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  فقه و حقوق معاصرتخصصی  ـ یعلم فصلنامه

  1399سیزدهم، پاییز ششم، شماره  سال

  20تا  5صفحات  

 در واقع مشترك گاز و نفت چگونگی بهره برداري از منابع

  1از دیدگاه حقوق بین المللالمللی  بین مرز

  2احمد سزاوار

  :چکیده

 هر دولت حاکمیت حدفاصل مرز کند می مشخص کشور آن مرزهاي را کشور هر جغرافیایی حدود

 المللی روابط بین در مرزها کردن مشخص. است ملی حاکمیت از خارج فضاهاي و همجوار دولت با

 این طبیعت اگرچه است. مرزي اختالفات المللی بین مهم اختالفات از یکی. است اهمیت کمال حائز

 حقوقی رژیم تأیین براي ولی گیرد می نادیده را کشورها سیاسی که مرزهاي است اي گونه به منابع

 طبیعی منابع با ربط ذي کشورهاي مرزهاي با نوعی به منابع این از برداري و بهره اکتشاف بر حاکم

 است مرزي عنصر خاطر به بحث مورد موضوع بودن المللی بین اساس، در. است در ارتباط موردنظر

روند،  می کشور به کشوري از و کرده عبور ها آن از یا گیرند می قرار آن تالقی نقطه در که منابع

 هر یک و یافته استقرار ها آن مرزهاي در منبع که است دولتی چند یا دو تکلیف توجه مورد مسئله

         .برداري کنند بهره گاز یا نفت مشترك منبع از خود قسمت از حفاري عملیات با توانند می

  .منابع نفت و گاز، مرز بین المللی، منابع مشترك، حقوق بین الملل کلیدي: واژگان
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  مقدمه

 بیستم قرن واوایل نوزدهم قرن اواخر به گاز و نفت میادین از مشترك برداري بهره تاریخی سابقه

 فالت به مربوط مسائل زمره در نیز میالدي 1960 و 1950 در دهه گردد. برمی آمریکا ایاالت متحده

 مرزهاي طول در سنگ ذغال و گاز و معادن نفت به معطوف که شد پرداخته موضوع این به قاره

 مرزهاي ترسیم هلند درخصوص و بلژیک بین معاهده به توان می مثال عنوان به که بود کشورها

 دو بین 1950اکتبر  23 در که کرد اشاره کشور دو بین سنگ زغال معادن به مربوط کاري معدن

 و 1958 سال در وبحرین سعودي عربستان موافقتنامه به توان می همچنین. گردید منعقد کشور

 در هلند و آلمان مرزي خط شرق در واقع سنگ زغال معادن درخصوص آلمان و هلند معاهده بین

 و نمود اشاره 1952 معاهده اجراي و اصالح درخصوص کشور دو بین 1960معاهده  و 11952 سال

 بین معدنی مواد کلیه استخراج به تشویق جهت کشور دو بین Ems Estuary به موسوم معاهده

بین دو کشور جهت تشویق به استخراج کلیه مواد  1960 آوریل هشتم در که نمود اشاره کشور دو

منعقد شد. نمونه دیگر در اروپا موافقت نامه  Ems Estuaryمعدنی جامد و مایع و گاز در منطقه 

 ژانویه 23 در که است کشور دو میان گاز و نفت مشترك منابع درخصوص اتریش و چکسلواکی

  )p١ ,١٩٩٩ ,Miyoshiشد. ( منعقد 1960

 دریاي قاره فالت رأي در مشترك توسعه مفهوم ها، دولت میان مذکور عملی رویه بر عالوه

 رژیم«عنوان  آن را تحت که شد شناسایی دادگستري المللی بین دیوان توسط 1969سال  در شمال

 »آن از بخش هایی یا اختالف مورد مناطق در منابع مشترك استخراج و استفاده مشترك صالحیت

 توسعه 1974 نامه موافقت در را دیوان رأي این هاي آموزه عملی تجلی توان می اما. نمود اعالم

 فالت حدود تحدید جهت مذاکرات خود در کشور دو این. یافت جنوبی کره و ژاپن میان مشترك
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 سال پنج.  مشترك نمودند توسعه معاهده انعقاد به مبادرت بنابراین و شدند مواجه شکست با قاره

 ناموافق مالزي تالش متعاقب که شد منعقد تایلند خلیج در مشترك توسعه منطقه تفاهم یادداشت بعد

 غرب - شرق مرکز به موسوم مرکز یک اقدامات این متعاقب. بود دریایی حدود تحدید جهت تایلند و

 1989 سال تا و بود حقوقدانان و فنی کارشناسان که مرکب گروهی کار که شد تشکیل در هاوایی

 جهان مناطق از بسیاري در گفت توان می امروزه. کرد برگزار جهان مناطق مختلف در نشست پنج

 رویه شمالی، آمریکاي و التین آمریکاي اروپا، آفریقا، قاره آسیا، خاورمیانه، شرقی جنوب جمله از

 و سازي یکی مدل هاي در گاز و نفت مشترك از میادین برداري بهره جهت در مشخصی هاي

 در موقت حل راه عنوان به ها، اقدام دولت این دالیل از یکی. است گرفته شکل مشترك توسعه

 از مندي بهره تعجیل در از ناشی اقتصادي منافع متقابل، ادعاهاي یا مرزي اختالفات وجود هنگام

 بر ناظر حقوقی و فنی مفاهیم صاحبنظران، نظر اختالف هاي عرصه از یکی. باشد می منابع این

 مطلب این درادامه.است خاص طور به وگاز نفت مشترك منابع و عام طور به مشترك منابع طبیعی

  .گیرد می قرار موردکنکاش حوزه دراین مورد استفاده تعاریف مهمترین

  در مرز خشکی واقع مشترك گاز و نفت منابع -1

گذشته  طوالنی سالیان طی ولی نیافته پایان گرچه خشکی قلمرو در کشورها مرزي اختالفات

 زیرزمینیسیال  طبیعی منابع به توجه بدون مرزي هاي موافقت نامه از بسیاري است یافته کاهش

 ترین عمده به عنوان گاز و نفت کشف از چون است روشن تقریباً نیز امر این علت و اند شده منعقد

 منابع این به بیستم اول قرن تا نیز و گذرد می سال 160 از کمتر آب از بعد زیرزمینی سیار منابع

 در مرزها حدود تحدید گاز نفت و منابع بودن ناشناخته لحاظ به حال هر در. شد نمی زیادي توجه

 بهره و اکتشافی هاي فعالیت لذا هنگام و است گرفته انجام شده گفته عامل به توجه بدون خشکی
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 قلمرو از را کشور آن جغرافیایی که حدود مرزي خط باید کشور هر گاز و نفت منابع از برداري

 کشور قلمرو به و نماید رعایت کرده، ملی تعیین حاکمیت از خارج فضاهاي یا دیگر کشور حاکمیت

  )47-48، ص1389(کاشانی، .ننماید تجاوز دیگر

قلمرو  در مرزي حدود تحدید هاي موافقت نامه در که است این باال مطالب بیان از غرض

 استقالل در کسب و قیومیت خاتمه از پس میالدي 60 و 50 هاي دهه در که ها آن حتی خشکی

 استعمار از رسته کشورهاي تحدید«است.  نشده بینی پیش نیز شدن ترسیم هندسی شکل به آفریقا

 از که پیشین داخلی دولت اداري قدیم حدود مبناي بر مرزها تثبیت و تعیین ثنت اساس بر آفریقا در

 تالقی محل در چنانچه که». گرفت انجام آمده بدست مرکزي و التین آمریکاي در 19 قرن عملکرد

 قابل نفتی منابع آن در که برخوردار شود واحدي شناختی زمین ساختار به زیرزمین در کشورها مرز

 مواجه تکالیفی چه با همسایه دولت هاي باشد پذیر امکان مرزي خط سوي دو هر از برداري بهره

  )766، ص1384(کک دین، .بود خواهند

  در مرز دریایی و منابع نفت واقع مشترك گاز و نفت منابع -2

فواصل  در ماهیگیري و نقل و حمل تا امنیتی امور به عموماً دریاها به ها دولت سنتی توجه

 و دوران این ) درp١٨٧ ,١٩٨٩,Gunther (.شد می محدود و خالصه خود ساحل به نزدیک

 نداشت همراه به را زیادي هاي پیچیدگی آن بر حاکم حقوق و محدودهاي دریایی تعیین آن از بیش

 به بردن پی اما فشردند می پاي دریاها آزادي اصل اطالق به دریایی کشورهاي قدرتمند عمدتاً و

 بهره تکنولوژي در پیشرفت و دریاها زیربستر و بستر و دریاها آب در غیرجاندار و مختلف جاندار منابع

اعمال  افزایش باعث منابع، آن از استفاده به کشورها افزایش به رو نیازهاي و دریایی منابع برداري از
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را تجدید  دریایی مرزي اختالفات نتیجه در و گردید آبی هاي پهنه بر ساحلی کشورهاي حاکمیت

  .نمود

مجاور  کشورهاي بین و عام طور به دریایی مناطق حدود تحدید هم هنوز دریاها، خصوص در

 از مورد 160 فقط 2006 سال تا«است.  مواجه هایی پیچیدگی و معضالت با خاص طور به مقابل و

 p٥٦٤ ,٢٠٠٦ ,Peter». (است گرفته قرار توافق مورد رسماً کشورها بین دریایی مرز مورد 400

  )55، ص1391به نقل از پرویز کاظمی، 

داشته  وجود مقابل یا مجار کشور دو مرزهاي تقاطع زیر در گاز و نفت منبع است ممکن گاه

 مرزي دریایی، خط به نسبت خود طرف از حفاري با بتوانند دولت دو از یک هر که نحوي به که باشد

 دریایی حدود مرز تحدید هاي نامه موافقت هاي وضعیت چنین در. کند برداري بهره نفتی مخزن از

 یک یافت شدن صورت در که است آیینی و ضوابط رئوس متضمن اغلب مربوط کشورهاي بین

 یافت درصورت که است مهم بحث این در. گیرند قرار تبعیت مورد باید گاز یا نفت مشترك مخزن

 همکاري به ملزم مشترك را مخازن داراي هاي دولت گاز، – نفت فرامرزي یا مشترك مخزن شدن

 (.کرد مشترك قبیل منابع این از حاصل منافع تقسیم و برداري بهره هاي راه موثرترین یافتن و

Rainer, ١٩٧٩, p55ص ،1391 کاظمی، پرویز به نقل از ٢٣٣(  

کشورهاي  براي سرمشقی و شد تنظیم شده، گفته ترتیب به که تحدید نامه موافقت اولین

 حدود فالت تحدید خصوص در 1965 سال تا انگلستان و نروژ بین گردیده مشابه موارد در دیگر

 مخزن شدن یافت نمونه » قید یا شرط« به که نامه موافقت این 4 ماده شد منعقد شمال دریاي قاره

 خط زیر در نفتی واحد مخزن یک اگر دارد می مقرر و است شده معروف کشور دو مرز در مشترك

 دولت دو باشد، قابل استخراج کننده تقسیم خط سوي دو هر از که شود یافت کشور دو مرز مقسم
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 و تسهیم نحوه و مخزن موثر از برداري بهره خصوص در اي نامه موافقت به تا کرد خواهند تالش

  . یابند دست آن آیدات تقسیم

  تاثیر منابع نفت مشترك در تحدید حدود مرزي -3

 منابع نفت منطقه، در اگر کنند می مرزها حدود تحدید به اقدام ها دولت که مواقعی در عموماً

 شناخت بشري در دانش تأخیر علت به ولی باشد داشته وجود موردنظر منابع یا و باشد نداشته وجود

 تأثیري نفت نشود منابع آن به اعتنایی برداري، بهره تکنولوژیک امکانات بودن ناکافی یا و منابع آن

 هنگام در برداري بهره و امکانات دارند وجود آگاهایی چنین که مواقعی در اما. ندارند حدود تحدید در

 حدود تحدید در گاز و نفت منابع دست آید به زودي به رود احتمال یا باشد دسترس در حدود تحدید

 وجود زمینه این در آموزنده نمونه دو منفی است گاه و مثبت مواردي در تأثیر این البته. هستند مؤثر

، 1389(کاشانی،  .است چین و ژاپن به راجع و دیگري آمریکا و مکزیک روابط به مربوط یکی که دارد

 خلیج در خود دریایی مایل  200 مرز مورد در میالدي 1976 سال در آمریکا و مکزیک )55ص

 و کردند تنظیم اي طرف معاهده دو 1978 سال در کردند مبادله دیپلماتیک یادداشت مکزیک

 مواجه مانع با آمریکا سناي معاهده در تصویب اما کرد تصویب را معاهده مکزیک سناي آن براساس

 در و داد تشکیل معاهده بررسی اي براي جلسه آمریکا سناي خارجی روابط کمیته بعد سال دو. شد

 که کرد ادعا وي. است آمریکا منافع با معاهده مغایر کرد اعالم معروف شناس زمین یک جلسه آن

 جزایر برخی سواحل نه شود گیري اندازه فالت مکزیک سواحل از باید مکزیک مایل 200 محدوده

 دیگر و نفت مخازن داراي بالقوه که زیادي صورت مناطق این غیر در مکزیک، خلیج در موجود

 مرجع ریاست به گروهی شد مقرر 1981 سال در. خواهد گرفت تعلق مکزیک به باشد می معادن

 منابع تخمین نفت، سنجی احتمال تخصصی هاي گروه از امریکا مرکب دولت شناسی زمین تحقیق
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 را مراتب موضوع بررسی از پس و تشکیل عمیق هاي آب حفاري و تکنولوژي معدنی منابع نفتی،

 تأیید را معدنی منابع سایر و نفت وجود و کرد ارائه را خود گزارش مسئول گروه. گزارش دهند سنا به

 در که این جالب نکته. کرد خودداري معاهده تصویب از ها مدت تا آمریکا سناي در نتیجه. کرد

 شد منتشر 2001 سال در که آمریکا انرژي هاي چالش مورد در آمریکا رتبه عالی گزارش هیئت

حساب  آن روي آمریکا انرژي کسري جبران براي توان می که مناطقی از یکی که است تصریح شده

 با توجه به مقررات«است.  تأمل قابل بسیار گزارش در عبارت این به توجه است مکزیک کرد. خلیج

 در را کسري نفت از اي مالحظه قابل بخش تواند می مکزیک خلیج در موجود نفتی منابع فعلی

 9 در دهد می نشان ها بررسی ) آخرین37، ص1382(ترجمه گروه مترجمان،  »نماید. جبران آینده

 االجرا الزم 2001 ژانویه 17 در و تصویب آمریکا مجلسین در الذکر فوق معاهده 2000 سال ژوئن

 درباره نامه موافقت این 5 و 4 مواد. است شده ثبت متحد ملل کل دبیر نزد 2001آوریل  21در  و

 الزم تاریخ از سال 10 مدت به دو کشور فاصله دارد مرزي ي محدوده در نفت شدن منبع یافت

 تعیین کشور دو بین برداري بهره و در اکتشاف همکاري براي را تکالیفی نامه موافقت شدن االجرا

  .است کرده

 در مورد نتوانند کشور دو شده باعث ژاپن و چین بین اختالفی منطقه در موجود نفتی منابع

 علیه زیر دریایی و نظامی نیروي بکارگیري مرز تا گاه و برسند توافق به آبی مناطق حدود تحدید

  )٥-p٣ ,٢٠٠٦ ,Selig s (.بروند پیش یکدیگر

نامه  موافقت آن طبق که 1965 سال در انگلستان و نروژ حدود تحدید هاي نامه موافقت

 شد کشور منعقد دو مرزي تقاطع در مشترك گاز و نفت میادین از اشتراکی برداري بهره متعدد هاي

 در توباگو و و تریندات ونزوئال حدود تحدید نامه موافقت و باشد می 2005 سال در آن اخیر نمونه و
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 در کشور دو بین مشترك مرزي هیدروکربنی منابع از اشتراکی برداري بهره نامه موافقت و 1990

  .هستند مرزي حدود تحدید مشترك در هیدروکربنی و نفت منابع تأثیر مثبت هاي نمونه 2003 سال

 نیز قابل حدود تحدید هاي نامه موافقت انعقاد تأخیرافتادن به در شده گفته منابع منفی تأثیر

 در جنوبی کره و ترکیه، چین ژاپن، یونان، و چین روابط در وضعیت این بارز نمونه است توجه

  . شود می دیده آن حد کاملترین

 قبلی متفاوت موارد با کلی طور به که حدود تحدید در فرامرزي منابع تأثیر موارد از دیگر یکی

 که این با. می شود ارجاع قضایی یا داوري مراجع به مرزي اختالفات که است وقتی به مربوط است

 مرزي حدود به تحدید اقدام رأساً طرفین، صریح درخواست بدون قضایی و داوري مرجع هیچ تاکنون

 طرفین تا نماید اعالم می و تأیین مهم این انجام براي را معیارهایی ولی. است نکرده کشور دو

 تحدید نامه موافقت به موجب مذکور مرجع رأي در شده تعیین معیارهاي لحاظ با را خود اختالف

  .دهند فیصله حدود

 که معنا این به مختصري هستیم تحول شاهد هستند، اختالفات حل مراجع که معیارهایی در

 طبیعی منابع که می شود اعال صراحتاً فرانسه و انگلستان اختالف و داوري راي و قبلی آراي در

 نقش طبیعی منابع که می شود اعالم صراحتاً فرانسه و انگلستان اختالف و احوال و اوضاع در نقش

 گاز و نفت منابع تونس و قضیه لیبی در ولی ندارند حدود تحدید در موثر خاص احوال و اوضاع در

  .می شوند گرفته نظر در حدود تحدید در موثر احوال و اوضاع عنوان به

عنوان  به مشترك هیدروکربنی و نفت منابع به دادگستري المللی بین دیوان قضیه این در

 هایی حفر چاه نفت، منابع از مرادش که نکرد مشخص ولی دارد توجه حدود تحدید در موثر اوضاع
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 عنوان به تحدید حدود در طبیعی منابع تأثیر نیز اریتره و یمن داوي در. نفت مخزن یا باشد می شده

  )57، ص1391(پرویز کاظمی، .است گرفته قرار توجه مورد موثر شرایط

به  که کرد اعالم نیجریه و کامرون دریاي اختالف قضیه در دادگستري المللی بین دیوان

 گرفته شود نظر در حدود تحدید در باید که عاملی عنوان به حاضر قضیه در نفتی عملیات بودن موثر

  .ندارد اعتقاد

  تاثیر تحدید حدود مرزي در منابع مشترك نفتی -4

تکلیف  تعیین نباشد میان در مرزي اختالف و باشند شده حدود تحدید مرزها که مواردي در

  .بود خواهیم مواجه وضعیت دو با موارد قبیل این در. است تر آسان مشترك نفت منابع

و  شناختی زمین واحد ساختار شدن یافت شرط به حدود تحدید هاي نامه موافقت در: اول

 موافقت نامه انعقاد با کنند تالش باید دولت دو صورت این در که باشد شده اشاره مشترك منبع

 بهره چنین حالتی در. گیرند بکار منابع این از برداري بهره در را کارآمد و موثر هاي روش بهترین

 قراردادي نامه تخلف موافقت در مقرر ضوابط رعایت عدم یا مشترك مخزن از جانبه یک برداري

  .شود می محسوب

این  در. باشد نشده بینی پیش شده گفته شرط دریایی مرز حدود تحدید نامه موافقت در: دوم

  .دارد وجود مشترك منبع با ارتباط در نفع ذي دولت دو روابط مورد در مختلفی نظریات صورت

بهره  مورد در گیري شکل حال در یا موجود المللی بین ضابطه حقوق، علماي از اي عده: اوالً

 (.گرفته باشد انجام مرزي حدود تحدید که دهند می اختصاص مواردي در را منابع این از برداري

Rainer,١٩٧٩,p٢١٧(  
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 یک«گرفته انجام حدود تحدید که مواردي در مشترك منبع از رایج برداري بهره مدل: ثانیاً

 در قلمروي مخزن در واقع ذخایر میزان براساس آیدات اختصاص و است »سازي آحاد«یا  »ساز کاسه

 تحدید که در مواردي اما. است اشکال بی هم آن خالف بر توافق البته. شد خواهد محاسبه طرف هر

 که. شود می انجام گوناگونتوافقی  هاي روش با منبع از برداري بهره باشد، نگرفته صورت حدود

 خواهد بالمنافصفه معموالً. نباشد در میان توافق چنانچه آیدات، شود اختصاص می داده توضیح ذیالً

  )58، ص1389(کاشانی، .بود

هاي  نامه موافقت اند نشده حدود تحدید مرزها که مواردي در گفت توان می کلی طور به

 تحدید حدود هاي نامه موافقت براي موقت جایگزینی عنوان به مشترك برداري بهره مناطق تعیین

. هستند تنوع بیشتري داراي ها توافقنامه نوع این. است گرفته قرار پیروي مورد و شده توصیه مرزي

 در شریک هاي از دولت یک هر حصه که این لحاظ به اند شده حدود تحدید مرزها که مواردي در

 المللی بین سازي آحاد موافقتنامه هاي نمونه از است اختصاص و شناسایی قابل زیادي حد تا منبع

  .است شده استفاده دارند کمتري تنوع که

 طبیعی موجود منابع از برداري بهره براي گزینه کارآمدترین است، نشده تحدید که مناطقی در

 زمینه توان مشترکی می منطقه چنین. است مشترك توسعه منطقه عنوان به اختالفی منطقه تأمین

 بویژه طرفین و پذیرش آن اجراي عمل، مقام در که هرچند باشد ریزي برنامه براي تر دقیق تعامالت

 هاي نمونه مهمترین. دشوار است بسیار باشند سطح یک در فنی و علمی توان نظر از طرفین اگر

 تحدید ها آن وقوع محل که در فرامرزي مشترك منابع براي مشترك برداري بهره هاي توافقنامه

  .کرد بیان زیر صورت به توان می را نگرفته صورت مرزي حدود
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 هاي دولت دست در مقررات وضع و امتیاز اعطاي متضمن هاي نامه موافقت: اول دسته

 هر و شده تقسیم فرعی نواحی به مشترك برداري بهره منطقه روش این در: نامه طرف موافقت

امتیاز  صاحب با فرعی ناحیه از استخراج و اکتشاف براي امتیاز صاحب یک از بیش یا یک دولت به

 و .دارد را خود خاص شرایط که دهد می اختیار مشترك عملیات توافقنامه یک طبق دیگر دولت

  .گیرد می قرار تکلیف تأیین و بحث مورد مفصل صورت به... و مالیات، مالکیت، نظیر، مواردي

تعیین  کشور دو از مشترك مقام یک که است فراملی مقام خالق هاي نامه موافقت: دوم دسته

 بهره برداري به فراملی مقام این و شود می سپرده وي به منابع از برداري بهره حقوق همه و شده

 داراي مقام انتخاب این. کند می تقسیم نسبت به را منافع و کرده رسیدگی آنجا امور کلیه و پرداخته

  )3و2، ص1387(نوري، .است خاصی و دقیق روند

  ضرورت حفاظت وحدت نسبت به مخزن مشترك -5

مرزهاي  از انسان دخالت بدون و طبیعی حالت در که هستند منابعی مشترك طبیعی منابع

 حال اصطالحاتی عین در. شوند دیگري کشور قلمرو وارد و کنند می عبور کشور یک دریایی یا زمینی

 این روند بکار می مفهوم این تبیین براي المللی بین طبیعی منابع و فرامرزي طبیعی منابع چون

 اگرچه. شوند می کشورها نیز اختالف مورد مناطق در واقع طبیعی منابع شامل خود کلیت در واژگان

 شناخته رسمیت به را فالت قاره در واقع طبیعی منابع بر ها دولت مالکیت حق المللی بین حقوق

 وجود اي توجه قابل حقوقی دولت خالء چند یا و دو بین مشترك طبیعی منابع خصوص در اما. است

 قاعده یک وجود از حاکی حقوقی و دکترین المللی بین مراجع و ها دولت رویه این وجود با. دارد

 .است منابع این از برداري بهره ربط در ذي هاي دولت همکاري مبناي بر شکلی حقوقی

  )1،ص1390(میرعباسی،
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 کسی. است شده داده نسبت »ژیدل«به  مخزن یکپارچگی حفظ لزوم اصل اولیه گیري شکل

 نفتی شکل مخازن فصل و حل براي ابزاري عنوان به را مخزن یکپارچگی از حفاظت به احترام که

 ویژگی از )(Lageniالگنی  توصیف. کرد ارائه شود، می واقع ها دولت بین مرز در که مشترك

 اي، سخره فشار تعادل از  ترکیبی با مخازن این. کند می روشن را باال نفت مشترك مخزن طبیعی

 قطع طور به نقطه یک در استخراج نفت که نحوي به اند، شده شناخته تحتانی آب فشار و گاز فشار

 دیگر که آن از است عبارت موارد در این محتمل نتیجه یک دهد می تغییر مخزن کل در را شرایط

 دولت اگر حتی کنند استخراج مخزن خودشان از قسمت از را معدن محتواي توانند نمی ها دولت

 بنا. کند استخراج قرارداد قاره فالت یا و قلمرو خشکی در اساساً که را مخزن از بخش آن فقط اول

 سازي آحاد و مشترك برداري بهره هاي نامه نفتی، موافقت مخازن براي شده گفته طبیعی ویژگی به

 احوالی و اوضاع و شرایط چنین در مخازن قبیل یکپارچگی این از حفاظت براي اصوالً فرامرزي

 در فقط مخازنی چنین ربط، ذي هاي دولت ذاتی حقوق حاکمه رعایت عین در تا اند شده طراحی

  .نگیرد قرار دولت یک صالحیت

حفظ  با باید نفع ذي کشورهاي و دانست مشترك مال توان می را فرامرزي نفتی مخازن

آن  از برداري بهره براي اي نامه موافقت به دستیابی براي تالش در مشترك، مخزن یکپارچگی

  )58-59، ص1389(کاشانی، .برآیند

سرچشمه  ها رودخانه الملل بین حقوق از که است اي ایده مخزن یکپارچگی ي حفظ ایده

 و واقعیموضوع  دریایی حدود تحدید واقع در است نداشته ارتباطی خاص حدود تحدید با و گرفته

 در یک مخزن شدن پیدا از که را شکلی واحد مرزي خط یک ترسیم با که نحوي به نیست اصلی

 و ها رودخانه در حقوق که آنگونه منصفانه، سهم نظریه. کرد حل بتوان کند می بروز مرزي خط زیر
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 ربط ذي هاي دولت منافع مشروع که دارد این بر داللت و است یافته توسعه المللی بین هاي کانال

 آنجا در عیناً باشد متناسب و مورد متوازن هر احوال و اوضا و شرایط مطابق دیگر یک مقابل در باید

  )p٧٨٠ ,١٩٩٩ ,David (.شود اعمال نیز

 شناسایی موقعیت نفتی مخزن یک از برداري بهره و حفاري عملیات انجام براي نفتی لحاظ از

 مورد مخازن در اما است ضروري امري جزئیات محاسبه و اطالعات گرفتن نظر در و مخزن کل

 و وجود داشته کمتر آگاهی این فارس خلیج ساحلی کشورهاي دیگر و ایران میان مشترك نفتی

 صورت مخزن مشترك صاحب کشورهاي میان در نیز اي توجه قابل اطالعات تبادل گونه هیچ اساساً

 فنی و اصول مهندسی خالف و رویه بی طور به بیشتر سود هدف با مذکور کشورهاي گیرد نمی

 عمر کوتاهی و تخریب مخزن باعث که هستند مشترك مزرهاي از برداري بهره مشغول نفت صنعت

. داشت خواهد پی را در حداکثري و صحیح برداشت براي مخزن فنی هاي شاخصه نزول و آن

 براي. شد خواهد مخزن کشورهاي صاحب متوجه هنگفتی زیان که رسید خواهد فرا زمانی بنابراین

 جمله از فارس خلیج منطقه کشورهاي ساحلی ملی منافع بر که خسارتی و فاجعه این از جلوگیري

 که رسد می نظر به کرد اندیشی بیشتر چاره هرچه سرعت و جدیت با باید شود، می وارد ایران

 مشترك مخازن از واحد مدیریت با و برداشت هماهنگ از گیري بهره زمینه این در روش بهترین

  )182، ص1386باشد. (درویش، 

  گیري نتیجه

 در ذخایر این از بسیاري. است جهان نفت ذخایر وسومین گاز ذخایر دومین دارنده ما کشور

 کشورهاي با میادین این از توجهی قابل وشمار داشته قرار کشور وشمال جنوب دریایی مناطق

 حالی در این. باشند می کشورها وسایر ایران حاکمیت اختالف موضوع اینکه یا بوده مشترك همسایه
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 تداوم کنار ودر نیامده عمل به دریایی حدود تحدید زمینه در توافقی مازندران دریاي در که است

 وگاز نفت میادین از جانبه یک برداري بهره مازندران، دریاي حقوقی رژیم تعیین به مربوط مذاکرات

 جهت فراوانی اهمیت داراي ایران با ارتباط حیث از جهان از منطقه دو این. دارد ادامه کماکان آن

 با مجاورت دلیل به مکزیک خلیج یعنی گیتی از دیگري منطقه در آن، بر عالوه. هستند مطالعه

 مشترك میادین به مربوط حقوقی قواعد از بسیاري اولیه خاستگاه عنوان به آمریکا متحده ایاالت

 داشته پژوهش جهت شایانی ارزش تواند می منابع، این بر خصوصی مالکیت مهد و وگاز نفت

 مشترك میادین از برداري بهره حقوقی رژیم یعنی موضوع اصل که است آن توجه قابل نکته.باشد

  .است حقوقدانان میان نظري ومناقشه بحث محل و بوده زیادي ابهامات داراي گاز و نفت
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  منابع

 فارس؛ چالش خلیج در ایران هیدروکربوري مشترك مخازن ،)1386(احسان ،نجومی ؛فرهاد درویشی،

 .1386 تابستان و بهار 13 و 12 شماره پنجم، سال جدید، دوره جغرافیا، نشریه راهکارها، و ها

 پژوهش و مطالعات موسسه الملل، بین حقوق منظر از گاز و نفت مشترك منبع ،)1398(جواد کاشانی،

 دانش. حقوقی،تهران،شهر هاي

 دو حسن حبیبی، ترجمه عمومی، الملل بین حقوق ،)1384(دین پاتریک و پله آلن نگوین، دین، کک
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