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پرونـده چهارم .  میادین مشترک نفتی

فصل دوم. اقتصاد سیاسی

1 میدان نفتی مشترک )1 میدان در حال تولید( 
1 میدان گازی مشترک

عمان:

8 میدان نفتی مشترک )5 میدان در حال تولید(

عراق: 

1 میدان نفتی مشترک

کویت:

1 میدان نفتی مشترک

آذربایجان: 
1 میدان گازی مشترک

ترکمنستان:

2 میدان نفتی مشترک )1 میدان در حال تولید(
1 میدان گازی مشترک

عربستان:

5 میدان نفتی مشترک )2 میدان در حال تولید( 
2 میدان گازی مشترک )1 میدان در حال تولید(

امارات:

2 میدان نفتی مشترک 
1 میدان گازی مشترک )1 میدان در حال تولید(

قطر:

26 میدان

 نفتی و گازی

10 میدان در حال تولید

گنج های مشترک
نگاهی به وضعیت میادین مشترک نفت و گاز 
ایران و سیاستگذاری بهینه برای برداشت از آنها

ایران به لحاظ مجموع ذخایر اثبات شده نفت و گاز، 
در جایــگاه اول دنیا قرار دارد. ذخایر نفت درجای 
ایران بیش از 500 میلیارد بشــکه است که بیش 
از 157 میلیارد بشکه آن ذخایر نفت اثبات شده ای 
اســت که با فناوری های امــروز قابل بهره برداری 
است. تخمین زده می شــود از این حجم، حدود 
85 میلیارد بشکه نفت درجا در میادین مشترک 
واقع باشند. ایران با درنظر گرفتن این حجم ذخایر 
اثبات شده نفت، در رتبه سوم و در برخی گزارش ها 
رتبه چهارم دنیا قرار می گیرد. در بخش گاز که بر 
اساس اغلب گزارش ها ایران به عنوان بزرگ ترین 
دارنده ذخایره درجای گاز جهان است، از مجموع 
حدود 34 تریلیون مترمکعب ذخایر درجا، قریب به 
14 تریلیون مترمکعب در میدان مشترک گازی 
پارس جنوبی قرار دارد. در میادین مشترک ایران، 
هر یک از طرفین بدون توجه به شــیوه برداشت 
بهینه، قصد دارد بیشــترین برداشت ممکن را از 
سمت خود صورت دهد. در نتیجه چنین رقابتی 
برای تصاحب ســهم بیشــتر، از نظر اقتصادی و 
مهندسی به بهترین شیوه صورت نمی گیرد؛ بلکه 
هر یــک تالش می کنند تا الاقــل در کوتاه مدت 
مانع برداشت بیشتر طرف دیگر شوند. در نتیجه 
می توان گفت روزانه منافع بالقوه ای برای ایران در 
این میادین مشــترک از دست می رود و از طریق 
همسایگان مورد برداشت قرار می گیرد که نیاز به 
توجه ویژه به میادین یادشده را دوچندان می سازد. 
در مقابل این روش غیربهینه رقابتی، شــیوه های 
دیگری در بعضی کشورها مورد استفاده قرار گرفته 

است که مبتنی بر تعامل و همکاری است. در چنین روشی، که استفاده از 
آن به تدریج در حال افزایش است، دو طرف به منافع بیشتری دست پیدا 
می کنند. از این رو می توان گفت تداوم استفاده از روش فعلی در میادین 
مشترک نفتی و گازی کشور، به نفع ایران و همسایگان نیست و می توان 
به ســراغ روش های جایگزین رفت. موضوع مهم دیگر در این میان، که 
موجب افزایش اهمیت استفاده از شیوه های همکارانه می شود، زمینه های 
سیاسی، امنیتی و استراتژیک وجود میادین مشترک میان همسایگان 
اســت. این میادین می توانند در صورت برداشــت نامناسب، زمینه ساز 
افزایش تنش باشند و در مقابل چنانچه به شیوه مناسبی از آنها برداشت 
شود، می توانند زمینه ساز دوستی و رابطه مناسب مابین واحدهای سیاسی 
شوند. ضمن اینکه خود همکاری در میادین مشترک می تواند بسترساز 
روابط بهتر در آینده در حوزه انرژی و اقتصاد باشــد. جنبه دیگر اهمیت 
پرداختن به میادین مشترک، تحوالت فناوری در حوزه نفت و گاز است. 
به عنوان مثال فناوری حفاری افقی1 این احتمال را مطرح می کند که یک 
کشور چاه های خود را تا داخل مرز کشور همسایه ادامه دهد و به عبارت 
دیگر از مرز آبی و خاکی تجاوز کند. افکار عمومی کشورها نیز معموالً به 
این موضوع حساسیت ویژه ای دارند. مجموع عوامل مذکور باعث می شود 
سیاستگذاران حوزه انرژی کشــور و به طور خاص وزارت نفت و شرکت 
ملی نفت ایران، توجه ویژه ای به میادین مشترک داشته باشند. از جمله 
بیشترین سرمایه گذاری و تمرکز توسعه طی سال های اخیر، در میادین 

مشترک پارس جنوبی و حوزه غرب کارون بوده است.
راه های همکاری

روش های همکارانه در توســعه میادین مشترک، به دو دسته کلی 
تقسیم می شوند:

1- موافقتنامه های توسعه مشترک2
2- قراردادهای یکپارچه سازی3

روش نخست، بیشتر در جایی مورد استفاده قرار می گیرد که مرزهای 
سیاسی به طور دقیق مشخص نشده است و احتماالً هنوز برداشتی هم 
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صورت نمی گیرد. اولین نمونه از این قرارداد بین تهران و امارت نشین 
شــارجه در میدان نفتی مبارک در ســال 1969 منعقد شده است. 
همان طور که گفته شــد، این قراردادها بیشــتر در مواردی استفاده 
می شــود که درباره مرزها اختالف نظر وجود دارد و کشورها تصمیم 
می گیرند با کنار گذاشتن اختالفات مرزی، میدان را توسعه دهند تا 
غیرفعال باقی نماند. معموالً سهم هر یک از طرفین در این قراردادها 
50 درصد اســت. اما روش دوم معموالً در مواردی مورد استفاده قرار 
می گیرد که مرز آبی یا خاکی مشــخص شــده و هر کشور در حال 
توســعه یا تولید از بخش مربوط به خود است. همکاری شکل گرفته 
بین نروژ و انگلستان در دریای شمال، یک نمونه موفق از قراردادهای 

یکپارچه سازی است.
این شیوه های همکارانه، عالوه بر آنکه می توانند بین دو کشور مورد 
استفاده قرار گیرند، در داخل مرزهای یک کشور نیز ممکن است به 
کار روند. برای مثال در کشــورهایی مثل آمریکا که بخش خصوصی 
مالکیت نفت را در خشکی در دست دارد، صاحبان بخش های مختلف 
یک میدان می توانند با یکدیگر توافقنامه هایی امضا کنند. همین طور در 
کشورهایی که امتیاز نفتی به شرکت ها واگذار می شود، دارندگان امتیاز 
می توانند با یکدیگر به توافق هایی دست یابند تا برداشت از میدان به 
صورت حداکثری صــورت گیرد. البته این موضوع در حال حاضر در 
ایران موضوعیــت زیادی ندارد. چراکه تمامی نفت در مالکیت دولت 

است و در نتیجه هیچ رقابتی به آن شکل وجود ندارد.
در صورتی که یک اســتراتژی همکاری در پیش گرفته شود و دو 
طرف به توافقی درباره میدان مشــترک دست یابند، توسعه و تولید 

می تواند به سه روش مختلف صورت گیرد:
1  دو کشور همسایه از یک پیمانکار دعوت می کنند تا عملیات را در 
میدان مشترک انجام دهد و خود بر سر نحوه تقسیم هزینه و درآمد 

توافق می کنند.
2  کشورهای همســایه با یکدیگر نهاد مشترک تاسیس می کنند. 
ماهیت حقوقی جدیدالتاســیس، صاحب امتیاز کل میدان مشترک 

خواهد بود و پیمانکار با این نهاد مشترک قرارداد خواهد داشت.
3  کشورهای همســایه توافق می کنند که توسعه و بهره برداری به 
یکی از آنها واگذار شود. این کشور تمامی عملیات را در دست خواهد 
گرفت و با پیمانکار قرارداد منعقد خواهد کرد و هزینه و درآمد نیز بین 
کشورها تسهیم به نسبت خواهد شد. این روش بین بحرین و عربستان 

در یکی از میدان های مشترک در حال استفاده است.
وضعیت در دریای خزر

دریای خزر، ناحیه ای است که در آن عدم قطعیت زیادی در مورد 
منابع بستر دریاچه وجود دارد؛ چراکه عملیات اکتشافی در آن به پایان 
نرسیده است. به طور خاص در جنوب خزر به دلیل اختالفات موجود 
بین ایران و آذربایجان و همچنین بین آذربایجان و ترکمنستان، این 
عدم قطعیت بیش از نواحی دیگر اســت. در شمال خزر، فعالیت های 
اکتشافی انجام شــده و یکی از بزرگ ترین حوزه های نفتی جهان با 
عنوان کاشــغان با مقدار ذخیره ثابت شده 36 میلیارد بشکه کشف و 
در حال انجام اقدامات توســعه میدان است. فعالیت های اکتشافی و 
حفاری در کاشغان مشــکل اساسی ندارد، ولی به دلیل درصد باالی 
گوگرد نفت این میدان، مشــکالت زیست محیطی در خزر به وجود 
آمده و لوله ها نیز دچار خوردگی شــده اند. از این رو در حالی که قرار 
بود تولید نفت از این حوزه در ســال 2014 به یک میلیون بشکه در 
روز برســد، تولید نفت از آن در برخی از فصول به طور کامل متوقف 
می شود و در بقیه زمان ها نیز از 200 هزار بشکه در روز فراتر نمی رود. 
کنسرسیومی که به رهبری آجیپ و انی ایتالیا در این میدان مشغول 
فعالیت است، اعالم کرده که تا سال 2017 پروژه به پایان خواهد رسید. 

مشارکت در تولید5 استفاده کند. فلسفه چنین مصوبه ای این است که 
ریسک و هزینه توسعه و تولید از دریای خزر به دلیل بسته بودن آن 
و همچنین عمق باالی این دریا در بخش ایرانی آن، بســیار باالست. 
در زمان تحریم ها، امکان اســتفاده از این ظرفیت وجود نداشت؛ ولی 
اکنون دیگر شــرکت ملی نفت ایران با چنان مانعی مواجه نیست. با 
استفاده از سرمایه گذاری خارجی در دریای خزر، می توان منابع داخلی 
را با اولویت بیشــتری به میادین جنوب و جنوبی غربی کشور یعنی 
خلیج فارس و غرب کارون، تخصیص داد؛ چنان که برنامه فعلی شرکت 
ملی نفت ایران نیز چنین اســت. میادین پارس جنوبی و همچنین 
یادآوران، آزادگان و یاران، می توانند با ریسک و هزینه کمتری توسعه 
پیدا کنند، شناخت بیشتری از آنها وجود دارد و هم اکنون نیز در رقابت 
با کشورهای همسایه در زمینه برداشت از آنها هستیم. البته هم اکنون 
شــرکت نفت خزر و شرکت حفاری شــمال در دریای خزر مشغول 

فعالیت هستند و فعالیت های اکتشافی در دست انجام است.
از جمله نقاط مناقشه برانگیز دریای خزر، حوزه مشترکی است که 
جمهوری آذربایجان نام آن را »آراز - االف - شــرق« گذاشته و در ایران 
به نام »البرز« خوانده می شود. اگر ایران و جمهوری آذربایجان بتوانند 
به توافقی درباره این حوزه دســت پیدا کنند، می توان کار را شــروع 
کرد. سیاســت خارجی ایران در ناحیه دریای خزر، پرهیز از هرگونه 
درگیری و حفظ آرامش کامل است. چراکه این دریا تقریباً تنها نقطه 
بین کشوری در جهان است که آمریکا در آن حضور ندارد. این فرصت 
خوبی برای ایران به شــمار می رود. مجادله های حقوقی فعلی درباره 
دریای خزر، سال هاســت ادامه دارد و حل نشده است. بهترین روش 
برای این دریا، استفاده از آن به صورت مشاع است. بخش قابل توجهی 
از اهمیت دریای خزر، که خود را در مجادله های حقوقی یادشده نشان 
می دهد، به دلیل منابع موجــود در آن و به طور خاص آبزیان و نفت 
اســت. اهمیت این منابع، شاید حتی بیش از کشتیرانی در آب های 
خزر یا مسائل زیست محیطی باشد. تاکنون هیچ توافق جامعی درباره 
مرزهای آبی کشورهای حاشــیه خزر حاصل نشده است. در چنین 
شــرایطی است که می توان به سراغ موافقتنامه های توسعه مشترک 
رفت، بدون آنکه نیازی به تعیین حدود مرز کشــورها باشد. این نوع 
موافقتنامه ها دو خصوصیت مهم خواهد داشت: نخست اینکه امکان 
بهره برداری از منابع دریا فراهم می شود و دوم اینکه بخش قابل توجهی 
از اختالفات که ناشی از همین منابع است، مرتفع می شوند و شانس 
دستیابی به توافق افزایش می یابد. از این رو یک توافق درباره میادین 
مشــترک، می تواند به موضوع حقوقی نیز کمک کند. عالوه بر ایران، 
روسیه نیز به دنبال پرهیز از تنش در این ناحیه است و دیگر کشورها 
نیز به سمت همگرایی بیشتر در این دریا پیش می روند. پس می توان 

گفت که آینده دریای خزر، بهتر از گذشته آن خواهد بود.
وضعیت در خلیج فارس

بخش اعظم توســعه میدان گازی پارس جنوبی در بخش ایران و 
قطر پایان یافته و در حال انجام اســت که جزییات آن به طور مداوم 
اعالم می شــود. اما در الیه های نفتی وضعیت تفاوت دارد و در بخش 
ایرانی، هنوز هیچ تولیدی صورت نمی گیرد. این در حالی است که در 
قطر شــرکت مرسک به فعالیت می پردازد و تولید قابل توجهی از آن 
صورت می گیرد. یکی از اولویت های توسعه در پساتحریم نیز همین 
الیه نفتی خواهد بود. باوجود پیشرفت قابل توجه فرآیند توسعه پارس 
جنوبی، کماکان زمینه همکاری در آن و شاید حتی بیش از قبل وجود 
دارد؛ چراکه شیوه برداشت از میدان می تواند بر منافع طرفین تاثیرگذار 
باشد و این منافع در میدانی با حجم ذخایر پارس جنوبی، قابل توجه 
خواهد بود. در این موارد توصیه می شود که یک کمیته فنی مشترک 
بین دو کشــور تاسیس شــود و این کمیته از طریق تبادل اطالعات 

در بخش شمالی دریای خزر، چند حوزه 
نفتی دیگر نیز وجود دارد که تولید نفت 
از حوزه آســتاراخان در بخش روســی 
خزر کمتر از 100 هزار بشــکه در روز 
است. در آذربایجان از سال های 1850 
به بعد و به طور خاص طی ســال های 
1915-1900 از ســوی کمپانی نوبل، 
نفت تولید شــده اســت. بعد از جنگ 
جهانی دوم، دولت شوروی سابق میدان 
را کشف کرد  »آذری -  چراغ -  گونشلی« 
که از سال 1994 توسعه و تولید از آن 
از طریق کنسرسیومی به رهبری بی پی 
صورت می گیرد. این کنسرسیوم اخیراً 
10 میلیارد دالر برای ازدیاد برداشــت 
نفت از این میدان هزینــه کرد. تولید 
نفــت از این میدان، حــدود 800 هزار 
بشکه در روز اســت. دیگر میدان مهم 
آذربایجان، میدان گازی شاه دنیز است 
که ایران نیز توســط شرکت مهندسی 
و ساختمان صنایع نفت )OIEC( در آن 
10 درصد سهم دارد. اما سهم ایران فقط 
در زمینه تولید است و به دلیل تحریم، 
ایران در خط لوله »باکو -  تفلیس -  ارزروم« 
ســهمی ندارد. در آذربایجان حوزه های 
خشــکی نیز در کنار دریای خزر وجود 
دارد که تولیــد از آنها صورت می گیرد. 
در ترکمنستان نیز توســعه و تولید از 
میادین با حضور شــرکت های خارجی 
از جمله چند شرکت روسی، انی ایتالیا، 
CNPC چیــن و دراگون امارات متحده 

عربی صورت می گیرد. ایران نیز با اجاره 
دادن دکل حفاری الیما از طرف شرکت 
حفاری شمال، در این کشور حضور دارد.

در بخش ایرانی دریای خزر، مطالعاتی 
 که از ســوی شــرکت شــل در سال

وجود  گرفت،  صــورت   1999-2002
ســفره هایی از نفت و گاز را تایید کرده 
اســت. باوجود این، مسائل اقتصادی و 
سیاسی وجود دارد که برای استخراج از 
این میادین، باید به بررسی آنها پرداخت. 
مهم ترین مســاله این است که هزینه 
استخراج نفت چقدر خواهد بود و چگونه 
این هزینه تامین خواهد شــد؟ پیش 
از تحریم ها، شــرکت نفتی پتروبراس 
برزیل قــراردادی بــرای تولید نفت از 
حوزه نفتی سردار جنگل منعقد کرده 
بود که این قرارداد به ســرانجام نرسید. 
به نظر می رســد تولید از این میدان به 
سرمایه گذاری خارجی نیاز دارد. مجلس 
شورای اسالمی نیز تصویب کرده است 
که وزارت نفت منحصراً برای دریای خزر 
می توانــد از هر نوع قرارداد خدماتی4 یا 
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دینامیکی میدان، به طور هماهنگ در برداشت از میدان عمل کند؛ به 
شکلی که میدان آسیب نبیند. البته این کمیته سال ها پیش تاسیس 
شده؛ ولی در عمل پیشرفت و کاربرد چندانی نداشته است. بخشی از 
این به دلیل فاصله و عدم ارتباط مناسب قابل توجهی بوده که سال ها 
میان قطر و ایران در تولید از پارس جنوبی وجود داشــته و در نتیجه 
قطر احساس می کرده است که اصطالحاً در مذاکرات دست باال را دارد. 
البته شــیوه های مذاکره نیز در این موارد مهم است و مثالً می توان با 
دادن بخشــی از اطالعات به صورت گزینشی، اعتماد ایجاد کرد و در 
مراحل بعدی به موفقیت دست پیدا کرد. در الیه نفتی پارس جنوبی 
نیز می توان پیشنهاد داد توســعه میدان در بخش ایرانی به شرکت 
مرسک واگذار شود؛ چراکه این شرکت سال ها در بخش قطری الیه 
نفتی فعالیت داشته و با این میدان آشناست. البته شیوه طراحی قرارداد 
باید به گونه ای باشد که منافع شرکت مرسک همراستا با تولید صیانتی 
از میدان و با حداکثر استفاده از اطالعات آن سوی میدان صورت گیرد.

ایران عالوه بر قطر، با دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس نیز میدان 
مشترک دارد. مثالً میدان مشترکی با امارات متحده عربی به نام مبارک 
وجود دارد. تولید از این میدان، از سال 1969 در حال انجام است و در 
نتیجه این میدان نفت قابل استحصال زیادی ندارد. خط لوله موسوم به 
کرسنت قرار بود گاز را از حوزه سلمان به نزدیکی میدان مبارک منتقل 
کند و از آنجا به شــارجه برود. باوجود عدم شکل گیری یک توافق در 
زمینه بهره برداری مشترک از این میدان، به نظر می رسد تداوم تولید 
به صورت مسالمت آمیز به خودی خود قابل تقدیر باشد و بتوان آن را 
نمونه ای موفق ارزیابی کرد. همچنین تولید نفت عربستان از میادین 
مشــترک با ایران، حدود 10 برابر کشورمان است. ایران با کویت نیز 
میدان آرش را در اشــتراک دارد که ایــن میدان در ناحیه بی طرف6 
کویت و عربســتان نیز واقع است. ایران در خلیج فارس سابقه مذاکره 
در برداشت از میادین مشــترک را دارد. در دهه 1370، مذاکراتی با 
کشور عمان در زمینه برداشت از میدان مشترک هنگام صورت گرفت 
تا یکپارچه سازی انجام شود. مذاکرات پیشرفت خوبی داشت و توافق 
به اینجا رســید که ایران 80 درصد و عمان 20 درصد سهم از تولید 
میدان داشته باشند. اما به دلیل اختالف بر سر محل استقرار تجهیزات 
بهره برداری و پاالیش، توافق نهایی صــورت نگرفت. در دهه 1380، 
مذاکرات مجدد از ســر گرفته شــد که طرف عمانی خواستار سهم 

بیشتری شد و کار به نتیجه نرسید.
وضعیت در جنوب غربی و غرب کشور

ایران بیشــترین تعداد مشترک میادین را با کشــور عراق دارد و 
بیشترین تعداد میادین مشترک دست نخورده7 نیز با این کشور وجود 
دارد. تعدد میادین دســت نخورده باعث می شود که امکان همکاری 
بیشــتری بین دو کشور وجود داشته باشد؛ چراکه اطالعات کمتر به 
میزان اختالف نظر کمتر بین دو طرف است. در میدان هایی که بخشی 
از آن توسعه پیدا کرده است، عدم تقارن اطالعات8 می تواند به مانعی 
در همکاری بدل شود. این اولین نکته ای است که در میادین مشترک 
با عراق می توان به آن اشــاره کرد و فرصتی کم نظیر برای همکاری با 
این کشور به وجود می آورد. به طور کلی نیز بیشترین شانس همکاری 
زمانی بیشتر است که یک میدان در هر دو سمت دست نخورده باشد. 
مورد دیگر این که ایران با عراق همکاری های بیشتری نسبت به دیگر 
همسایگان در زمینه مسائل سیاسی و امنیتی دارد که زمینه را برای 
همکاری های اقتصادی و از جمله همکاری در میادین مشترک فراهم 
می کند. خصوصیت دیگری که میادین مشــترک با عراق دارند، این 
است که در خشکی واقع هستند و ریسک و هزینه های توسعه آنها به 
مراتب کمتر از میدان های دریایی است و صنعت نفت کشورمان نیز 
در این میدان ها سابقه به مراتب طوالنی تری دارد. از سوی دیگر عراق 

در دشــت آزادگان( به کم آبی، آلودگی و در برخی نواحی خشــکی 
هورالعظیــم، به عنوان یکــی از ارزشــمندترین تاالب های طبیعی 
کشور، انجامیده است. علت برخی از آسیب های یادشده، تعجیل در 
توسعه میدان به دلیل مشترک بودن آن گزارش شده است. تغییرات 
زیست محیطی، پیامدهای شدید اجتماعی در منطقه به همراه داشته 
اســت، چنان که بعضی مطالعات نشــان می دهنــد که بخش های 
خشک شده هورالعظیم، یکی از کانون های گردوغبار هستند. خشک 
شدن و تغییر در اکوسیستم هورالعظیم، زندگی و استمرار درآمد برخی 
مردم منطقه را، که ناظر عملیات شرکت های نفتی در منطقه هستند، 
مختل کرده است. لذا نه تنها مردم نتایج مثبتی از فعالیت های اکتشاف 
و استخراج نفت در زندگی خود مشاهده نمی کنند، بلکه بخش زیادی 
از مشکالت خود را به وجود چنین فعالیت هایی نسبت می دهند. این 
امر به نارضایتی اجتماعی در منطقه دامن می زند. این در حالی است که 
در صورت همکاری دو کشور، انگیزه تعجیل و اجرای عملیات عمرانی 

غیرضروری از میان می رفت.
5  بهبود تصویر سیاســی کشــور به عنوان کشــوری که توان حل 
اختالفات با همسایگان از طریق گفت وگو و جلب همکاری دارد. توجه 
شود که افزایش اعتبار سیاسی کشور زمینه ساز تسریع توسعه اقتصادی 

است.
6  اختالفات در مورد میادین مشــترک همواره زمینه ســاز تنش و 
بعضاً درگیری نظامی بین همسایگان بوده است. همکاری در میادین 
مشترک خطر تنش در مرزها را از بین می برد و به صلح جهانی کمک 
می کند. در موقعیت پســاتحریم که پیش بینی ها از سرعت گرفتن 
فعالیت های ایران در مورد میادین مرزی حکایت دارد، در صورت عدم 

همکاری احتمال ایجاد تنش ها بیشتر می شود.
7  رفع زمینه تنش در روابط کشــورها در مورد میادین مشــترک، 
جذب ســرمایه گذار را برای این میادین تسهیل می کند. بسیاری از 
پیمانکاران تعمداً از مشارکت در میادین مشترک دوری می کنند زیرا 

نمی خواهند روابط خود را با دیگر ذی نفعان تیره کنند.
8  الگوهای همکاری گسترده میان شرکا، به بهبود امنیت انرژی و 
کاهش آســیب پذیری ناشی از خطر تحریم های بین المللی نیز یاری 
می رساند. مدیریت یکپارچه، چنانچه شامل مدیریت بازاریابی واحد نیز 
شود، ضمن جلوگیری از ورود نفت یکسان از سوی چند فروشنده به 
بازار )که مخل بازاریابی مثبت است(، اعمال تحریم های فروش نفت را 

حداقل در مورد موضوع همکاری دشوار می کند.
9  هر نوع همکاری جدید بین کشــورها زمینه همگرایی بیشتر و 
همکاری های تازه را افزایش می دهد. همکاری بر سر میادین مشترک 
فرصتی برای توســعه همکاری هــا خصوصاً در بخــش انرژی بین 

همسایگان است.
10  حقوق داخلی ایــران منعی برای مذاکره با همســایگان درباره 
همکاری یا تسهیم منافع از میادین مشترک در نظر نگرفته است. در 
حالی که وزارت نفت باالترین صالحیت را در مذاکره درباره این موضوع 
دارد هماهنگی های الزم بایــد با وزارت خارجه صورت گیرد )ماده 3 
قانون وظایف و اختیارات وزارت خارجه(. در نهایت هر نوع توافق بین 
دولت ها درباره همکاری یا سهم از مخزن وفق اصول 77 و 139 قانون 

اساسی باید به تصویب مجلس برسد.
پیشنهادها

به طور کلی در میادین نفت و گاز، کل هزینه تولید معموالً باالست 
و اهمیت اساســی دارد. در ایران اغلب میادین مستقل داخلی واقع در 
خشــکی با هزینه ای کمتر از میادین مشترک قابل توسعه هستند. به 
صورت تاریخی نیز تولید در میادین نفتی مســتقل مناطق نفت خیز 
جنوب، در دوران دارســی و همچنین کنسرسیوم همواره ادامه داشته 

نیز مشکالت زیادی در توسعه میادین 
خود دارد. کمبود نیروی انســانی ماهر، 
معضالت امنیتی، کمبود زیرساخت ها، 
بی ثباتی سیاسی و مناقشه نفتی با اقلیم 
خودمختار کردستان عراق از مهم ترین 
موانع بر ســر توسعه صنعت نفت عراق 
هستند. مشکالت این کشور در قیاس 
با ایران نیز موجب می شود تا موقعیت 
کشور برای مذاکره با عراق برتر از موضع 
ایران در مقابل دیگر همسایگان باشد. 
تولیــد نفت عراق البتــه از میدان های 
مشــترک با ایران، بیش از کشــورمان 
است؛ اما این موضوع هیچ معنی خاصی 
ندارد. تولید بیشــتر می تواند به دلیل 
تفاوت در ذخایر یا وضعیت زمین شناسی 
منبع باشــد و در مقایسه ها باید به این 
موضوع دقت کرد. مثالً در پارس جنوبی 
نیز ذخایر کشور قطر بیش از ایران است.

نتیجه گیری
باتوجه بــه مطالب گفته شــده در 
گذشته، می توان موارد ذیل را به عنوان 
مهم ترین نتایج همــکاری در میادین 

مشترک برشمرد:
1 برآوردها نشان می دهد هزینه های 
توسعه در بسیاری از میادین مشترک، 
بالغ بر چند میلیارد دالر است. با نگاهی 
به تجربه همکاری دیگر کشورها می توان 
دریافت که بسته به سطح و زمان آغاز 
همکاری، در نتیجه تجمیع فعالیت ها 
و پرهیــز از دوباره کاری ها، هزینه های 
توســعه و بهره برداری شــدیداً کاهش 
می یابنــد. از این رو می تــوان گفت که 
همــکاری، به صرفه جویــی قابل توجه 

می انجامد.
2  تولیــد صیانتــی از مخــازن نفت 
بدون همکاری همسایگان در توسعه و 

مدیریت میادین ممکن نیست.
3  نگرانی از مهاجرت سیال در مدل های 
همکاری حل یا منحل می شود. حل این 
موضوع از طریق هماهنگی طرفین در 
سرعت تولید از مخزن بر مبنای توافقات 
صورت گرفته فی مابین ممکن می شود. 
عالوه بــر این، اصوالً در برخی الگوهای 
همکاری، از آنجا که شــراکت طرفین 
در مجموع تولید است، این موضوع که 
ســیال هیدروکربنی از کدام طرف مرز 

تولید می شود فاقد اهمیت خواهد بود.
4  بهینه شدن عملیات اجرایی توسعه 
میدان، منجر به جلوگیری از تخریب یا 
تغییر غیرضروری محیط زیست می شود. 
به عنــوان نمونه، فعالیت های مرتبط با 
توسعه میدان مشــترک آزادگان )واقع 
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اســت. از این رو تمرکز بر میادین مشترک، بیشتر طی دهه های اخیر 
صورت گرفته است. در اغلب موارد الزمه دستیابی به توافق اجرایی موفق 
در زمینه توسعه و تولید از میادین به صورت مشترک، یک توافق سیاسی 
اســت که در مواردی همچون عراق، این پیش زمینه وجود دارد. البته 
طی سال های اخیر، تحریم به مانعی بزرگ در سر راه دستیابی به توافق 
تبدیل شد و اکنون انتظار می رود پس از رفع تحریم ها، بتوان گام های 
جدی در این زمینه برداشــت. برداشــتن چنین گام هایی در مذاکره، 
مستلزم برخورداری از تیم مذاکره کننده ای قوی، مورد اعتماد و دارای 
اختیارات کافی است. پیوند نفت با سیاست در ایران باعث شده همواره 
حاشــیه های موضوع مذاکرات نفتی، بر متن آن غلبه کند و طرفین از 
دســتیابی به یک توافق برد - برد محروم شوند. اگر به جای یک میدان 
نفتی، یک معدن مشترک وجود داشت، قطعاً با سادگی بیشتری می شد 
به توافق دست یافت. ریسک تصمیم گیری بسیار باالست و در نتیجه 
شــانس دستیابی به توافق کاهش می یابد. مدیران در چنین وضعیتی 
ترجیح می دهند اســتراتژی رقابت را در پیش گیرند و به جای تالش 
برای رسیدن به توافقی پرریســک، به مدیریت پروژه در بخش ایرانی 
بپردازند. لذا برای میادین مشترک نیز باید همچون مساله هسته ای، از 
مدیران و مذاکره کنندگان حمایت کرد. ایران با 15 کشور همسایه است 
که با بسیاری از آنها، میادین مشترک دارد و از جمله وظایف وزارت نفت، 
مدیریت مناسب این میادین است. این مدیریت می تواند با شیوه های 
مورد بحث در این نوشــتار، منافع دو کشور را حداکثر سازد. از جنبه 
اجرایی و عملیاتی نیز استفاده از یک پیمانکار، هزینه های کل را کاهش 
می دهد؛ اگرچه در میادینی مثل پارس جنوبی ممکن اســت عظمت 
میدان، ما را وادار به اســتفاده از چند پیمانکار کند. با چنین چارچوبی 
می توان انتظار داشــت که بتوان با مدیریت صحیح میادین مشترک و 

تقویت دیپلماسی انرژی، به یاری سیاست خارجی رفت.9
1  مذاکرات برای همکاری در میادین کوچک تر و کمتر توسعه یافته 
آغاز شود. شکل گیری همکاری بر سر این دسته از میادین ساده تر است 
زیرا به جهت کوچکی طرفین حساسیت کمتری نسبت آنها دارند و 
از ســوی دیگر چون میدان در دو سو توسعه نیافته است طرفین در 
موقعیت متوازنی از نظر قدرت بهره برداری و دسترســی به اطالعات 
و مشــخصات میدان قرار دارند. در ســال 1390 یک توافق کلی در 
زمینه همکاری در میادین مشــترک بین ایران و عراق به دست آمد. 
از جمله نتایج آن توافق، همکاری در میدان مشــترک ســهراب بود. 
پیگیری توافق یادشده می تواند مبنایی برای شروع همکاری های بعدی 
باشد. میدان های آبان، آذر و اروند می توانند در مراحل بعدی به لیست 

همکاری ها اضافه شوند.
2  همیشــه مبانی سهم بری متفاوتی برای تسهیم مخزن مشترک 
قابل طرح اســت. هریک از این مبانی نتایج متفاوتی دارند. در مذاکره 
برای تسهیم میدان باید به موضوعات فنی و شرایط مخزن در درون 
مرزها توجه داشت تا بیشترین سهم ممکن از مخزن عاید کشور شود. 
به هر حال ســاختار مخزن از نظر زمین شناختی در بعضی میادین 

ممکن است به سود ما یا همسایه باشد.
3  در شــرایطی کــه باوجود تالش هــای صورت گرفته برای جلب 
همکاری، دستیابی به چنین توافقی ممکن نباشد، اکتشاف و توسعه 
مخازن مشترک باید بیش از پیش در دستور کار قرار گیرد. بدین منظور 
می توان از قراردادهای جذاب تر برای جذب ســرمایه گذار به میادین 
مشترک بهره گرفت. با مشاهده این وضعیت از سوی کشور همسایه، 

این کشور نیز انگیزه بیشتری برای همکاری خواهد داشت.
4  حــل دعاوی و اختالف نظر دولت ها درباره بهره برداری از میادین 
مشــترک از طریق مراجعه به داوری بین المللی بسیار دشوار، دور از 
دسترس و پرریسک است. رجوع به دیوان دادگستری مستقر در الهه با 

دامن زدن به هیجانات عمومی پیرامون موضوع، ممکن است نیل به 
راه حل بهینه را دور از دســترس قرار دهد. گفت وگو و در جریان قرار 
دادن مقامات و نخبگان ذی اثر نیز در هموارســازی فرآیند مذاکره و 

تصمیم گیری موثر است. 
پی نوشت ها:

1- Horizontal Drilling

2- Joint Development Agreement

3- Unitization

4- Service Contract

5- Production Sharing

6- Neutral Zone

7- Green Fields

8- Asymmetry of Information

9- برای بررسی بیشتر به این مقاله رجوع کنید: سیاستگذاری اداره 
مخازن مشترک نفتی و گازی: مطالعه موردی میادین مشترک ایران و 

عراق، فصلنامه سیاستگذاری عمومی، شماره 4.

مشکل اثبات صالحیت این دیوان درباره 
موضوع داوری مواجه اســت. ضمناً در 
صورت توافق طرفین بر رجوع به دیوان، 
نتیجــه داوری قابل پیش بینی نخواهد 
بود. در نتیجه حل اختالف نظر از طریق 
گفت وگو مطمئن تر است، در حالی که 

رجوع به داوری توصیه نمی شود.
5  الزم اســت مذاکره کننــدگان به 
حساســیت افکار عمومی نســبت به 
موضوع توجه کنند. میادین مشــترک 
از این جهت که سرمایه ملی است و از 
این لحاظ که حاوی نفت اســت به طور 
تاریخــی توجه زیــادی جلب می کند. 
مذاکــرات دور از انظــار عموم خالف 
اصل شفافیت است لکن از سوی دیگر 

وضعیت میداننام میدان در کشور شریککشور شریکنام میدان
تی

نف

یی
ریا

د

در حال تولیدمرجانعربستانفروزان

در حال تولیدابوالبوخوشاماراتسلمان

در حال تولیدمبارکاماراتمبارک

در حال تولیدفاتحاماراتنصرت

توسعه نیافته---اماراتصالح شمالی

اکتشاف اولیهمشعلآذربایجانالبرز

در حال تولیدبوخای غربیعمانهنگام

اکتشاف اولیهلؤلؤعربستاناسفندیار

توسعه نیافتهفالحاماراتفرزام

اکتشاف اولیهدوراکویتآرش

توسعه نیافتهالخلیجقطررشادت

در حال توسعهالشاهینقطرالیه نفتی پارس جنوبی

کی
ش

خ

در حال تولیدابوغریبعراقدهلران

در حال تولیدجبل فوقیعراقپایدارغرب

در حال تولیدنفت خانهعراقنفت شهر

در حال تولیدنهر عمرعراقیادآوران

در حال تولیدمجنونعراقآزادگان

توسعه نیافتهابوغریب جنوبیعراقاروند

در حال توسعهبدراعراقآذر

توسعه نیافته--عراقسهراب

زی
ییگا

ریا
د

در حال تولیدگنبد شمالیقطرپارس جنوبی

در حال توسعهخوفاماراتسلمان

در حال تولیدمبارکاماراتمبارک

در حال بررسیحصبهعمانهنگام

توسعه نیافتهعربیاعربستانفرزاد بی

کی
ش

خ

در حال تولید--ترکمنستانگنبدلی

مشخصات میادین مشترک نفت و گاز


