
  

  

  

  برداري از رژیم حقوقی بهره

  ز در خلیج فارسمیادین مشترك نفت وگا

  الملل از منظر حقوق بین
   سید باقر میرعباسی

  فرخزاد جهانی

  چکیده

بدون دخالت انسان از مرزهـاي زمینـی یـا     منابع طبیعی مشترك منابعی هستند که در حالت طبیعی و

در عین حال، اصطالحاتی چون منابع  .شوند شور دیگر میکد و وارد قلمرو ننک میدریایی یک کشور عبور 

این واژگان در کلیـت  . روند براي تبیین این مفهوم به کار می المللی طبیعی فرامرزي و منابع طبیعی بین

الملل حق  اگرچه حقوق بین. شوند مناطق مورد اختالف کشورها نیز میخود شامل منابع طبیعی واقع در 

اما در خصوص منـابع   ،الت قاره را به رسمیت شناخته استابع طبیعی واقع در فبر من ها دولتحاکمیت 

ها و  دولترویه  ،اینبا وجود . حقوقی قابل توجهی وجود دارد بین دو یا چند دولت، خأل طبیعی مشترك

المللی و دکترین حقوقی حاکی از وجـود یـک قاعـده حقـوقی شـکلی بـر مبنـاي همکـاري          مراجع بین

ي ساحلی خلیج فـارس نیـز حـاکی از    ها دولترویه  .برداري از این منابع است بط در بهرهر ي ذيها دولت

یران و همسایگان خـود در  با وجود حدود ده میدان نفت وگاز مشترك بین ا. تثبیت قاعده همکاري است

فع هت مناگیرد که در ج جانبه صورت می آنها به صورت یکبرداري از  به دالیل مختلف بهره ،خلیج فارس

  .اقتصادي ایران نیست

  واژگان کلیدي

  .سازي، تحدید حدود دریایی منابع طبیعی مشترك، نفت وگاز، توسعه مشترك، یکی
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  مقدمه

ي هـا  دولـت هـاي اخـتالف    یکی از عرصه

اختالفـات مـرزي در منـاطق دریـایی      ،جهان

القوه باعث تهدید صلح و است که به صورت ب

د حدود عدم تحدی. گردد ی میلالمل امنیت بین

دریایی فـی نفسـه موجـب تعـارض ادعاهـا و      

شـده و راه را بـراي    ها دولتتداخل حاکمیت 

ــی ومن ــات سیاس ــوار   اقش ــامی هم ــی نظ حت

افزون نیاز بـه  یگر روند روزاز سوي د .سازد می

ــرژي ــ ان نفــت وگــاز و پیشــرفت  وصخصــ هب

ــوژي ســبب جلــب توجــه   ــتتکنول ــا دول و  ه

ــرکت ــا و     ش ــاق دریاه ــه اعم ــی ب ــاي نفت ه

حقوق  ،در این وضعیت. ها شده است نوساقیا

ــین ــکل   ب ــوان بســتر ش ــه عن ــل ب ــري  المل گی

المللـی بایسـتی    هنجارهاي انتظام بخش بـین 

قواعد موجـود را معرفـی و قواعـد مطلـوب را     

اهمیت موضوع تا حـدي اسـت   . تثبیت نماید

یکـی  الملل به عنوان  که کمیسیون حقوق بین

متحـد بـراي    ملـل از نهادهاي مهـم سـازمان   

ملل را قادر ساخته ال وسع وتدوین حقوق بینت

کـرده و یـک    بـه آن توجـه   که در یک برهـه 

ــ    دگزارشــگر ویـــژه بــراي آن تعیـــین نمایـ

)I.L.C.,2007,pp.1-2 .(   هر چنـد کمیسـیون

ــه دالیــل فنــی، سیاســی و  2010در ســال  ب

اقتصادي بررسی این موضوع را از دستور کـار  

 ولی نفس) I.L.C,2010,p.7(خود خارج کرد 

طرح آن در کمیسیون براي مدت سه سال به 

مستقل، حـاکی از اهمیـت    عنوان یک موضوع

  .آن است

تـرین منطقـه    خلیج فارس به عنوان مهم

تولید نفت وگـاز جهـان نیـز از ایـن تعـارض      

در ایـن مقالـه ضـمن     .ادعاها مستثنی نیست

الملـل در   ري مختصر بر موضع حقوق بینمرو

شترك نفـت  برداري از میادین م خصوص بهره

هـاي سـاحلی آن در پرتـو     دولـت رویـه   ،وگاز

و  شـود  مـی هاي دوجانبـه بررسـی    موافقتنامه

بـرداري از   من ارزیابی عملکرد ایران در بهرهض

دو میـدان پـارس    ،میادین مشترك نفت وگاز

  .دگرد میمطالعه موردي  ،جنوبی و سلمان

 مشترك  منابع طبیعیـ 1

ــرزي  ــی فرام ــابع طبیع در  1اصــطالح من

خــود شــامل هــر نــوع منــابع  نـاي موســع مع

گردد که در شکل و حالت طبیعی  طبیعی می

خود و بدون دخالت انسـان قـادر بـا عبـور از     

ــ  ــی ی ــاي سیاس ــی مرزه ــور م ــد ک کش . باش

هـاي نفـت و گـاز مشـترك بـه دلیـل        میدان

به بـیش از   آنهاو تعلق  آنهاگستره جغرافیایی 

یـــک کشـــور مصـــداق بـــارز ایـــن منـــابع 

 الملــل در یون حقــوق بــینکمیســ.باشــند مـی 

خصوص این منـابع، اصـطالح منـابع طبیعـی     

                                       
1. Trans Boundary Natural Resources 
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ــترك ــاب  2مشــ ــررا انتخــ ــتکــ  ده اســ

)I.L.C.,2005 .(   همچنین اصـطالحاتی چـون

نیز در این خصوص به کار  3»اشتراکیمنابع «

ن حق حاکمیـت  رفته که این اصطالحات مبی

ایـن منـابع   هـا بـر    و مالکیت مشـترك دولـت  

طالحات دیگر چـون  اص عالوه بر آن،. باشد می

ز در نیـ  5المللـی  و منابع بـین  4منابع فرامرزي

ــه  ــوم بـ ــن مفهـ ــل ایـ ــی مقابـ ــار مـ  رود کـ

)I.L.C.,2008, para.11.(  در نتیجــه، منــابع

نفت و گـاز مشـترك در معنـی موسـع خـود      

ي نفتی و گازي هستند که ها انمخازن یا مید

از مرزهاي سـرزمینی و سیاسـی یـک کشـور     

اند و  کشوري دیگر شدهکرده و وارد مرز  عبور

بــه عبــارت دیگـــر در محــدوده مرزهـــاي    

اند و  قرار گرفته جغرافیایی بیش از یک کشور

ید حـدود مـرزي قـرار    یا در مناطق فاقد تحد

هـاي متعـددي داراي ادعـاي     گرفته که دولت

 . را دارند آنهاحاکمیت و مالکیت 

ــره -2 ــرد به ــب ادین اري از می

مشترك نفـت وگـاز در حقـوق    

  للالم بین

بـرداري   در حوزه مباحث مربوط به بهـره 

 هـا  دولـت رویه  ،از میادین مشترك نفت وگاز

                                       
2. Shared Natural Resources 
3. Common Resources 
4. Trans-Boundary Resources 
5. International Resources 

بیشــتر معطــوف بــه انعقــاد معاهــدات دو یــا 

به عنوان یکی از منـابع حقـوق بـه     چندجانبه

المللــی  دیــوان بــین 38نحــو مقــرر در مــاده 

تردیـدي وجـود نـدارد کـه      .ستا دادگستري

ــاز در   ــت و گ ــادین نف ــی از می  بخــش عظیم

در اطراف مرزهاي مناطق دریایی واقع شده و 

اختالف قرار گرفته المللی یا مناطق مورد  بین

 هـا  دولتالملل حق حاکمیت  حقوق بین. است

بر منابع طبیعی بسـتر و زیـر بسـتر دریـا در     

فالت قاره و منطقـه انحصـاري اقتصـادي بـه     

ایـن حـق حـداقل در    . رسمیت شناخته است

و ذاتـی بـوده و از   مورد فالت قاره، انحصـاري  

که فالت قـاره تـداوم طبیعـی سـرزمین      آنجا

باشد، داخل در مفهـوم حاکمیـت    می ها دولت

توان ادعا کرد که داراي ماهیت  باشد و می می

در صورت عبـور میـادین نفـت و    . عرفی است

گاز از مرزهاي دریایی یا وجود این میادین در 

مناطق اختالفی، با توجه بـه طبیعـت سـیال    

شـناختی حـاکم بـر     اد و شرایط زمـین این مو

ـ آنها ت بـه حـق حاکمیـت و    ، استناد یک دول

ــره ــرد به ــکب ــه از  اري ی ــظ  جانب ــا حف ــا ب آنه

و حاکمیـت دولـت دیگــر    پـارچگی مخـزن  یک

میت کشور منافات داشته و موجب نقض حاک

رو  از ایـن . باشـد  نفع دیگر در مخـزن مـی   ذي

ــین حقــوق ــوان حــافظ نظــم   ب ــه عن الملــل ب

اي بـراي   اید در صدد تدارك چارهبالمللی  بین
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، صـص  1389 ،کاشانی( حل این مشکل باشد

ــانی،  205-85 ــص 1387و کاشـ -219، صـ

منـاطقی از جهـان در پرتـو    کشورهاي ). 165

انبـه و بـه منظـور حفـظ حـداکثر      جروابط دو

مـذکور سـازوکارهایی را   وري از مخـازن   بهره

این سازوکارها شامل انعقـاد  . اند طراحی کرده

هاي تحدید حدود و تعیین تکلیـف   امهموافقتن

این میادین در آن و در مواردي که مـذاکرات  

بـوده، انعقـاد   تحدید حدود قـرین موفقیـت ن  

 6سـازي  و یکی هاي توسعه مشترك نامهموافقت

بـه لحـاظ    7مفهوم توسعه مشترك .بوده است

احبنظران در معانی مختلـف  نظري از سوي ص

ــار  ــه ک ــه اســتب  ;Lagoni,1998,p.2) رفت

Z.Gao, 1998, p.112; Miyoshi, 1988, 

pp.1-18; Townsend Gault, 1988, p.275; 

Cameroon P.D, 2006, p.559)   

ك در تعـاریف  با توجه به عناصـر مشـتر  

توان گفت که توسعه مشترك،  حقوقدانان می

تشـاف و اسـتخراج   مفهومی است نـاظر بـه اک  

ق و در ها بـر مبنـاي توافـ    اشتراکی بین دولت

شده که چارچوب  با یک منطقه تعریفارتباط 

هـاي   قی آن، توافق و قرارداد بـین دولـت  حقو

ــط  ذي ــه شــرکت(رب ــت ن ــا و دول ــه  ه ــا و ن ه

باشد و قـرارداد بـین    می) ها با یکدیگر شرکت

ــت ــه را   دول ــه اول محــدوده منطق ــا در وهل ه

                                       
6. Unitization  
7. Joint Development 

ولت و چگـونگی عملیـات   تعریف و سهم هر د

برد کـار .دکنـ  برداري را تعیین می اجرایی بهره

و این مفهوم بیشتر ناظر بر منـاطق اختالفـی   

 باشـد  مناطق فاقد تحدید حـدود مـرزي مـی   

)Ong, 2002, p.90( .تواند  توسعه مشترك می

-183،صص1387،کاشانی( به اشکال مختلف

مدل سیسـتم   8از قبیل مدل یک دولتی)179

ــاعی  ــارکت انتف ــاري مش ــام  9اجب ــدل مق و م

 بنـدي بـر   ایـن تقسـیم  . باشـد  مـی  10مشترك

مبناي روش عملیاتی توسعه مشترك صـورت  

  .(Sookyeon, 2009, p.1) گرفته است

هـا بـه    در مدل یک دولتی، یکی از دولت

هاي ذینفع مبـادرت بـه    نمایندگی سایر دولت

ــ  ــادین نف ــاز در مــدیریت و توســعه می ت و گ

و بـه میـزان    کنـد  مـی منطقه مـورد اخـتالف   

فته منافع حاصـله را نیـز   گر هاي صورت هزینه

در . (Sookyeon, 2009, p.1) نماید سیم میتق

ــاعی،  مــدل سی ــاري مشــارکت انتف ســتم اجب

هاي مربوطه یک نهاد مشارکت انتفاعی  دولت

عه مشترك در منطقه خاصی ایجاد جهت توس

ــا توافــق دولــت  مــی ــا اینکــه ب هــا،  نماینــد، ی

هـاي نفتـی و یـا اشـخاص حقیقـی و       شرکت

حقوقی دو کشور مبـادرت بـه ایجـاد چنـین     

. (Sookyeon, 2009,p.1) نمایند می تمیسیس

                                       
8. Single State Model 
9. Compulsory Joint Venture System Model 
10. Joint Authority Model 
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هـاي مربوطـه    در مدل مقام مشـترك، دولـت  

یک نهاد از قبیل کمیسیون مشترك یا مقـام  

ــترك  ــاد   مش ــازمان ایج ــک س ــا ی ــعه ی توس

این سازمان متشکل از نماینـدگان  . نمایند می

 شور و داراي شخصیت حقوقی اسـت هر دو ک

 اريبـرد  بهـره و امتیازات  و اعطاي کلیه حقوق

و  دهـد  را انجـام مـی  بردار  هاي بهره به شرکت

اري را نیـز  بـرد  بهـره نظارت عالیـه بـر اعمـال    

در . (Ong, 1999, p.211) باشـد  دار مـی  عهده

ــترك  ــعه مش ــه توس ــازه   11موافقتنام ــه اج ک

ــی ــه    م ــع در منطق ــی واق ــادین نفت ــد می ده

، بـا  کشـورها جغرافیایی مورد اخـتالف میـان   

 ,Ong, 1999) توســعه یابــد آنهــاهمکـاري  

pp.771-3) ،   12یک منطقـه توسـعه مشـترك 

رغـم اخـتالف    شـودکه در آن علـی   تعریف می

ها در اعمال حاکمیت و تحدیـد حـدود    دولت

 توسـعه  ،ریایی، در قالب یک ساز وکار موقتد

. پـذیرد  مشترك میادین نفت و گاز صورت می

بـه عنـوان راه حـل نهـایی      ها، این موافقتنامه

اي  خدشه ده ونشتحدید حدود در نظر گرفته 

به حقوق و مواضع طرفین در موضوع تحدیـد  

ــازند و حــدود وارد نمــی ــی از  س ــع یک در واق

 83و 74مصــادیقی هســتند کــه در مــواد    

اشاره  آنهادریا ها به  حقوق 1982کنوانسیون 

 سـازي  یکی. )Gao, 1998, p.114( شده است

                                       
11. Joint Development Agreement (JDA) 
12. Joint Development Zone (JDZ) 

به مواردي است که میدان نفت و گاز در  ناظر

چند کشور قـرار داشـته و   مناطق مرزي دو یا 

این کشورها مبادرت به تحدید حـدود مـرزي   

به عبارت دیگـر میـدان نفـت و    . نموده باشند

گاز در قسمت تحتانی خطـوط تعریـف شـده    

مرزي بـین کشـورها در منـاطق خشـکی یـا      

 Weaver and) دریـایی قــرار گرفتــه باشــد 

Asmus, 2006, p.14) . ،ــر ــارت دیگ ــه عب  ب

به مواردي است کـه   سازي فرامرزي ناظر یکی

میدان نفت و گاز در مرز مشترك بـین دو یـا   

هاي کشورهاي موصوف چند کشور باشد، مرز

شده بوده و میدان نفت و گاز تعریف و تحدید

مذکور کشف شده و حدود و ثغور این میـدان  

عــالوه بــر آن، . نیـز معلــوم و مشــخص باشــد 

خصــوص موضــوعات  نفــع در کشــورهاي ذي

ارتباط با توسعه میدان نظر خود در  خاص مد

ور، از طریق یـک معاهـده یـا    نفت و گاز مذک

ــی موافقت ــاري م ــه همک ــد نام ــک از . کنن هری

در قســمت تحــت حاکمیــت خــود  هــا دولــت

اري از بـرد  بهـره  اما نماید، اعمال حاکمیت می

هــا یــا  گروهــی از شــرکت بــه وســیلهمیـدان  

گیرد که ایـن   اشخاص داراي امتیاز صورت می

قرارداد و در چارچوب یـک   گروه براساس یک

 ,Onorato) کننـد  مـی  طـرح واحـد فعالیـت   

1981, pp.1311-1312) . ــر ــالوه بـــ عـــ

 83و74هـــاي دوجانبـــه، مـــواد  موافقتنامـــه
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حقوق دریاها در ارتباط بـا   1982کنوانسیون 

منطقـه انحصـاري اقتصـادي و     تحدید حـدود 

خواهد که در مـوارد   ها می دولتفالت قاره از 

حدود دریـایی، بـا حسـن    اختالف در تحدید 

نیت در قالب اقدامات موقت با ماهیت عملـی  

و بدون خدشه به حقوق خـود در موافقتنامـه   

نهایی تحدید حدود، با یکدیگر همکاري کنند 

از هر اقدامی که باعث بـه مخـاطره افتـادن     و

مفهـوم  . اجتناب کننـد  ،شود آنهاتوافق نهایی 

ــک    ــدامات ی ــع اق ــاري و من ــه در  همک جانب

اري از میادین طبیعی مشـترك مـورد   برد بهره

المللـی   وفصل اختالفات بـین  توجه مراجع حل

المللــی  دیــوان بــین .نیــز قــرار گرفتــه اســت

دادگســتري در قضــایاي فــالت قــاره دریــاي 

فـالت   قضیه فالت قـاره دریـاي اژه و   شمال،

قاره لیبی و تونس به این موضوع توجه نشـان  

رداختـه  داده و گرچه به طور مستقل به آن نپ

امـا بـه    ،تأییـد ننمـوده   آن راماهیت عرفی  و

را مـد   هـا  دولـت ي مختلف رویه عملی ها انبی

)1(.نظر قرار داده است
  

ــین در داوري ــاي ب ــون   ه ــز چ ــی نی الملل

ــره و ــن و داوري اریتـ ــان و یمـ  داوري گویـ

کمیســیون  هاو همچنــین پیشــنهاد سـورینام 

نروژ به نحو تفصیلی به این  مشورتی ایسلند و

آراي ایـن  ه پرداخته شـده کـه تحلیـل    لئمس

اجمال سـخن   .گنجد مراجع در این مقال نمی

ــاري   ــزوم همک ــن آراء، ل ــتدر ای ــا در  دول ه

بــرداري از ایـن منــابع در پرتـو مــذاکره    بهـره 

جهت نیل به توافـق و ضـرورت خـودداري از    

  )2(.جانبه است اقدامات یک

سازمان ملل متحد نیز در  مجمع عمومی

منشور حقـوق و تکـالیف    نهایی چو قطعنامه

، قطعنامه همکاري )3281( ها دولتاقتصادي 

محیطـی در رابطــه بـا منـابع طبیعــی     زیسـت 

قطعنامه مجمع عمومی در  ،)3129( مشترك

اصول راهنماي برنامه محیط زیسـت   خصوص

ملل متحد در خصوص منابع طبیعی مشترك 

ــومی در   ،)186/34( ــع عمـ ــه مجمـ قطعنامـ

لل متحد دربـاره  خصوص اعالمیه کنفرانس م

بــر اصــولی  ،)2994(محــیط زیســت انســانی 

ربـط در   هـاي ذي  چون لزوم همکـاري دولـت  

ــره ــتر   به ــی مش ــابع طبیع ــرداري از من ك و ب

محیطـی   هاي زیسـت  اجتناب از ورود خسارت

برداري از ایـن منـابع تأکیـد     فرامرزي در بهره

  )3(.کرده است

ــین  ــز  در دکتــرین حقــوقی ب المللــی نی

پردازان با اتکا به قاعـده   نظریهاگرچه برخی از 

بـرداري   معتقد به مجاز بودن بهـره  ،13حیازت

باشند، اما مخالفـان   جانبه از این منابع می یک

جایگـاه قاعـده   این نظریه معتقـد بـه فقـدان    

با توجه بـه   الملل بوده و مذکور در حقوق بین

                                       
13. Rule of Capture 
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عمـل بـه قاعـده     هاي روشـن در  فقدان نمونه

بر  ها دولترویه  الملل و حیازت در حقوق بین

الملل یـک   این باورند که امروزه در حقوق بین

ــی ع ــل کل ــاري در  اص ــر همک ــی ب ــی مبن رف

برداري از میادین مشترك وجود  خصوص بهره

ــل  . دارد ــیله ایــن اص ي هــا دولــت بــه وس

تولیدکننده نفـت و سیسـتم حقـوقی داخلـی     

کلـی   به کار رفته و به عنـوان یـک اصـل    آنها

ت شـناخته شـده   الملل بـه رسـمی   حقوق بین

 از سـوي دیگـر  . )Ong, 1999, p.801( اسـت 

اصـل حاکمیـت و    ماننـد کلی حقـوقی  اصول 

اصل حاکمیت دائمی  ،ها دولتتمامیت ارضی 

بر منابع طبیعی و اصل منع سـوء اسـتفاده از   

شوند که یک دولت بتواند  حق، مانع از آن می

ولـت دیگـر از   منافع د بدون توجه به حقوق و

اري بـرد  بهـره جانبـه   ل یـک این منابع به شـک 

ــد ــدات چند  .نمای ــه معاه ــا مطالع ــه و ب جانب

هاي مجمـع   دوجانبه و رویه قضایی و قطعنامه

جانبـه در   گفت که عمل یـک  توان عمومی می

استخراج نفت و گاز در یک طرف خط مـرزي  

توسط یک دولت بـه جهـت نقـض حاکمیـت     

اقـدامات اکتشـافی    .دولت دیگر ممنوع اسـت 

، به روند توافق نهایی شودکه باعث خدشه به 

جانبــه توســط یکــی از طــرفین  صــورت یــک

مسـبوق بـه مشـاوره و     باید می و بوده ممنوع

در صـورت کشـف    .رسانی قبلـی باشـد   اطالع

ــد   ــاطق داراي تحدی میــادین مشــترك در من

طق مــورد حــدود یــا کشــف میــادین در منــا

موضوع را به  باید اختالف هریک از طرفین می

برداري  و در مورد بهره دهطرف دیگر اطالع د

هر دولت ملزم  .از آن با دیگري مشورت نماید

است با طرف مقابل به شکل واقعی بـا حسـن   

اري بـرد  بهرهنیت براي حصول توافق در مورد 

مادام که مـذاکره   ،از این میادین مذاکره کند

جانبــه  ، عمـل یــک بـه نتیجــه نرسـیده اســت  

  .)Ong, 1999, p.802(وجاهت ندارد 

رداري از میـادین مشـترك نفـت و    ب رهبه

گاز منوط به تحدید حـدود نبـوده و طـرفین    

یـک اخــتالف مــرزي دریــایی بایــد در قالــب  

سازوکارهاي موقت در جهت نیـل بـه توافـق    

در  هـا  دولتالزم است هریک از  .مذاکره کنند

اي رفتـار   ه صالحیت ملی خود به گونهمحدود

ــث ورود آســـیب    هـــاي  کننـــد کـــه باعـ

به . قلمرو دولت دیگر نشود محیطی در زیست

ــادین  گــر بهــرهعبــارت دی ــرداري از ایــن می ب

محیطـی   ید با لحاظ کردن الزامات زیستبا می

 نـد کنبوده و طرفین در این زمینـه مشـورت   

(Onorato, 1977, pp.329-330) .اري برد بهره

ت و گاز صرفاً بر مبنـاي  از میادین مشترك نف

ــانتوافــق دو ــه امک ــ  جانب ــذیر اســت و روی ه پ

ــت ــا دول ــه شــکل گســترده و منســجم و   ه ب

هماهنگ به نحوي که حکایت از وجـود یـک   
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قاعده عرفی همکاري در اکتشاف ایـن منـابع   

  .(Lagoni, 1979, p.233) وجود دارد ،باشد

موقعیت و اهمیت منابع نفت ـ 3

  خلیج فارس گاز و

کشـور سـاحلی در    هشتخلیج فارس با 

. دگوشه شمال غربی اقیـانوس هنـد قـرار دار   

ایران، عراق، کویت، عربستان سعودي، عمـان،  

قطر، بحرین و امارات متحده عربی کشورهاي 

طـول خلـیج   . سـتند ساحلی خلـیج فـارس ه  

 615العرب تا تنگه هرمـز   فارس از دهانه شط

تـرین   بوده و عرض پهن) کیلومتر 989(یل ما

و ) کیلـــومتر 336(مایـــل  210 قســـمت آن

ــ   باریـک   35ز تـرین قســمت آن در تنگـه هرم

هاي خلیج فـارس بـه طـور     آب. باشد مایل می

 90مـق و داراي متوسـط عمـق    ع تقریبی کـم 

از آنجـا کـه عـرض خلـیج     . باشـند  متري مـی 

مایـل   400ي به بیش از ا فارس در هیچ نقطه

رسد، تمام فالت قـاره ایـن پهنـه     دریایی نمی

آبی در محدوده صالحیت ملی کشـورها قـرار   

فـالت قـاره    داشته و کشورهاي ساحلی داراي

تـوان گفـت کـه     بنابراین می. مشترك هستند

بستر و زیربستر دریا در خلـیج فـارس تـداوم    

طبیعی سـرزمین اصـلی کشـورهاي سـاحلی     

 دهـد  آنهـا را تشـکیل مـی   بوده و فالت قـاره  

)Dehghani, 2009, pp.2-4 .(  ،از سوي دیگـر

گاز جهـان در خلـیج    ترین ذخایر نفت و غنی

ترین میـدان نفتـی    گاند؛ بزر فارس واقع شده

متعلـق بـه عربسـتان     ،جهان یعنـی السـفانیه  

تـرین میـدان گـازي جهـان      سعودي و بـزرگ 

یعنی پارس جنوبی در فالت قاره خلیج فارس 

قرار دارد و از حیث مساحت فالت قاره خلیج 

فارس داراي رتبه اول جهـان، دریـاي شـمال    

م و خلیج مکزیـک حـائز رتبـه سـوم     رتبه دو

 ).163، ص1387 ،و نجـومی  نوازنی( باشد می

درصد کل ذخایر نفت جهان  60خلیج فارس 

میـزان   2004را در خود جـا داده و در سـال   

ــاالت متحــده   3/19 از کــل نفــت مصــرفی ای

. شـده اسـت   امریکا از خلیج فارس تأمین مـی 

خلیج فارس از نظر توصیف حقـوقی مصـداق   

 122دریاي نیمه بسته به نحو مقـرر درمـاده   

زیـرا از  حقوق دریاهاسـت،   1982کنوانسیون 

هرمــز بــه دریــاي آزاد متصــل  طریــق تنگــه

ــردد مــی ــر  .(Gieger, 1990, p.295) گ اکث

ایـن  کشورهاي ساحلی خلـیج فـارس، عضـو    

، 1985مـه   30بحرین در . سیون هستندکنوان

ــت در  ــه  2کوی ــان در 1986م وت ا 17، عم

ــعودي1989 ــتان سـ ــل  14در  ، عربسـ آوریـ

 9و قطر در  1985 ژوئیه 30، عراق در 1996

ــن کنوانســیون را تصــویب  2002دســامبر  ای

ــرده ــد ک ــی   . ان ــده عرب ــارات متح ــران و ام ای

کنون امـا تـا   ،کنوانسیون مذکور را امضا کرده

  )4(.اند نرسانده به تصویب
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میادین مشترك نفت و گـاز  ـ 4

ــه ــه  در موافقتنام ــاي دوجانب ه

تحدید حدود کشورهاي ساحلی 

  خلیج فارس

ــا  ج فــارس داراي دو در خلــی بســتر دری

از یک سو ایـن منطقـه   . نظیر است ویژگی کم

نفت و گاز و سایر منـابع  سرشار از منابع غنی 

باشد و از سوي دیگر، عـرض دریـا    معدنی می

ــدك اســت ــرایطی در . در آن ان ــین ش در چن

ــاز ا    ــت و گ ــادین نف ــوارد می ــیاري از م ز بس

شـده توسـط کشـورها     مرزهاي دریایی تعریف

و حاکمیـت  ضوع صالحیت د و مونک میعبور 

گیرد و در مواردي  بیش از یک کشور قرار می

که محدوده دریایی بین کشورها فاقد تحدید 

حدود دریـایی اسـت، عرصـه مناسـبی بـراي      

قابل منافع طرح ادعاي حاکمیت و تعارض و ت

در پرتو این حقـایق، کشـورهاي   . آید پدید می

فارس مبادرت به تحدید حدود ساحلی خلیج 

ــاطق د ــه من ــب موافقتنام ــایی در قال ــاي  ری ه

ــرده ــه کـ ــد دوجانبـ ــن  . انـ ــی از ایـ در برخـ

ها، ضمن تعیین خط مرزي بین دو  موافقتنامه

برداري از منابع طبیعی  طرف، به موضوع بهره

ــده   ــا پدی ــاره و چگــونگی مواجهــه ب فــالت ق

میادین مشـترك نفـت وگـاز پرداختـه شـده      

  . شود است که به آنها اشاره می

ه عربستان سعودي موافقتنامـ 1ـ4

 کویت  –

بین کویت و والیت نجد  ،1922در سال 

یا عربسـتان سـعودي فعلـی، معاهـده مـرزي      

منعقد شد که ناظر به تحدید حـدود   14االکیر

ــود    ــور ب ــین دو کش ــکی ب ــرز خش  U.S) م

International Boundary Study, 1970, 

p.3) .س اي که بـر اسـا   در این معاهده منطقه

شده و در  فیایی تعریفذکر مناطق خاص جغرا

رد، بـه عنـوان   قسمت جنـوبی کویـت قـرار دا   

یا حائل اعالم و مقـرر شـد    15طرف منطقه بی

ــوق مســاوي در آن   کویــت و نجــد داراي حق

حسن نیـت   باشند و دولت انگلستان بر اساس

بـرداري و اسـتفاده از آن    در جهت نحوه بهـره 

توسط کویـت و عربسـتان بـر مبنـاي توافـق      

در واقـع اگرچـه در ایـن    . یدطرفین تالش نما

دو کشـور   معاهده مقرر شده بود که در آینده

طـرف توافـق    در مورد تقسیم این منطقه بـی 

نمایند، اما مذاکرات در مـورد تعیـین تکلیـف    

م در انجاسال طول کشید و سـر  40آن حدود 

هنگام سفر امیـر کویـت بـه ریـاض در سـال      

توافــق در مــورد تقســیم ایــن منطقــه  1960

اعضاي کمیسیون  1961در سال  .حاصل شد

                                       
14. AL – Uqair. 
15. Neutral Zone. 
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پیشنهادهاي خود را تسلیم مقامـات   مشترك

 )5(.نمودند

ــال  ــز 1965در ســـ ــائف  نیـــ در طـــ

ــه ــوص   موافقتنام ــور در خص ــین دو کش اي ب

در  )6(.طــرف بــه تصــویب رســید منطقــه بــی

موافقتنامه طـائف، یـک کمیسـیون مشـترك     

جهت مساحی و تعیین دقیق مرزهاي منطقه 

یجاد شـده و مقـرر شـد    حائل بین دو دولت ا

قسمت شمالی منطقه مذکور به دولت کویـت  

و قسمت جنـوبی بـه دولـت عربسـتان تعلـق      

ــر  ــرد و ه ــک از  گی ــای ــاطق   آنه ــن من در ای

 Arts.1) اختصاصی اعمـال حاکمیـت کننـد   

and 2, 1965 Agreement).    ،در عـین حـال

منابع طبیعی موجود در کل منطقه حائل بـه  

مطابق ماده  ).5ه ماد( هر دو دولت تعلق گیرد

موافقتنامه طـائف، هریـک از دو دولـت بـر      7

ي سـرزمینی مجـاور بخـش اختصاصـی     ها آب

کند  د در منطقه حائل اعمال صالحیت میخو

ي ها آبخصوص تحدید حدود  و دو دولت در

حـق  . سرزمینی مذکور توافـق خواهنـد کـرد   

استخراج منـابع   حاکمیت هریک از طرفین در

ــای  ــاطق دری ــی، در من ــهم  طبیع ــاور س ی مج

 6رفین، منحصـر بـه   اختصاصی هریـک از طـ  

ــی ــایی م ــد  مایــل دری باشــد و طــرفین متعه

مایــل مـذکور اعمــال   6انــد در مـاوراي   شـده 

ایـــن  8مطـــابق مـــاده . حاکمیـــت نکننـــد

موافقتنامه، تحدید حـدود دریـایی در شـمال    

ائـل تـابع مقـررات معاهـده طــائف     منطقـه ح 

اي در عین حـال، هـر دو طـرف دار   . باشد نمی

منطقـه  ایـن  حقوق مساوي در منابع طبیعـی  

 6دریایی بود و میادین نفتی واقع در مـاوراي  

مایلی دریاي سرزمینی منطقه حائل بایسـتی  

 در ماده. اري شوندبرد بهرهبه صورت مشترك 

نامه به منظـور تضـمین تـداوم    این موافقت 17

تالش دو دولـت جهـت اکتشـاف و اسـتخراج     

حائـل، یـک   طقه متناسب منابع طبیعی در من

شود که طبـق   کمیسیون مشترك تشکیل می

مرکــب از تعــداد برابــر نماینــدگان  18مــاده 

وسط وزراي نفـت دو کشـور   بوده و ت ها دولت

قواعد و آیین کار کمیسیون . شوند می معرفی

. شـود  وافق وزراي نفت دو دولت تعیین میبا ت

 19وظایف کمیسـیون مشـترك طبـق مـاده     

 : ست ازا عبارت

و مرور مقامات و کارکنـان   عبور تسهیل

م نجـا ا هـاي نفتـی در منطقـه حائـل،     کمپانی

منابع اري برد بهرهدر زمینه اکتشاف و  مطالعه

تیازات طبیعی مشترك، بررسی قراردادها و ام

برداري از میـادین   جدید اعطائی در مورد بهره

 مشترك طبیعی و ارائـه پیشـنهادات مناسـب   

کشور، بررسی  در این زمینه به وزراي نفت دو

ــت دو   ــط وزراي نف ــاعی توس ــوعات ارج موض

 (Onorato, 1984, pp.539-44). کشور به آن
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متعاقب اجازه دو دولت بـه   نامه طائف،موافقت

دارندگان امتیاز نفت جهت توسـعه مشـترك   

واقع در منطقـه حائـل تنظـیم شـده      میادین

در قسـمت   هـا  دولـت بدین ترتیب کـه   .است

، نطقـــهمایـــن تحـــت حاکمیـــت خـــود در 

هــاي نفتــی منعقــد  قراردادهــایی بــا کمپــانی

هـا   شـرکت این قراردادها به ایـن   کردند و در

هـاي صـاحب    اجازه دادند که با سایر شـرکت 

بـه   امتیاز در قسمت اختصاصی طرف مقابـل، 

. اري کنندبرد بهرهصورت مشترك مبادرت به 

 1949فوریـه   20عربستان در به عنوان مثال،

از با شـرکت پاسـفیک   موافقتنامه اعطاي امتی

در آن به این شرکت اجـازه   غربی امضا کرد و

د کـــه شـــرکت مـــذکور در محــــدوده    دا

هاي دیگر  نشده منطقه حائل با شرکت تقسیم

 آنجااز . قرارداد عملیات مشترك منعقد نماید

 امتیـاز نفـت   1949که کویـت نیـز در سـال    

مریکـایی  منطقه مربوط به خود را به شرکت ا

 دو 1956در سـال   کرده بود،امین اویل اعطا 

شرکت پاسفیک غربی و امـین اویـل قـرارداد    

موافقتنامـه   1960سال  در حفاري مشترك و

ــد    ــد نمودنــ ــترك منعقــ ــات مشــ عملیــ

)M.Miyoshi, 1999, p.7.(  پس از مطالعات و

بررسی کمیسیون فنی مشترك و بـر مبنـاي   

گذاري  هاي این کمیسیون در عالمتپیشنهاد

یـک   1969ت در سـال  ، دو دولـ منطقه حائل

مضــا کردنــد کــه جــزء نامــه تکمیلــی اموافقت

باشـد و طبـق    الینفک موافقتنامه طـائف مـی  

خط مرزي منطقه حائل بـین دو   آن یکماده 

ــر اســاس مختصــات طــول و عــرض   طــرف ب

   )7(.جغرافیایی بر روي نقشه تحدید شد

نامه تحدید حـدود  موافقت 2000در سال 

ده شـ  سـیم یایی در مناطق مجاور منطقه تقدر

  )8(.بین عربستان و کویت منعقد شد

ایــن ســند بــه ضــمیمه ایــن  5ه در مـاد 

نامه اشـاره شـده و ایـن ضـمیمه جـزء      موافقت

ضـمیمه  . اسـت  الینفک معاهده تلقی گردیده

ــی   ــرر م ــذکور مق ــق  «دارد  م ــت تواف دو دول

در دریـا، در   کنند که منابع طبیعـی واقـع   می

ــه تقســیم ــ مجــاورت منطق ت تحــ دشــده بای

بنابراین مالحظه  .»...ت مشترك باشد حاکمی

شود که تا قبـل از دوران تقسـیم منطقـه     می

کل این منطقه در خشکی تحت رژیـم   ،حائل

پس از تقسیم  حاکمیت مشترك قرار داشته و

زیربسـتر   منابع طبیعـی واقـع در بسـتر و    نیز

دریا در مجاورت ایـن منطقـه فراتـر از شـش     

ـ     ده مایل دریایی کماکـان مشـترك بـاقی مان

این رژیم حتی با وجود معاهده تحدیـد   .است

بدون تغییـر بـاقی    2000حدود دریایی سال 

تاکنون میادین مشترك متعددي  .مانده است

 .انـد  اسـتخراج شـده   تحت رژیم ایـن معاهـده  

یکی از این میادین در منطقـه حائـل میـدان    
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بود که در غرب این منطقه قرار داشت  16وفرا

ــه وســیله 1953و در ســال  رکت نفتــی شــ ب

American Independent ایــن . کشــف شــد

ــی     ــرکت نفت ــت و ش ــرف کوی ــرکت از ط ش

Pacific Western     از طـرف عربسـتان امتیـاز

و بـه صـورت    نـد دست آورده برداري را ب بهره

در . مشترك عملیـات تولیـد را آغـاز نمودنـد    

میلیون بشکه نفـت   584بیش از  1967سال 

. د شـد تولیها  شرکتاز این میدان توسط این 

میدان وفرا اولـین میـدان خشـکی اسـتخراج     

شده در منطقه حائل بین دو کشور بود که به 

ــرد بهــره ــرد بهــره تدو شــرک .اري رســیدب ار ب

مبــادرت بــه تشــکیل یــک کمیتــه مشــترك 

ــه نماینــدگی از   ــد کــه ب ــات کردن ــا عملی آنه

ــره ــات به ــرل   عملی ــدایت و کنت ــرداري را ه ب

ــرد مــی ــد). (Nelson,1968,p.1 ک ــا انمی ي ه

در ایـن   18و حـوت  17نفتی به اسامی خفجـی 

به صورت مشـترك توسـط دو کشـور    ه قمنط

 300روزانـه   مجموعدر شود و  برداري می بهره

توسعه میدان  .گردد تولید میهزار بشکه نفت 

 Kuwait Gulf Oilدو شرکت  خفجی توسط

Co  ــی ــرکت ژاپن در  Arabian Oil Coو ش

ي گـذار  الب یک قرارداد مشارکت در سرمایهق

مبادرت به تأسیس یـک   آنها .گیرد صورت می

ــام  ــه ن  Al- Khafji Jointشــرکت واحــد ب

Operation (Kjo) ــرده ــد ک ــد .ان ــا انمی ي ه

                                       
16. Wafra 
17. Khafji 
18. Hout 

کـه   20القدیر جنـوبی  و ام 19مشترك وفرا، هما

توسـط شـرکت نفتـی     ،در خشکی قرار دارنـد 

Chevron Texaco   ــرارداد ــک ق ــب ی در قال

ه شوند و این شرکت کـ  برداري می متیاز بهرها

برداري در خشکی در ایـن منطقـه    امتیاز بهره

آورده  بـه دسـت  را از طرف دولـت عربسـتان   

بود، با دولت کویت به نسبت سهم کویـت در  

این منطقه شریک شد و سهم عربستان را بـه  

. صورت مالیات و حق االمتیـاز پرداخـت کـرد   

میزان تولید خـود   2005این شرکت در سال 

. روز رســاندهـزار بشــکه نفـت در    420را بـه  

سه میدان خشـکی دیگـر یعنـی     عالوه بر این

را  22و ام قدیر جنـوبی  21وفرا، فواریس جنوبی

اري قـرار داده و مجموعـاً   بـرد  بهـره نیز مـورد  

بشـکه نفـت از ایـن میـدان      هزار 550روزانه 

ــی  ــد م ــد تولی ــذکور، امت . کن ــرکت م ــاز ش ی

از  2039برداري را در این منطقه تا سال  بهره

آورده اســـت  ه دســت بـــســوي عربســتان   

)www.thef realibrary.com(.  

ــ4 ــ 2ـ ــرین  ـ ــه بح  -موافقتنام

  عربستان سعودي 

 1958فوریـه   22در کـه  این موافقتنامه 

ــت ــین دو دول ــه   ب ــه آن ب ــد و در مقدم منعق

در مورد  1949هاي دو کشور در سال  اعالمیه

                                       
19. Humma 
20. South Umm Guadir 
21. South Fuwaris 
22. South Umm Guadir  
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ناظر بـه   ،اکتشاف منابع بستر دریا اشاره شده

بین دو کشور بـوده  تحدید حدود مرز دریایی 

نقطه جغرافیایی تعریف  16آن  یکو در ماده 

–Bahrain) معین گردیده اسـت  آنهاو حدود 

Saudi Arabia Boundary Agreement, 

1958) .  

این موافقتنامه یک منطقه خاص  2ماده 

را تعریف کرده که از نظر اکتشاف و استخراج 

ودي سـع  نفت در محدوده حاکمیت عربستان

ــرار مــی ــ ق ــی . ردگی ــرر م ــاده مق ــن م دارد  ای

اکتشاف منابع نفت در این منطقه به روشـی  «

پذیرد که پادشاهی عربستان تعیـین   انجام می

مشروط به آنکه دولت عربستان نیمی از . کند

منافع حاصله از اکتشاف و اسـتخراج نفـت را   

این موضوع خللی به . به دولت بحرین بپردازد

نطقـه  حاکمیت عربسـتان و حـق اداره ایـن م   

 در» .کنــد توسـط دولـت عربسـتان وارد نمـی    

ایـن موافقتنامـه، مـرز دریـایی      یکواقع ماده 

تقسیم  منصفبین دو کشور را بر اساس خط 

شـود   باعـث مـی   این امـر که  آنجاکرده، اما از 

توسط خـط مـذکور بـه     23میدان نفتی ابوصفا

دو نیم تقسیم شود و این امر با اصـل وحـدت   

 یک منطقـه  2ماده مخزن منافات دارد، طبق 

 ،شـود  خاص که شامل میدان مذکور نیـز مـی  

تحت صالحیت عربستان قـرار گرفتـه و تنهـا    

                                       
23. Abu Safa Oil Field . 

ــق   نیمــی  ــرین تعل ــه بح ــله ب ــافع حاص از من

). Dehghani, 2009, pp.107-108(گیـرد   می

البته در عمل، عربستان به منظـور کمـک بـه    

اقتصاد بحرین مقدار بیشتري از سهم بحـرین  

. کنـد  ه این کشور اعطا میدان ابوصفا، بدر می

هزار بشکه از تولید  150روزانه  2004تا سال 

وله زیردریایی به بحرین میدان از طریق خط ل

شد و عربستان درصـدد اسـت ایـن     ارسال می

هزار بشـکه در روز افـزایش    300میزان را به 

ــن ترتیــب میــزان برداشــت   ــه ای دهــد کــه ب

کمتـر   درصد 50عربستان از میدان مذکور از 

ــد خ ــد ش ــال . واه ــیش از  2007در س  67ب

میلیــون بشــکه نفــت از ایــن میــدان توســط  

 عربســــتان ســــعودي برداشــــت شــــد   

)www.MBendi.com(.  

  ابوظبی  –نامه قطر ـ موافقت3ـ4

بین  1969مارس  29نامه در این موافقت

آن مـرز   4در ماده . قطر و ابوظبی منعقد شد

دریایی قطر و ابوظبی بر اساس نقاط مشخص 

بناي طول و عرض جغرافیـایی تعریـف   و بر م

  )9(.شده است

سند مذکور کـه نـاظر بـه حـوزه      6ماده 

ــدق ــیباشــد مــی 24نفتــی البن : دارد ، مقــرر م

به صورت مساوي بین دو  یدمیدان البندق با«

ــه صــورت . ف تقســیم شــودطــر دو طــرف ب

                                       
24. Al-Bunduq. 
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اي در خصوص تمام مسـائل مربـوط بـه      ه دور

ل این میدان و اکتشـاف آن، بـه منظـور اعمـا    

حق حاکمیت خود بر مبناي انصاف و عـدالت  

ــرد  ــد ک ــاده  ».مشــورت خواهن ــاس م  7براس

میـدان   برداري و بهرهموافقتنامه فوق اکتشاف 

البنــدق بــه وســیله شــرکت منــاطق دریــایی 

و شـرایط   ررات ابـوظبی و مطابق مق 25ابوظبی

 گیــرد و منــافع ایــن موافقتنامــه صــورت مــی

بین دو  نامهحاصله از آن بر اساس این موافقت

دلیل درج این ماده این . شود طرف تقسیم می

خط تحدید حـدود بـا چـاه     Bاست که نقطه 

کند  یدان نفتی البندق تالقی میم یکشماره 

و بــه منظــور حفــظ یــک پــارچگی مخــزن و 

خط مرزي از وسط میـدان  جلوگیري از عبور 

برداري آن به ابوظبی واگذار شـده   مذکور بهره

ــت ــدان . Dehgani, 2009, p.111)( اس می

کشـف شـد و پـس از     1965البندق در سال 

آنکــه فرامــرزي بــودن آن مشــخص شــد، در  

ــال  مواف ــد حـــدود سـ ــه تحدیـ  1969قتنامـ

. برداري مشترك طرفین از آن مقرر شـد  بهره

ــال و   شــرکت ــوم، توت ــریتیش پیترولی ــاي ب ه

 United Petroleumشــــرکت ژاپنــــی 

Development برداري از سوي  که امتیاز بهره

کمپـانی نفتـی    ،ظبی را بـه دسـت آوردنـد   ابو

ــدق ــد  26بن ــکیل دادن ــال . را تش  2003در س

                                       
25. Abu Dhabi Marine Areas Company (ADMA) 
26. Bunduq Oil Company 

هزار بشکه بود و  485تولید روزانه این میدان 

این میـزان   2012شود در سال  بینی می پیش

ــه  ــد   962بــ ــکه در روز برســ ــزار بشــ هــ

)www.eia.doe.gov/cabs/UAE/oil.htm (.  

موافقتنامـه تحدیـد حـدود     ـ4ـ4

   ن سعوديعربستا –ایران 

 1347 ( 1968این موافقتنامـه در سـال   

ــري  ــیهج ــران و  ) شمس ــور ای ــین دو کش ب

تـرین   طـوالنی منعقد شد و  عربستان سعودي

که را خط تحدید حدود دریایی در فالت قاره 

مایــل  135تــا  93مایــل طــول و  120داراي 

اسناد تصویب این . گیرد میدر بر  ،عرض است

. مبادلـه شـد   1969ژانویـه   29نامه در موافقت

قانون تصویب موافقتنامه حاکمیت بـر جزایـر   

فارسی و عربی و تحدید حدود فالت قاره بین 

بـه   1347ایران و عربستان در یـازدهم آبـان   

تصویب مجلس سنا و یک روز بعد به تصویب 

 مجلـــــس شـــــوراي ملـــــی رســـــید   

)www.tarh.mejlis.ir .(نامــــه ایــــن موافقت

ضمیمه  دو نامه و ماده 5مشتمل بر مقدمه و 

   .و یک نقشه است

هـر  «: گویـد  نامـه مـی  موافقتاین  4ماده 

نماید که در داخـل   یک از طرفین موافقت می

متـر از خـط مـرزي     500اي به عرض  منطقه

و در امتداد خط مزبور در  3مشروحه در ماده 

نــواحی تحــت البحــري ســمت مربــوط بــه او 
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عملیات حفاري نفتـی رأسـاً و یـا بـه وسـیله      

منطقـه  . انجام نگیرداز طرف او مقامات مجاز 

  ».گیري خواهد شد مذکور مرزي اندازه

ضمیمه شماره یـک موافقتنامـه مـذکور    

شده بـین وزیـر نفـت عربسـتان      اسناد مبادله

سعودي و رئیس هیأت مـدیره شـرکت ملـی    

نامـه  است که به عنوان جزئـی از موافقت  ایران

به تصـویب دو دولـت رسـیده و در واقـع بـه      

: دارد باشد، مقرر مـی  و دولت میمنزله توافق د

عملیات حفاري نفتی که انجام آن به موجب «

موافقتنامه در نامه مشـروحه در مـاده    4ماده 

از این پس (مذکور ممنوع اعالم گردیده است 

شــامل ) نامــه ممنوعــه نامیــده خواهــد شــد 

اري مسـتقیم از ایـن ناحیـه    بـرد  بهرهعملیات 

 ممنوعــه و همچنــین، شــامل کلیــه عملیــات

حفاري که ممکن است در ناحیـه ممنوعـه از   

تأسیسات منصوبه در خـارج ناحیـه ممنوعـه،    

اصـطالح عملیـات   » «.انجام شود، خواهد بـود 

ــی  ــاري نفت ــاده    حف ــه در م ــوري ک ــه ط  4ب

موافقتنامه به کار رفته است، ناظر بر حفـاري  

  » .براي نفت وگاز خواهد بود

 در خالل مذاکرات تحدید حـدود بخـش  

ــمالی م ــهش ــی از    نطق ــذاکره یک ــوع م موض

کـه جزیـره    چـرا  ،تـرین مباحـث بـود    پیچیده

ایرانی خارك و حـوزه نفتـی مرجـان در ایـن     

ایـران معتقـد بـود خـط     . بخش قـرار داشـت  

به نحوي ترسیم شود که تـأثیري   دبای منصف

در جزیره خارك نداشته باشد و جزیره خارك 

در . سرزمین اصـلی ایـران قلمـداد شـود     وجز

ن سعودي معتقد بـه ترسـیم   حالی که عربستا

خط میانـه بـین دو سـرزمین اصـلی و بـدون      

تفـاوت  . توجه به موقعیت جزیره خـارك بـود  

مایل دریـایی بـود کـه     6این دو روش حدود 

دو دولت توافق . حاوي مخازن عمده نفت بود

ی در این منطقـه بـر   کردند که منطقه اختالف

اي ترسیم شـود کـه جزیـره     اساس خط میانه

که در  آنجااما از . به ایران باشد خارك متعلق

ه با ایـن روش بـه عربسـتان تعلـق     قسمتی ک

هـــاي داراي امتیـــاز  گرفـــت، کمپـــانی مـــی

ــره ــه    به ــادرت ب ــران، مب ــوي ای ــرداري از س ب

اکتشاف نفت کـرده بودنـد، ایـن ترتیـب نیـز      

رسماً مـورد توافـق و امضـاي دو طـرف قـرار      

م در هنگام انعقـاد موافقتنامـه   انجاسر. نگرفت

شده  ایی خط تحدید حدود به نحوي ترسیمهن

در بخـش شـمالی    شده نفت که میادین کشف

بر مبناي یک خط میانـه بـه دو نـیم تقسـیم     

شده و منطقه دریایی موسوم بـه فریـدون بـه    

ــت   ایــران و منطقــه دریــایی مرجــان بــه دول

عربستان تعلـق گرفـت و ایـن نحـوه تحدیـد      

حدود بر مبناي مفهوم تقسیم مسـاوي نفـت   

اگرچه جزیـره خـارك    ؛ا صورت پذیرفتدرج
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به طور کامل در ترسـیم خـط میانـه مـذکور     

  ). Dehgani, 2009, p.124( محاسبه نشد

عربســتان ســعودي  موافقتنامــه ایــران و

گونـه   هـیچ . فاقد تعهد ایجابی همکاري اسـت 

سازوکار ناظر بر توسعه مشترك میادین نفـت  

گاز در مناطق مرزي دریـایی مـورد توافـق     و

تنها نکته معطـوف بـه روح   . نگرفته است قرار

 همکاري در این سند تعیین منطقه ممنوعه و

  .لزوم اجتناب طرفین از حفاري انحرافی است

  شارجه  –موافقتنامه ایران  ـ5ـ4

پس از مذاکرات طـوالنی   1971در سال 

که جزایر تنب  آنجامیان انگلستان و ایران، از 

قرار در قسمت شمالی خط میانه خلیج فارس 

 داشتند، دولـت بریتانیـا بـه صـورت شـفاهی     

موافقت خود را با اعاده حاکمیت ایران بر این 

جالینوســــی و ( جزایــــر اعــــالم کــــرد  

اما در مورد ابوموسی در  ).50،ص1386براري،

بین ایـران و حـاکم شـارجه     1971نوامبر  29

در ایـن موافقتنامـه   . اي امضـا شـد   نامهموافقت

مقابـل را در   هیچ یک از طرفین ادعاي طـرف 

ــمیت    ــه رس ــره ب ــن جزی ــت ای ــورد حاکمی م

در عین حال کنترل و تصـرف  . نشناخته است

ــایی     ــز شناس ــرف و نی ــط دو ط ــره توس جزی

مطـابق قـانون   (مـایلی   12ي سرزمینی ها آب

. پذیرفته شده اسـت ) ي سرزمینی ایرانها آب

اسـتخراج  «: دارد مـی  رموافقتنامه مقر 5ماده 

ی در زیر گسـتره  منابع نفت و ذخایر زیر زمین

ــه در چــارچوب   آب ــه ابوموســی ک هــاي کران

قرارداد موجود میان شارجه و شرکت نفـت و  

گیـرد، بایـد از سـوي     صورت مـی  گاز بیوتس

نیمــی از . ایــران بــه رســمیت شــناخته شــود

درآمد نفتی دولتی از استخراج این منابع باید 

مستقیماً از سوي شرکت یادشـده بـه دولـت    

نیمی دیگـر بـه شـارجه     ایران پرداخته شود و

  ».گیرد می تعلق

این موافقتنامه حاکی  5و1توجه به مواد 

از آن است که ترتیب مقـرر در آن مبنـی بـر    

تقسیم مساوي درآمد منابع نفت و گـاز، یـک   

آن  5نقطـه قـوت مـاده    . ترتیب موقت اسـت 

گونـه تعهـدي بـراي ایـران در      است که هـیچ 

اج ها و مشارکت در امر اسـتخر  ت هزینهپرداخ

ضعف آن ایـن  اما نقطه . بینی نشده است پیش

نامـه فقـط نـاظر بـر     موافقت 5است که مـاده  

بوده  منابع طبیعی تحت امتیاز شرکت بیوتس

اي به اکتشافات آینده نداشـته و فاقـد    و اشاره

حکمی در زمینه چگونگی مواجهه با موضـوع  

در . بعد از انقضاي قرارداد شرکت مذکور است

ه ایران و شارجه از زمـره  هر صورت موافقتنام

برداري از میدان  است که بهره هایی موافقتنامه

  .کند رك را به یکی از طرفین واگذار میمشت
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موافقتنامـه تحدیـد حـدود     ـ6ـ4

   عمان -فالت قاره ایران

ران و عمـان داراي  که دو کشور ای آنجااز 

باشند، قاعده عرفی تقسـیم   سواحل مقابل می

قابل  الفاصله متساويفالت قاره بر اساس خط 

ــت   ــال اس ). Dehgani, 2009, p.130(اعم

مـذاکرات دو دولــت ایـران و عمــان در مــورد   

تحدید حدود مناطق دریـایی خـود در سـال    

اي در  آغاز و منجر به انعقاد موافقتنامه 1971

قــانون موافقتنامــه  . شــد 1974 ژوئیــه 25

تحدید حدود فالت قاره بـین دولـت ایـران و    

به تصـویب مجلـس    1353ان آب 26عمان در 

سال  همانماه  شوراي ملی و در شانزدهم دي

ــید  ــنا رســ ــس ســ ــویب مجلــ ــه تصــ  بــ

)www.Tarh.Mejlis.ir( .  طبق ماده یک ایـن

موافقتنامه خـط مـرزي فـالت قـاره بـین دو      

کشــور بــر اســاس مختصــات طــول و عــرض 

اگرچـه بـین   . جغرافیایی تعیـین شـده اسـت   

مـورد   عمان موافقتنامـه مسـتقلی در   ایران و

، میادین مشترك نفت وگـاز منعقـد نگردیـده   

این موافقتنامه که حاوي  2ماده  در عین حال

: دارد باشد، مقرر مـی  شرط مخزن مشترك می

شناسی نفتی واحد یـا   هرگاه ساختمان زمین«

شناسـی واحـد یـا میـدان      هر ساختمان زمین

معدنی دیگر از یک طرف خط مرزي مشخص 

ر آن امتـداد  شده در ماده یک به طـرف دیگـ  

یابد و آن قسمت از این ساختمان یا میدان را 

که در یک طرف خط مرزي واقع شده باشـد،  

بتوان کالً یا جزئاً به وسیله حفاري انحرافی از 

برداري قـرار   طرف دیگر خط مرزي مورد بهره

در هـیچ یـک از دو   ) الـف : داد، در این صورت

طرف خط مرزي مشخص در ماده یـک هـیچ   

خـط مـرزي   ده آن از  ش بهـره چاهی کـه بخـ  

متر فاصله داشته باشـد،   125مذکور کمتر از 

حفــر نخواهــد شــد، مگــر بــا توافــق طــرفین 

در صورت بروز پیشامد منظور ) ب. متعاهدین

در این مـاده، هـر دو طـرف ایـن موافقتنامـه      

حداکثر کوشش خود را به کار خواهند برد تـا  

نسبت به نحوه هماهنـگ سـاختن عملیـات و    

  ».حاصل نمایندیک کاسه کردن آن توافق 

نامـه تحدیـد حـدود    ـ موافقت7ـ4

  بحرین –فالت قاره ایران 

موافقتنامــه تحدیــد  1971ژوئـن   17در 

اد حدود دریایی ایـران و بحـرین امضـا و اسـن    

ــاریخ   ــه و از ت ــویب مبادل ــه 14تص  1972 م

در آن زمان هیچ یـک از دو  . االجرا گردید الزم

. ژنـو نبودنـد   1958دولت عضـو کنوانسـیون   

موافقتنامه تحدید حدود فالت قاره بین  قانون

ــتم دي    ــرین در بیس ــران و بح ــه  1350ای ب

 همـان تصویب مجلس سنا و در سوم اسـفند  

در . سال به تصویب مجلس شوراي ملی رسید

خــط مــرزي  رموافقتنامــه مــذکو یــکمــاده 
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کننده فالت قاره بـر اسـاس مختصـات     تعریف

 .طول و عرض جغرافیایی تعریف شـده اسـت  

بـه طـور کامـل و     این موافقتنامـه،  2در ماده 

موافقتنامــه  2دقیــق حکــم مــذکور در مــاده 

و  ایـران و عمـان تکـرار شـده     تحدید حـدود 

م عملیـات  انجـا طرفین متعهد به خودداري از 

ــاري انحرافــی در فاصــله  ــر از دو  125حف مت

حصـول   ر جهـت تـالش د  طرف خط مرزي و

بــرداري هماهنــگ یــا  توافــق در زمینــه بهــره

   .اند میادین مشترك شده سازي یکی

موافقتنامـه تحدیـد حـدود     ـ8ـ4

  قطر -فالت قاره ایران 

 1347( 1969نامـه در سـال   این موافقت

 به تصویب مقامات دو کشـور ) شمسیهجري 

ــال   ــناد آن در س ) 1348( 1970رســید و اس

نامـه راجـع بـه خـط     قانون موافقت. مبادله شد

فاصل فالت قاره بین ایران و قطـر   مرزي حد

بــه تصــویب مجلــس ســنا و  1348ســال  در

ماده یـک از سـند   . مجلس شوراي ملی رسید

ــ ــرزي ف ــین دو کشــور را  خــط م ــاره ب الت ق

 ،این موافقتنامـه  2کند و در ماده  مشخص می

هـدات منـدرج در   منطبق با تع دقیقاً تعهداتی

هاي تحدید حـدود دریـایی    موافقتنامه 2ماده 

ه بـا  در رابطـ  ،بحرین و ایران و عمـان  ایران و

 .درج شـده اسـت   گاز و مخازن مشترك نفت

ها، تاکنون رژیم  با وجود انعقاد این موافقتنامه

برداري مشترك بین ایـران و همسـایگان    بهره

این در حـالی اسـت کـه    . آن اجرا نشده است

حدود ده میـدان مشـترك نفـت و گـاز بـین      

کشورهاي مجاور آن در خلیج فـارس   ایران و

  . وجود دارد

مشـترك ایـران بـا    میادین  ـ5

کشــورهاي همســایه در خلــیج 

فارس؛ مطالعه مـوردي میـادین   

  پارس جنوبی و سلمان

در مورد تعداد میادین مشـترك نفـت و   

گاز ایران در خلیج فارس در بین کارشناسـان  

ل این اختالف به دلیـ . اختالف نظر وجود دارد

شناسـی   آن است که به دالیـل فنـی و زمـین   

ین محـل تردیـد   مشترك بودن برخی از میاد

بوده و اظهار نظر قطعی در این زمینـه منـوط   

. به تکمیل مطالعات اکتشافی در آینـده اسـت  

ــدادي از    ــودن تع ــترك ب ــال مش ــین ح در ع

م اثبات گردیـده  میادین به طور قطعی و مسلّ

ایران در منـاطق خشـکی مـرزي داراي    . است

نـد میـادین   همانمیادین مشترك نفت و گـاز  

یـدار غـرب، آزادگـان،    نفت شـهر، دهلـران، پا  

 و میـدان گـازي  ) مشترك با عـراق (یادآوران 

باشـد و   مـی ) مشترك با ترکمنستان(گنبدلی 

مشـترك  ( در خلیج فارس نیز میادین فروزان

ــعودي  ــا عربســتان س ــا ( ، آرش)ب مشــترك ب
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ــت ــفندیار)کوی ــتان  ( ، اس ــا عربس مشــترك ب

مشترك با امـارات متحـده   ( ، نصرت)سعودي

 ، هنگـام )بـا امـارات  مشترك ( ، مبارك)عربی

ــا عمــان( ــا ( ، ســلمان)مشــترك ب مشــترك ب

ــارات ــرزاد )امـ ــوبیA و B، فـ ــارس جنـ  ، پـ

 )مشترك با امـارات (و فرزام )مشترك با قطر(

میادینی چون بالل، رشادت، اسفند . می باشد

و صالح جنوبی نیز به منـاطق مـرزي دریـایی    

 آنهااما تاکنون مشترك بودن  ،نزدیک هستند

 اسـرافیلی دیزجـی،  ( ه اسـت به اثبات نرسید

www.Naftnews.ir(.  مطالعــه کلیــه میــادین

مشترك نفت وگاز ایران اگرچه امري ضروري 

. گنجـد  این مقال نمیاما در  پسندیده است، و

در ادامه دو میـدان پـارس جنـوبی بـه دلیـل      

اهمیت آن در اقتصاد ملی و سلمان بـه دلیـل   

وقوع آن در منطقه موضوع اختالف حاکمیـت  

  .شود ن و امارات متحده عربی مطالعه میایرا

  میدان گازي پارس جنوبی ـ1ـ5

شرکت شـل کـه امتیـاز     1974سال در 

ــره ــ   به ــت در ح ــرداري نف ــی   وزهب ــاي نفت ه

 بـه دسـت  بوالحنین، عیدالشرقی و محـزان را  

آورده بود، در شمال غربی منطقه تحت امتیاز 

در . خــود یــک میــدان گــازي را کشــف کــرد

تمرکز اولیه بر روي  1979تا  1976هاي  سال

جی از این میدان بود و ذخایر آن .ان.تولید ال

. تا یکصد تریلیون فوت مکعب افـزایش یافـت  

میدان پارس جنوبی در قطـر بـه نـام میـدان     

ی یا میدان گنبـد شـمالی خوانـده    شمال غرب

هـاي غربـی    شـرکت  1983شود و از سال  می

. گذاري در این میـدان را آغـاز کردنـد    سرمایه

هــاي بکتــل و تکنیــپ از جملــه ایــن  کتشــر

 ،از سوي قطر 1992در سال . بودندها  شرکت

میلیارد دالري توسعه ایـن میـدان    3/1 هپروژ

شـده از سـوي   هـاي منتشر  در نقشه. دآغاز ش

قطر، انتهاي میـدان مـذکور تـا مـرز دریـایی      

در ســال . کیلــومتر فاصــله داشــت 50ایــران 

ناسـان  نقشه، کارشاین و پس از انتشار  1366

ایـران، احتمـال   جمهوري اسالمی  وزارت نفت

 مشترك بودن میدان مذکور را مطرح کردنـد 

 ،رو از ایـن ). 173-5، صـص  1388کاشـانی،  (

دادي با شرکت هلندي دلـف جهـت   ایران قرار

نگاري سه هزار کیلومتر از مرز آبی خـود   لرزه

ــس از آن    ــد و پـ ــارس منعقـ ــیج فـ در خلـ

و  27راکالهـاي جیکـوپ   یی با شـرکت قراردادها

نگـاري در میـدان    جهت لـرزه  28وسترن جیکو

 1366پارس جنوبی منعقـد کـرد و در سـال    

پـس از  . رسماً کشف ایـن میـدان اعـالم شـد    

ــا شــرکت انجــا ــذاکراتی ب ــارجی  م م ــاي خ ه

کنسرسیومی متشکل از چهار شـرکت سـایپم   

ال ایتالیا، میتسوبیشـی ژاپـن و   .پی.ایتالیا، تی

ه ایـن  ماشین ایمپورت روسـیه جهـت توسـع   

                                       
27. Geco Pracia.  
28. Western. Geco 
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 میدان منعقـد و اولـین قـرارداد توسـعه ایـن     

اما ایـن   به امضا رسید، 1371میدان در سال 

به دالیل نامعلوم فسخ  1372قرارداد در سال 

ــد ــال  .ش ــی و   1373در س ــرکت مهندس ش

براي توسعه پارس جنوبی ) متن(توسعه نفت 

شرکت نفت و  1377تأسیس شد و در خرداد 

تولید  .ردیدگاز پارس جایگزین شرکت متن گ

 1381ایران از میدان پـارس جنـوبی از سـال    

ســعه بــه صــورت تــدریجی و بــا تعریــف و تو

شود  بینی می و پیش. فازهاي مختلف آغاز شد

کلیـه فازهـاي آن بـه    ) 1394( 2015تا سال 

این در حالی است که قطر . برداري برسد بهره

ارد فـوت  میلیـ  5حـدود   1994فقط تا سـال  

 .برداري کرده است بهرهمکعب گاز این میدان 

بـیش   2003 تا مـه  1997همچنین از ژانویه 

میلیــون تــن گــاز مــایع توســعه قطــر   30از 

ــده اســت   ــانی، (برداشــت ش ، ص 1388کاش

براساس اطالعات موجـود، فقـط بخـش    ). 87

ــدان   ــن می ــی ای ــع   3700ایران ــومتر مرب کیل

تریلیون مترمکعـب   14مساحت دارد و حاوي 

عانات گازي، معـادل  میلیارد بشکه می 18گاز، 

درصــد  40درصــد ذخــایر گــازي جهــان و  8

کل مساحت میدان مـذکور  . ذخایر ایران است

هزار کیلومتر آن  6 0کیلومتر است که 9700

کل ذخـایر پـارس   . در محدوده قطر قرار دارد

ــوبی  ــاز   1800جن ــب گ ــوت مکع ــون ف تریلی

میلیارد بشـکه میعانـات گـازي     16طبیعی و 

 1385شناسـان از سـال   به گفته کار. باشد می

جمهــوري اســالمی ایــران در  رونــد اقــدامات

برداري و توسعه پارس جنوبی بـه تـأخیر    بهره

به نحوي که قطر روزانه دو برابـر  . افتاده است

ان گــاز و میعانــات گــازي ایــران از ایــن میــد

ــأخیر از  برداشـــت مـــی ــر روز تـ ــد و هـ کنـ

یـون دالر بـه   میل 5اري از این میـدان  برد بهره

ــاد ــی  اقتص ــیب م ــور آس ــد کش ــزارش ( زن گ

ــوبی،  نگـــــران کننـــــده از پـــــارس جنـــ

www.Naftnews.com .(ل اقداماتی با این حا

بـرداري ایـن میـدان     در جهت تسریع در بهره

توان به  می به عنوان مثال. صورت گرفته است

هزار بشکه میعانـات   972میلیون و  91تولید 

و تــداوم  1388گــازي ایــن میــدان در ســال 

و  17، 16، 15، 12اي فازهـاي  هـ  حفاري چاه

همچنین در این سال مجمـوع  . اشاره کرد 18

 12میلیـارد و   67تولید گاز از این میدان بـه  

مکعب رسیده کـه در مقایسـه بـا     میلیون متر

درصد افزایش یافته  26به میزان  1387سال 

ــت در ). www.Naftnews.com ،1389( اســ

از برداري قطـر   عین حال روند رو به رشد بهره

بـر اسـاس   . پارس جنوبی کماکان ادامـه دارد 

تولید نفت و  ،المللی انرژي گزارش آژانس بین

تقریباً معـادل روزانـه    2005گاز قطر در سال 

ــکه  7/1 ــون بش ــه   میلی ــت ک ــام اس ــت خ نف
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 230بـا   2011شـود تـا سـال     بینی مـی  پیش

میلیون بشکه نفـت   6درصد افزایش به تولید 

ایش مربـوط  درصد این افـز  85خام برسد که 

هاي برداشت از میدان گـازي پـارس    به برنامه

مطابق برنامه اعالم شـده وزارت  . جنوبی است

عرضـه   2011نفت قطر، ایـن کشـور از سـال    

ــاالنه  ــن  77س ــون ت ــازار   LNGمیلی ــه ب را ب

گـذاري کـرده کـه نیازمنـد      المللی هـدف  بین

میلیارد فوت مکعب گاز  7/16برداشت روزانه 

) ز پارس جنـوبی ایـران  فا 16معادل (طبیعی 

هـاي بـا    این دولت همچنین داراي طرح. است

هاي اکسـون موبیـل، شـل و     مشارکت شرکت

 2011ساسول است که بر اساس آن تا سـال  

میلیارد فوت مکعب گاز از ایـن   265/3روزانه 

عـالوه بـر آن بـا    . میدان استخراج خواهد کرد

روزانـه   2011تکمیل پروژه الخلـیج در سـال   

رد فوت مکعـب گـاز تولیـد خواهـد     میلیا 8/1

در صورت تکمیل پروژه دلفین  همچنین،. شد

کشی جهـت صـادرات گـاز     ربوط به لولهکه م

میلیارد فوت مکعب گـاز   1/4روزانه  ،باشد می

بنـابراین تـا اوایـل دهـه     . را انتقال خواهد داد

میلیارد فوت مکعب  25آینده، برداشت روزانه 

پذیر خواهد  انگاز براي قطر از این میدان امک

ــود ــانی،( بـــــــــــ ، 1388 دخـــــــــــ

www.Erademardom.com) . ــه موافقتنامـــ

ــر     ــران و قط ــاره ای ــالت ق ــدود ف ــد ح تحدی

نوبی قابـل اعمـال   درخصوص میدان پارس ج

بـرداري فصـلی از میـدان     وضعیت بهـره . است

پارس جنوبی مغایر با تعهدات دو دولت مبنی 

اري و بـرد  بهـره ساختن عملیـات   بر هماهنگ

نحـوه برداشـت قطـر از    . آن اسـت سازي  یکی

یچ وجـه قابـل مقایسـه بـا     میدان مذکور به ه

اري، میـزان  بـرد  بهـره سـابقه  . باشـد  ایران نمی

ــذب  ــارجی ج ــرمایه خ ــی   س ــوان فن ــده، ت ش

گذار و پایین بودن ریسک  هاي سرمایه شرکت

گذاري از عوامل مؤثر در پیشرفت قطر  سرمایه

در چنـین شـرایطی   . انـد  نـه بـوده  در این زمی

سازي میدان مذکور عالوه بـر انطبـاق بـا     کیی

تعهـدات دو دولــت در راسـتاي منــافع ایــران   

ــود ــد ب ــت . خواه ــات وزارت نف ــد مقام  هرچن

ایران و قطر در اواخر سـال   جمهوري اسالمی

اعالم نمودند کـه یـک کـارگروه فنـی      1388

 ،جهت توسعه مشترك این میدان ایجاد شـده 

صـورت   زمینـه  اما تاکنون اقدام عملی در این

  ).www.shana.ir(نگرفته است 

  میدان سلمان  ـ2ـ5

در ) ساسـان سـابق  (میدان نفتی سلمان 

ــال  ــت  ) 1344( 1965س ــرکت نف ــط ش توس

) 1347( 1968الوان کشف شـده و در سـال   

این مخـزن داراي  . اري رسیده استبرد بهرهبه 

 14در  11یک طاقـدیس نامتقـارن بـه ابعـاد     

سـه  . باشـد  میکیلومتر و داراي سه الیه نفتی 
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ــترك در    ــدان مش ــن می ــاحت ای ــارم مس چه

ي هـا  آبي ایـران و یـک چهـارم آن در    ها آب

امارات متحده عربی واقع شده و سهم ایران از 

درصد نفت  هفتاد. درصد است 14/67مخزن 

هزار پاي  10این میدان از الیه عرب در عمق 

در امارات متحده  .شود بستر دریا برداشت می

) البولبکـوش (ه ابولبوخـوش عربی این میدان ب

هزار بشـکه نفـت از    40معروف است و روزانه 

کنـد   حلقه چاه تولیدي آن استحصال مـی  70

میلیون بشکه نفت  400و در مجموع تاکنون 

 ،1389 راســتی،( از آن برداشـت کــرده اسـت  

www.Shana.ir .(500میـــدان داراي ایـــن 

ــد و داراي    ــل تولی ــت قاب ــکه نف ــون بش میلی

ــون م 51183 ــاز درجاســت میلی ــب گ  ترمکع

ی شـدن طـرح   یـ بـا اجرا  ).اسرافیلی، دیزجی(

 51 بـه  تولیـد ایـران از آن   ،توسعه این میدان

 افشـارنیک، (هزار بشکه در روز خواهد رسید 

www.Daneshnaft.ir.(  

ــد    ــت تولی ــلمان داراي ظرفی ــدان س می

میلیــون  14هــزار بشــکه نفــت،  130روزانــه 

ازي بشکه میعانات گـ  هزار 6مترمکعب گاز و 

ــا وجــود ســهم  گفتــه مــی. اســت  30شــود ب

درصدي امارات در این میدان، به دلیل قدمت 

سابقه برداشت از میـدان مـذکور و مهـاجرت    

نفت و گاز به سمت امارات در صـورت تـداوم   

روند برداشت فعلی، سـهم برداشـت ایـران از    

درصد میزان فعلـی نیـز کمتـر     50میدان، از 

ــود ــد بـــــ ــی،( خواهـــــ ، 1388 غیبـــــ

www.Sarmayeh.net (که تولید گاز  درحالی

امـارات از ایــن میـدان داراي ســابقه طــوالنی   

اند میدان  بینی کرده مقامات ایران پیش ،است

 550سلمان در سال جاري با ظرفیـت تولیـد   

میلیون فوت مکعب گاز در مـدار تولیـد قـرار    

ــی ــرد مـــ ــان( گیـــ  ،1389 زاده، زیرکچیـــ

www.Econews.ir .(ــدان بهــره ــرداري از می  ب

ــی از    ــوش یکـ ــان ابوالبوکـ ــترك ساسـ مشـ

قبل از . موضوعات مورد بحث حقوقدانان است

هزار بشـکه   200پیروزي انقالب، ایران روزانه 

ــوظبی  ــن  50و اب ــکه از ای ــزار بش ــدان  ه می

یران و در پی وقوع جنگ ا. کردند برداشت می

مریکا به سکوهاي نفتـی ایـران   عراق و حمله ا

ین مخـزن بـه   تولید ایران از ا ،1988در سال 

که ابوظبی کماکان به  کلی قطع شد، درحالی

داد و ایـن اقـدام باعـث     تولید خود ادامـه مـی  

ــورد      ــمت م ــوي قس ــه س ــت ب ــاجرت نف مه

که  است سؤال این. اري آن کشور شدبرد بهره

آیا در چنین اوضاعی ابوظبی تعهد به کـاهش  

تولید یا جبران خسارت دارد؟ یک دیدگاه آن 

در نبـود   ه حیـازت و است که بر اساس قاعـد 

یک موافقتنامه مغایر، یک دولـت یـا شـرکت    

تواند به نحو حـداکثري از   المللی می نفتی بین
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 قسمت تحـت کنتـرل خـود برداشـت نمایـد     

ــانی، ( ــص 1387کاش ــن ). 198-9، ص ــا ای ام

به وجـود  اگر قائل  زیرادیدگاه قابل نقد است، 

 در صورت وجود ،قاعده عرفی همکاري باشیم

 ؛شود دوجانبه، مطابق آن عمل میموافقتنامه 

صورت قاعده عرفی همکـاري بـه    در غیر این

هـاي   ی از مؤلفـه قوت خود بـاقی اسـت و یکـ   

جانبـه   بـرداري یـک   قاعده همکاري منع بهـره 

زیرا این اقدام عالوه بر نقض حاکمیـت   است،

ول فنـی و  و تمامیت ارضی کشور مقابل با اص

پـارچگی مخـزن   کاربردي چون اصل حفظ یک

کــه بــین ایــران و  آنجــااز . ز منافــات داردنیــ

ــاکنون موافقت ا ــی ت ــده عرب ــارات متح ــه م نام

دود امضـا نشـده و رژیـم حقـوقی     تحدید حـ 

ــره ــردار به ــف  ب ــترك تعری ــادین مش ي از می

قـوق  موضـوع در قالـب عمومـات ح    نگردیده،

الملل قابـل طـرح اسـت و اقـدام امـارات       بین

متحده عربـی بـه دلیـل نقـض قاعـده عرفـی       

و اصـل حاکمیــت ایـران بـر منــابع    همکـاري  

حتی اگر قائـل  . طبیعی موجد مسئولیت است

به وجود قاعده عرفی در ایـن زمینـه نشـویم،    

اقدام آن کشور بر مبناي قاعده مسئولیت بـه  

ا مسـئولیت بـر   دلیل سوء اسـتفاده از حـق یـ   

آور  المللـی مسـئولیت   مبناي عمل مجـاز بـین  

ب حق ایـران بـراي مطالبـه    و موجاست بوده 

  .شود خسارت می

ــ 6 ــتـ ــوه برداش ــابی نح  ارزی

ــالمی  ــوري اس ــران از  جمه ای

  میادین مشترك خلیج فارس

یکـی از مسـائل مهــم و مـورد توجــه در    

ــره ــرد به ــدیریت صــیانتی  ب ــازن، م اري از مخ

ست که با هدف کاهش ریسـک، افـزایش   آنها

از، افـزایش بازیافـت و کـاهش    تولید نفت و گ

 ،دانشـفر ( پـذیرد  هاي تولید صورت می هزینه

www.Pina.ir.(  در این راستا شناخت مخازن

ــرد   ــدل و عملک ــات م ــاو اثب ــاس   آنه ــر اس ب

. اسـت مهـم  هاي علمی، از مسائل بسیار  روش

ــال  ــه در سـ ــت    اگرچـ ــر اولویـ ــاي اخیـ هـ

، امـا  گذاري بـا میـادین مشـترك بـود     سرمایه

بـرداري و تـأخیر در    نگاهی به وضـعیت بهـره  

در  یـد، مراحل مختلف کار از اکتشـاف تـا تول  

بـرداري بـه    مجموع باعث شده که روند بهـره 

سایر کشورهاي سـهیم در ایـن میـادین     سود

 به طور کلی توسعه میادین نفت و گـاز . باشد

گـذاري   در مناطق دریـایی، مسـتلزم سـرمایه   

فراوان و برخـورداري از دانـش فنـی مطلـوب     

ســایه ایــران در خلــیج کشــورهاي هم. اســت

هـاي   شـرکت  گیـري از سـرمایه   فارس با بهره

پذیري سیاسـی بـه طـور     المللی و انعطاف بین
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ــا اســتفاده از دانــش فنــی روز  روز افــزون و ب

اري از ایـن میـادین   بـرد  بهـره ال جهان در حـ 

رویـه   بـرداري بـی   ادامه روند و بهره. باشند می

جانبه این کشورها به مرور زمان باعـث از   یک

سلیمی (شود  میبین رفتن توازن این میادین 

ــی ــر  از ). www.Daneshnaft.ir، بروجنـ نظـ

اري از بـرد  بهـره فنی، براي عملیات حفـاري و  

یک مخزن نفت یا گاز شناسایی موقعیت کـل  

مخزن و داشـتن اطالعـات دقیـق و محاسـبه     

جزئیات ضروري است کـه ایـن امـر مسـتلزم     

در میادین . تبادل اطالعات میان طرفین است

مشترك ایران در خلیج فارس مسابقه حفاري 

ز سوي همسایگان بـا شـدت تمـام در حـال     ا

نظر از مضرات اقتصـادي   م است که صرفانجا

زمــان باعــث نــابودي بــراي کشــور بــه مــرور 

مطلـوب   مـدیریت . شـود  مخـازن مـی   ساختار

میادین مشترك، نیازمند اعتمادسازي متقابل 

نحوي کـه بنـا بـه اراده     میان طرفین است به

 هاي ذینفع، اقـدامات مـوقتی و   سیاسی طرف

دائمی جهـت جلـب اعتمـاد متقابـل صـورت      

 گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین گـردد 

از نظـــر ). www.Assaluyeh.com خـــرازي،(

ین مشترك نفـت و گـاز   برداشت کمی از میاد

گونه تصور کـرد کـه    توان این خلیج فارس می

اگر یک خـط فرضـی خلـیج فـارس را بـه دو      

ــد،    ــیم نمای ــوبی تقس ــمالی و جن ــمت ش قس

از  برابـر ایـران   9ایران در مجموع  همسایگان

بــرداري  میــادین مشــترك نفــت و گــاز بهــره

 ،1387 ســـــاز، جشـــــن(نماینـــــد  مـــــی

www.Mehrnews.com .(   قطع نظـر از نحـوه

برداشت ایـران از میـادین مشـترك خـود در     

خلــیج فــارس، ارزیــابی اقــدامات کشــورهاي  

لیج فـارس از منظـر قواعـد حقـوق     ساحلی خ

اعـده و رژیـم حقـوقی    الملل و استخراج ق بین

ــود د ــروري و   موج ــري ض ــه ام ــن منطق ر ای

  .ناپذیر است اجتناب

   فرجام 

خلیج فارس به لحاظ جغرافیایی به دلیل 

ارتباط طبیعی با دریـاي آزاد از طریـق تنگـه    

ــد    ــاي نیمــه بســته اســت و قواع ــز، دری هرم

ر مـورد آن  حقوق دریاها د 1982کنوانسیون 

ــی   ــال م ــل اعم ــد قاب ــاده . باش ــ 123م ن ای

نیمـه   ي سـاحلی دریـاي  ها دولتکنوانسیون، 

بـرداري از منـابع    بسته را به همکاري در بهره

ي سـاحلی  هـا  دولـت . کنـد  طبیعی توصیه می

خلیج فارس، در قالـب قـوانین داخلـی خـود،     

ور سواحل خود را تقسـیم  مناطق دریایی مجا

ادرت بـه  یی که مبها دولترویه تمام . اند کرده

 پیـروي از  ،انـد  هتحدید حـدود دریـایی نمـود   

 .باشد قاعده خط منصف در تحدید حدود می

مواجهه به پدیده میادین مشترك نفت و 

 40گاز فراساحلی در خلـیج فـارس، بـیش از    
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کشورهاي ایـران، عربسـتان   . سال قدمت دارد

حده عربـی، قطـر و   سعودي، کویت، امارات مت

هـاي دوجانبـه تحدیـد     بحرین در موافقتنامـه 

بـه  . انـد  ن موضوع پرداختهیایی به ایحدود در

هـاي منعقـده در ایـن     طور کلـی موافقتنامـه  

لیج فارس، بـه اشـکال زیـر    زمینه در حوزه خ

هایی که متضـمن   موافقتنامه :شوند تقسیم می

توسعه مشترك میـادین نفـت و گـاز توسـط     

. باشـند  ذینفع با سهم مسـاوي مـی   هاي تدول

هاي عربستان سعودي و کویت ازاز  موافقتنامه

اري بـرد  بهرههایی که  موافقتنامه. اند دستهاین 

از میــادین مــذکور را بــه عهــده یــک دولــت  

گذاشته و دولت مذکور متعهد به تضمین حق 

ه صــورت دولــت دیگــر ذینفــع در میــادین بــ

موافقتنامـه   .باشد می پرداخت منافع آن دولت

موافقتنامه ایـران   ،بحرین عربستان سعودي و

در ایـن   و قطـر  و شارجه و موافقتنامه ابوظبی

). 91، ص1389کاشـانی،  ( دسته قـرار دارنـد  

هاي حاوي شرط مخـزن مشـترك    موافقتنامه

از  کلی همکـاري، ممانعـت  که حاوي تعهد شـ 

ه مشـخص و تعهـد   جانبه در منطق اعمال یک

. سازي میـادین هسـتند   به مذاکره جهت یکی

هاي تحدید حدود دریایی ایران بـا   موافقتنامه

 سـعودي و بحـرین در  قطر، عمان، عربسـتان  

  .قرار دارند ها موافقتنامهاین  زمره

ــه ــاي حــاوي شــرط مخــزن   موافقتنام ه

خلــیج فــارس داراي ایراداتــی     29مشــترك

در یک منطقـه محـدود در    اینکه اول. هستند

دو طرف خط مـرزي تحدیـد حـدود حفـاري     

ممنوع شده و در خارج از منطقه مذکور ایـن  

شده  دوم، حفاري منع. محدودیت وجود ندارد

 صـورتی  بنابراین در .باشد حفاري انحرافی می

کـه بـا پیشــرفت تکنولـوژي بتـوان از طریــق     

اج نمود، شامل حفاري عمود میادین را استخر

تعهد ایجابی سوم، . دشو نمی ممنوعیت مذکور

رامـرزي  طرفین در مورد میادین مشترك یا ف

بــرداري بــا  تعهــد بــه تــالش در جهــت بهــره

. ادین مـذکور اسـت  سازي می هنگی و یکیهما

محـدوده تـالش، چگـونگی     ،این تعهـد کلـی  

صورت م اقدامات عملی، حکم موضوع در انجا

ی نقض ایـن  شکست مذاکرات و ضمانت اجرای

ــ ــرده اســت تعه ــه . دات را مشــخص نک اگرچ

توان گفت که شـرط مخـزن مشـترك در     می

ت مــذکور مشــابه ایــن شــرط در    معاهــدا

سایر ود دریایی در هاي تحدید حد موافقتنامه

کنون و در عمل باشد، ولی تا مناطق جهان می

سازي یا توسعه مشترك  نامه یکیهیچ موافقت

در راســتاي عمــل ایــن شــرط، بــین ایــران و 

برخـی از  . همسایگان خود منعقد نشده اسـت 

میادین مشترك نفت و گاز در خلـیج فـارس   

                                       
29. Common Deposits Clause 
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در مناطق مورد اختالف و فاقد تحدید حـدود  

ین مشـترك بـین   میـاد . انـد  ایی واقع شدهدری

ایران و کویت و ایران و امارات متحـده عربـی   

ــد   ــرار دارن ــته ق ــن دس ــالی. در ای ــه  درح ک

جانبه از میادین مذکور توسط  برداري یک بهره

دارد، این روند به نفع ي ذینفع تداوم ها دولت

ایــن  نظــر از وجــود صــرف. باشــد ایــران نمــی

سیستم کاربردي براي آن دسـته از   ،مشکالت

 آنهـا ترك کـه در محـدوده وقـوع    میادین مش

گرفتـه، مـدل    حـدود دریـایی صـورت   تحدید 

ص در این مدل پس از مشخ. سازي است یکی

هـاي   شدن سهم هر دولت در میـدان شـرکت  

مجــاز از ســوي دو دولــت کــل میــدان را بــه 

صورت یک میدان واحـد تعریـف کـرده و در    

گذاري،  هقالب یک قرارداد مشارکت در سرمای

برداري از میـدان   ت بهرهجه یک اپراتور واحد

هـاي دو دولـت بـه     کنند که شرکت ایجاد می

ت میزان سهم هریک از دو دولت در این شرک

ها به میزان  هزینه. اپراتور واحد سهیم هستند

هـا نیـز    دولت. گردد ها دریافت می دولتسهم 

توانند یک نهاد مشترك ایجـاد کننـد کـه     می

ی، گذاري، نظـارت، بازرسـ  اسـت مبادرت به سی

حسابرسی، انعقاد قراردادها، اصالح قراردادهـا  

انه خـود را  بنماید و گزارش عملکرد سـاال .. .و

در . تقـدیم نمایـد   هـا  دولتبه مقامات صالحه 

مورد میادین مشترك واقـع در منـاطق فاقـد    

همانند میادین مشترك  تحدید حدود دریایی

میــادین مبــارك، (بــا امــارات متحــده عربــی 

مشـترك بـا   (یـدان آرش  و م )نصرت و فـرزام 

. ، مدل توسعه مشترك مناسـب اسـت  )کویت

ــران، کویــت و ــارات متحــده  کشــورهاي ای ام

 83و  74عربــی، مــی تواننــد در قالــب مــواد 

حقوق دریاها به عنوان یک  1982کنوانسیون 

راه حل موقت و بدون لطمه به توافـق نهـایی   

خود در تحدید حدود دریایی، یک منطقـه را  

عنــوان منطقــه توســعه بـه صــورت کلــی بـه   

ــترك ــب یــک     مش ــف کننــد و در قال تعری

نامه کلیه میادین فعلی موجود در ایـن  موافقت

منطقه و میادینی که در آینده فرامرزي بودن 

اشتراکی توسـعه   به صورت ،شود آنها ثابت می

تواننـد بـا یـک شـرکت      دو دولـت مـی  . دهند

قرارداد منعقد و آن شرکت از طرف دو دولـت  

ی میـدان نمایـد و   سـعه اشـتراک  مبادرت به تو

ها، عواید هـر دولـت را بـه     پس از کسر هزینه

صورت وجه یا بـه شـکل مـواد هیـدروکربنی     

برخـی از  ایـن مـدل در مـورد    . پرداخت کنـد 

طرف بین عربستان  بی میادین واقع در منطقه

همچنین هریک از . و کویت اعمال شده است

تواند یک شرکت را به دولت دیگر  ها می دولت

هاي منتخب، در قالـب   عرفی نماید و شرکتم

کنسرسیوم یا مشارکت شرکت ثالثی را ایجاد 

نوان مجري عملیـات،  کرده و آن شرکت، به ع
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نیز  ها دولتنظارت . برداري نماید اقدام به بهره

 در قالب نهادهایی چون مقام توسعه مشترك
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