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 چكيده
پايدار و عادالنه در هر  ه، توسعتي است كه با اتكا به اين سرمايههر مل هسرمايترين  ارزشمند منابع طبيعي،

د و شو نزديك مرزهاي دو كشور يافت مي ،كه منابع طبيعي زماني .شود ميي و اجرا ريز برنامهاي  جامعه
مشترك  . ايجاد نظام حقوقي براي منابع طبيعيِشود ميچندان  دو ،ت آنحساسي ،رسد بودن آن به اثبات مي مشترك

كه  ،كشورهاي شريك هي اوليبردار بهره كه نمايد ميرا مشغول  ها دولتقدر ذهن  آن ،استخراج از اين منابع هو نحو
در  ،در اين تحقيق .شود ميناديده گرفته  معموالً، و قبل از استقرار رژيم حقوقي انجام شده است جانبه يك طور به

 د كهش خواهد مشخص بررسي و ،كشورها سهم اوليه بر برداري بهره گذاريتأثير الملل، بيناز نظر حقوق  ،ابتدا
ي الملل بينقضايي  و رويه منشور ملل متحدبا اصول و اهداف  ،كشورها سهماوليه بر  برداري دهي بهره تأثير

كشورها از منابع  هي اوليبردار بهرهمقدار  ،آن هوسيل تا به شدارائه  محاسباتي سپس يك الگوي هماهنگي دارد.
اصالح شود. در انتها با يك مثال  ،ها از اين بابت آن سهمگذاشته و  تأثيرها  نهايي آن سهمطبيعي مشترك، بر 

آن و نتايج  بررسي ،براي الگوي محاسباتي ،يك حالت كاري واقعي عنوان بهميدان گازي پارس جنوبي  ،عملي
 .شود ميحليل ت
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 مقدمه
اي  ايدار و عادالنه در هر جامعهپ هتوسع ،هر ملتي است كه با اتكا به اين سرمايه هسرمايترين  منابع طبيعي ارزشمند

 ،است(نفت خام و گاز طبيعي)  منابع طبيعي هيدروكربوري ،منابع طبيعي ترين . از مهمشود ميي و اجرا ريز برنامه
 ،منابع طبيعي .شوند ميمهاجر نيز از جمله منابع طبيعي محسوب  هزندهاي  گونه و زمينيهاي زير آب ،ليكن معادن

 د. يك منبع طبيعيزمين وجود دار هكر زيست محيططبيعي و بدون دخالت انسان، در  طور به كه استعناصر و موادي 
يك موجود زنده مثل ماهي يا پرندگان  صورت بهمثل آب يا هوا يا  )2F1(»منفرد موجوديت« يك صورت به تواند مي

 هاي معدني باشد. سنگ شونده مثل نفت خام، گاز طبيعي و فرآوري هاولي هيك ماد صورت بهيا حتي  باشد مهاجر
. طبق است توسعه حال كشورهاي در در الخصوص عامل پيشرفت اقتصادي كشورها، عليترين  اصلي ،منابع طبيعي

دالر آمريكا در سال  ميليارد 613ارزش صادرات جهاني منابع طبيعي از  (WTO) سازمان تجارت جهانيگزارش 
سال، ارزش صادرات جهاني منابع  10است. يعني در عرض  يافتهافزايش  2008دالر در سال  ميليارد 3700به  1998

(برابر شده است. 6طبيعي بيش از 
3F

2( 
به منابع طبيعي  بندي طبقهها،  آنترين  ، ليكن رايجدشو مي بندي طبقهمنابع طبيعي به طرق مختلف 

(شونده تجديد
4F

(ناپذير د و منابع طبيعي تجديدرا دارطبيعي، قابليت تجديد  طور بهمثل نور خورشيد، هوا يا باد كه  )3
5F

4( 
 قدر كم و ناچيز است كه آن اش شوندگي طبيعي كه سرعت تجديد است سنگ فسيلي، نفت و زغالهاي  مثل سوخت

(تجديد تلقي نمود. را غيرقابل توان آن مي
6F

5( 
 الملل بينق موضوعات حقوترين  و پرچالشترين  از مهم شايد بتوان منابع طبيعي مشترك بين دو يا چند كشور را

است چرا كه انرژي و منابع مرتبط با  آنترين  دانست. از بين منابع طبيعي مشترك، منابع طبيعي نفت و گاز از مهم
 كند. مي نقش كليدي ايفا ،در اقتصاد امروز ،آن

ك يا مشتر برداري بهرههاي  مسائلي است كه در توافقنامهترين  هر دولت از منبع مشترك، از مهم سهمتعيين  باز
(سازيقراردادهاي آحاد

7F

 )8F7(.شود مي ييو تحت شرايط و مقررات خاصي محاسبه و اجرا شود مي مطرح يالملل بين )6
و  باشدشده نو چه  باشدشده مستقر  ،كشورها چه در حالتي كه رژيم حقوقي منبع مشترك هبرداري اولي بهره

دي و منافع مادي به ديگر كشورهاي شريك، ضرر ورزند، نه تنها از نظر اقتصا شده، تعدي تعيين سهمكشورها از 
موجوديت منابع طبيعي مشترك را  تواند مي )9F8(،حيازت هرساند، بلكه به علت تمسك كشورها به قاعد مي مادي

هنگام منابع طبيعي تجديدناپذير شود و در مواردي حتي ممكن است صلح و  تخريب زود موجب و كندتهديد 
 از منبع طبيعي مشترك، شانسهمكشورها در  هاولي برداري بهره تأثير .خطر اندازد بهي را نيز الملل بينامنيت 

 
1. Separate entity 

2. www.wto.org/english/resـe/bookspـe/anrepـe/wtr102ـbـe.pdf; page 54 

3. Renewable 
4. Nonـrenewable 
5. D. Cohen, “Earth's Natural Wealth: An Audit”, 27 May 2007, New Scientist Magazine, issue 2605 (15ـ), p. 2.  

6. Unitization 
 .38، ص 1389انش، شهر د الملل، منابع نفت و گاز مشترك از منظر حقوق بينواد، كاشاني، ج .7

8. The rule of capture 

http://www.wto.org/english/res-e/booksp-e/anrep-e/wtr10-2b-e.pdf
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 از منابع طبيعي مشترك شود. برداري كشورها در بهره تعادل رفتارباعث  تواند مي
ي بايد در رژيم حقوقها  كشور هي اوليبردار بهرهآيا  ،الملل پرسش بنيادين در اين رابطه اين است كه از نظر حقوق بين

بايد  ،از منبع طبيعي مشترك شان اوليه برداري كشورها از بابت بهره هاولي سهمثر واقع شود و ؤم ،منبع طبيعي مشترك
 صورت پذيرد؟ بايد با چه روشي گذاري تأثيراين  ،نمايد ميييد أالملل اين مورد را ت ؟ و اگر حقوق بيناصالح شود

به استخراج از  ،كشوري كه در قلمرو تحت حاكميت خود ،يك طرف د كه ازكرنشان در اين رابطه بايد خاطر
صالحيت سرزميني  صرفاًپيمان يا كنوانسيوني را نقض ننموده و  ،معاهده ،گونه قانون هيچ ،زند منابع طبيعي دست مي

 عمل خالف گونه  هيچبه عمليات استخراج دست زده و  ،قانوني خود هدر محدود . اين كشورخود را اعمال نموده است
 مرتكب نشده است.  الملل بينحقوق 
به ، نمايد ميي بردار بهره جانبه يك طور به ،كشوري كه از منبع طبيعي مشترك با ساير كشورها ،اما از طرف ديگر 

 به نوعي حاكميت ،تعدي و تجاوز نموده جانبه يك ،با ديگر كشورها مالكيت مشترك دارد در آن كه اموال مشاعي
 را زير پا نهاده است. الملل بينده و حقوق ركديگر كشورها را نقض 

 
 منابع طبيعي فرامرزي .1

هاي  . مخازن نفت خام و گاز طبيعي، آبدشو مي بهاي هر كشوري محسوب گرانهاي  منابع طبيعي از جمله سرمايه
 است. آنترين  از جمله مهم ،جاري و زيرزميني، منابع ماهيگيري و حيوانات مهاجر

، ها دولتاغلب منابع طبيعي، اهميت و حساسيت اين منابع براي  يودن و تجديدناپذيرب توجه به محدود با
كميسيون حقوق و  اند هناميد »نزاع براي آب«قدر با اهميت است كه قرن حاضر را قرن  . اين مورد آناست دوچندان

(سازمان ملل متحد الملل بين
10F

ستور كار خود قرار داد و را در د )11F10( »كمنابع طبيعي مشتر«موضوع  2002از سال  )9
 23طي  2008را در سال  )12F11(»زيرزميني فرامرزي آبهاي  سفره«در مورد اي  نامه مقاوله نويس پيشدر اولين مرحله، 

در اي  دوجانبه و منطقههاي  كشورها را به انعقاد توافقنامه هارائه و كلي مجمع عمومي سازمان ملل متحدماده به 
(نمود. توصيه نويس پيشراستاي اين 

13F

12( 
بار  گونه  هيچ نبايد دهد و مي شناسي را به منبع نسبت فرامرزي، يك ويژگي و خصوصيت جغرافيايي و زمين هواژ

بودن به معني اين  شناسي، فرامرزي متصور شد. از نظر جغرافيايي و زميني براي اين واژه الملل بينحقوقي، مالكيتي يا 
 دو يا چند كشور متفاوت واقع شده باشد.يي از يك منبع طبيعي در ها قسمتاست كه 

(زيرزميني فرامرزي آبهاي  حقوق سفره نويس پيشاين معني را به نوعي در 
14F

توسط  2008كه در سال  )13
 آن، 2 هماد »ج«در بند  ويژه به پيشنهاد شده است و مجمع عمومي سازمان ملل متحدبه  الملل بينكميسيون حقوق 

 توان مشاهده نمود: مي
 

9. International Law Commission (ILC) 

10. Shared natural resources 
11. Transboundry aquifers 

12. www.untreaty.un.org/ilc/summaries/85ـ.htm; page 2 

13. The law of transboundry aquifers 

http://www.untreaty.un.org/ilc/summaries/8ـ5.htm
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 :نويس پيشبراي اهداف اين  .2 هماد«
(زيرزميني فرامرزي آبهاي  يا مجموعه سفره زيرزميني فرامرزي آبهاي  سفره) ج

15F

 آب هبه معني سفر )14
 )16F15(.»در كشورهاي متفاوتي قرار داشته باشد كه قسمتي از آن استزيرزميني  آب هزيرزميني يا مجموعه سفر

(مشترك هرسد واژ مي به نظر
17F

 آب هسفر« هفوق، بيشتر تعريف واژ هلط شده باشد و مادخ فرامرزي هبا واژ )16
بودن را به اين مفهوم  . شايد بتوان فرامرزي»زيرزميني فرامرزي آب هسفر« هاست تا معني واژ» زيرزميني مشترك

ي ديگر منبع كه در كشور يا كشورهاي ها قسمتاثر استخراج يك كشور از منبع، مواد درون منبع از  دانست كه بر
و از  داستخراج در كشور اوليه منتقل شو به سمت محل ،خود و بدون دخالت عامل انساني به ، خوداستواقع ديگر 

(مرزهاي سياسي عبور نمايد.
18F

منابع  هكلي مثالًخارجي است.  هو سرچشم أداراي منش ،به معني ديگر، منبع فرامرزي )17
 ،گاز طبيعي بين دو كشور ر يك منبع نفت خام ياچرا كه اگ استفرامرزي  الزاماً، نفت خام يا گاز طبيعي مشترك

نفت يا گاز به علت فشار درون مخزن و بدون دخالت  مشترك باشد، با شروع استخراج يك كشور از منبع مشترك،
 منابع آب ه. ليكن اين مورد دربارشود مي رانده ،شروع استخراج هبه سمت نقط ،عامل انساني، از تمام نقاط منبع

فرامرزي نيستند و اين خصوصيت فقط در مورد منابعي  الزاماًمنابع آبي زيرزميني  هنيست و كلي زيرزميني صادق
صادق خواهد بود كه به علت اختالف ارتفاع مخزن در دو كشور و شيب كف مخزن و در نتيجه ايجاد فشار 

توان گفت كه هر منبع شايد ب، از اين منظر هيدروليكي، خصوصيت فرامرزي براي مخزن آب زيرزميني ايجاد شود.
 يك منبع مشترك است. الزاماًفرامرزي نيست ولي هر منبع فرامرزي  الزاماًمشتركي 
براي حقوق  كنوانسيون ملل متحدمنابع طبيعي فرامرزي، مطابق با  همعني و مفهوم واژ رغم تحليل فوق، علي

يي از منابع طبيعي در دو يا چند ها متقسكه اگر قسمت يا  توان گفت مي)، 2008زيرزميني فرامرزي( آبهاي  سفره
 قرار داشته باشند، آن منبع طبيعي را منبع طبيعي فرامرزي گويند. متفاوت كشور
 

 رژيم حقوقي منابع طبيعي مشترك .2
 ها نظريه .2ـ1

سنتي در هاي  منازعه مربوط به منابع طبيعي مشترك و مخصوصاً منابع طبيعي مشترك نفت و گاز ازهاي  منازعه
از منابع طبيعي جهت  ها دولت هقدمت اين منازعات را با قدمت استفادشايد بتوان رود.  مي شمار به الملل بينوق حق

 ،كشورها از منابع طبيعي مشترك هاستفاد هو نحوها  اين منازعه دانست. يكسان ،مصارف اقتصادي از اين منابع
 ت.ايجاد نموده اس الملل بينمتفاوتي را در حقوق هاي  ديدگاه

عام يا اي  حيازت است. در اين ديدگاه فرض بر اين است كه معاهده هقاعد موجداولين ديدگاه در اين زمينه، 
 

14. Transboundry aquifers system 
15. The Law of Transboundary Aquifers, p. 3 available at: www.daccess ـ ـ ddsـ  /ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/008ـ

615/ 84 / PDF/ GO861584.  

16. Shared  
17. Z. Beyene; I. Wadley, “Common Goods and the Common Goods: Trans ـ  ,boundry Natural Resourcesـ
Principle Cooperation, and the Nil Basin Initiative”, Center for African Studies , Berkley University, 2004 , p. 3. 

http://www.daccessـddsـny.un.org/doc/UNDOC/LTD/008/%20615/%2084%20/%20PDF/%20GO861584
http://www.daccessـddsـny.un.org/doc/UNDOC/LTD/008/%20615/%2084%20/%20PDF/%20GO861584
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در قلمرو تحت  تواند مي مقرر نكرده باشد. هر دولتاي  ي يا اصول كلي حقوقي، ضابطهالملل بينم خاص يا عرف مسلّ
، برداري يز شده است، هر اقدامي از جمله اكتشاف و بهرهاش متما شده از همسايه حاكميت خود كه با مرزهاي شناخته

و بدون مشورت  جانبه يك طور بهبه هر نحو و هر مقداري كه صالح بداند، انجام دهد. طبق اين ديدگاه، دولتي كه 
كند، در مقابل ديگر شركا مسئول نيست  مي را شروع جانبه يك برداري خود، در منبع طبيعي مشترك، بهره ههمساي

(ا كه اين دولت در حدود مشروع و مجاز متعلق به خود، اعمال مجاز و مشروعي را انجام داده است.چر
19F

18( 
كه هر يك از  داند مي در مقابل، ديدگاه ديگري وجود دارد كه منبع طبيعي مشترك را مال مشترك و مشاع

 طور بهچنانچه يك دولت  كشورهاي شريك در آن، داراي حاكميت مشاع و در نتيجه، مالكيت مشاع هستند. لذا
از منبع طبيعي مشترك را آغاز نمايد به نوعي با اعمال حاكميت خود، حاكميت كشورهاي  برداري ، بهرهجانبه يك

و براي دولت  شود ميشريك را نقض نموده است و اين عمل، نوعي نقض تماميت ارضي كشورهاي شريك تلقي 
 دنبال دارد. بهي الملل بينخاطي، مسئوليت 

ي شريك در يك منبع طبيعي ها دولت هنمايند كه هم مي مسئوليت، بيان ـاصل حاكميت  هخي نيز با ارائبر
حق اعمال حاكميت بر قلمرو خود را دارند، ليكن در  برخوردارند چون جانبه يك برداري حق حفاري و بهره از مشترك،

رند و چنانچه به مخزن يا حقوق شركا ضرري مسير اعمال اين حق، تكليف دارند كه حقوق ديگر شركا را محترم شما
(بنمايند. جبران خسارات وارده را بايد ي،الملل بين، مطابق قواعد مسئوليت آورندوارد 

20F

19( 
 

 ي دادگستريالملل بينديدگاه ديوان  .2ـ2
سقضيه  الف)   لوتو

، آشكارا از لوتوس هدر قضيجانشين آن شد)  ي دادگستريالملل بينديوان ، 1945(كه در سال  مي دادگستريئديوان دا
در حقوق  ها دولت هد و بيان نمود كه اعمال محروميت بر استقالل ارادكربر قلمرو خود، حمايت  ها دولتحق حاكميت 

اثبات نشود، اصل بر آزادي عمل  صريحاً وجود قاعده و الزاميكه  زمانيو تا  بوده، خالف اصل الملل بين
(ست.ها دولت

21F

20( 
از منابع طبيعي  برداري حيازت را در بهره هيي است كه قاعدها دولتسال، مستمسك  70ه اين ديدگاه نزديك ب

 نمايند. مي خود را توجيه هو آزمندان جانبه يكي، رفتار أو با اتكا به اين ر اند هاعمال خود قرار داد همشترك، سرلوح
 
لقضيه  ب) ي شما دريا ه  قار  فالت 

، ضمن بيان اصول بنيادين تحديد حدود مرزهاي درياي شمال هت قارفال هدر قضي ي دادگستريالملل بينديوان 
مشترك از نواحي  برداري دريايي، براي اولين بار، امكان دستيابي طرفين به توافقي در مورد يك نظام حقوقي بهره

ا با تقسيم ديوان همچنين اعالم كرد كه طرفين بايد اختالفات خود را با توافق ي .نمود مورد ادعاي طرفين را مطرح
 

18. K. Freeman, “Oil and Gas Deposits at International Boundaries; New Way for Government and Oil and Gas 

Companies”, March 2006 www.kendallfreeman.com; p. 4. 

 .42 ، صپيشينكاشاني،  .19
20. Lotus case, PCIJ, Series C, no. 13, 1927, p. 22. 

http://www.kendall/
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 هديوان همچنين مسئل كنند. فصل و حل ،مشترك برداري بهرههاي  نامه تمساوي مناطق اختالفي يا با موافق
(يك عنصر عيني و واقعي عنوان بهيكپارچگي مخزن را 

22F

در  بايدمورد توجه قرار داد و بيان نمود كه اين موضوع  )21
(نظر گرفته شود. در ،مراحل تحديد حدود

23F

22( 
و مخازن نفتي در فالت ، تحديد حدود شده از آنجا حائز اهميت است كه نواحي مورد ادعاي طرفيناين مورد 

حيازت را مورد تشكيك قرار داده  هاين نواحي نيز در تقاطع مرزها واقع شده بود. اين رأي، حاكميت بالمنازع قاعد ةقار
 شترك ارائه نمود. از منابع طبيعي م برداري در بهره ها دولتو يك انتساب جديد براي 

 
ه قضيه ج)  ي اژ دريا ه  قار  فالت 

صريح و مستقيم وارد رسيدگي و اتخاذ  طور بهتوانست براي اولين بار  مي ، ديواندرياي اژه هفالت قار هدر قضي
رسيدگي ماهوي، ديوان به لحاظ نداشتن  هاز منابع طبيعي مشترك گردد. ليكن در مرحل برداري تصميم در مورد بهره

ت قضايي، به اين قضيه رسيدگي نكرد. در اين منازعه كه بين تركيه و يونان براي انجام عمليات اكتشاف صالحي
 هاساسنام 41 هعليه تركيه، مستند به ماد تأمينمطرح گرديد، درخواست صدور قرار  درياي اژهتركيه در زير بستر 

(از نگرديد.جبران به حقوق يونان احر رد شد چرا كه خطر آسيب غيرقابل ،ديوان
24F

بدين رأي  اين ،در معناي مخالف )23
 هحقوق حاكم ،در منابع طبيعي مشترك ،جبران به منافع يك دولت قابل معني است كه در صورت ورود آسيب غير

(نقض ،دولت متضرر
25F

 انجام شده است. الملل بينو عملي خالف حقوق  )24
 

يقضيه  د) س و ليب ه تون قار   فالت 
 طبيعي سرزمين را مورد توجه قرار داد و چنين نتيجه گرفت كه ةاصل دنبال ،، ديوانليبي تونس و هفالت قار هدر قضي

نظر گرفته  احوال مربوط به تحديد حدود مرزي در و بخشي از اوضاع عنوان به وضعيت اقتصادي طرفين منازعه، نبايد
كننده در تحديد حدود مرزي  يينعنصر تع عنوان به شونده، تحديد حدود ةنفت در منطقهاي  چاه ممكن است شود ولي

(لحاظ شود. 
26F

25( 
 يشد و دو دولت طي امضا فصل و حلديوان، اختالفات مرز دريايي دو كشور به شكل دوستانه رأي  پس از صدور

سيس يك شركت مشترك، اكتشاف، و با تأ كردند خراج مشترك را مشخصاست هنامه، يك منطق تسه موافق
نوعي،  بهرا رأي  اينحال، شايد بتوان  هر آغاز نمودند. به اشتراكي طور بهطبيعي را  از منابع برداري استخراج و بهره

 از منابع طبيعي مشترك دانست. برداري حيازت در بهره هي قاعدالملل بيناختتام اعتبار 
 

 
21. Factual= de facto 

22. North Sea Continental Shelf Case, ICJ Rep., 1969, para. 97. 

23. Aegean Sea Continental Shelf Case (merits), ICJ Rep., 1978, p. 11. 

24. D. Roughton, “The Right (and Wrongs) of Capture: International Law and Implications of the 

Guyana/Suriname Arbitration”, H. Smith, 2008, p. 8. 

25. Case Concerning the Continental Shelf (Tunis v. Libya) ICJ Rep., 1982, p. 53. 
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 اصول كلي حقوقي .2ـ3
مستقل از ديگر منابع  ورط بهاست كه  الملل بينالشمول حقوقي، يكي از منابع مستقيم حقوق  اصول كلي و عام

از اين اصول مثل اصل منع تجاوز، اصل منع توسل به اي  . دستهدشو مي همچون عرف و معاهده، مورد استفاده واقع
ي، اصل حق تعيين الملل بينهاي  آميز اختالفات، اصل عدم مداخله، اصل همكاري مسالمت فصل و حلزور، اصل 

اختصاص دارند و  الملل بينبه حقوق  صرفاًنيت و...  كارگيري حسن هصل ب، اها دولتسرنوشت، اصل برابري حاكميت 
به  وانت مي داخلي و ملي دارند، از آن جمله أمنش ،ديگر از اصولاي  در حقوق ملي كشورها راهي ندارند. ليكن دسته

احترام به حقوق نشده بماند، وفاي به عهد،  كس نبايد قاضي اعمال خود باشد، هيچ ضرري نبايد جبران اصول هيچ
اين اصول بين حقوق داخلي و  اشاره نمود. ،كردجبران خسارت دير ا و امر مختومه وبه محكوم همكتسب، اعتبار قضي

و در هر دو حوزه استفاده و كاربرد دارند. بعضي از اين اصول كه در رژيم حقوقي  هستند ي مشتركالملل بينحقوق 
 .شود مي اختصار توضيح داده به ، ذيالًدبيشتري دار ، كاربردمنابع طبيعي مشترك

 
 اصل احترام به حاكميت و تماميت ارضي الف)

(بر منابع طبيعي خود در خاك، زير خاك، هوا و قلمرو دريايي تا عمق نامحدود گسترده است. ها دولتحاكميت 
27F

26( 

قانون مدني ايران  38 هدنيز مشهور است، در ما )28F27(»از فرش تا عرش«يا  »از بهشت تا دوزخ«اين اصل كه به اصل 
جا باال رود و ك مالكيت زمين، مستلزم مالكيت فضاي محاذي آن است تا هر«چنين بيان شده است:  1307مصوب 

كه قانون استثنا  را همگر آنچ دارد ..حق هرگونه تصرف در هوا . ،مله مالكبالج .همچنين است نسبت به زير زمين
 ».كرده باشد

خوبي كارايي دارد ليكن در مورد منابع طبيعي سيال و  بيعي ساكن، جامد و ثابت بهاين اصل در مورد منابع ط
ممكن است، كارايي چنداني غير تقريباًآن  ... كه تعيين منبع و منشأ ماهي و گاز، آب زيرزميني، ،متحركي مثل نفت

 ندارد.
ديوان دائمي دادگستري رأي  درنوعي  كه به باشد مي الملل بيناين آزادي نامحدود از مالحظات كالسيك حقوق 

يك اصل بنيادين و يكي از عناصر اصلي حفظ  عنوان بهاصل تماميت سرزميني  است. شده تأييد، لوتوس هقضي در
 واقع شده است. كيدأنيز مورد ت منشور ملل متحد 2 هماد 4بند  ي درالملل بينصلح و امنيت 

 
 اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي ب)

سياسي به يك اصل كاربردي و  صرفاًاصل تماميت ارضي است و آن را از يك اصل  هكنند وعي تكميلاين اصل به ن
 .بيان شده است مجمع عمومي ملل متحد 1962مصوب  1803 هقطعنام 7اين اصل در بند  دهد. مي اقتصادي تغيير

گردد كه  مي كيدأاخته شده و تبر منابع طبيعي متعلق به خود، به رسميت شن ها دولتطبق اين اصل، حاكميت دائمي 
منشور به حاكميت بر ثروت و منابع طبيعي متعلق به خود، مخالف روح و اصول  بتها نس نقض حقوق مردم و ملت

 
26. The ad coelum doctorine  تبعيت هقاعد  
27. Heaven to hill  االسماء ض الي نجوماالر تخوم من  
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 )29F28(.زند ميو حفظ صلح لطمه  الملل بينهاي  همكاري هاست و به توسع ملل متحد
شريك در منبع مشترك بايد در  يها دولتتوان از اين اصل داشت اين است كه  مي حداقلي كهبرداشت 

 گرايانه پرهيز نمايند. از منبع مشترك، اصل انصاف را مراعات و از رفتارهاي آزمندانه و جانب برداري بهره
 

 »بدون اضرار غير ،اعمال حق«اصل  ج)
به  تندآزاد هسصالحيت سرزميني خود  در اعمال ها دولتل، لالم در حقوق بين اين اصل بدين معني است كه اصوالً

 ي ديگر استفاده نشود.ها دولتها براي مقاصد مغاير با منافع و امنيت  شرط اينكه از سرزمين آن
در حين اعمال اصل تماميت ارضي خود، متعهد به  ها دولتمتضمن يك تعهد اساسي است و آن اينكه ، اين اصل

 هي دادگستري در قضيالملل بينوان دي اين اصل در رأي ي ديگر در سرزمين خود هستند.ها دولتحفاظت از حقوق 
(مختلفي بيان شده است.  و در دكترين نيز با تعابير مورد استناد واقع شده كورفو

30F

29( 
تعهد  عنوان بهنوعي اين اصل را  كار برده است كه به هباي  ، تعابير و اصطالحات ويژهكورفو هقضيرأي  ديوان در
، هيچ دولتي طبق اين تعهد رفتاريمشمول اين تعهد نيست.  يجه،كند كه تضمين نت مي بيان ها دولترفتاري براي 

پوشي يا تحميل  دهي، چشم حق ندارد در سرزمين خودش، اعمالي كه منافي منافع و امنيت دولت ديگر است، سازمان
 نمايد.
منافع  با ماًمسلّ ،ز شركاهر يك ا برداريِ و بهره بوده شركا همنبع طبيعي مشترك، متعلق به هم كه  جاييآن  از
از منبع طبيعي  هر يك از شركا ةجانب يك برداري بهره ،است، لذا با اتكا به اين اصل در تضاد ديگر شركاي مادي

هاي جبران  را زير پا گذاشته و يكي از راه الملل بينم حقوق مشترك، مجاز نبوده و مرتكب اين عمل، يك اصل مسلّ
 ترك است.كاهش سهم آن كشور از منبع مش ،خسارت وارده

 
 از منبع طبيعي مشترك برداري حقوقي براي بهرههاي  قالب .2ـ4
 :شود مي كلي رژيم حقوقي حاكم بر منابع طبيعي مشترك، به دو دسته تقسيم طور به

 .ود شده استكه منبع طبيعي وجود دارد، تحديد حداي  كشورهاي شريك، در منطقه يي كه مرزها حالتـ 1
 .طبيعي وجود دارد تحديد حدود نشده استكه منبع اي  هاي شريك، در منطقهكشور مرز يي كهها حالت ـ2
 

 مرزها  در صورت تعيين الف)
است. اين  سازي يكپارچه يا سازي آحاد ،مشترك طبيعي منبع از برداري بهره روش ثرترينؤم و ترين متداول حالت، اين در

 اصول مشترك آن را توان مي ت ليكن با اندكي تغيير،براي منابع نفت خام و گاز طبيعي تعريف شده اس روش اصوالً
 زنده و مهاجر، تعميم داد.هاي  منابع طبيعي متحركي مثل آب زيرزميني يا حتي ماهي و گونه به

دو كشور مجاور در نزديكي مرز مشترك خود، مخازن  كه زمانياين روش بر اين مبناي نظري استوار است كه 
جاي اينكه هر  هيك منبع مشترك و يكپارچه است، ب ،اين مخازن شود مي ثابت نمايند و مي نفت و گاز اكتشاف

 
28. GA. Res.1803 (XVII) 14 Dec. 1962ـ Permanent Sovereignty over Natural Resources, art. 7 <www.un.org> 

29. Case Concerning the   Corfu Channel (UK v. Albani) ICJ Rep.(1945), p. 22 . 
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را انجام دهد، به  برداري بهره جانبه يك طور بهسمت كشور خود را مستقل فرض نمايد و  يك از كشورها منبع
ه هر است ك الزم، لحاظ حفظ فشار طبيعي استخراج و ديگر مسائل فني مرتبط با مهندسي مخازن هيدروكربوري

  نظر بگيرند و عمليات واقعي، يك منبع يكپارچه در طور بهالخصوص منابع نفتي) را  (علي دو كشور، منابع خود
 يكپارچه راهبري نمايند. طور بهاز آن را  برداري اكتشاف، استخراج و بهره

سازي در  آحاد معموالًاستقبال بيشتري شده است و  ه باشد، از اين روش،شد تعيين ،دو كشور مرز كه زماني
اين  شايد دليل اين مورد .دتعيين شده باش كامالً ،كشورهاي شريك كه مرز شود ميمورد منابع مشتركي استفاده 

نمايند،  د و دو كشور، منابع طبيعي خود را آحادسازي مينشده باش تعيين ،مرزهاي دو كشور كه زمانيباشد كه 
چرا كه در  شود مي سادگي پايمال هنوين، ب وريفناداراي  قدرتمند وهاي  توسط همسايه حقوق كشورهاي ضعيف

مجوزي  ،منبع توان از منبع طبيعي مشترك محاسبه نمود و لذا آحادسازي نمي سهم دقيق كشورها را ،اين حالت
 نمايند. برداري هرچه بيشتر از منبع طبيعي مشترك، بهره ،خواهد بود كه شركاي قدرتمند

از مقدار حجم  توان دقيقاً مي ور تحديد حدود شده باشد، سهم هر كشور رامرزهاي دو كش كه زمانيليكن 
سازي منبع، نه تنها متضمن تضييع حقي از طرفين ذا آحادمخزني كه در هر كشور واقع شده است محاسبه نمود و ل

تخراج از منبع يكپارچه، حداكثر ظرفيت اس طور بهي عمليات واحد ريز برنامهسازي منبع و بلكه با آحاد نخواهد بود
(در دسترس خواهد بود و قواعد حفاظت

31F

 .شود مي خوبي رعايت از منابع طبيعي نيز به )30
 طور بهو  بري آن در سطح ملي استفراتر از مفهوم كار معموالً الملل بينسازي منابع از منظر حقوق آحاد

استحصال اوليه و هم  شامل هم ،برداري بهره هو در مرحل برداري اكتشاف و بهره همعمول شامل هر دو مرحل
 .شود مي استحصال ثانويه

عادي  يآحادسازي، در آمريكا امر امروزه مختلف آمريكا،هاي  نفت در ايالتهاي  به دليل وجود تعداد زياد چاه
 كه طوري هب است بسيار قوي و گسترده هقضايي و حقوقي داراي پشتوانهاي  و اين موضوع از نظر بررسي بوده

(. دانند ميستگاه اصلي آحادسازي خا آمريكا را
32F

31( 
بين كشورهاي  تعيين مرزقراردادهاي  هيك بند، در كلي عنوان به معموالًشرط آحادسازي منابع طبيعي مرزي 

ايران و بحرين  هتحديد حدود فالت قار هنام موافقت 2 هماد »ب«توان به بند  مي د. از آن جملهشو مي مجاور ذكر
اشاره  29/6/1349 ايران و قطر مورخ هتحديد حدود فالت قار هنام موافقت 2 هماد »ب«و بند  27/3/1350 مورخ
(نمود.

33F

32( 
 تعريف كرده است: گونه ايناصطالح آحادسازي را  )34F33( ،كنندگان نفتي ي مذاكرهالملل بينانجمن 

 
شـود. قواعـد    حفاظـت اطـالق مـي   قواعـد   ،ميزان استحصال مجـاز چـاه  از قواعد انتظامي مثل رعايت حريم چاه يا اي  مجموعه به .30

بـرداري از   سنگ بناي نظام حقوقي حاكم بـر بهـره   ،. امروزه قواعد حفاظتاست  همحدود نموداي  طور عادالنه هحيازت را ب ه، قاعدحفاظت
 .81ص ، پيشين، كاشانيمنابع نفت و گاز است. 

31. Weaver J. Lang & Asmus, David F. “Unitizing Oil and Gas Field Around the World: A Comparative Analysis 

of National Laws and Private Contracts” (2006) 28, 3 Houston Journal of Int’l Law, p. 6. 

 196 ص ،1ج ، كل قوانين و مقررات رياسـت جمهـوري   هادار، هاي تشريفاتي ايران و ساير كشورها مجموعه توافقنامه .32
 .  270و 

33. Association of International Petroleum Negotiators (AIPN) 
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در از عمليات مشترك و هماهنگ در يك مخزن نفت يا گاز كه توسط مالكان حقوق  عبارت است آحادسازي«
(».ها مخزن يا مخازني قرار دارد كه زير آن شود مي قطعات مجزايي انجام

35F

34( 
 معموالًدر مورد مخزن يا مخازن واقع در تقاطع مرزي كشورها،  )36F35(يالملل بينآحادسازي هاي  نامه موافقت

 مشتمل بر دو توافقنامه خواهد بود:
(منبع مشترك هيكپارچ هطرح توسع اولين توافقنامه،

37F

رك تو توسعه از ميدان مش برداري در آن بهره كه است )36
(عمليات واحد ه، توافقنامدوم .شود ميي ريز برنامهيكپارچه  صورت به

38F

جزئيات عمليات  ،كه در آن است )37
اكتشاف بيان  از جمله برداري قبل از بهرههاي  و تقسيم هزينه تأمين هو نحو شدهتفكيك  ،كشور در هر برداري بهره
(. شود مي

39F

38( 
يك از كشورهاي شريك  سهم هر ي، تعيينالملل بينآحادسازي هاي  نامه تعناصر تشكيل موافقترين  از بنيادييكي 

 در منبع طبيعي مشترك است. )40F39(»كتعيين سهم هر يك از كشورهاي شري باز«شدن  ييو شرايط محاسبه و اجرا
 
 در صورت عدم تعيين مرزها ب)

در  . اين مناطق اكثراًدهد منازعاتي رخ مي باشد هكه تحديد حدود نشد مناطق مرزيطور معمول، درباره حاكميت  به
(مشترك هتوسع همنطقهاي  نامه تها، اغلب از موافق . در اين حالتاستدريايي واقع  نقاط

41F

. شود مي استفاده )40
 وقتمربوطه، جايگزيني م هنام موافقتو  تعريف »مشترك هتوسع همنطق« عنوان بهمورد اختالف طرفين،  همنطق
 .شود مي تحديد حدود مرزيهاي  نامه موافقتبراي 

روي اكتشاف و  صرفاًدور از منازعات حاكميتي طرفين و مناقشات مرزي بين كشورها،  ، بهها نامه موافقتاين 
مساعي كشورهاي   اساس تشريك شده و بر مركزمت ،مشترك هتوسع هاز منابع طبيعي موجود در منطق برداري بهره
(يابد. مي ارنفع استقر ذي

42F

41( 
 گيرد: مي مورد استفاده قرارتري  گسترده طور به ،ليكن دو نمونه از آن دارندتنوع زيادي ها  نامه موافقتاين 

 
  »اعطاي امتياز« متضمن مشترك هتوسع همنطقهاي  توافقنامه )1

و حق امتياز  شود مي يمبه نواحي فرعي تقس ها در اين توافقنامه مشترك، اين منطقه هتوسع هدر زمان تعيين منطق
 . شود مي از اين مناطق فرعي به كشورهاي شريك در منبع مشترك واگذار برداري بهره

نمايند  مي واگذار »بردار بهره«اين حق امتياز را به يك يا چند  ها دولتعمليات مشترك،  هنام موافقتطي يك 
 

34. J. Lang Weaver, op. cit., p. 11. 
35. International Unitization Agreements  

36. Single Development Plant Agreement 
37. Unit Operation Agreement 
38. Ibid., p. 14. 

39. Redetermination of tract interests 

40. Joint Development Zone Agreements (JDZ)  

41. Ibid., p. 15. 
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اين ترين  از جمله مهم. نمايد مي رت كلينظا ،از منبع برداري ي شريك، بر بهرهها دولتو كميسيون مشترك 
() اشاره نمود.1974مشترك ژاپن و كره جنوبي ( برداري بهره هتوان به توافقنام مي ها توافقنامه

43F

42( 
 

  )44F43(»كايجاد مقام مشتر«متضمن  مشترك هتوسع همنطقهاي  توافقنامه )2
 عمليات مشترك و واگذاري مستقيم هنام افقتمو ها اعطاي امتياز، در اين نوع توافقنامههاي  برخالف توافقنامه
 فراملي تشكيل يك مقام مشتركها  در اين نوع توافقنامه .وجود ندارد توسط كشورها برداري اعطاي امتياز بهره

حقوق و  ههم از و هر دولت شريك، به تعداد مساوي در اين مقام مشترك نماينده دارد. اين مقام مشترك، شود مي
ماهيت  ،. اين مقامبرخوردار استمورد منازعه  هاز منابع طبيعي در منطق برداري شاف و بهرهاكتهاي  مسئوليت

ي خواهد بود و با الملل بينتنهايي داراي حقوق و تكاليف  به وي عضو خواهد داشت ها دولت هكلي نسبت به فراملي
 و به اين مقام مشترك واگذار مورد منازعه از ايشان سلب شده هي عضو در منطقها دولتحقوق  هايجاد آن، كلي

ندارند بدون اخذ  ي شريك در منبع مشترك، حقها دولتيك از  هيچ ،. لذا در صورت وجود مقام فرامليشود مي
 انجام دهند. برداري فعاليتي در جهت اكتشاف يا بهره گونه  هيچ مجوز از مقام مشترك،

) امضا 1979الگو تلقي شود، بين مالزي و تايلند ( وانعن به تواند مي كهها  نامه موافقتيك نمونه از اين دسته 
(شده است. 

45F

44( 
منبع طبيعي مشترك، انجام نشده  هدر مورد حاالتي كه تحديد حدود مرزي در منطقها  رغم تنوع توافقنامه علي

براي مبنا  هنام موافقتتوان به  مي مشاهده نمود. از آن جمله موضوعات مشتركيتوان  مي ها باشد، در اغلب آن
خواهد  برداري و منافع، تعريف محدوده و منابع طبيعي كه بهرهها  همكاري، تعيين درصد سهم هر كشور از هزينه

 اختالفات اشاره نمود. فصل و حلهاي  حقوقي و مالي و روش چارچوبشد، 
طبيعي نيز تعيين درصد سهم هر كشور از منبع ها  ، در اين نوع توافقنامهشود مي كه مشاهده گونه همان

 است.ها  يكي از مسائل مهم و مشترك اغلب اين توافقنامه ،مشترك
 

 بندي جمع )3
از منابع طبيعي  برداري حيازت در بهره هكه استناد به قاعد گرفت توان نتيجه شده، مي گفته با توجه به موارد

همكاري  ،ابع طبيعي مشتركاز من برداري مطلوب در بهره هي برخوردار نبوده و رويالملل بيناز مقبوليت  ،مشترك
(است. جانبه يكو اجتناب از اقدامات  ها دولتبين 

46F

45( 
در غياب معاهده  رو به زوال است و ،حيازت همطلق قاعد هد كه سيطرنماي اين نظريه را تقويت ميزير، موارد 

 
42. Agreement Concerning Joint Development of the Southern Part of the Continental Shelf Adjacent to the Two 

Countries, Japanـ S. Korea, 1974, 1225, U.N.T.S. 136, p. 117.  

43. Joint authority  
 .258 ص ،پيشينكاشاني،  .44
، 75سال ، حقوقي دادگستري همجل، و تحديد حدود دريايي برداري از ميادين مشترك نفت و گاز بهرهزاد،  جهاني، فرخ .45
 .113ص ، 1390پاييز ، 75 هشمار
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ي ديگر را به ها تدولمتعهدند كه حقوق مرتبط ، در خصوص استفاده از منابع فرامرزي ها ، دولتخاص مهيا توافقنا
(رسميت بشناسند.

47F

46(  
 )49F48(،اصل تساوي حقوق )48F47(،از جمله اصل عدالت، منشور ملل متحد توجه به اصول و اهداف مندرج در ـ1

 )51F50(.آميز با احترام به صلح و امنيت و عدالت اصل همكاري مسالمت )50F49(،نيت اصل حسن
و درياي اژه  هفالت قار ،درياي شمال هت قارفال هدر پروند ي دادگستريالملل بينديوان  يتوجه به آراـ 2
 .تونس و ليبي هفالت قار هپروند
 )52F51(.سورينام ـگويان داوري  و يمنـاريترهي از جمله داوري الملل بينهاي  داوري يتوجه به آراـ 3
همچون اصل حاكميت دائمي بر منابع طبيعي و اصل اعمال حق  ،الملل بينتوجه به اصول كلي حقوق ـ 4
 . اضرار به غيربدون 
ايجاد مقام مشترك  ،مشترك هي واقعي از جمله ايجاد منطقها حالتشده در  هاي حقوقي اجرا توجه به قالبـ 5
 . سازي يا آحاد
مشترك نفت و گاز از  هاي ميداناختالفات در  فصل و حلتوجه به معاهدات خاص منعقده در خصوص ـ 6
(سوريه ـ تركيه هنام موافقت )53F52(،گويداد و توبانتري ـونزوئال هنام موافقتجمله 

54F

  )55F54(.كانادا ـ فرانسه هنام موافقتو  )53
 )56F55(.1982مصوب  كنوانسيون حقوق درياها 300و  147 ،123 ،83از جمله مواد  توجه به معاهدات عامـ 7
  )58F57(.كه مورد اجماع اكثريت علما است الخصوص مواردي علي )57F56( الملل بينهاي علماي حقوق  توجه به ديدگاهـ 8
(توجه به عرف تجاري متداول در جوامع بشري.ـ 9

59F

58( 
 

 
 .179ص ، پيشينجهاني،  .46
 منشور ملل متحد. 1 هاز ماد 1بند  .47
 .منشور ملل متحد 1 هاز ماد 2بند  .48
 .منشور ملل متحد 2 هاز ماد 2بند  .49
 .منشور ملل متحد 33 هو ماد 2 هاز ماد 3بند  .50
 .138ص  ،پيشينجهاني،  .51

52. http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/regionslist.htm 

53. E. Can, “Crossـborder Exploratory Unitization: An Onshore Example of Joint Petroleum Exploration Between 

Turkey and Syria” OGEL, vol. 5, issue 2, 2007. 
54. R. Messe, “The Franceــ  Canada Agreement on the Exploration and Exploitation of Transboundaryـ

Hydrocarbons Fields of 17 May 2005”, Oil, Gas & Energy Law Intelligence, vol. 5, issue 2, April 2007. 
 .112ص ، پيشينجهاني،  .55

56. W. T. Onorato, “Apportionment of an International Common Petroleum Deposit”, 26 International and 

Comparative Law Quarterly (1977), p. 28. 

57. K. Freeman, op. cit., p. 816ـ. 
مقـداري از مـال مشـترك را    قبول است. اينكه اگر يكي از شـركا،  شده و قابل  پذيرفتهاي  مسئله، نيز اين مورد از نظر عرف تجاري .58

نهـايي وي، از ايـن بابـت اصـالح      از سهمش كم شود و دريافتيِ مقدار برداشت قبلي آن شريك،، در هنگام تقسيم نهايي، برداشت نمايد
 فتد.ها بار اتفاق بي ده، انه، در تمامي جوامع بشريموردي روزمره و عادي است كه شايد روز، شود
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به رعايت حقوق  در راستاي تعهد ،ها از منبع طبيعي مشترك كشورها در سهم نهايي آن هبرداشت اولي تأثيرلذا 
 .است الملل بينحقوق  و هماهنگ با هاي ديگر بوده مرتبط دولت

 
 از منابع طبيعي فرامرزي برداري بهره .3
 اتكلي .3ـ1

ي قبل به اختصار ها قسمتمشترك كه در  هتوسع همنطقهاي  نامه موافقت ي والملل بينآحادسازي هاي  نامه موافقت
كشورها از منابع طبيعي  برداري منابع طبيعي و شروع انفرادي بهره هپس از اكتشاف اولي معموالً توضيح داده شد،

به  . اين مدت كه در حاالت كاريشوند مي و منعقد بودن منبع طبيعي، تشكيل مشترك، و پس از اثبات مشترك
بين حداقل يك تا ده سال متغير باشد، از نظر منافع مادي براي كشورها بسيار  ممكن است لحاظ مدت زمان

اوليه از منبع طبيعي مشترك، به معني آن مقدار استحصال از منبع طبيعي است  برداري بهره ارزنده و مهم است.
هم از  تواند مي اوليه برداري ، بهرهدر اين مفهوم انجام شده است. قبل از استقرار رژيم حقوقيورها، كه توسط كش

اگر به آن توجه جدي تلقي شود كه اي  كننده نظر ارزش مادي و هم از نظر تعدي به حاكميت كشورها عامل تعيين
بالقوه، صلح و امنيت  طور بهجدي پيرامون مسائل مادي و سياسي، هاي  با ايجاد منازعه ممكن است نشود

 به خطر اندازد.ي را الملل بينو اي  منطقه
وجود ندارد، كشوري كه دست  برداري حقوقي براي بهره ههيچ قاعد ،اوليه برداري بهره هكه در مرحل  ياز آنجاي

ال از منبع طبيعي و مادي خود، استحص وريفناحيازت، با حداكثر توان  ه، با اتكا به قاعدزند مي اوليه برداري به بهره
 شناسد.  نمي خود برداري محدوديتي براي نحوه، مقدار و كيفيت بهره گونه  هيچدهد و  مي را ادامه

اطالعات كامل و جامعي  اوليه، از جهت اينكه شركاي ديگر از نظر كيفيت و مقدار استحصال، برداري بهره
دهند به جاي تمركز بر آنچه  مي مشترك، ترجيح شركاي يك منبع طبيعي معموالًنيز حائز اهميت است و  ندارند

 برداري تر رژيم حقوقي منبع مشترك تمركز نمايند و بهره استقرار هرچه سريع ر، باند هانجام داد قبالً ديگر شركا
ارزش مادي  كه شركا شود مي نظر قرار دهند. شايد اين تفكر از اينجا ناشي آينده از منبع طبيعي مشترك را مد

منبع طبيعي مشترك،  كليِ در مقابل موجوديِ ه از منبع طبيعي مشترك كسر شده،اولي برداري كه طي بهره را آنچه
 بينند. مي قابل چشم پوشي و ناچيز

چرا كه منابع نفت خام و گاز طبيعي  كننده است، دور از واقعيت و گمراه ،اين ديدگاه در مورد منبع نفت و گاز
و اين  دشو مي استخراج رانده ةخود به سمت نقطه يا نقاط اولي به خود طور به، مخزني خود خاطر فشارهاي درون به

اين  ،بيشتر از ساير نقاط خواهد بود كه در نهايت ،اوليه برداري بهره هبدين معني است كه فشار استخراج در منطق
ار رژيم حقوقي منبع از منابع طبيعي مشترك، حتي پس از استقر بيشترمنافع  تحصيلو  بيشتربه معني استخراج 

(استخراج از منبع نفت و گاز خواهد بود. ةاولي ةكنند طبيعي مشترك، براي شروع
60F

59( 
ظر نگيريم، باز ن حتي اگر اين تحليل را در مورد منابع طبيعي آب زيرزميني يا منابع ماهي يا جانوران مهاجر در

 هادي، باعث تشويق آزمندي و تشويق كاربرد قاعددادن منافع م دست عالوه بر از ،اوليه برداري هم اغماض از بهره
 

فشـار   كـه  جـايي از ، خـود  به طور خود هكه سياالت (از جمله نفت يا گاز) هميشه و ب استمهندسي مخازن  هاين مسئله از مفاهيم اولي .59
 .شود ميرانده ، فشار كمتر است كه جايياست به سمت  بيشتر
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هاي  محيطي و انقراض گونه زيست هفاجع ،كه در نهايت؛ حيازت در استفاده از منابع طبيعي مشترك خواهد شد
 مفيد جانداران سودمند را به دنبال خواهد داشت.

رو به انقراض هاي  ميت باشد. گونهحائز اه تواند مي منبع طبيعي، آسيب بهاز نظر  ،اوليه برداري اغماض از بهره
 در حال اتمام تلقي رو به انقراض و خاوياري درياي خزر همچون منابع نفت و گاز، يك منبع طبيعيِهاي  ماهي

را  رو به انقراض جانوران مهاجرهاي  گونه اين بايد شود،نپوشي  چشم اوليه آن، برداري بهره اگر از .دشو مي
 وكرده موجوديت منبع طبيعي را تهديد  تواند مي اوليه برداري پوشي از بهره چشم تلقي نمود. لذا »شده منقرض«

 بوم (اكوسيستم) منبع طبيعي شود.  تخريب زودهنگام زيست منجر به
اين تجاوز به حقوق ديگر  م ديگر شركا است.اوليه از منبع طبيعي مشترك، آشكارا تضييع منافع مسلّ برداري بهره

 الؤي شريك در منبع طبيعي مشترك را نيز زير سها دولتسارات مادي كه به همراه دارد، حاكميت ، عالوه بر خها دولت
م ديگر كشورهاي اين عمل را از بعضي جهات، نوعي تجاوز تلقي نمود. تجاوز به حقوق حقه و مسلّشايد بتوان برد.  مي

بار در طول تاريخ  خونهاي  متداول شروع جنگي ها از انگيزه ،ديگر كشورها به نهادن اصل احترام متقابل شريك و زيرپا
ي شريك در منبع را دارد. بنابراين از نظر ها دولتبالقوه، توانايي ايجاد جنگ بين  طور بهاوليه،  برداري بوده است. لذا بهره

گونه تالش براي ي تلقي گردد و هرالملل بينتهديدي براي صلح و امنيت  عنوان به تواند مي اوليه برداري اين تحليل، بهره
 ي كمك خواهد نمود.الملل بيننوعي به حفظ صلح و امنيت  اوليه، به برداري تعديل اثرات بهره

 
 موضوع هپيشين .3ـ2

اين مسئله همواره  )61F60(.اوليه مطرح بوده است برداري بهره منازعات منابع طبيعي مشترك، موارددر تمامي  تقريباً
با يا روابط تجاري نوين خود  وريفناعلمي و هاي  بر منابع مالي يا تواناييكه يكي از شركا، با تكيه  وجود دارد

 نموده و اصوالً برداري بهره ،از ديگر شركا، از منبع طبيعي مشترك بيشترهاي بزرگ اقتصادي، زودتر و  قدرت
حقوقي منبع  براي تعديل رفتار كشور اوليه، خواستار استقرار رژيم ديگر شركا شود مي همين عامل است كه سبب

بكر  طور به ،. بسيار نادر است حاالتي كه منبع طبيعي مشتركشوندمنصفانه  طور بهطبيعي مشترك و تقسيم منافع 
 از آن آغاز شود. برداري انجام و سپس بهره ،كشف و طي استقرار رژيم حقوقي، تقسيم منافع ،نخورده و دست

ها  ونه منابع طبيعي مشترك فرامرزي كه منافع ايران در آنگ به لحاظ گستردگي موارد، به ذكر سه نمونه از اين
 گردد. مي دخيل است، بسنده

 
 نفت و گاز درياي خزر هحوز الف)
كيلومتر مربع، داراي منابع  400,000، با وسعت حدود شود مي دريا خوانده زمين كه استثنائاً هكر هترين درياچ بزرگ

و اين به  است ميليارد بشكه 32نفت خام در اين دريا  ةشد ر اثباتغني از نفت و گاز و ماهي خاويار است. ذخاي
ميليارد بشكه  163. ذخاير احتمالي نفت در اين حوزه، حدود است درصد از كل ذخاير نفت خاورميانه 4معني حدود 

(برآورد شده است. 
62F

61( 
 

 .)91ـ108ص ، پيشين(كاشاني،  )1993سنگال ( ـ گينه، )1995انگلستان ( انتين ـ، آرژ)1974اسپانيا ( فرانسه ـ .60
  www.csr.ir .8ص ، 1383مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام،  ،ايران و امنيت انرژي فرهادي، الهام، .61

http://www.csr.ir/
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(اولين چاه نفت حفاري مكانيكي دور از ساحل
63F

حدود سال  )64F63(،يبته بي بي هدر سراسر جهان، در منطق )62
چاه  3000بيش از  باكو ميالدي در 1900. در سال شدحفر  ميالدي، در نزديكي باكو و در كشور آذربايجان 1873

(ها در سطح صنعتي از آن حلقه 2000د كه شنفت در درياي خزر حفر 
65F

ه ك 1941نمودند. تا سال  مي توليد نفت )64
 هدر سال از حوز نفت ميليون تن 5/23 آذربايجان شد، مي هشناخت )66F65(»پايتخت طالي سياه«باكو تحت عنوان 

(د.كر مي درياي خزر استخراج
67F

66(  
كه در مورد  هستند آذربايجان و قزاقستان، كشورهاي ساحلي درياي خزر ،تركمنستان ،روسيه ،كشور ايرانپنج 

 ديرپااي  مناقشه ديگرسه محور منابع مشترك نفت و گاز، منابع ماهيگيري و تحديد حدود مرزهاي آبي، با يك
(دارند.

68F

 از منابع معدني زير بستر درياي خزر يكسانيشك منجر به سهم  بي ،بر سر تحديد حدود دريايي منازعه )67
 ميليارد دالر ارزش دارد. 12000با كمترين تقريب، بيش از  منابع نفتي، اين .شود مي

. كشورهاي ساحلي است بستر درياي خزر قيمت در زير گاز طبيعي نيز از منابع طبيعي ذي ،از طرف ديگر
مقدار انرژي  بندي تقسيمند. در كن مي درياي خزر از ديرهنگام گاز طبيعي را همچون نفت خام، استخراج و استفاده

تريليون  11بين كشورهاي ساحلي خزر، پيشنهاد شده كه سهم گاز طبيعي ايران از منابع زير بستر درياي خزر 
يابي به  مغروق اميركبير و دست با استفاده از شناور اكتشافي نيمه 2011ما ايران در سال مكعب تعيين گردد ا متر
 2400متري درياي خزر و با حفر چاهي به عمق  700هاي عميق، توانست در عمق  نوين حفر چاه در آب وريفنا

(دست يابد سردار جنگلبه ميدان گازي  متر،
69F

فوت مكعب گاز طبيعي تريليون  50تنهايي داراي ذخاير  كه به )68
 ،از آن برداري بهره منبع طبيعي مشترك نيست و هاي حاكميتي ايران واقع است و است. اين ميدان گازي در آب
(نيست. درياي خزرمنوط به تعيين رژيم حقوقي 

70F

تركيه و ارتباط با اروپا،  نزديكي ايران به هواسط اين كشف به )69
 .است رقيب روسيه انرژي در انحصار بي اكنون اين .اروپا ترسيم نموده استانداز جديدي از انرژي گاز را براي  چشم

ولي ايران، تركمنستان و  اند هقسمت شمالي درياي خزر به توافق رسيد هروسيه، قزاقستان و آذربايجان دربار
ل خزر و نظر دارند. ايران خواستار رژيم حقوقي يكپارچه براي ك قسمت جنوبي هنوز اختالف هآذربايجان دربار

 ،كشور آذربايجان سهكشور ساحلي است. اين نظر مورد قبول  پنجمساوي بين  طور بهتقسيم منابع زير بستر آن 
(اساس خط ميانه  هاي خزر بر قزاقستان نيست. اين كشورها خواستار تقسيم آب و تركمنستان

71F

در طول ساحل  )70
 

62. Offshore 
63. BibiـHeybat 
64. Industrial level 

65. Black Gold Capital 
66. K. Yusifzade, “The Development of the Oil and Gas Industry in Azerbaijan” available at: www.azer.com/ 

aiweb/categories/magazine/42_folder/42_articles/42_socarkhoshbakht.html  

67. M. Haghayeghi, “The Coming of Conflict to the Caspian Sea”; <www.mtholyoke.edu/courses/sfjones/ 2425, 

p. 2. 

68. www.shana.ir/181220ـfa.html/p.1 
 .1ص  ـ 30748296/ كد خبر  خبرگزاري جمهوري اسالمي (ايرنا) .69

70. Meadline 

http://www.azer.com/
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از كل  درصد 10چرا كه طول ساحل ايران حدود  است بندي تقسيمدر كشورهاي ساحلي هستند. ايران مخالف اين 
 كمتر است. درصد) 20از يك پنجم كل ( طول سواحل درياي خزر است و اين مقدار آشكارا

ي در درياي خزر، يتركمنستان و ايران در مورد تحديد مرزهاي دريا ،بين آذربايجانهاي  حال مناقشه هر به
فراز يك مخزن نفتي  ، يك جت جنگي ايران بر2004كه در سال  همچنان ؛ي را داردالملل بين هقابليت ايجاد منازع

(آذربايجان در
72F

شك  اين منازعات بالقوه بي .پرواز كرد بودن بين ايران و آذربايجان بود كه مشكوك به مشترك )71
خزر و صبرانه منتظر استقرار رژيم حقوقي  بي ،چرا كه غرب ،آمريكا و اروپا نيست به نفع هيچ كشوري مخصوصاً

  به اروپا است. اتصال منابع نفت و گاز اين حوزه
، مابين ايران و اتحاد جماهير شوروي 1991ست كه تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در ا  حالي اين در

خزر درياي  هاز منابع زير بستر و فالت قار برداري در خصوص استفاده و بهرهاي  نامه يا تفاهم نامه موافقت گونه  هيچ
حقوقي بين شوروي و ايران بر مبناي يك  چارچوبمنعقد نگرديده بود. تا قبل از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، 

(مودت ه)، معاهد1828)، قرارداد تركمنچاي (1813سري قراردادهاي كهن از جمله قرارداد گلستان (
73F

ايران و  )72
) قرار داشت. 1940تجارت و كشتيراني ( ه) و معاهد1935سيساتي بازرگاني و كشتيراني (أت ه)، معاهد1921روسيه (

كه بندر آستارا در ساحل غربي را به بندر گز در ساحل شرقي  بودتمامي اين قراردادها ترسيم خط مستقيمي  هنتيج
نمود. طبق آخرين مذاكرات  مي نمود و در قسمت جنوبي اين خط، ايران حاكميت خود را اعمال مي ايران متصل

 خزر توافق نمودند كه رژيم حقوقي واحدي براي آب و منابع معدني زير هكشورهاي حوز هكلي 1996ال در س ،مشترك
(بندي درياي خزر به مناطق ملي هر كشور موافقت نمودند. با تقسيم و منطقه عالوه به بستر استقرار يابد.

74F

73( 
اين ترين  . شايد مهماست اجرو آن حيوانات مه باشد مي درياي خزر داراي يك منبع طبيعي مشترك ديگر نيز

(برون اوزونحيوانات، ماهي 
75F

(سياه آن به خاويارهاي  است كه تخم )74
76F

دالر  15000مشهور است و قيمت آن به  )75
ي شمالي ها قسمتخاوياري در هاي  بومي (اكوسيستمي) ماهي رسد. به علت مسائل زيست مي آمريكا در هر كيلو

هاي تحت  ي جنوبي (آبها قسمتريزي و استحصال خاويار، به  تخمك كنند ليكن در زمان مي زيست درياي خزر
كنند و اين موضوع باعث شده است كه انواع موانع فيزيكي و طبيعي براي جلوگيري  مي حاكميت ايران) مهاجرت

ايران را  ي غير ايراني درياي خزر نصب گردد كه اعتراضاتها قسمتها در  از ماهي گونه ايناز اين عمل طبيعي 
(نيز به همراه داشته است.

77F

76( 
به سبب سرماي سيبري در  پليكانو  درنامهاجر، هر ساله پرندگان مهاجر زيادي از انواع هاي  عالوه بر ماهي

 گردند. مي كنند و در بهار به زيستگاه خود باز مي پاييز به سواحل گرم جنوبي خزر مهاجرت
 

 
71. www.petroleumiran.com/index.php? View= article: caspianـseaـ region, regional conflicts, p. 4. 

72. Friendship 
73. M. Haghayeghi, “The Coming of Conflict to the Caspian Sea”; <www.mtholyoke. edu/courses/sfjones/ 2425, 

p. 2. 
74. Sturgeon 
75. Caviar 

76. Fishing Prospects, iranـdaily.com (200714ـ01ـ) 

http://www.petroleumiran.com/index.php
http://web.archive.org/web/20080905160627/http:/www.iran-daily.com/1385/2757/html/focus.htm
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 ميدان گازي پارس جنوبي ب)
هاي سرزميني ايران و  بزرگترين ميدان گازي جهان است كه در خليج فارس و در آب ،ميدان گازي پارس جنوبي

ميدان گازي گنبد ، قطر واقع شده است. اين ميدان گازي بين ايران و قطر مشترك بوده و در كشور قطر
(شمالي

78F

در  درصد) 38مربع آن ( كيلومتر 3700كيلومتر مربع است كه  9700نام دارد. مساحت اين ميدان  )77
حجم كل منبع  هاي سرزميني قطر قرار دارد. در آب درصد) 62مربع آن ( كيلومتر 6000هاي سرزميني ايران و  آب
 بشكه ميعانات گازي قابل برداشت است كه سهم ميليارد 19طبيعي قابل برداشت و  مكعب گاز تريليون متر 36

 .است شكه ميعانات گازيب ميليارد 9مكعب گاز طبيعي و  تريليون متر 10ايران به ترتيب 
به برداشت روزانه  ميليارد دالر 400گذاري بيش از  قطر با استفاده از كارشناسان متبحر خارجي و با سرمايه

سال  6ايران با  كه حالي هزار بشكه ميعانات گازي دست يافته است در 500مكعب گاز و  ميليون متر 500حدود 
مكعب برداشت  ميليون متر 200به حدود  ،ميليارد دالر 70ذاري حدود گ ميالدي) و سرمايه 2003خير (از سال أت

مديرعامل وقت شركت ملي نفت ايران، وضعيت برداشت  تأييدبنابر  )79F78(.روزانه در گاز طبيعي دست يافته است
(ايران از اين ميدان گازي مشترك نسبت به شريك قطري چندان مطلوب نيست.

80F

در مورد  اين نظر احتماالً )79
از ميعانات گازي در اي  مالحظه كه ايران هنوز نتوانسته است به برداشت قابل نات گازي بيان شده است چراميعا

موقعيت ايران در اين ميدان  ،پارس جنوبي هگان 28دست يابد. با اجراي كامل فازهاي  ،اين ميدان مشترك
 يابد. ارتقا مي كامالً ،مشترك

دالر آمريكا فرض  20 ،ت آمريكا و ارزش هر بشكه ميعانات گازيسن 5 ،مكعب گاز طبيعي اگر ارزش هر متر
 رسد. مي ميليارد دالر آمريكا 700شود ارزش ميدان گازي پارس جنوبي براي ايران به حدود 

مبني  29/6/1349 ايران و قطر مورخ هتحديد حدود فالت قار هنام موافقت 2 هاز ماد »ب«رغم وجود بند  علي
يك از دو  از طرف هيچ تاكنون هيچ اقدام عملي در اين جهت، ع طبيعي مشترك مرزي،مناب آحادسازي لزومبر 

 قطر صورت نگرفته است. كشور ايران و
 

 ميدان نفتي سلمان ج)
اين  .ميدان نفتي ساسان بود ،آن هرسيد. نام اولي برداري به بهره 1968كشف و در سال  1965در سال اين ميدان 

يا  ابوالبكوش ،عربي) مشترك است. نام طرف اماراتي اين ميدان هات متحدميدان نفتي با ابوظبي (امار
(ابوالبخوش

81F

ميليارد بشكه  1/1ميليارد بشكه نفت قابل استحصال است كه تاكنون  6/1است. اين مخزن داراي  )80
 40ود از آن استحصال شده و حدود نيم ميليارد بشكه نفت از اين ميدان نفتي قابل برداشت است. (با ارزش حد

مجموع تعداد  .است هزار بشكه نفت 60آن  هحلقه و توليد روزان 42ايران هاي  ميليارد دالر) مجموع تعداد چاه

 
77. North Dome Gas Field 

   www.spgc.ir مجتمع گازي پارس جنوبيسايت رسمي  .78
79. www.fardanews.com/fa/news/179863 

80. Abu Al Bukhoosh 

http://www.spgc.ir/
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 )82F81(.است هزار بشكه نفت 40آن  هحلقه و توليد روزان 70امارات هاي  چاه
بشكه از اين  50,000روزانه  تقريباًبشكه و امارات  200,000روزانه  تقريباًپيش از پيروزي انقالب، ايران 

تجهيزات اين ميدان توسط عراق  ،طي جنگ ايران و عراق 1980ند. در سال كرد مي ميدان مشترك برداشت
ربط تا حدودي اين خسارات ترميم و  بمباران شد و توليد نفت از اين ميدان قطع شد. ليكن با همت مسئولين ذي

به تالفي  ، هواپيماهاي جنگي آمريكا، ظاهرا1988ًسال توليد از اين ميدان با مقدار كمتري از سرگرفته شد. در 
سيسات أسكوها و ت همين در خليج فارس، به اين سكوهاي نفتي يورش برده و كلي با ساموئل رابرتزاصابت ناو 

 مستقر در اين ميدان نفتي را منهدم نمودند.
اين  توليد از را بازسازي و نه تنها توانست اين سكوهاي نفتي اقتصادي،هاي  رغم تحريم علي ايران ليكن

اعاده  مجدداً در پيش از پيروزي انقالب را آغاز نمايد بلكه توانست ارجحيت نسبي توليد ميدان مشترك را مجدداً
 نمايد.

به  ،ها بودن آن در مورد مشترك نظر اظهارمتعدد نفت و گاز است ولي  هاي ميدانداراي  ،ايران در خليج فارس
 ،دهلران ،شهر نفت هاي ميدان توان در مرزهاي زميني مي اما كار آساني نيست ،شناسي علت مسائل فني و زمين

در  .) را نام برد(مشترك با تركمنستان گنبدلي) و ميدان گازي عراقيادآوران (مشترك با  ،آزادگان ،پايدار غرب
 ،سلمان ،هنگام ،مبارك ،نصرت ،اسفنديار ،آرش ،فروزان هاي ميدانبه  توان مرزهاي دريايي خليج فارس نيز مي

 )83F82(.كردپارس جنوبي و فرزام اشاره  ،فرزاد
 

 تعيين سهم كشورهاي شريك در منبع طبيعي مشترك .3ـ3
تعيين سهم هر كشور و تعيين  ،منبع طبيعي مشترك همسائل مطرح در هر منازعترين  و پرچالشترين  از بنيادي

تحديد  شورهاي شريك،مرزهاي ك خواه .است مشتركهر كشور از منبع طبيعي  برداري سهم برداشت و بهره
 د يا خير، موضوع تعيين سهم كشورها از حساسيت و اهميت خاصي برخوردار است.حدود شده باش

اهميت و حساسيت  ،منازعات منابع طبيعي مشترك در مورد مخازن نفت خام و گاز طبيعي از كثرت كه  آنجا  از
. ليكن با ادامه پيدا خواهد كردقراردادن اين حاالت، مباحث   ر است لذا با مبنامنازعات برخوردا گونه اينبااليي در 

 هبراي كلي ،مشترك نفت و گاز عشده در مورد مناب مباني و اصول تعيين ،بنيادين هر حالتهاي  رنمودن متغي لحاظ
 سازي و قابل تعميم است. منابع طبيعي فرامرزي قابل شبيه

 
 مخازن نفت و گاز شناسي مختصري از زمين الف)

(كل محتواي هيدروكربن موجود در مخزن يا منبع را ذخيره
84F

(ي درجااگويند. به اين مقدار، محتو )83
85F

 نيز )84
قابل  طبيعي طور بهمنابع گازي،  يدرجا هدرصد ذخير 70منابع نفتي و  يدرجا هدرصد ذخير 35 معموالً گويند. مي

 
81. www.mehrnews.com/fa/NewsDetail.aspx?NewsID=1131476 

 .115ص ، پيشين، جهاني .82
83. Reserve 
84. Inplace 
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(استخراج است.
86F

(اين ضريب را ضريب بازيافت )85
87F

آن ميزان نفت و گازي است كه  ،ضريب بازيافت گويند. مي )86
 .شود مي طبيعي از سنگ مخزن وارد چاه طور به

(در يك مخزن ممكن است اليه
88F

عرب  هسه الي ،در ميدان نفتي سلمان مثالًمتفاوتي وجود داشته باشد. هاي  )87
عرب  هدرصد از الي 20عرب تحتاني،  هيدرصد نفت ميدان سلمان از ال 70وجود دارد.  بوئيبتحتاني، عرب فوقاني و 

از يك جنس (نفت يا گاز) ها  اليه هدر يك منبع ممكن است كلي .شود مي توليد بوئيب هدرصد از الي 10فوقاني و 
 گازي) در كنار هم قرار داشته باشند. هالي نفتي و چند هالي مختلط (چند طور بهها  باشند و ممكن است اليه

 
(از اليهها  سهممباني اصولي براي  ب)

89F

88(  
، لذا دو شدهمتناسب با مقدار هيدروكربني است كه در آن كشور واقع  ،سهم هر كشور هبه لحاظ اينكه ارزش اولي

 از: خارج از آمريكا و كانادا عبارت است درها  مبناي متعارف براي تعيين سهم كشورها از اليه
 ر هر اليه قرار دارد.(درجا) زي طور بهاز نفت يا گاز كه  يكسانيمقادير  )1
 از نفت يا گاز قابل برداشت كه متناسب با هر اليه است.  يكسانيمقادير  )2

(جغرافياي فنيشناسي،  زمين هنيازمند مطالعات گسترد، ها سهم هاغلب مبناها براي محاسب
90F

و مهندسي  )89
(اند هاستفاده شد اندازه يكسان و به تقريباً. هر دو مبنا از نظر آماري، است مخازن هيدروكربوري

91F

 به نظر اما )90
 سهمي براي محاسبات بيشترو مقبوليت  جامعيت ،)1(مبناي  ها ميداني درجاي ااساس محتو رسد مبنا بر مي

 داشته باشد. 
 

(نسبت تبديل نفت به گاز ج)
92F

91( 
مقادير نفت و  بايدها  سهمسازي شوند، براي تعيين  در هر مبناي محاسباتي، اگر نفت و گاز در كنار يكديگر آحاد

مقادير نفت يا گاز به يكديگر تبديل شده و با هم  بايدها  سهمبراي تعيين  .گاز در كنار يكديگر آحادسازي شوند
 .شود مي انجام )93F92(»سازي انرژي معادل«سنتي، اين تبديل بر مبناي تخمين  طور بهجمع شوند. 

 )94F93(.شود مي سازي فوت مكعب گاز معادل 6000معادل  ،يك بشكه نفت ،تقريب طور به معموالًمثال  طور به
 
 

 
 .434، ص 1384چاپ دوم  ، انتشارات علوي،شناسي نفت زمين رضايي، محمدرضا، .85

86. Recovery factor 
87. Tract 
88. Principal basis for tract interests 

89. Geophysical 
90. Weaver, op. cit., p. 79. 
91. Conversion ratios between oil and gas 

92. Energy equivalency 
93. Ibid., p. 81. 
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(از ميدانها  سهمتعيين  د)
95F

94(  
 سهماست. ها  اليه هآن كشور از كلي سهمجمع  هر كشور از يك ميدان كه داراي چندين اليه است برابر با حاصل سهم

 .باشد مي مشخص ةآن كشور از آن الي سهمدر  ضرب ،هر اليه سهمضرب  هر كشور از هر اليه نيز برابر با حاصل
 2و  1 هيك ميدان نفتي (يا گازي) وجود دارد كه از دو الي ،فرضبه دهيم.  مياين مورد را با يك مثال توضيح 

. كشور الف كه شريك در شود مي تأمين 2 هآن از الي درصد 70و  1 هظرفيت ميدان از الي درصد 30تشكيل شده است. 
و  45/0= 15/0 × 3/0، 1 هدارد. لذا سهم كشور الف از الي سهم درصد 35 ،2 هو از الي درصد 15 ،1 هميدان است از الي

برابر خواهد  ،سهم كشور الف از كل ميدان ،و در نهايت باشد مي 245/0=  7/0 × 35/0برابر  2 هسهم كشور الف از الي
 .است، متعلق به كشور الف درصد كل ظرفيت ميدان 29يعني  29/0=  045/0+  245/0بود با 

 
(از اليهها  سهمتعيين  باز )هـ

96F

95(  
 نياز به مقادير معتنابهي اطالعات فني و مطالعات تخصصي دارد كه از اليه،ها  سهمكه اشاره شد تعيين  گونه همان

از منابع طبيعي ها  سهمدر اغلب اوقات، زمان كافي براي انجام اين تحقيقات و گردآوري اين اطالعات نيست. لذا 
و توسعه از ميدان  برداري تا بهره شود مي ات و مطالعات موجود، برآورده شده و نهايياساس اطالع مشترك بر
اطالعات جديد، ممكن است آوري  ميدان و جمع هاستوار باشد. ليكن با توسع وجاهت حقوقي ي ازحداقل مشترك بر

 )97F96(»تعيين باز«ه را از اليها  سهمالزم و واجب شود. بنابر تعريف، هرگونه تعيين مجدد ها  سهمتعيين مجدد 
 فتد.بار اتفاق بي كاز ي بار يا بيش ممكن است يك ها، سهمتعيين  باز ،در يك منبع مشترك)98F97(.گويند مي

محاسبه شده است. ها  سهم هكه تعيين اولي شود مي بر همان مبنايي انجام تعيين، غالباً مبناي محاسباتي باز
جاي  نيز، مبنا همان ظرفيت درها  سهمتعيين  در باز اند همحاسبه شد درجا اوليه بر مبناي ذخايرهاي  سهماگر  مثالً

 مبنا در اين دو مرحله متفاوت نيز باشد. تواند مي منابع خواهد بود. ليكن در موارد نادري
دقيق  طور بهدرخواست و تصويب و اجراي آن  هگران است. لذا نحو بر و بسيار هزينهها  سهمتعيين  عمليات باز

(، پيشنهاد استها  سهمتعيين  . طرفي كه خواستار بازشود مي شرح دادهدها در قراردا
99F

 ها خود را به ديگر طرف )98
پذيرفته شود. يك مهلت مشخص براي  ها بايد توسط تمام طرفها  سهمكلي، هرگونه تغيير در  طور بهكند.  مي ارائه
(تا به توافق داوطلبانه شود مي تعيين ها طرف هكلي

100F

اگر توافق داوطلبانه طي اين مهلت، حاصل دست يابند.  )99
يا دادگاه باشد.  ديوان داوري، يك داور، تواند مي . اين مرجعشود مي تعيين به مرجع ثالث ارجاع نگرديد، موضوع باز

تعيين حاصل شد،  جديد از بازهاي  سهمخواهد بود. پس از اينكه  االجرا الزم ها طرف هنظر اين مرجع ثالث براي كلي
و درآمدها هر دو بر مبناي مقادير ها  . هزينهشود مي تقسيم جديد، بين شركاهاي  سهماز ميدان بر مبناي توليد 

 
94. Determination of unit interests 
95. Redetermination of tract interests 
96. Redetermination 
97. Ibid., p. 84. 

98. Proposal 
99. Voluntary Agreement 
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جديد مورد  سهماساس  قبلي نيز برهاي  مقادير توليد قبلي و هزينه ،. در اغلب اوقاتشود مي تقسيم و اخذ ،جديد
(گيرد. مي بازبيني قرار

101F

100( 
درصد و از  30، 1 هاز الي ؛تشكيل شده است 2و  1 هگازي) از دو الي : فرض كنيد يك منبع نفتي (يا2مثال 

اليه به  ب و ج در اين منبع و اين دو ،. سه كشور الفشود مي درصد كل ظرفيت ميدان، استخراج 70، 2 هالي
 ترتيب زير مشترك هستند:

 
سهم كشورها از كل 

 منبع
 اليه كشور اوليه هنام موافقت سهم از اليه

3 
12 
15 
21 
21 
28 

30 
30 
30 
70 
70 
70 

10 
40 
50 
30 
30 
40 

 الف
 ب
 ج

 الف
 ب
 ج

1 
 
 
2 

 
 ،ج درصد كل منبع و كشور 33=  12+  21 ،بدرصد كل منبع و كشور  24=  21+  3 ،الفدر نتيجه كشور 

 درصد كل منبع سهم دارد. 43=  15+  28
ده است كه از شتعيين، مشخص  بازيند احال با استفاده از اطالعات جديد فني و مطالعات تخصصي و در فر

 . شود مي استخراج درصد كل ظرفيت ميدان، 65، 2 هدرصد و از الي 35، 1 هالي
 تعيين به شرح زير خواهد بود: لذا جدول باز

 
سهم كشورها از كل 

 منبع
 اليه كشور اوليه هنام موافقت سهم از اليه

5/3 
14 

5/17 
5/19 
5/19 

26 

35 
35 
35 
65 
65 
65 

10 
40 
50 
30 
30 
40 

 الف
 ب
 ج

 الف
 ب
 ج

1 
 
 
2 

 
 

100. Ibid., p. 88. 
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 5/33=  14+  5/19 ،ب و سهم كشور 23=  5/3+  5/19از كل منبع  الفتعيين، سهم كشور يند بازافر هدر نتيج
درصد از كل منبع خواهد بود. در نتيجه از سهم كشور  5/43=  26+  5/17  ،جاز كل منبع و سهم كشور  درصد

اگر ظرفيت  مثالً. شود مي اضافه جو نيم درصد به كشور  بم درصد به كشور و ني شود مي يك درصد كاسته الف
 يك ميليون بشكه در روز باشد: ،توليد كل ميدان

 
 كننده مقدار تنظيم

 (بشكه در روز)
 تعيين باز سهم

 (بشكه در روز)
 اوليه سهم

 ( بشكه در روز)
 كشور

10,000 – 
50,000 + 
50,000 + 

230,000 
335,000 
435,000 

240,000 
330,000 
430,000 

 الف
 ب
 ج

 
و ج مجاز  بكشورهاي  معموالًاوليه، از ميدان برداشت شده است،  سهماساس  كه بر يبراي جبران مدت

(كننده خواهند بود، مقادير تنظيم
102F

 برداشت نمايند.  شده، از ميدان مشترك را مازاد بر سهم تعيين )101
 

 منبع مشترك ها ازكشور سهم اوليه بر برداري بهره تأثير. 3ـ4
ظرفيت قابل  در بايد باشد. اين ظرفيت مطمئناً (VT)فرض كنيم ظرفيت كل قابل برداشت منبع طبيعي مشترك 

 از منبع اكتساب كند، از اين مقدار حاصل تواند مي برداشت مخزن منظور شود، چرا كه مقدار واقعي كه هر كشور
به ترتيب زير  A كشور هاولي سهمباشد. لذا  بع فرامرزيمن ييكي از شركا Aكه كشور  شود مي . فرضشود مي

 :شود مي تعيين

 
 واقع است. Aبرابر با حجمي از مخزن است كه در قلمرو كشور  VAكه در آن 

 يا برداشت) به مقدار ليه قبل از استقرار رژيم حقوقي (او برداري اقدام به بهره Aاگر فرض شود كه كشور 
 :شود مي از ميدان مشترك به ترتيب زير تعريف Aفعلي كشور  سهمگاه  ننموده است، آ

 
 باقي مانده است. A= حجمي از مخزن كه قابل برداشت است و در قلمرو كشور  V'Aكه در آن 

V'T اوليه، قابل برداشت باقي مانده است. برداري بهره = حجم كل مخزن كه پس از 
EA حجمي از مخزن كه كشور =A اوليه نموده است. برداري بهره جانبه كي طور به 

 :از طرفي از قانون مخازن داريم
 

101. Adjustment quantity 
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 لذا خواهيم داشت:

 

 
كاهد و كشورهايي كه به  مي كشورها هاولي سهماز  ،اوليه برداري اين رابطه به معني اين است كه بهره

 گونه  هيچ ،كاهش داده و در نهايتنمايند سهم اوليه خود را  مي اوليه از منابع طبيعي مشترك مبادرت برداري بهره
 سازند. نمي از منابع مشترك را عايد خود برداري منفعت مادي به سبب شروع زودهنگام بهره

از منبع طبيعي مشترك استفاده  توان براي مراقبت و كنترل برداشت كشورها مي از اين رابطه ،آن بر عالوه
بين اين  ايسه نمود و چنانچه انحراف فاحشياصل از اين رابطه مقها را با مقادير ح نمود و مقدار برداشت واقعي آن

 طور بهرا  ها سهمبازتعيين  همرحل ،آن مرتبط با شناسي فني الحاق مطالعات زمين با ،مقادير وجود داشته باشد
 حقوقي خواستار شد. 

 ،از منابع نفت و گاز منابع طبيعي فرامرزي اعم هبراي كلي ،آمده دست هب هقابل ذكر اين است كه رابط هنكت
 قابل استفاده خواهد بود.  ،زميني فرامرزي و جانداران مهاجر زير آبهاي  منابع آب و سفره

 
 واقعي وضعيتبررسي يك  .3ـ5
ميليارد بشكه  19000مكعب گاز طبيعي و  ميليارد متر 36000ميدان گازي پارس جنوبي با ظرفيت قابل برداشت  

 طر مشترك است.ميعانات گازي بين ايران و ق
زير  صورت به ،حجمي از مخزن كه در قلمرو هر كشور واقع است هاز طريق محاسب ،دو كشور هاولي سهم
 :شود مي محاسبه

 

 ها اليه كشور اوليه سهم

28 
72 

 ايران
 قطر

 گاز

47 
53 

 ايران
 ميعانات گازي قطر

 
 500از نموده و اكنون با ظرفيت ) برداشت را آغ1997(از سال  سال 15قطر حدود  ،در خصوص گاز طبيعي

  )103F102(،اند ههايي كه پيمانكاران طرف قطري اعالم نمود كند. با توجه به ظرفيت مي مكعب روزانه برداشت ميليون متر
102. Qatar Gas, Ras Gas, Qatar Petroleum and Internet 



  112 1391 زمستانـ  پاييز/ چهل و هفت هالمللي/ شمار حقوقي بين همجل 

. ايران شود ميمكعب برآورد  ميليارد متر 1211 تقريباً، 2011برداشت قطر از ميدان پارس جنوبي تا پايان سال 
ميليون  200برداشت نموده است و اكنون با ظرفيت  از ميدان پارس جنوبي )2003(از سال  سال 9حدود 

 )104F103(،سوي پيمانكاران پارس جنوبي شده از هاي اعالم كند. با توجه به ظرفيت مي مكعب روزانه برداشت متر
 .شود ميبرآورد  ميليارد متر مكعب گاز، 623 تقريباً ،2011ايران از ميدان پارس جنوبي تا پايان سال  برداشت

ميليارد متر مكعب كاهش يافته است و از  34166لذا ظرفيت قابل برداشت گاز ميدان پارس جنوبي به حدود 
 آمده از قسمت قبل خواهيم داشت: دست هب ةرابط

 (گنبد شمالي) جديد گاز براي قطر از ميدان پارس جنوبي = سهم 72 -     =  درصد 68 .4

 گاز براي ايران از ميدان پارس جنوبي جديد م= سه 28 -     =    درصد 26 .2
قطر در ميدان گازي پارس  سهم ،زودتر از ايران برداري سال بهره 6كه به سبب حدود  شود ميلذا مشاهده 

 2ايران فقط  سهم كه حالي در درصدي) 4درصد كاهش يافته است (كاهش  68درصد به حدود  72از  ،جنوبي
سهم  صرفاًمنافعي عايدش نشده است و  گونه  هيچ ،اوليه برداري به سبب بهرهدرصد كاهش يافته است. لذا قطر 

 مصرف نموده است.  تر از ايران خودش را سريع
كاهش  متعاقباًو  ،بسيار سريع اين ميدان هعدم توجه طرف قطري به مسائل فني و توسع ،از طرف ديگر

مخزن گنبد شمالي را به مرز  ،استخراجفشار ، 2005فشار طبيعي استخراج مخزن گنبد شمالي، در سال 
(كونوكو فيليپس شده توسط شركت حفرهاي  يكي از چاه خبر رسيد كه جاييتا رساند، اي  كننده نگران

105F

در  )104
اين مورد سبب شد كه  )106F105(.به منبع گازي نرسيده استاي  منتظره به طرز غير ،گنبد شمالي در قطر همنطق

(يك تنفس ،2005در سال  ،دولت قطر
107F

 هميدان گنبد شمالي اعالم نمايد و اجراي پروژ هساله براي توسع 5 )106
شايد بتواند اين كاهش شديد فشار  ،وسيله متوقف نمايد تا بدين 2010سال  گازي در اين ميدان را تا جديد

(را جبران نمايد. استخراج
108F

107( 
قطر معتقدند كه ظرفيت  ز درهاي گا و ظرفيت توليد فعلي چاه شده تنفس اعالم هنظران بر پاي برخي از صاحب

مكعب است و ادعاي قطر در مورد  ميليارد متر 14000 ،واقعي گاز قابل برداشت در ميدان گنبد شمالي در قطر
 به . لذا شايسته است ايران با تمسكدانند ميادعايي كاذب ، ميليارد مترمكعبي براي اين مخزن را 25000ظرفيت 

سازي براي  و درخواست آحاد 29/6/1349 ايران و قطر مورخ هحدود فالت قار تحديد هنام موافقت 2 هماد »ب«بند 
و با استقرار  بررسي و تعيين تكليف نمايد ،شفاف طور به اين مقادير را ،دو ميدان گازي پارس جنوبي و گنبد شمالي

ين ميدان تعيين و ايران و قطر را از ا سهم ،نظام حقوقي يكپارچه براي ميدان گازي پارس جنوبي و گنبد شمالي
 كار هي خود را بالملل بينتمام اهتمام ملي و  بايد ،ايران هرچند كه. كندش اعمال سهمقطر را در  هاولي برداري بهره

 
103. NIOC, Pars Oil & Gas Company, Shana and Media 
104. Conoco Phillips 
105. D. Cohen, “Questions About the World's Biggest Natural Gas Field” (2006) The Oil Drum, June 9  

www.theoildrum.com/story/2006/6/8/155013/7696 
106. Moratorium 

 تمديد شد. 2012اين تنفس تا سال ، 2007در سال  .107

  1211   
34166 

 623 
34166 

http://www.theoildrum.com/story/2006/6/8/155013/7696
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همپاي  ،گاز خود را و ظرفيت توليد تمام كرده 2016 حداكثر تا سال پارس جنوبي را هگان 28گيرد تا فازهاي 
 . عب در روز برساندميليون مترمك 850به ،شريك قطري خود

 
 نتيجه

در  ي دادگستريالملل بينديوان الخصوص دكترين و  و علي الملل بيننظرات منابع حقوق  ،تحليلي ةدر اين مقال
استقرار نظام حقوقي منابع طبيعي نفت و  ههمچنين نحو و از منابع طبيعي فرامرزي يبردار بهرهمورد نظام حقوقي 

فرامرزي نيز استفاده شود. در اين  د براي ديگر منابع طبيعيتوان مياندكي تغيير  اصول اين روش با .شدگاز بررسي 
كشورها از منبع  سهمي اوليه در بردار بهره تأثيرگذاري تأييد الملل، ها مشخص شد كه نظر فعلي حقوق بين بررسي

ود. لذا به جهت اين ها كاسته ش نهايي آن سهماز  بايدكشورها از منبع طبيعي مشترك،  سهماست يعني  مشترك
 طور بهدست آمد كه  هاي ب رابطه ،مابين روابط في هد و با توسعشيك الگوي محاسباتي انتخاب  ،گذاري تأثير

 اصالح نمايد. ،ي ماقبل استقرار رژيم حقوقي منبعبردار بهرهكشورها را به سبب  سهم ،محاسباتي
از ها  تخلف كشوركننده  د در تعيين مقادير تنظيمنتوا مي ،الذكر فوقعالوه بر كاركرد  ،آمده دست هب ةرابط

عدالت  ،ها سهمتعيين  باز هو در مرحل بگذارد تأثير نيزشده (بعد از استقرار رژيم حقوقي منبع)  تعيينهاي  سهم
ميدان گازي پارس  ،يك حالت كاري عنوان به ،در پايان .) محقق نمايدde facto( عملي صورت بهرا  كاركردي

محاسبه و مقايسه و تحليل  حاضر، حال اوليه و در هكشورها در دو مرحلهاي  سهمبررسي قرار گرفت و  جنوبي مورد
 د.ش

منابع طبيعي  هي و توسعبردار بهرهكشورها را در  رفتار دتوان مي كشورها سهمي اوليه در بردار بهره تأثير
خود از منبع  هاولي سهم هفقط به انداز ،كه هر كشوري شوند مي و كشورها متوجه اين نكته متعادل سازدمشترك 

متضمن منافع بيشتر  ،تحت هيچ شرايطي ،از منبع مشتركتر  زودتر و سريعي بردار بهرهو  برد ميمشترك سهم 
 .افزايش نخواهد يافت ،حيازت هبراي آن كشور نخواهد بود و سهم هر كشور از منبع مشترك، با تمسك به قاعد

 سهمچنانچه از  ،كند ي ميبردار بهرهاز منبع طبيعي مشترك  ،تر از ديگران عهمچنين كشوري كه زودتر و سري
باعث تخريب منبع  ،خواسته يا ناخواسته ،اش به هر علت فني و عملياتي ي اوليهبردار بهرهخود تعدي ورزد يا  هاولي

ضرر  بايدللي دارد و الم مسئوليت بين ،در قبال ديگر كشورهاي شريك در منبع ،يا افت فشار طبيعي استخراج شود
 ،از منبع طبيعي مشترك اوليه برداري ، بهره. لذا از اين منظركندرا جبران و زيان وارده به ديگر كشورهاي شريك 

ي براي الملل بينباعث ايجاد مسئوليت  تواند مي بالقوه طور بهزا نيست بلكه  تعو منفآور  نه تنها سودها  براي كشور
قبل از هاي  اكتشاف و هزينههاي  ، هزينهمطالعات اوليههاي  هزينه تواند ميآن،  بر و عالوه، اين كشورها شده

  اين كشورها واگذارد. هاستخراج را نيز به عهد
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