برداري از منابع بهرهنحوة زيرا عدم ذكر جزئيات مربوط به ؛ هاي مربوط به آن نداردفعاليت
. نفت و گاز در قانون اساسي كشورها و ارجاع آن به قوانين عادي امري رايج و مرسوم است

 مهم هايسياست و اصلي هاياولويت از همواره گاز و نفت مشترك ميادين از برداريبهره
 اين از برداريبهره شمردن مقدم لزوم به ،مختلف مقررات و قوانين در و بوده ايران انرژي
  :كرد اشاره زير موارد به توانمي ،مقررات و قوانين اين جملة از ؛است شده اشاره ميادين
 معظم مقام سوي از ابالغي ،مقاومتي اقتصاد هايسياست گانة 23 بندهاي از 13 بند در
 نفت جهاني بازار در اثرگذاري منظور به كشور گاز و نفت راهبردي ذخاير افزايش« به رهبري،

 ،»مشترك ميادين در ويژههب« گاز، و نفت توليد هايظرفيت توسعة حفظ بر تأكيد و گاز و
  .است شده اشاره
 شمرده باالدستي مهم اسناد از كه ايران مياسال جمهوري نفت صنعت اندازچشم سند در

 ضرورت به توجه با طبيعي گاز توليد ظرفيت در جهاني دوم جايگاه به دستيابي نيز شود،مي
 گاز و نفت صنعت در بلندمدت هايبرنامه ترينمهم از يكي عنوان به مشترك مخازن از استفاده
            سند اهداف تحقق جهت در نفت وزارت هايسياست ترينمهم از و شده گذاريهدف
 ،مشترك مخازن اولويت با سرزمين پهنة در هيدروكربوري منابع كل شناسايي انداز،چشم
  .است شده دانسته

 اولويت بر نيز، مختلف هايسال در كشور عمومي بودجة قوانين در ،سند دو اين بر افزون
  92 و 90، 88، 86 هايسال بودجة انينقو در جمله از ؛است شده تأكيد مشترك ميادين بهدادن 
هايي وضع مشوق مشترك، ميادين توسعة در ايران نفت ملي شركت تشويق براي گذارقانون كه

  .استكرده 
 شده تأكيد مشترك ميادين اهميت بر توسعه، ةسالهاي پنجبرنامه مختلف قوانين در همچنين

 است موظف نفت وزارت«: داردمي قررم توسعه ششم برنامة قانون 48 مادة »ج« بند. است
 و خصوصي بخش هايشركت هايتوانمندي و هاظرفيت از استفاده براي را الزم تمهيدات
-بهره و توليد اكتشاف، هايفعاليت در گذاريسرمايه براي غيردولتي عمومي نهادهاي و تعاوني
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 هايسياست چهارچوب در مشترك ميادين ويژهبه ،گاز و نفت ميادين) مالكيت نه (برداري
  .»آورد عملبه اساسي قانون چهارم و چهل اصل كلي

            را  گاز و نفت راهبردي ذخاير است شده موظف نفت وزارت نيز مذكور مادة 2 بند در
 نفت توليد هايظرفيت توسعة و حفظ بر تأكيد با گاز و نفت جهاني بازار در منظوراثرگذاريبه
  .دهد افزايش برنامه قانون اجراي اول سال پايان تا ،مشترك ادينمي در ويژهبه ،گاز و

 پنجم برنامة قانون 125  مادةتوسعه، اول برنامة قانون 44 بند و 29 تبصرة »ح «بند در
          برايهايي تشويق و شده تأكيد مشترك ميادين از برداريبهره اهميت بر نيز... و توسعه
  .است شده گرفته نظر در ميادين اين از برداريبهره

 قراردادهاي واگذاري ،1391 مصوب نفت وزارت اختيارات و قانون وظايف 11 مادة در
 قانون شمول از ،گاز و نفت مشترك ميادين نگهداشت و تعمير توليد، اكتشاف، به مربوط

 ارزش سهم حداقل تعيين ماده، اين تبصرة در همچنين. است شده مستثني مناقصات برگزاري
 شده واگذار نفت وزير به مشترك ميادين به مربوط قراردادهاي در) ايراني سهم (داخلي كار

 در خدماتي و توليدي توان از استفاده حداكثر قانون 5 مادة اساس بر امر اين كه حالي در ؛است
 وزير موافقت به منوط) 1391 مصوب (صادرات امر در آن تقويت و كشور نيازهاي تأمين

  .است گرديده جارتت و معدن صنعت،
 را دولت ،قوانين اين از كدامهيچ كه يابيمدرمي ،شدهياد مقررات و قوانين متن در دقت با

 به يا وسازد نمي ملزم همسايگان با مشترك ميادين از برداريبهره و اكتشاف خصوص در
 صرفاً و كندينم اشاره ،سازييكپارچه قرارداد انعقاد مانند ،برداريبهره از خاصي شيوة كاربرد

 اساس بر اگرچه ،طرفي از. دارد تأكيد آن يتماه و ميادين برداري از اينبهره داشتن اولويت به
 همسايه كشورهاي و ايران بين منعقدشده معاهدات ايران، اسالمي جمهوري مدني قانون 9 مادة
            نيز معاهدات اين در ،شد بررسي كههمچنان  ؛دارد اجرا قابليت و است قانون حكم در

 همكاري لزوم به و نشده مقرر ميادين سازيلزوم يكپارچه بر مبني تكليف صريحي گونههيچ
 قوانين منظر از گفت توانمي و است شده اشاره ممنوعه منطقة در نفتي عمليات انجام عدم در
 در همسايگان با همكاري بر مبني عامي تكليف منعقدشده، معاهدات و داخلي مقررات و

 ميادين سازييكپارچه قراردادهاي مانند ،خاص سازوكار كارگيريبه يا مشترك ميادين توسعة
  .ندارد وجود
 اهداف ،سازييكپارچه قراردادهاي روش بر تأكيد و توجه بدون آيا كه اينجاست سخن اما

 نه ،سويهيك توجه. شودمي محقق ،موضوعه قوانين و باالدستي اسناد در ارذگقانون مورد نظر
 و مخازن و ميدان فرسودگي و كاذب رقابت ايجاد موجب بلكه ،شودنمي اهميت موجب تنها

 و استفاده همكاري، بر مبتني هايسازوكار كه حالي در ؛گرددمي نيز مخزن از غيرصيانتي توليد
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 آنچه اما. دهدمي افزايش و عمر مخزن و امكان توليد صيانتي را افزايش را مخازن از وريبهره
 در نفت مالكيت انتقال بر حق عدم و نفت بودن انفال مسئلة ،كند ايجاد را موانعي است مكنم

 يا ذاتاً ،سازيهچيكپار قراردادهاي كه شود تحليل بايستي مسئله اين ،منظر اين از. است مخزن
   خير؟ يا دارد منافات اساسي قانون 45 و 44 اصول با ،آن شروط اي ازپاره

 انفال جزء گاز و نفت معادن ،ايران اسالمي جمهوري اساسي قانون در اينكه به توجه با
 اشخاص به آن مالكيت واگذاري و دارد تعلق اسالمي حكومت به آن مالكيت و شده محسوب
 اين تعلق علت به داخلي، ميادين در سازييكپارچه قرارداد انعقاد ممكن نيست، خصوصي

 1 مادة اساس بر صورت هر در و بوده موضوع انتفاء به سالبه اسالمي، حكومت به ميادين
 از نمايندگي به خانهوزارتاين  ،)1391 مصوب( نفت وزارت اختيارات و وظايف قانون

           را اعمال گاز و نفت ذخاير و منابع برعمومي  مالكيت و حاكميت حق ،اسالمي حكومت
 انعقاد با بتوان زمينه اين در رسدمي نظر به ،فرامرزي مشترك ميادين خصوص در ولي كند،مي

 اتخاذ روشي ،گاز و نفت با مرتبط قوانين ساير و اساسي قانون با منطبق هايقالب در قرارداد
 شريك، كشور ةطرفيك برداريبهره از جلوگيري و ايران حداكثري منافع حفظ افزون بر تا كرد

 اختيار در نيز نفت مالكيت و گردد لحاظ قانوني الزامات سازي،يكپارچه قرارداد انعقاد ضمن
  .بماند باقي ايران

پس از تصويب و ابالغ شرايط عمومي و ساختار الگوي قراردادهاي باالدستي صنعت نفت 
قراردادهاي جديد نفتي ايران در هفتم و هشتم آذرماه نمونة وزيران، هيأت و گاز از سوي 

دورة توليد از ميدان نفتي براي اكتشاف، توسعه و وظيفة  ،در اين نمونه .رونمايي شد 1394
 ، حال ممكن است در طول اين دوره.پيمانكار خواهد بودبرعهدة زماني بيش از بيست سال 

 در اين صورت آيا ، دو يا چند پيمانكار واقع شودميدان يا ساختار نفتي در نواحي قرارداديِ
 غيررسمي  به صورتكه ايسازي وجود دارد؟ در نسخهامكان استفاده از سازوكار يكپارچه

 صورت سازي دريكپارچه لزوم به ،مذكور نويسپيش 16 مادة 23 تا 20 بندهاي شده، منتشر
در  سازييكپارچه به مربوط مفاد .است يافته اختصاص مشترك نفتي ساختار يا ميدان كشف
  :است زير شرح به جديد قراردادهاي الگوي

 كه مشتركي ساختار يا هاميدان همة براي: انقراردادهاي جديد نفتي ايرنمونة  20 - 16مادة 
 نفتي عمليات تحت حاضر حال در يا اندتشخيص داده شده نفتي عمليات براي جديدي ميدان

 نظر اساس برايران  نفت ملي شركت است ند، ممكنهست )مجاور طرف( ميدان ديگر طرف از
 طرف با سازي مشتركپارچهبراي يك كاري برنامةبخواهد  پيمانكار از ،مديريت مشترك كميتة
- 16مادة . كندتهيه  بود، خواهد ايران ملي نفت شركت تأييد و بررسي به منوط كه را مجاور

 و هاها، دستورالعملرويه اصول، اساس بر سازي راكند طرح يكپارچه پيمانكار را ملزم مي،21
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-16مادة اساس   برهمچنين. كند تهيه ايران نفت ملي شركت سوي از ميدان ةشدتعيين حدود
 مانع ،زمينه اين در توفيق عدم يا سازي گفته شدهطرح يكپارچه در ثالث طرف با ، همكاري22
 توسعه به منظور ثالث شخص با مستقيم به طور ايران نفت ملي شركت كه شد اين نخواهد از
 به الثث شخص با مذاكره ، اگر23-16مادة و منطبق با كند  مذاكره ،ميدان عمليات مشترك و

در  نفتي عمليات بايد وگرنه است؛ آن اساس بر عمليات ادامة به ملزم برسد، پيمانكار نتيجه
  .)173: 1397 زاده،قلي و كاشاني( كند ترك را ميدان

به دليل محرمانگي اين نوع شده در متن، قراردادي اشارهنمونة در خصوص مواد مصرح در 
شده ارچوب و ساختار تعيينه منعقده بر اساس چامكان دسترسي به قراردادهايقراردادها، 

 نشان ،نويس غيررسمي مذكور در متن اما بررسي مفاد پيش،وزيران وجود نداردهيأت توسط 
سازي ميادين يا ساختارهاي مشترك ضرورت و اهميت توجه به موضوع يكپارچهكه دهد مي

نفت و گاز مورد توجه صنعت نفت و گاز قرار گرفته و در قراردادهاي اين صنعت به آن توجه 
 چنانچه يك ميدان يا ساختار نفتي ،مورد بحثنمونة شده است و بر اساس مفاد قرارداد 

تار واگذارشده به  با ميدان يا ساخ،واگذارشده از سوي شركت ملي نفت ايران به پيمانكاري
 مشترك مديريتكميتة  نظر به موجباست پيمانكار   ممكن،پيمانكار ديگر مشترك باشد

)JMC(، ها، سازي ميدان يا ساختار مشترك  بر اساس اصول، رويهطرح يكپارچهتهية  ملزم به
و در صورتي كه با . شده از سوي شركت ملي نفت ايران شودها و حدود تعييندستورالعمل

 به ،سازي فراهم نگردد، پيمانكار اوليه امكان يكپارچه،)پيمانكار ديگر( اكره با شخص ثالثمذ
  .شودميناگزير ترك عمليات نفتي در ميدان 
سازي ميدان الزام پيمانكار به يكپارچهبا وجود دهد كه  نشان مي،بررسي مفاد قرارداد نمونه

  اين ابهاماتجملة از ؛ زام وجود دارديا ساختار مشترك، ابهامات زيادي در خصوص اين ال
 ميدان يا ساختارهاي مشترك با كشورهاي همسايهمورد توان به عدم تعيين تكليف در مي

تعريف از ميدان يا ساختار مشترك، مشخص نبودن ارائة عدم  ،)ميادين مشترك فرامرزي(
ن ضمانت اجراي پيمانكاران در صورت كشف ميدان يا ساختار مشترك، ابهام در تعييوظيفة 

رساني نسبت به كشف ساختار مشترك از سوي پيمانكار، چگونگي تخصيص عدم اطالع
سازي و تحميل سازي، عدم الزام شخص ثالث به يكپارچهطرح يكپارچهتهية هاي هزينه

       برايسازي بر پيمانكار طرف قرارداد، معلوم نبودن سازوكار الزم مسئوليت يكپارچه
 ميدان يا ساختار به پيمانكار ديگري واگذار نشده باشد، باقيماندةكه  در صورتيسازي يكپارچه

صورت كشف مشترك بودن ميدان پس  سازي بر حيات قرارداد اصلي درالزام به يكپارچهتأثير 
  .كرد اشاره ،از گذشت مدتي از اتعقاد اين قرارداد و موارد ديگر
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  آمريكا متحدة اياالت در سازييكپارچه .3
 معادن جمله از ،معادن زمينة در خصوصي مالكيت ايران، خالف بر آمريكا متحدة اياالت رد

ست  اخصوصي اشخاص وسيلة به تملك قابل گاز و نفت و شده پذيرفته ،گاز و نفت
)Lamaster, 1986: 845(. و نفت حقوق توسعة در حياتي نقش ،1»حيازت قاعدة«، كشور اين در 

 نفت همة به نسبتمالكيت خود را  تواندمي زمين مالك ،قاعده اينب به موج. كندمي ايفا گاز
 مخزن از گاز و نفت اين از بخشي كند؛ حتي اگر اعمال خود زمين از استخراجي گاز و

 ,Gao( نداردمسئوليتي  هيچ برداشت اين بابت ازاو  و باشد كرده مهاجرت وي زمين به همسايه

 رفتن هدر سبب سريع توليد و حفاري سر بر رقابت ،گفتهپيش موارد بر افزون .)35 :1998
 گاز، و نفت نهايي بازيافت كاهش ،)غيرصيانتي (غيراقتصادي توليد مخازن، اقتصادي و فيزيكي
 به رسانيوآسيب غيرضروري هايچاه حفر توليد، هايهزينه افزايش غيراصولي، هايحفاري
 امري حيازت قاعدة تعديل از اين رو،. شودمي گاز و نفت معادن قرارگيري محل هايزمين

  .)Williams & Meyers, 1957: 450( بود ضروري
 براي آمريكا هايدادگاه و گذارقانون توسط هاييمحدوديت قاعده، اين تعديل راستاي در

 اين ترينمهم از ،سازييكپارچه به الزام كه شد ايجاد ،گفتهپيش مشكالت ايجاد از جلوگيري
- قوانين مختلف تصويب شد كه يكپارچه آمريكا مختلف اياالت در ز اين رو،ا. بود اقدامات

را مورد اياالت سازي ميادين و مخازن نفت و گاز از طريق كميسيون حفاظت منابع معدني 
 به نسبت هاچاه برخي مشترك ممكن است برداريبهرهنتيجة  از آنجا كه در. داد اشاره قرار

 داشته معمول از كمتر يتوليد هاچاه تمامي اينكه يا باشند تهداشكمتري  توليد ديگر هايچاه
 تواندمي مشترك برداريبهره نفت، توليد احتمالي براي جلوگيري از كاهش رو، اين از، باشند

 برداريبهره باشند، روش اين با موافق هاچاه مالكين اگر. باشد اجباري يا اختياري صورته ب
 مالكين بر ديگر هايروش يا قوانينموجب  به مذكور وشر اگر و 2بوده اختياري مشترك
 مشترك برداريبهره ،اوقات بيشتر در .بود خواهد 3اجباري مشترك برداريبهره ،گردد تحميل
 هايچاه از برداريبهره عمليات نيستند مايل  مالكان يا صاحبان امتياز؛ زيرادارد اجباري حالت

  .)37: 1391 غريان،اص( باشد  همراهتوليد كاهش با هاآن
در اياالت مختلف آمريكا، با گذشت زمان و براي جلوگيري از هدررفت فيزيكي و 

سازي به صورت اختياري و اجباري به تصويب اقتصادي مخازن نفت و گاز، مقررات يكپارچه
در اين سازي اختياري و اجباري بيان مقررات تمامي اباالت در خصوص يكپارچه. رسيده است

 ةاياالت توليدكنندبيشتر  قريباًتدهد  نشان مي،دهشانجامنتايج تحقيقات اما  گنجد،نمينوشتار 
                                                            

1. Rule of capture  
2. Voluntary unitization  
3. Compulsory unitization 
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بيشتر  در ، دو ايالت پنسيلوانيا و تگزاسجزسازي دارند و نفت و گاز امروزه مقررات يكپارچه
اگرچه . )Trawick, 2015: 320( سازي اجباري به رسميت شناخته شده است يكپارچه،اياالت اين
         فرايند شان از  مقررات در مواردي مانند طول اجراي مقررات، توصيف و تعريفاين

 مشترك هستند يهاي بسيارسازي و ماهيت اجباري آن تفاوت دارند، اما در ويژگييكپارچه
)king, 1948: 318(. كانزاس 2011 قانون )سازي، مواد يكپارچه ،13مادة  نفت و گاز، – 55 فصل

- 70از مواد  70مادة نفت و گاز،  - 70 فصل(  نيومكزيكو2013، قانون )551317 تا 551301
 23مادة ، 9 بخش( ، قانون نيويورك)61 تا 31مادة (  لوئيزيانا2011 قانون ،)21- 7- 70 تا 1- 7

فصل (پي سيسي مي2013 قانون ،)سازي اجباري ميادين نفت و گاز طبيعييكپارچه -0901تا 
- 53 تا 101-3- 53سازي نفت و گاز، مواد ، يكپارچه3معادن، بخش نفت و گاز و ساير  –53
- 87-52سازي مخازن، مواد يكپارچه -نفت و گاز -52فصل(  اوكالهاما2014 قانون ،)119- 3
  .)Wiggins, 1985: 24( هاي اين قوانين و مقررات استترين نمونه از مهم،) به بعد9

براي صدور ): نفت و گاز( 522، بخش )مواد معدني(  ايالت نوادا2010 قانون 46بخش 
  : استكرده سازي اجباري شرايطي را مقرر دستور يكپارچه

سازي براي كنترل فشار كه يكپارچهكند كميسيون حفاظت و مديريت واحدها احراز ) الف
عمليات حفاري، حفظ فشار مخزن و اعمال فشار مجدد بر مخزن و هرگونه فعاليت مشتركي 

  است؛، ضروري بينجامديافت نهايي از مخزن كه به افزايش باز
فت منابع و برداشت بهينه ر به جلوگيري از هدر،سازيصدور و اجراي دستور يكپارچه) ب

  بينجامد؛از منابع در ايالت 
  ؛شده از مخزن نخواهد شدشده بيش از ارزش گاز و نفت بازيافتبرآوردهاي هزينه) ج
رساني به صاحب مخزن يا  سبب نفع كار،اينهاي سازي و انتخاب روشيكپارچه) د

  ؛صاحب امتياز شود
 امتياز كه نبايد كمتر از ان يا صاحبانسازي بايد توسط تعدادي از مالكطرح يكپارچه) ه

 . شده باشدتأييد  امضا يا به صورت كتبي ،واحد را در اختيار داشته باشندمنطقة  درصد 5/62
ه اماه نگششمدت  ن حفاظت درخواست را تا درصد مذكور رعايت نگردد، كميسيوچنانچه
  ؛اعتبار خواهد شدبيداشت و در صورت عدم حصول شرايط در مدت مذكور، دستور  خواهد
اي گسترده يا صاف نيست كه بتوان در  به اندازه،سازيمخزن يا سهم متقاضي يكپارچه) و

  .)Macdonald, 2005: 3( كردآن به تنهايي حفاري 
اين اياالت، بيشتر در كه يافت درتوان  مي،مقررات اياالت ديگر نين ودر متن قوادقت با 
ها،  از حفظ منابع نفت و گاز و جلوگيري از هدررفت آن يافتن اطمينانبرايگذار قانون

 كه از  استداده كميسيون يا انجمني را متصدي نظارت و مديريت اين منابع در اياالت قرار
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سازي ها در خصوص يكپارچهتوان به بررسي درخواست مي،جمله وظايف و اختيارات آن
 براي صدور مجوز كمابيش يكساني شرايط ،در اين قوانين. كردواحدها و مخازن اشاره 

ها رضايت تعداد يا درصد خاصي از آنبيشتر سازي در نظر گرفته شده است و در يكپارچه
  . الزم دانسته شده است،زيساصدور مجوز يكپارچهبراي مخازن يا صاحبان امتياز صاحبان 

  
  آمريكا در 1فرامرزي مخازن سازييكپارچه .1. 3

داخلي و  شركاي ميان مشترك مخازن و ميادين سازييكپارچه است، مرسوم آمريكا در آنچه
 مشتركي مخازن نيز مرزي مناطق در است ممكن اما است، شده در اياالت اين كشورواقع
  ترينمهم از يكي. باشد سازييكپارچهراه برداري از بهره مستلزم كه باشد داشته وجود

 غربي خليج در قاره فالت حدود تعيين معاهدة آمريكا، در مرزي دوجانبة هاينامهموافقت
 متحدة اياالت دولت ميان ،2000 سال در كه است 2دريايي دويست مايل از فراتر مكزيك
 در كشور دو بين مرز تعيين نحوة ،هدهمعا اين 3 تا 1 مواد در .3شد امضا مكزيك و آمريكا
 اين 4 بند در. است شده اشاره 4فرامرزي مخازن به 4 مادة در و ،مشخص قاره فالت منطقة
 ،خود داخلي مقررات و قوانين اساس بر بايد معاهده طرف كشور دو كه است شده مقرر ماده

 ذخاير توزيع و يابيمكان در كهرا  ژئوفيزيكي و شناسيزمين مطالعات به دسترسي امكان
 به طرفين از هريك رسانياطالع لزوم بر نيز 5 بند در. كنند فراهم ،است كنندهتعيين فرامرزي

  .است شده تأكيد ذخايري چنين كشف صورت در ،ديگر طرف
 مشترك منابع مديريت چگونگي مورد در مواردي بيان به ،ترتخصصي صورت به 5 مادة
 اطالعات  كسب صورت در ماده، اين »a« بند اساس بر. زدپردامي كشور دو بين فرامرزي

 طي بايد طرفين كشور، دو بين فرامرزي ذخاير وجود بر مبني ژئوفيزيكي و شناسيزمين
 تعيين را مخزن ژئوفيزيكي و شناسيزمين ساختار و هاويژگي و امكان ،ايدوره هايمالقات

 منصفانة و كارآمد اكتشاف خصوص در بايد نطرفي«: است شده مقرر ماده اين »a« بند در .كنند
 مورد در ديپلماسي عنصر از استفاده بر ناظر »c« بند. »برسند توافق به ايفرامرزي مخزن چنين
  . است مشترك مخازن از برداريبهره

                                                            
1. Tran’s boundary Reservoirs unitization : ةنامموافقت شود،المللي نيز شناخته ميسازي بين عنوان يكپارچهباكه 

  .شودانجام ميچند كشور  شده بين دو ياسازي است كه در ميادين مشترك واقعيكپارچه
2. Treaty between the Government of the United States of America and the Government of 
the United Mexican States on the Delimitation of the Continental Shelf in the Western Gulf 
of Mexico beyond 200 Nautical Miles, 9 June 2000. 

  :ك.، رنامهبراي دسترسي به متن موافقت. 3  
http://www.un.org/depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/USA-
MEX2000CS.PDF/last:/last visited at 2017/716:13:45 
4. Trans boundary Reservoirs  
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 روش از استفاده بر مبني الزامي هيچ ،آن در كهدهد نشان مي يادشده، معاهدة بررسي
 برداريبهره روش بر توافق لزوم به معاهده، »b« بند در صرفاً و دهنش مقرر سازييكپارچه
  .است شده اشاره كارآمد و منصفانه
 و آمريكا متحدة اياالت ميان نامةموافقت موضوع، با مرتبط هاينامهموافقت از ديگر يكي
 است) 2012 مصوب( 1مكزيك خليج در فرامرزي هيدروكربني مخازن زمينة در مكزيك دولت

 نامةموافقت انعقاد قالب در مشترك مخازن سازييكپارچه روش از استفاده صريح طور به كه
 و اكتشاف براي ارچوبيهچ ،نامهموافقت اين. است كرده توصيه كشور دو به را سازييكپارچه

 منطقة در مكزيك و متحده اياالت دولت بين فرامرزي هيدروكربني منابع مشترك برداريبهره
 شمردن واحد ضمن تا دهدمي اجازه آمريكا دولت به ،نامهموافقت اين .است مكزيك خليج
 منابع از برداريبهره و اكتشاف مخازن، اين سازييكپارچه قرارداد طريق از فرامرزي، مخازن

          نحوة نامهموافقت اين .)McLaughlin & Garcia Sanchez, 2012: 745( شود مديريت هاآن
به  و كرد مشخص را مكزيك خليج در احتمالي مشترك هيدروكربني منابع از برداريبهره

موظف  طرفين و شد برداشته ،بود شده ايجاد 2000 معاهدة در كه ايممنوعه منطقة ،آن موجب
  .)Wood, 2012: 3( كنند برداريبهره سازييكپارچه شيوة به را هيدروكربني مشترك منابع شدند
 به سازييكپارچه است، شده تنظيم ماده 25 و بخش 7 در كه نامهموافقت اين 6 مادة در
 آن در و تعيين كشور دو بين مشترك ميادين از برداريبهره و اكتشاف روش ترينمهم عنوان
  :باشد شده درج زير موارد بايد سازييكپارچه نامةموافقت در كه است شده ذكر

 مورد روش. 3؛ نامهموافقت طرفين هويت .2؛ سازييكپارچه مورد مخزن محدودة. 1
           و اكتشاف براي شدهتهيه توسعة طرح. 4؛ طرفين از هريك سهم محاسبة براي استفاده
 و هاچاه حفر زمان و مكان و تخميني تعداد شامل شده،سازيپارچهمنطقة يك برداريبهره

           شروط و دنش مؤثر تاريخ تعيين. 5 ؛طرح اين بعدي تغييرات ييدأت و تحويل سازوكار
           و استعفا فرايند وي، تعيين چگونگي و برداربهره هويت. 6؛ سازييكپارچه نامةموافقت
. 8؛ منافع انتقال با مرتبط مقررات. 7؛ آن جايگزين انتخاب چگونگي و برداربهره گيريكناره
 بايد كه تمهيداتي و اقدامات. 9؛ هارويه ساير و االمتيازهاحق دقيق پرداخت تضمين هايآيين
 گذارياشتراك با مرتبط مقررات. 10؛ گيرد قرار نظر مد طرفين از هريك ملي قوانين اساس بر

 سهم مجدد سطح تعيين با مرتبط هايآيين. 11 ؛طرفين از هريك و برداربهره ميان اطالعات
  .   طرفين توليدي

                                                            
1. Agreement between the United State of America and the United Mexican State Concerning 
Trans boundary Hydrocarbon Reservoirs in the Gulf of Mexico, U.S.-Mexico, art. 20, Feb. 
20, 2012, Available at http://www.state.gov/documents/organization/185467.pdf 
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   شرح كه مكزيك با آمريكا مرزي حدود تعيين معاهدات در موجود خاص مقررات جز
-بادولت شدهثابت روية و ديگر مرزي حدود تعيين نامةموافقت هيچ كشور اين گذشت، هاآن

 مرزهاي در شدهواقع گاز و نفت فرامرزي منابع از برداريبهره و اكتشاف مورد در همسايه هاي
 قرارداد چندجانبه، يا دو حقوقي مشاركت گونههيچ كشور اين. ندارد خود دريايي يا زميني

 در كانادا و مكزيك دولت با ديگر رسمي سازوكار يا مشترك توسعة قرارداد سازي،يكپارچه
  .ندارد فرامرزي مشترك گاز و نفت منابع مديريت و برداريبهره كشف، زمينة
  
   نتيجه

 خصوص در آمريكا متحدة اياالت و ايران كشور دو اجرايي و قانوني روية پژوهش، اين در
 نتايج .گرفت قرار بررسي مورد گاز و نفت مشترك ميادين سازييكپارچه قرارداد از استفاده

دهد با توجه به شناسايي حق مالكيت خصوصي بر منابع نفتي در نشان ميپژوهش حاصله از 
سازي اختياري و اجباري  به دو نوع يكپارچه،اياالت اين كشوربيشتر كشور آمريكا، در قوانين 

  . استشده سازي به صراحت مشخص انجام يكپارچهفرايند شرايط و اشاره و 
 تعيين معاهدة  در خصوص ميادين مشترك احتمالي اين كشور با همسايگان، در،سويكاز 
 مشترك منابع از كارآمد و منصفانه برداريبهره لزوم به مكزيك، دولت با آمريكا مرزي حدود

 در 2012 سال در مكزيك دولت و دولت اين يانة منامموافقت و است شده اشاره احتمالي
             روش از استفاده صراحتاً نيز مكزيك خليج در فرامرزي هيدروكربني مخازن مورد

  .است كرده توصيه كشور دو به را فرامرزي مخازن از برداريبهره در سازييكپارچه
برداري از ميادين مشترك در بر اولويت بهرهبا وجود تأكيد  ، در كشور ايران،از سوي ديگر

سازي صريحي مبني بر لزوم يكپارچهمقررة قوانين و مقررات مرتبط با صنعت نفت و گاز، 
 كشورها اين بيشتر با ميادين مشترك با كشورهاي همسايه وجود ندارد و دولت ايران تاكنون

 در مبهم و كلي يمقررات ،هاآن از ايپاره در كه كرده منعقد مرزي حدود تعيين نامةموافقت
 هيچ تاكنون اجرا، مقام در اما است شده مقرر مشترك ميادين از برداريبهره چگونگي خصوص
 ،هانامهموافقت اين مبناي بر همسايه كشورهاي با گاز و نفت ميدان سازييكپارچه قرارداد
سازي عد داخلي صنعت نفت و گاز نيز مبناي قانوني براي يكپارچه در ب.است نشده منعقد

نمونة سازي در يكپارچه ولي امكان ،دو يا چند پيمانكار وجود نداشتهميان ميادين مشترك 
مصوبة هيأت جديد قراردادهاي نفتي ايران كه به صورت غيررسمي منتشر شده و مستند به 

 موسوم به ،ارچوب الگوي جديد قراردادهاي نفتي ايرانهوزيران در خصوص شرايط و چ
»IPC«  سازي اين مقرره نيز بدون اشاره به يكپارچه. بيني شده است، پيشدهگرديتنطيم

سازي ساختار يا ميادين مشترك بين دو پيمانكار در ميادين داخلي را فرامرزي، لزوم يكپارچه
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مد نظر قرار داده است كه با توجه به ممنوعيت مالكيت خصوصي منابع نفت و گاز در نظام 
برداري بوده و در مخزن يا نفت اكتشاف و بهرهمرحلة  در حقوقي ايران، اين اشتراك صرفاً

   . نيستتوليدي 
 و ايران مشترك ميادين سازييكپارچه قراردادهاي انعقاد عدم اصلي جمله داليل از

 برنامة طراحي ويژهبه ،الزم فني و حقوقي هايزيرساخت نبودبه  توانمي ،كشورهاي همسايه
 با قانوني و حقوقي هايهمكاري توسعة عدم ميادين، از يكهر با متناسب مشترك توسعة جامع
 كشورها، اين انرژي بينحوزة ويژه در به ،قوي ديپلماسي و سياسي روابط نبود كشورها، اين

 از شريك كشورهاي عادي قوانين و باالدستي قوانين و اسناد در قانوني موانع و ابهامات وجود
شده بر هاي تحميلو محدوديت برداريبهرهبراي مدون  قراردادي نمونة يك نبود و ايران جمله

  .كرد  اشاره،هاي اقتصادي خارجيتحريمواسطة صنعت نفت و گاز ايران به 
 در و بوده حاكم طبيعي منابع بر دايمي حاكميت اصل ،المللبين حقوق در اينكه به توجه با
 مخزن درون گاز و نفت بر حقي گونههيچ امتيازي قرارداد ماهيت وجود با ،نفتي متعدد دعاوي

قانون  44 اصل كلي هايسياست رعايت  با،نگارنده به نظرنشده است، از اين رو،  شناسايي
 ، داده قرار نظر مد را گاز و نفت مخازن درون منابع بر مديريت و مالكيت حفظ اساسي كه

 براي هاتالش نعما عمل در آنچه زيرا ؛پرداخت نفتي قراردادهاي انواع انعقاد توان بهمي
 و امتيازي قراردادهاي انعقاد براي قانوني منع وجود تلقي ،شده مشترك ميادين سازييكپارچه
 هايشركت از يكهيچ مالي، و حسابداري معيارهاي اساس بر كه حالي در ؛است مشاركتي

 در ييدارا عنوان به را قرارداد موضوع مخازن درون ذخاير امتيازي، قراردادهاي داراي نفتي
 اساسي قانون به موجب ،اينكه افزون بر. كنندنمي افشا خود مالي هايصورت و دفاتر

 و امتيازي قراردادهاي  انعقادطبيعتاً و بوده الزامي اسالمي شريعت رعايت همسايه، كشورهاي
 اينگونه انعقاد شرعي مخالفت عدم بر ديگري مؤيد همسايه كشورهاي در مشاركتي
 اسالمي جمهوري سود به قراردادي شروط درج با بايد كه است اين مهم نكتة. ستقراردادها

جانبه و مطابق با همه و كامل صورته ب قرارداد بر را ايران حاكميت و مديريت اعمال ايران،
  .كرد حفظ اسناد و قوانين باالدستي

 اين دنبو تجديدناپذير و ايران مشترك ميادين خاص شرايط به توجه  با:گفتبايد  پايان در
 و همسايه كشورهاي برداريبهره اثر بر مخازن در شدهذخيره گاز و نفت سطح كاهش و منابع
 تعلل هرگونه افقي، حفاري از استفاده مانند ،برداشت نوينِ هايفناوري و هاروش پيدايش نيز
 و برداشت در شريك كشورهاي سهم افزايش باعث ،مزبور منابع از برداشت در كوتاهي و

 تردرست هرچه مديريت اعمال راستاي در بنابراين،. شودمي آنان سوي از هاثروت اين غارت
  :شودمي پيشنهاد ملي، هايسرمايه اين هدررفت از جلوگيري و
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 از استفاده با مشترك ميادين از برداشت بر نفت وزارت ريزيبرنامه در اصلي اولويت )الف
 با آن تلفيق و خارجي مالي تأمين و گذارييهسرما جذب و خارجي و داخلي مدرن و فني توان

 ،شدهكشف ميادين ترسريع هرچه توسعة و كشورها ساير تجربة از گيريبهره و داخلي سرماية
 داراي سازماني ساختار يك ايجاد ،زمينه اين در .باشد ويژه ميادين مشترك فرامرزيبه

 ميادين توسعة ديمتص يخصصبه صورت ت كه نفت وزارت به وابسته حقوقي شخصيت
كشورهاي تجربة توان از ميباره، در اين  .بود خواهد راهگشا زيادي حد تا باشد، مشترك

ون حفاظت از اين منابع را تشكيل يپيشرفته مانند آمريكا كه براي محافظت از منابع خود كميس
  .كرداند، استفاده داده

 و جامع ايبرنامه كشور، گاز و نفت منابع مديريت اصلي متولي عنوان به نفت وزارت )ب
شناسي، مالي و زمين ،محيطيزيست سياسي، اقتصادي، فني، مطالعات انجام متضمن كه مدون

 نفت منابع تمامي خصوص در منسجم و جامع اطالعات دربردارندة و گسترده و عميق حقوقي
 از برداريرهبه هايروش بهترين آن در و تدوين باشد، ديگر كشورهاي با ايران مشترك گاز و

 يا ساحلي قرارگيري، موقعيت مخزن، شيب و ساختار دادن قرار نظر مد با ميادين اين از هريك
 ميزان و كيفيت نوع، شريك، دولت با فرهنگي و اقتصادي سياسي، روابط آن، بودن فراساحلي
          و اقدام به تعيين را مخزن آن از برداريبهره اقتصادي صرفة و استخراج قابل محصول

  .كندسازي اين برنامه پياده
سازي ميادين يا ساختارهاي مشترك داخلي، دستورالعمل يا در خصوص يكپارچه) ج
 فرايند  كلي تعيين گردد كه در آن ضمن تعريف ميادين مشترك، چگونگي و يضوابط

ت سازي و تعهدات و وظايف هريك از پيمانكاران، ضمانت اجراهاي تخلف از تعهدايكپارچه
و به عنوان الگويي شود خوبي مشخص بهفرايند، و نقش شركت ملي نفت ايران در اين 

  . قابل استفاده در ميادين يا ساختارهاي مشترك داخلي باشد،قراردادي
 گيريبهره با ،خارجه امور وزارت و نفت وزارت ويژهبه ،ايران اسالمي جمهوري دولت )ح

 و ارتباط ايجاد با و انرژي و اقتصادي سياسي، مختلف ابعاد در ديپلماسي مختلف ابزارهاي از
 حاكميت اصل به احترام و جواريهم حسن رعايت و مخزن در مشترك كشورهاي با تعامل
 و سوييهم ايجاد براي باثبات و متقابل اعتمادسازي امكان خود، طبيعي منابع بر هادولت

 را منابع اين از صيانتي برداريهرهب و توليد و مخزن حفظ براي كشور دو منافع در مشاركت
  .سازد فراهم
 گاز و نفت حوزة با مرتبط هايسياست و باالدستي اسناد و قوانين داشتن نظردر  ضمن) د
 اين متخصصان از گيريبهره با مذاكرات انجام و گاز و نفت صنعت به بلندمدت نگاه و كشور
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 و مفيد روش طريق از برداريبهره اجرايي و قانوني الزامات همسايه، كشورهاي با صنعت
  .گردد مهيا مشترك مخازن سازييكپارچه كارآمد
 تأمين و فشار مخزن حفظ و مخزن عمر طول افزايش و بهتر هرچه برداريبهره براي )ه

مشترك  ميادين سازييكپارچه انجام براي ايويژه قراردادي الگوي ملي، منافع حداكثري
 ويژهبه ،االجراالزم باالدستي اسناد و قوانين ارچوبهچ در لگوا اين كه شود طراحي فرامرزي

 ضمن و باشد گاز و نفت صنعت در شدهشناخته رسميت به يدقراردا هايالگو و اساسي قانون
 45 و 44 اصول با و شودمي توليدي گاز و نفت در ديگر هايشركت مشاركت مانع اينكه
 سازد فراهم را منابع اين ترفوري و بهتر هرچه داريبربهره امكان ندارد، مغايرت اساسي قانون

 از صرفاً پيمانكار ةالزحم حق،در آن و گذاشته باقي ايران اختيار در را گاز و نفت مالكيت و
 كشورهاي اقتصادي سلطة موجب و آيد دست به توليدي منابع فروش از حاصل درآمدهاي

  .نشود كشور گاز و نفت منابع تحصيل طريق از ديگر
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