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 چکیده
داري بروجود میادین مشترك متعدد نفت و گاز با کشورهاي همسایه و سرعت و میزان بهره

به نسبت کمتر ایران از این میادین در مقایسه با سایر همسایگان، سبب شده تا موضوع توسـعه  
هاي وزارت نفت ایران قـرار گیـرد. ایـن     برداري از میادین مشترك همواره در زمره اولویتو بهره

ك و برداري از میادین مشترك نفت و گاز، اعم از توسعه مشترهاي بهره مطالعه ضمن بیان روش
 مورد بررسـی سازي در میادین مشترك ایران را سازي، امکان استفاده از روش یکپارچهیکپارچه

عنـوان گزینـه    د. در بین همسایگان داراي میادین مشترك با ایران، کشور عراق بهخواهد داقرار 
گیري درخصـوص همکـاري یـا    و به موضوع تصمیم انتخاب شدهمناسب براي این نوع همکاري 

. در ایـن مقالـه مـذاکرات    خـت پرداخـواهیم  برداري از میادین مشترك کاري براي بهرهعدم هم
زنـی در نظـر   عنوان یـک مسـئله چانـه    کشورها براي تقسیم سود و تعیین برنامه بهینه تولید به

 دهـد کـه   نتـایج تحقیـق نشـان مـی    گـردد.  گرفته شده که با استفاده از راه حل نـش حـل مـی   
ترك منجر به انتخاب تولید بهینه براي میدان و حداکثر نمودن منافع سازي میادین مش یکپارچه

 .  گرددذینفعان می
  JEL: Q34, Q39, C7بندی  طبقھ

 زنی برداری از میادین مشترک، میادین مشترک، چانھراھبردھای بھره ھا: کلیدواژه
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  مقدمه - 1

میدان مشترك نفت و گاز در مرزهـاي خشـکی و آبـی     28توجه به وجود بیش از با 

برداري از میادین مشترك نفـت و گـاز همـواره یکـی از     ایران با کشورهاي همسایه، بهره

رغـم اولویـت وزارت   هاي وزارت نفت جمهوري اسالمی ایران بوده است. امـا علـی   اولویت

ین مشترك در ایران در مقایسـه بـا کشـورهاي    برداري از میادنفت، سرعت و میزان بهره

  همسایه بسیار کمتر است.  

برداري از منابع مشترك نفت تعریف نشده در اغلب نقاط دنیا قوانین خاص براي بهره

بـرداري  بهـره  -1کـه عبارتنـد از:    نماینـد و ذینفعان عموماً به دو روش کلـی اقـدام مـی   

برداري مشترك از میادین که شامل دو هبهر -2صورت مستقل و طبق قاعده حیازت و  به

شود. یکی از مشکالت ناشی از عـدم همکـاري   سازي میروش توسعه مشترك و یکپارچه

برداري از میادین مشترك افزایش احتمـال برداشـت بـیش از حـد از     ذینفعان براي بهره

ینفـع  ي ذهـا  طرفهاي اضافی تولید به میدان و نهایتاً آسیب زدن به آن و تحمیل هزینه

عنوان یک گزینـه بـراي پیشـگیري از اثـرات      سازي میادین مشترك به. یکپارچهباشد می

سـازي در واقـع توافـق    شود. یکپارچهبرداري طبق قاعده حیازت، مطرح میناشی از بهره

موجـب آن نحـوه تخصـیص منـافع و      بین طرفین ذینفع از میدان مشترك است کـه بـه  

گـردد و بـا   از میدان مشترك بین ذینفعان مشخص مـی برداري هاي مرتبط با بهرههزینه

گـردد.  بردار کل میدان تعیین مـی عنوان بهره بردار واحد بهتوافق طرفین یک شرکت بهره

عدم تقارن اطالعات بین طرفین ممکـن   دلیل بهکه در برخی مواقع  نکته حائز اهمیت این

که  ، اینلذابعضاً ناموفق باشد. راحتی حاصل نگردد و یا  سازي بهاست توافق براي یکپارچه

سازي میدان خواهند داد بسـیار اهمیـت دارد. بـه    در چه شرایطی طرفین تن به یکپارچه

  هاي زیر پاسخ داده شود: همین دلیل در این مقاله تالش شده تا به پرسش

سـازي بـراي توسـعه میـادین مشـترك      در چه صـورت کشـورها از روش یکپارچـه    -

 استفاده خواهند کرد؟

سازي براي توسعه میـادین مشـترك ایـران بـا همسـایگان قابـل       آیا روش یکپارچه -

 استفاده است؟

 برداري از میادین مشترك ایران با عراق کدام است؟راهبردهاي بهره -
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بـرداري از میـادین مشـترك، اعـم از     هاي مختلف بهره همچنین ضمن اشاره به روش

ها  روش  ردد در چه شرایطی هر یک از اینگسازي، بررسی میتوسعه مشترك و یکپارچه

کـه در بـین کشـورهاي     یمپـرداز گیرد. در ادامه به این موضوع میمورد استفاده قرار می

سـازي  زمینه همکاري بـراي یکپارچـه  بیشترین همسایه داراي میادین مشترك با ایران، 

یـران و  هـاي مختلفـی کـه ا    میادین مشترك با کشور عراق فراهم است. سپس استراتژي

و با تبیـین پیامـدهاي بازیکنـان     ارائهصورت یک بازي  عراق ممکن است اتخاذ نمایند به

  روش استفاده خواهد شد.    دهد در چه شرایطی از ایننشان می

  

  پیشینه پژوهش -2

سـازي میـادین   هاي توسعه مشـترك و یکپارچـه   مطالعات مختلفی در رابطه با روش

تلف جهان انجام شده است. برخی از این مطالعـات  مشترك نفت و گاز در کشورهاي مخ

پـردازد.  از منظر اقتصادي و برخی دیگر از بعد حقوقی به توضیح این نوع  قراردادها مـی 

عنـوان   بـه را سازي اجباري میادین مشترك اي موضوع یکپارچه) در مطالعه2017(١هررا

  و گـاز بـرداري از میـادین مشـترك در صـنعت نفـت      حلی براي عواقب ناشی از بهـره  راه

سازي اجباري میادین مشترك منجر به افـزایش سـود   گیرد یکپارچهبررسی و نتیجه می

  شود.  حاصل از تولید میدان می

آنـادارکو   در منطقه ها چاهسازي در طول مدت تولید از ) آثار یکپارچه2016(٢بلتروپ

در مـرز اوکالهامـا و    هـاي تگـزاس   چاهکه د ادنشان براي این منظور  يو .دنمورا برآورد 

تعـداد   کـه  آنتـري دارد. بـاوجود   وري پـایین هـاي اوکالهامـا بهـره    تگزاس نسبت به چاه

بـاالتر  وري بهـره  دلیـل  بلتـروپ  سازي شـده در آن منطقـه کـم اسـت    هاي یکپارچه چاه

سـازي در آن  ارچـه تگـزاس یکپ  - مرز اوکالهامـا هاي  چاهنسبت به را اوکالهاما  يها چاه

  داند.  منطقه می

سازي اجباري  گیرد یکپارچه) مدل فضایی پویا را پیشنهاد و نتیجه می2011(3کافین

طور کامل و براي کل منبع صورت گیرد، گزینه خـوبی بـراي مـاهیگیري     که به درصورتی

تـري حتـی در   نتـایج نامطلوبـت   ،سازي بخشـی از منبـع  دهد یکپارچهاست. او نشان می

  

 

1. Carlos Herrera 
2. Balthrop 
3. Kaffine 
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طـور مسـتقل و جداگانـه از منبـع مشـترك       مقایسه با زمانی که هر یک از ذینفعـان بـه  

  نمایند، در بر دارد.  برداشت می

سـازي نفـت و   ) در مقاله خود چارچوب مفهومی قراردادهاي یکپارچه2014( ١شیتکا

بـراي تحلیـل    هـا  بـازي و از نظریـه   برسی نمـوده کنندگان قرارداد گاز را از منظر مذاکره

-هاي افراد در سیستم مبتنی بر قاعده حیازت و نیاز بـه الزامـی نمـودن یکپارچـه    انگیزه

ها عوامل تعیین فرمـول تسـهیم    نماید. سپس با استفاده از نظریه بازيسازي استفاده می

بـرداري از  دهد. او در این مقاله پیامدهاي بازیکنان در بهرهمنابع را مورد بررسی قرار می

دهـد و منـافع هـر یـک را در     ادین مشترك را در قالب بازي معماي زندانی نشان مـی می

نماید. بـا   جانبه از میدان بررسی می سازي و یا برداشت یکصورت همکاري براي یکپارچه

برداري از میدان مشـترك، ایـن   توجه به پیامدهاي حاصل از همکاري بازیکنان براي بهره

بـراي  کنـد   توصیه میدولت به و دعوت کرده راي همکاري تحقیق مالکین را به مذاکره ب

  د. قوانین ویژه وضع نمایسازي اجبار مالکین به همکاري براساس برنامه یکپارچه

سازي بین اي در خصوص قراردادهاي یکپارچه) مطالعه2007(٢آنا باستیدا و همکاران

ایـن   .انجـام دادنـد  المللـی،   هاي توسعه مشترك از منظـر حقـوق بـین   مرزي و توافقنامه

کـه توسـط دکتـر ویـور و دیویـد آسـموس، تحـت        اسـت  مطالعه در واقع ادامه تحقیقی 

سازي میادین نفت و گاز در نقاط مختلف دنیا، مطالعـه تطبیقـی قـوانین    یکپارچه"عنوان

، صــورت گرفــت. در ایــن مطالعــه مفهــوم قراردادهــاي "ملــی و قراردادهــاي خصوصــی

هاي صـورت گرفتـه در   ح داده شده است. براساس بررسیسازي بین مرزي توضی یکپارچه

سازي، طی سه دهه اخیر در بسیاري از نقـاط دنیـا رواج   این تحقیق قراردادهاي یکپارچه

سازي در اواسط عمر میدان منعقد قراردادهاي یکپارچه بیشترامریکا که  برخالفیافته و 

در زمـان توسـعه اولیـه میـدان     سـازي  گردد، در خارج از امریکا قراردادهاي یکپارچـه  می

گردد و با برداشت از میدان، سهم طرفین قرارداد در طول عمر میـدان مجـدداً   منعقد می

سـازي در دوازده  شود. در این تحقیق کاربرد قراردادهـاي یکپارچـه  بازنگري و ارزیابی می

اجبـاري و یـا اختیـاري     ازنظرمقایسه شده و قوانین این کشورها  گریکدیبا کشور جهان 

سازي مورد بررسی قرار گرفته اسـت. عـالوه بـراین، در ایـن     بودن انعقاد قرارداد یکپارچه

  

 

1. Barret Schitka 
2. Ana Bastida 
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منظـور   المللـی کـه بـه   ترین معاهدات و قراردادهاي بـین  مطالعه به توضیح برخی از مهم

  سازي میادین نفت و گاز در نقاط مختلف دنیا منعقد شده، پرداخته است.   یکپارچه

، تحلیل تطبیقی قـوانین ملـی و قراردادهـاي    ١)2006( د آسموس و ژاکلین ویوردیوی

خصوصی در مرکز حقوق، در دانشگاه هوستون انجـام دادنـد. ایـن تحقیـق بـه تبیـین و       

سازي را سازي پرداخته و مراحل الزم براي انعقاد قرارداد یکپارچهتوضیح مفهوم یکپارچه

العه و بررسی قوانین کشورهاي مختلف، چـارچوب  تشریح نموده است. عالوه براین با مط

مفاهیم حقوقی به شرایط و سازي در نقاط مختلف دنیا را مشخص و قراردادهاي یکپارچه

سازي ذکر شود بـه تفکیـک اشـاره    بایست در قرارداد یکپارچهکه میرا و اقتصادي اصلی 

-ردادهـاي یکپارچـه  گیرند که مـذاکرات قرا نموده است. نویسندگان این مقاله نتیجه می

هایی است که موارد  سازي آنسازي پیچیده و دشوار است و بهترین قراردادهاي یکپارچه

  الزم به طرز شفاف و روشنی در آن ذکر شود.  

سـازي جزئـی   اي به بررسی دالیل شکست استراتژي یکپارچه) در مقاله2004(٢یوان

سازي، اتخـاذ ایـن   افع یکپارچهرغم مندهد علیپردازد و نشان میدر میادین مشترك می

ي کـل آن، ممکـن اسـت بـراي     جـا  بـه صورت جزئی در بخشی از میدان مشترك  رویه به

سـازي  اي که یکپارچهمحدوده که آنذینفعان میدان ضررهایی به همراه داشته باشد مگر 

  کافی وسیع باشد.   اندازه بهشود می

ـ  ) عوامـل مـؤثر  1392مهدي زینلی حسنوند و همکاران ( ر مهـاجرت نفـت و گـاز و    ب

این عوامل بر مهاجرت سیال در مورد یک میدان فرضی با مشخصاتی شـبیه   تأثیرمیزان 

دهنـد  ي نشـان مـی  وتریکامپسازي میادین مشترك با عراق را برشمردند. ایشان با شبیه

تولید از یک بخش میدان موجب افت فشار در همان بخش و مهاجرت سـیال از نـواحی   

دهـد بـه فـرض    گردد. نتایج این مقاله نشان میجبران این افت فشار می پرفشارتر براي

یکسان بودن همه شرایط مهاجرت سیال در مخازن گازي بسیار شدیدتر از مخازن نفتی 

دارد مهاجرت سیال حتی پس از برابـر شـدن تولیـد    است. این مطالعه همچنین بیان می

یابد که دو سوي خط مرزي ادامه می در دو سوي مرز تا زمان برابر شدن فشار مخزن در

ها پس از رسیدن یا پیشی گـرفتن تولیـد همسـایه رخ دهـد.      این مهم ممکن است مدت

  

 

1. David Asmus & Jacqueline Weaver 
2. Lasheng Yuan 
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اي است. اگر با یکسـان بـودن سـایر    ها از مرز یکی دیگر از عوامل مهم توسعه فاصله چاه

ی طور قرینه حفر شوند، طبیعی اسـت هـیچ مهـاجرت    به ها در دو سوي مرز و شرایط، چاه

  .  دهد ینمرخ 

ها مدلی بـراي حـل اخـتالف     )، با استفاده از نظریه بازي2015ابراهیمی و همکاران (

میان ایران و کشورهاي همسایه داراي منابع مشترك نفت و گاز با ایران ارائه نمودند. در 

هـاي   حـل  عدم وجود اطالعات کافی بازیکنان، عالوه بر تعادل نش راه دلیل بهاین مطالعه 

فی بر اساس دوراندیشی، عدم بهبود و اطالع از ترجیحات مورد استفاده قرار گرفتـه  مختل

بـرداري از منـابع مشـترك    هاي ریاضی استراتژي منطقـی بـراي بهـره    است. با حل مدل

  گردد. مشخص می

هـاي  گیـري اي کاربرد الگوي عقالیی در تصـمیم در مطالعه )1394غفاري و تکلیف (

نتی از میدان مشترك پـارس جنـوبی را بـا تأکیـد بـر الزامـات       راهبردي براي تولید صیا

هاي مختلف معاهدات کـه بـراي رفـع مشـکل      مدل آنهاحقوقی مورد بررسی قرار دادند. 

گیرنـد  توسعه میادین مشترك در سطح جهان منعقد شده را بررسی نموده و نتیجه مـی 

تصـمیم مشـترك از    در صورت تأمین شرایط و مفروضات الگوي عقالیی، توانـایی اتخـاذ  

سوي دو کشور براي مدیریت میدان مشـترك در راسـتاي دسـتیابی بـه تولیـد صـیانتی       

فراهم خواهد شد و براي این منظور ضروري اسـت هـر دو کشـور اصـالحات اساسـی در      

  حقوق نفت و گاز خود ایجاد نمایند.  

نفـت و  برداري از میادین مشترك هاي مختلف بهره در این مقاله، ضمن بررسی روش

نماید کـه  دهد و بررسی میگاز، وضعیت میادین مشترك ایران با همسایگان را نشان می

بـرداري از  در بین کشورهاي همسایه ایران شـرایط همکـاري ایـران و عـراق بـراي بهـره      

بـرداري از میـدان مشـترك از    میادین مشترك چگونه است و در چه شرایطی براي بهـره 

  گردد.  یسازي استفاده مروش یکپارچه

  

  مبانی نظري - 3

  برداري از میادین مشتركهاي ناظر بر بهره دیدگاه

برداري از این منابع دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول، دیدگاه کالسـیک و  براي بهره

موجب معاهده عـام یـا    وفادار به حاکمیت مطلق معتقد است که اگر اراده قوي دولتی به
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برداري از چنین منابعی تحدید نشده باشـد،  مورد بهره المللی درخاص یا عرف مسلم بین

کـه بخشـی از ایـن     ها مجازند از منابع در قلمرو خـود اسـتخراج نماینـد. ولـو ایـن      دولت

ي همسایه استحصال شود. در واقـع در ایـن دیـدگاه شـاهد     قلمرو کشورهامحصوالت از 

توانـد  خواهیم بود که مـی برداري از منابع نفت و گاز رواج نوعی رقابت فرسایشی در بهره

زیست نیـز آسـیب    المللی شود و به محیطموجب تهدید و حتی نقض صلح و امنیت بین

مثابـه مـال    توان بـه برساند. دیدگاه دیگر در این زمینه معتقد است این قبیل منابع را می

برداري از آن لزومـاً بایـد براسـاس همکـاري     هاي ذینفع دانست که بهره مشاع بین دولت

ها صورت پذیرد. در این دیدگاه کشورهاي همسایه داراي منابع نفت و گاز مشترك  لتدو

که مرزهاي بین دو کشور کامالً مشخص و تعیین شده باشد، در چارچوب  نظر از آنصرف

برداري و توسعه مشترك از منابع نفـت  قانونی و حقوقی خاص با ایجاد یک مکانیزم بهره

نمایند. این امر پایـه و  مه کار میدان با یکدیگر همکاري میو گاز از زمان اکتشاف تا خات

  .)1393کاشانی، ( دهدسازي بین دو کشور را شکل میاساس قراردادهاي یکپارچه

  

  سازيیکپارچه

در مواردي که حدود مرزي بین دو یا چند کشور کامالً مشخص شـده باشـد، امکـان    

مفهومی است ناظر بر اکتشاف سازي یکپارچهسازي وجود دارد. استفاده از روش یکپارچه

بـر مبنـاي توافقـات     ،هـا  طور مشـترك، بـین دولـت    بهطبیعی مشترك  و استخراج منابع

و در ارتباط با یک منطقه تعریف شده که چـارچوب حقـوقی آن، توافـق و    صورت گرفته 

. (جهـانی،  دباش ها با یکدیگر) می ها و نه شرکت ها و دولت ها (نه شرکت قرارداد بین دولت

که در حدفاصل قلمـرو مـرزي دو یـا چنـد      سازي یعنی کل یک میدان یکپارچه .)1390

کـه هـر یـک از     جـاي آن  شود و بهصورت یک واحد در نظر گرفته می ، بهقرار داردکشور 

طور جداگانه از بخشی از میدان در محـدوده قلمـرو مـرزي خـویش      کشورهاي ذینفع به

نمایند تا کل میدان را توسـط یـک شـرکت    اً با هم توافق میبرداري نمایند، مجموعبهره

طـرفین توسـعه دهنـد و منـافع حاصـل از آن و همچنـین        تأییـد بردار واحد مـورد  بهره

هـا توزیـع    برداري و توسعه میدان به نسبت قدر السهم هـر یـک بـین آن   هاي بهره هزینه

نـد کشـوري کـه در منبـع     گردد. براي این امر ابتدا الزم است توافق کلی بـین دو یـا چ  

باشند، صورت پذیرد و بعد از انجام توافق کلی، با همـاهنگی یکـدیگر    مشترك ذینفع می
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نماینـد. در قـرارداد   بـرداري از کـل میـدان تعیـین مـی     یک شرکت واحد را جهت بهـره 

طرفین در خصوص نحـوه تبـادل اطالعـات مخـازن مشـترك (اطالعـات       سازي یکپارچه

حفاري شـده توسـط هـر یـک از طـرفین)، روش قـراردادي جهـت        هاي  اکتشافی و چاه

برداري از مخازن مشترك توسط طرفین، نحوه فروش نفت و گاز تولیدي از مخـازن   بهره

نماینـد. در ایـن نـوع    ها و منافع بـا یکـدیگر توافـق مـی    مشترك، چگونگی تقسیم هزینه

زنـی  ی بـه قـدرت چانـه   هاي میدان بستگقراردادها تعیین سهم طرفین از منافع و هزینه

ها دارد. لذا ممکن است طـی مـذاکرات قـراردادي کشـوري کـه قـدرت بیشـتري در         آن

  زنی دارد، سهم بیشتري از منافع میدان را از آن خود نماید.   چانه

  

  توسعه مشترك  

در مواردي که بین دو یا چند کشور تحدیـد حـدود مـرزي انجـام نشـده و کشـورها       

اي در محـدوده مـرز مشـترك بـین دو کشـور      ازي در منطقهمیدان نفتی یا گبه نسبت 

1توانند از روش توسعه مشتركادعاي مالکیت داشته باشند، می
استفاده نماینـد. قـرارداد    

برداري مشترك بـه  توسعه مشترك در واقع نوعی توافق بین دو کشور براي توسعه و بهره

یـک منطقـه مشـخص در    نسبت سهم توافق شده از منابع هیدروکربوري کشف شده در 

کف دریا و فالت قاره و یا منطقه ویژه اقتصادي اسـت کـه هـر دو دولـت طبـق حقـوق       

    .)2007، ٢باتیسدا( الملل نسبت به آن حق مالکیت دارند بین

سازي و توسعه مشترك مقایسـه شـده   مزایا و مشکالت روش یکپارچه )1(در جدول 

طـور خالصـه در    سـازي و توسـعه مشـترك بـه     است. مزایا و مشکالت مرتبط با یکپارچه

  جدول زیر ذکر شده است.  

 
  

   

  

 

1. Joint Development Agreement 
2. Batisda 
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  سازي و توسعه مشتركهاي یکپارچه مقایسه مزایا و مشکالت روش .1 جدول

  توسعه مشترك  سازيیکپارچه

  مشکالت  مزایا  مشکالت  مزایا

از صـرف  جلوگیري 

هاي مضـاعف   هزینه

جهت تولید از یـک  

  میدان مشترك

ضرورت مشخص بودن حدود  

  مرزي بین دو کشور

بـرداري  امکان بهـره 

از منابع نفت و گـاز  

موجــود در منطقــه 

مشـــترك مـــورد   

اختالف بـین دو یـا   

  چند کشور 

ــرفتن  ــزوم در نظــر گ ل

ادعاي مالکیت طـرفین  

ــه   ــه منطقـ ــبت بـ نسـ

  مشترك

ــت   ــان برداشـ امکـ

صورت  نفت و گاز به

ــارا  و   ــه و کـ بهینـ

جلوگیري از صـدمه  

  زدن به مخزن  

احتمال عـدم برابـري قـدرت     

زنی طرفین براي تعیـین   چانه

هـاي  سهم از منـافع و هزینـه  

  میدان

عدم نیاز به تعیـین  

دقیق حدود مـرزي  

  بین کشورها

ضـــرورت وجـــود اراده 

ــوي در   ــی قــ سیاســ

کشورهاي ذینفع بـراي  

  مشترك توسعه

ــات   ــادل اطالعـ تبـ

ــدان   ــه می ــوط ب مرب

ــین  ــترك  بــ مشــ

  طرفین

ضرورت وجود توافق سیاسـی  

باال بین کشورهاي ذینفـع در  

  میدان مشترك

حفظ حق حاکمیت 

هر یک از کشـورها  

  بر منطقه مشترك

لـــزوم وجـــود روابـــط 

ــین   ــی ب ــنه سیاس حس

  کشورهاي ذینفع

جلوگیري از رقابـت  

ــرفین در   ــین طـ بـ

ــره ــرداري از بهــ بــ

ــترك   ــدان مشـ میـ

ــه ــب   ب ــور کس منظ

  منافع بیشتر 

تغییر شرایط مخزن/میدان در 

برداري نسـبت  طول دوره بهره

به زمان انعقـاد قـرارداد اولیـه    

ــه ــه  یکپارچ ــاز ب ــازي  و نی س

بازنگري مفاد قـرارداد پـس از   

  مدت زمان معین

کمک به کـاهش و  

یا رفع اختالف بین 

کشــورها در رابطــه 

در  با منابع موجـود 

  منطقه مشترك

میزان نیاز هـر یـک از   

ــه  نفــعیذکشــورهاي  ب

ــدروکربوري   ــابع هی من

موجود در منطقه مورد 

  اختالف

  قیتحق يها افتهی: منبع

  

با توجه به وضعیت تحدید حدود مرزي ایـران بـا همسـایگان بـراي توسـعه میـادین       

 و عراق، قطـر مانند (ها با ایران مشخص است،  مشترك با کشورهایی که حدود مرزي آن

سازي اقدام گـردد. امـا در مـورد توسـعه     توان از طریق یکپارچهمی )امارات متحده عربی

نظیـر  (ها با کشـورمان تعیـین نشـده     میادین مشترك با همسایگانی که حدود مرزي آن

  توان از راهبرد توسعه مشترك اقدام نمود.  در صورت توافق می )کویت و عربستان
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صـورت یـک مسـئله     تـوان بـه  مشترك بـین دو کشـور را مـی   مسئله توسعه میادین 

زنـی اتمـام حجـت اسـت و     ها اساس مبحث چانه زنی در نظر گرفت. در نظریه بازي چانه

هـا حـل    توان از طریق نظریه بازيزنی را میباشد. مسئله چانه نتیجه این بازي توافق می

بـرداري از میـادین   ویـه بهـره  آورد. در ایـن مقالـه ر  دست  به د و مقدار بهینه توافق رانمو

مشترك بین ایران و کشور همسایه عراق مدنظر قرار گرفته شده است. دو کشور ممکـن  

برداري از منابع مشترك با یکدیگر توافق نمایند و یا بـه توافـق نرسـند و    است براي بهره

سـو همکـاري در    طـور مسـتقل از میـدان برداشـت کننـد. بنـابراین، از یـک        هر یـک بـه  

برداري داراي منافع مشترك براي هر دو طرف است و از طرف دیگر، تعارض منـافع   بهره

دو کشور وجود دارد. بنابراین  يهادرباره چگونگی همکاري و نحوه تقسیم منافع و هزینه

عنـوان یـک راه    سـازي بـه  آید. در این مقاله روش یکپارچهزنی به وجود میموقعیت چانه

ر خصوص تعیین میزان تولید و سهم از میدان هر یک از زنی دحل نش براي مسئله چانه

 بازیکنان در نظر گرفته شده است.  

 
  هاتحلیل یافته -4

  وضعیت میادین مشترك ایران

گرفتـه در   انجـام هـاي   ایران با پانزده کشور همسایه است. براساس آخـرین اکتشـاف  

و نتــایج  شناســی موجــود، مطالعــات تکمیلــی هــاي زمـین  منـاطق مــرزي ایــران، نقشــه 

هاي انجام گرفته بر روي آخرین اطالعات مبادله شده با کشورهاي همسایه، ایران  بررسی

 هاي کشور با میادین در بیست و هشت میدان با هفت کشور همسایه مشترك است. این

مـدیریت  ( باشـند  مـی  و ترکمنستان مشترك قطر عمان، کویت، امارات، عربستان، عراق،

. در منـاطق  اسـت در مجموع پانزده میدان مشترك درحال تولید  .)1394اکتشاف نفت، 

خشکی ایران، یک میدان گازي با کشور ترکمنستان مشترك بـوده و بقیـه میـادین کـه     

درصـد ذخیـره    82باشند با کشور عراق مشترك هستند که بیش از  ها نفتی می همه آن

(معاونـت نظـارت بـر     انـد  ایران با کشورهاي همسایه را در خود جـاي داده نفت مشترك 

  .)1396منابع هیدروکربوري وزارت نفت، 

از باشـد.   میلیـارد بشـکه مـی    7/22 استحصال ایران در میادین مشتركقابل خامنفت

عبـارتی   بـه ( خامبشکه نفتمیلیارد  4/3 حدود 1395تا ابتداي سال  ادینمیمجموع این 
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(گزارش وضعیت است  شدهتولید  استحصال نفت این میادین،درصد کل ذخیره قابل 15

میزان نفت  .)1395هیدروکربوري وزارت نفت،  بر منابعمیادین مشترك، معاونت نظارت 

 خـام نفتمانده درصد ذخایر باقی 19استحصال در میادین مشترك ایران، مانده قابلباقی

استحصال کشورهاي همسایه حـدود   خام قابلمیزان ذخایر نفت. دهد کشور را تشکیل می

ریزي تلفیقی شرکت ملی نفـت  مدیریت برنامه( تخمین زده شده استبشکه میلیارد  32

  47/16 در میـادین مشـترك   ،استحصال ایران (همراه و مسـتقل) گاز قابل. )1395ایران 

مجمـوع ایـن   از ) اسـت.  ١تریلیـون فـوت مکعـب    391/581 تریلیون مترمکعب( معـادل 

درصـد کـل    6میلیارد مترمکعـب گـاز غنـی (    04/1 حدود 1395ادین تا ابتداي سال یم

-مانـده قابـل  استحصال گاز این میادین) تولید شده است. میـزان گـاز بـاقی   ذخیره قابل

. میـزان ذخـایر گـاز    باشد میتریلیون مترمکعب  43/15 استحصال در این میادین حدود

تریلیون مترمکعب تخمین زده شـده اسـت.    28استحصال کشورهاي همسایه حدود  قابل

خام، مایعات و میعانات گازي میادین مشترك ایران سـهم بسـیار بـاالیی از    مجموع نفت

 5/48 کـه ایـن میـادین بـا داشـتن      طوري شود به ذخایر هیدروکربوري کشور را شامل می

ل درصـدي از کـ   31مانده قابـل استحصـال، سـهم    میلیارد بشکه هیدروکربور مایع باقی

معاونــت نظــارت بــر منــابع ( انــد هیــدروکربور مــایع کشــور را بــه خــود اختصــاص داده

    .)1395هیدروکربوري وزارت نفت، 

بیشترین تعداد میادین مشترك ایران با کشـور عـراق بـوده و بعـد از آن بـه ترتیـب       

چهـار  (، قطـر  )چهـار میـدان  (، عربسـتان  )پـنج میـدان  (کشورهاي امارات متحده عربی 

یک میـدان مشـترك بـا ایـران     هر کدام ، کویت و ترکمنستان )دو میدان(ان ، عم)یدانم

دارند. با توجه به حجم منابع قابل برداشت از میـادین مشـترك، هـر یـک از کشـورهاي      

برداري از این میـادین از طـرف مقابـل پیشـی گیرنـد.      نمایند در بهرههمسایه تالش می

اي، مخـازن  ها و اختالفات منطقه خی، جنگالمللی و وقایع تاریبرخی مسائل بین دلیل به

صورت مستقل توسط هر کدام از کشورهاي دو سوي مرز توسـعه داده   مرزي ایران نیز به

ي اطالعـات از سـوي دو   آور جمعاند و تاکنون مدیریت یکپارچه مخزن با همکاري و شده

  ).  1392کشور همسایه صورت نگرفته است. (حسنوند و همکاران، 

   

  

 

  باشد. فوت مکعب گاز می 35.3هر مترمکعب گاز برابر با  .1
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  میادین مشترك ایران با همسایگان .2 جدول

  دریایی  خشکی

  نام میدان

  در ایران

  نام میدان

در کشور 

  همسایه

نوع 

  میدان

کشور 

  همسایه

  نام میدان

  در ایران

  نام میدان

در کشور 

  همسایه

  نوع میدان
کشور 

  همسایه

آزادگان 

  شمالی

  مجنون

  عراق  نفتی

  نفتی  مرجان  فروزان

  عربستان

آزادگان 

  جنوبی
  نفتی  لؤلؤ  اسفندیار

  گازي  حصبه  فرزاد آ  یادآوران

یاران 

  شمالی
  گازي  عربیه  فرزاد ب

یاران 

  جنوبی
  نفتی/گازي  دره  آرش

کویت و 

  عربستان

  نفتی  فاتح  نصرت  بدره  آذر

  دهلران  امارات
  ابوغریب

  نفتی  فالح  فرزام

  نفتی/گازي  ابوالبوخوش  سلمان  آبان

پایدار 

  غرب
  عمان  نفتی  بخا  هنگام  جبل فوقی

  نفت خانه  نفت شهر
پارس 

  جنوبی
  نفتی/گازي  گنبد شمالی

  نفتی/گازي  الخلیج  رشادت  خلیج  الوند  قطر

  -  سهراب
الیه گازي 

  بالل
  گازي  -

          ترکمنستان  گازي  دولت آباد  گنبدلی

  1396بر منابع هیدروکربوري وزارت نفت،  منبع: معاونت نظارت

  

برخی از مخازن مشترك، کشورهاي همسایه قبل از ایران تولید و توسعه میـادین   در

و در برخی دیگر توسعه مخازن در ایـران زودتـر از کشـور همسـایه شـکل       هرا آغاز نمود

 گرفته است.  
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  اقدامات کشورهاي همسایه ایران در میادین مشترك 

عربستان، قطر و امارات در میادین المللی، کشورهاي  هاي معتبر بین بر اساس گزارش

منظور افزایش تولید از ایـن میـادین اقـدام و در     مشترك خود با ایران به حفاري افقی به

در میـادین مزبـور پـیش    اي مواردي تا بیش از دوازده کیلومتر با حفاري افقی چندالیـه 

بشکه در روز  هزار 35(مرجان)  که تولید ایران از میدان مشترك فروزان طوري اند. بهرفته

باشـد. تولیـد    برابـر) مـی   8بشکه در روز (حدود  هزار 270 و تولید عربستان از آن میدان

باشـد.   بشـکه در روز مـی  هـزار   300نفت خام قطر از الیه نفتی پـارس جنـوبی حـدود     

بشکه نفت از این هزار  30موفق به تولید   1396ها در سال  که ایران پس از سال درحالی

(فـاتح)   ترك نفتی گردیده است. تولید نفت خام ایران از میدان مشترك نصـرت الیه مش

که تولید امارات از این میدان مشترك نفتـی   باشد درحالی بشکه در روز می 1500حدود 

باشد. عربستان و کویت کنسرسیومی بـراي  برابر) می 53بشکه در روز (بیش از هزار  80

داده و یک چاه اکتشافی در آن منطقه نیز حفر توسعه میدان نفتی و گازي آرش تشکیل 

نامشخص بـودن حـدود مـرزي     دلیل بهکه  درحالی .)١،2017اند. (ژورنال نفت و گازنموده

برداري از میدان را نداده اسـت. عـراق   ایران اجازه بهره امور خارجهبین دو کشور، وزارت 

هـزار   450بشکه فعلـی بـه   هزار  240در نظر دارد تولید میدان نفتی عظیم مجنون را از 

بشکه در روز افزایش دهد. شرکت نفت بصره که جاي شرکت رویال داچ شـل را در ایـن   

میدان گرفته، در تالش براي ساخت پلتفرم جدید براي افزایش تولید از این میدان است 

  .)2018 ٢(رویترز

 

  برداري از میادین مشتركرویکرد قوانین ایران براي بهره

ــوانین ــراي    رویکــرد ق ــادین مشــترك ب ــی هــر کشــور درخصــوص توســعه می داخل

بـرداري از ایـن میـادین    منظور بهره همکاري با سایر کشورها به خصوصگیري در  تصمیم

برداري از میـادین  رو در این بخش، قوانین ایران در رابطه با بهره بسیار اهمیت دارد. ازاین

  گردد.  مشترك بررسی می

  

 

1. Oil and gas journal, September 2017 
2. Reuters 
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منـابع مشـترك بـا     تسـهیم مقیدسازي اختیار دولـت در  ایران قوانین باالدستی نفت 

ده است. اما همواره بر مالکیت دولـت بـر معـادن نفـت و گـاز تأکیـد و       شنتصریح شرکا 

اي باشد که مالکیت دولت بر ایـن   گونه کند توافق با کشورهاي شریک باید به مشخص می

ن، افزایش ظرفیت عالوه برای .)1390قانون اصالح قانون نفت مصوب، ( معادن حفظ شود

تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداري کشـور از افـزایش قـدرت    

هاي کلی بخش نفت و گاز مورد تأکید قـرار   اقتصادي، امنیتی و سیاسی در زمره سیاست

). 1385 هاي کلی ابالغی مقام معظم رهبري در بخش نفـت و گـاز   (سیاست گرفته است

 میـزان  افـزایش "توسـعه  پـنجم  سـاله پنج برنامهدر قانون  یمک افاهد از یکی همچنین،

بوده که در قانون برنامه ششـم   ههمسایکشورهاي  با "مشترك منابع از گاز و نفت تولید

(قـانون برنامـه    اسـت  شـرح زیـر   به آن مدون راهبردهاي توسعه نیز مدنظر قرار گرفته و

     ششم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی ج. ا. ایران) ساله پنج

 مشترك میادین از تولید سهم افزایش،  

 تولید افزایش جهت نوین هايفناوري کارگیريبه،  

 مشترك میادین از برداري بهره به منابع تخصیص اولویت،   

 و دریایی و خشکی از اعم مرزي مناطق در اکتشاف برنامه اولویت 

  خصـوص  در همسـایگان  بـا  جانبـه  دو هـاي همکـاري  گسـترش  تالش بـراي 

  مشترك میادین از برداري بهره

) قـانون وظـایف و اختیـارات وزارت نفـت     3گذار در بند سـوم بخـش ت مـاده(    قانون

به غیر از امتیازي که منـع قـانون   (، با بیان تمثیلی، انواع قراردادهاي نفتی 1391مصوب 

مانند مشـارکت در تولیـد، مشـارکت در    ( ارکتشامل انواع قراردادهاي مش ).اساسی دارد

طـور هرگونـه    و نیز انواع قراردادهاي خدماتی و همین )گذاريسود و مشارکت در سرمایه

جدید دیگر که ممکن است در آینده تدوین و تنظیم شوند با رعایت دو قید عدم  قرارداد

انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و رعایـت مـوازین تولیـد صـیانتی را تجـویز      

قانون اساسی شـرکت ملـی    52ماده  19در بند  .)1393کرده است (حاتمی و کریمیان، 

بـرداري  ، اکتشـاف، اسـتخراج و توسـعه بهـره    نیز انجام مطالعـه  1395نفت ایران مصوب 

سازي و تجارت آن در چارچوب مصوبات هیئت مدیره صیانت شده از منابع نفت و ذخیره

و قراردادهاي منعقده با وزارت نفت، در زمره وظایف شرکت ملی نفت ایران تعریف شـده  
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دوازدهـم   هاي ابالغی ریاست جمهوري به وزارت نفت در دولتاست. همچنین در برنامه

هـاي   عنـوان اولویـت   به"برداري کامل از تمام میادین مشترك اقدامات الزم براي بهره"بر

که در قوانین و اسناد باالدستی نفت  آن باوجودتخصصی وزارت نفت تأکید گردیده است. 

برداري از میادین مشترك با شرکا قیـد نگردیـده،   صراحت در رابطه با نحوه بهره و گاز به

برداري صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز از میـادین مشـترك تأکیـد    ره بر بهرهاما هموا

شده است. از منظر قوانین داخلـی ممـانعتی بـراي مشـارکت و همکـاري بـا کشـورهاي        

در  برداري از منابع مشترك وجـود نـدارد. بنـابراین اگـر منـافع ایـران      همسایه براي بهره

بـرداري از میـادین مشـترك باشـد     راي بهـره مشارکت و همکاري با کشورهاي همسایه ب

  روش استفاده نمود.    توان از این می

  

برداري از وضعیت تولید نفت عراق و امکان همکاري با این کشور براي بهره

  میادین مشترك 

بـرداري از میـادین ایـن     هاي خارجی به عراق، بهـره هاي اخیر با ورود سرمایه در سال

که در بین کشورهاي عضو  نحوي نیز افزایش یافته است. به کشور تسریع و تولید نفت آن

عبارتی از نظر حجم تولید در بین کشـورهاي   به اختصاص داده،خود  بهاوپک رده سوم را 

 بـه سـطح   2016است. تولید نفت عراق در سـال   از آن خود نموده اوپک جایگاه ایران را

عـراق از نظـر جایگـاه در بـین     تـوان اذعـان نمـود    میلیون بشکه در روز رسید. می 39/4

  .)2017اوپک، نماید (گزارش  تولیدکنندگان نفت و ظرفیت تولید با ایران رقابت می

از  کـه  نـد دارکیلومتر داراي مرز مشـترك   1458ایران و عراق در مسافتی در حدود 

آبراهه اروند رود آغاز و تا منطقه داالمپري نقطه مشترك مرزي ایـران و عـراق و ترکیـه    

کیلومتر مرز مشـترك آبـی و    105اد دارد. از کل مرز مشترك میان دو کشور حدود امتد

ترین مرز خشکی در مقایسه با سـایر   مابقی مرز مشترك خشکی است. عراق داراي بزرگ

هاي قبلی اشاره شد، بیشترین  طورکه در بخش باشد. همچنین همان همسایگان ایران می

ط به عراق است. از طرف دیگر وضعیت تحدیـد  تعداد میادین مشترك با همسایگان مربو

حدود مرزي ایران و عراق کامالً مشخص است. لـذا در صـورت تصـمیم بـه همکـاري دو      

ــمیم  ــان تص ــور امک ــور و     کش ــادین در دو کش ــور می ــدود و ثغ ــوص ح ــري در خص گی

میلیون بشـکه در روز   4.4سازي آن وجود دارد. تولید نفت عراق در حال حاضر  یکپارچه
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 هـاي آینـده   برداري از میادین توسعه نیافته عراق در سـال صورت توسعه و بهره است. در

میلیون بشکه در روز بـه تولیـد نفـت و گـاز ایـن کشـور اضـافه خواهـد شـد.           4تا  5/3

هاي عراق تمام ظرفیت تولید ایـن میـادین را توسـعه دهنـد، تولیـد       که استان درصورتی

  .  رسیدروز خواهد  میلیون بشکه در 4/5 میادین جدید عراق به

  

  سازي میادین مشتركرویکرد قوانین عراق در رابطه با یکپارچه

صـراحت  به مدنظر قرار داده و را سازي میادین مشترك قوانین عراق موضوع یکپارچه

اي صورت گیرد که  گونه برداري از میادین نفت و گاز این کشور باید بهتأکید گردیده بهره

 ١قـانون اساسـی عـراق    112طور مثال در مـاده   حداکثر نماید. بهمنافع ملی آن کشور را 

  گونه ذکر شده است: این

بایست مدیریت نفت و گاز اسـتخراج شـده از میـادین فعلـی را     دولت فدرال می -1"

هـاي تولیدکننـده نفـت و گـاز، انجـام دهـد.        طور مشترك با حکـام منـاطق و اسـتان    به

تناسـب جمعیـت در سـطح     طور عادالنه و بـه  ن بهکه عواید حاصل از  این میادی طوري به

  "کشور توزیع گردد.

هاي تولیدکننده نفت و گـاز   دولت فدرال عراق با همکاري حکام مناطق و استان -2"

هاي استراتژیک مورد نیاز براي توسعه ثـروت نفـت و گـاز     نویس سیاستبایست پیشمی

هـاي  اصول نـوین بـازار و شـاخص   جهت دستیابی به حداکثر منافع ملی عراق  را بر پایه 

  ".گذاري تهیه نمایدارتقا سرمایه

گونـه   سازي اینقوانین کسب و کار عراق تحت عنوان یکپارچه 16همچنین در ماده   

  قید گردیده که:

میدان اکتشافی که بخشی از آن در یـک محـدوده قـراردادي و بخشـی از آن در      -"

سـازي(که  بایست طبـق قـرارداد یکپارچـه   یمحدوده قراردادي دیگري قرار گرفته باشد م

طـور مشـترك    گـردد)، بـه  توسط شوراي نفت و گاز دولـت فـدرال ارائـه مـی     تأییدبراي 

که ذینفعان موفق به حصـول توافـق    برداري قرار گیرد. درصورتییافته و مورد بهره توسعه

اه پـس از  تواند شش مسازي نشوند، شوراي نفت و گاز دولت فدرال میدر نحوه یکپارچه

  گیري نماید.  ابالغ به طرفین، در این خصوص تصمیم

  

 

1. Iraq constitution Law 
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هاي الزم بـراي حمایـت از منـافع جمهـوري     بایست شاخصهیئت وزراي عراق می -

کار  عراق در اکتشافات نفتی که بین مرزهاي عراق با همسایگان گسترده شده است، را به

کی بـا کشـورهاي همسـایه    برند. در چنین مواردي باید تالش شود تا راه کارهاي مشـتر 

  "اتخاذ گردد. 

  

  عراق  هاي استان پراکندگی میادین نفت/گاز .3جدول 

تعداد   نام استان

  میادین

حجم کل ذخایر میدان 

  میلیارد بشکه نفتی

  توضیحات

میدان در حال تولید(فعلی) و مابقی هنوز به  10  65  15  بصره

  تولید نرسیده

  میدان غیرتولیدي 8و میدان در حال تولید  3  5/8  11  میسان

    5/3  10  موصل

  میدان نفتی و سه میدان گازي 8  65/0  11  دیله

میدان غیرتولیدي در انتظار  2میدان تولیدي و  4  5/13  6  کرکوك

  توسعه

    7/2  5  الدینصالح

    1/3  5  اربیل

    35/1  3  وسیط

    5  3  نصیریه

    34/0  2  کربال

    02/0  1  سماوا

    2/0  1  نجف

    5/6  1  بغداد

    -  -  دهوك

  هاي گازي شمشال وخورمور میدان  -  2  سلیمانیه

    -  -  انبار

    -  -  بابل

    -  -  دیوانیه

کل تعداد 

  میادین

71  31/111    

   Revenue watch Institute, 2016منبع:
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  مذاکرات عراق با کشورهاي همسایه در رابطه با توسعه مشترك میادین 

جهت توسـعه میـادین مشـترك آغـاز     را مذاکرات خود  2010عراق و کویت از سال 

اي متشـکل از متخصصـان وزارت نفـت دو    کمیتـه  2017نهایتاً در ماه مـارس   ونمودند 

کشور براي توسعه بهترین مـدل در مـورد مقـررات میـادین مشـترك تشـکیل گردیـد.        

ي توسعه میادین مشـترك رخ داده  بین دو کشور عراق و کویت برا به تازگیاقداماتی که 

بـین ایـران و عـراق بـه امضـا رسـید،        2017اي که در فوریـه  است و همچنین توافقنامه

تواند حاکی از آن باشد که عراق به دنبال توافق و مذاکره جدي بـا همسـایگان خـود     می

و زمینه مساعدي براي ایـن نـوع همکـاري بـه وجـود       بودهبراي توسعه میادین مشترك 

  است.   آمده

اولین دور مذاکرات ایران و عراق در ارتباط با میادین مشترك نفت و گـاز در بهمـن   

در آن سـال در پـی دیـدار وزراي نفـت دو کشـور، کمیتـه فنـی         .برگزار گردیـد  1385

بـرداري از میـادین   منظـور بررسـی بهـره    مشترکی با عضویت نمایندگان ایران و عراق به

هاي فنـی دو کشـور درخصـوص میـادین      هیئت 1387مشترك تشکیل گردید. در سال 

مشترك مرزي و تقسـیم آن بـه سـه گـروه میـادین تولیـدي، میـادین قابـل توسـعه و          

) چـارچوب  2011(آوریـل   1390ساختارهاي مشترك توافق نمودنـد. در فـروردین مـاه    

برداري مشترك از میادین نفت و گـاز  بهرهزمینه منظور همکاري در  همکاري مشترك به

ترك ایران و عراق و طراحی ساختار قـراردادي مناسـب و مطـابق بـا اسـتانداردهاي      مش

برداري و توسعه این نوع میادین بین ایران و عراق منعقـد گردیـد.   المللی جهت بهره بین

اي در رابطه با همکاري در بخش نفت و جلسه ) صورت2012(ژوئن  1391در خرداد ماه 

آن مقـرر گردیـد کمیتـه فنـی      موجـب  رسید که بـه  گاز به امضاي وزاري نفت دو کشور

و درخصوص نحوه و چگونگی عقد قرارداد جهت اکتشاف، توسـعه  گردد تشکیل  مشترك

گیـري نمایـد. نهایتـاً موافقتنامـه همکـاري      و تولید میادین مشترك نفت و گـاز تصـمیم  

مشترك بین رؤساي طرف عراقی و ایرانی امضـا گردیـد. پـس از سـه سـال پیگیـري در       

اي بین وزراي نفت دو کشور ایران و عـراق منعقـد   نامهتفاهم 1395نهایت در اسفند ماه 

بـه حفـظ حقـوق     توجهموجب آن دو کشور براي ایجاد سازوکار مشترك با  گردید که به

حاکمه و منافع اقتصادي جهت اکتشاف، توسعه و تولید بهینه از میادین مشـترك نفتـی   

  .)1395الملل وزارت نفت، بین معاونت امور( مرزي توافق کردند
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  از میادین مشترك ایران و عراق  برداريبهره

برداري از میـادین مشـترك ایـران و عـراق را در واقـع      گیري درخصوص بهرهتصمیم

بازیکنـان ایـن   عنـوان   توان در قالب یک بازي بررسی نمود. دو کشور ایران و عراق بـه  می

ها عموماً فرض بر این  باشند. در نظریه بازي می بازي به دنبال حداکثر نمودن منافع خود

ها در راستاي تأمین  کنند. یعنی استراتژي انتخابی آناست که بازیکنان عقالیی رفتار می

بـرداري  هاي انتخابی پیش روي بازیکنان، همکاري بـراي بهـره   استراتژيمنافعشان است. 

صـورت مسـتقل و    رداري بـه بـ میدان و یا عدم همکاري و بهـره  سازيمشترك و یکپارچه

آمده از راهبرد انتخابی هر بازیکن دست  به جانبه است. پیامد هر بازیکن در واقع سود یک

طـور   اگر هـر دو کشـور بـه   باشد که به راهبرد انتخابی بازیکن مقابل نیز بستگی دارد.  می

ر جداگانه تالش کنند تـا حـداکثر برداشـت از میـدان را داشـته باشـند و بـه عبـارتی د        

برداشت بیشتر از میدان با یکدیگر رقابت نمایند، نه تنها باعث افـت سـطح نفـت داخـل     

شـود و در  برداري از میدان نیز مـی هاي بهرهمخزن خواهد شد، بلکه سبب افزایش هزینه

کـه کشـورهاي ذینفـع بـا      گردد. امـا درصـورتی  نتیجه منجر به کاهش سود ذینفعان می

تري از منـافع  توانند مدت طوالنیبرداشت نمایند، می یدان مشتركاز مهمکاري یکدیگر 

بنابراین منفعتی که نصیب هر یـک از بازیکنـان    .)2017، ١مند شوند (میچنمیدان بهره

ها بستگی دارد. چنانچه فـرض شـود تـابع هزینـه      شود، به استراتژي انتخاب شده آنمی

  صورت زیر باشد: تولید متوسط هر یک از کشورها به

)1(  AC�(q�,q�	)= c�q� + b(q� + q�),  
���

����
= b > 0  

هزینه تولید  ciو  iدهنده تأثیر تولید رقیب بر هزینه تولید بازیکن نشان bکه  طوري به

جانبه  برداري یکهر واحد در نظر گرفته شده است. با فرض ثابت بودن قیمت نفت، بهره

مقابـل خواهـد   از میدان مشترك توسط یک طرف، منجر به باالرفتن هزینه تولید طـرف  

  توان با فرمول زیر نشان داد. شد. تابع سود ناخالص هر یک از ذینفعان را می

)2(  π(q�,q�	)= [p − AC�	(q�	,q�	)]q�																																													  

دهـد کـه هـر یـک از ذینفعـان      برداري از منابع مشترك زمانی رخ میمشکالت بهره

جانبه و رقابتی از میدان را بر روي سـایر ذینفعـان    ي یکبرداراثرات منفی حاصل از بهره

ناشـی از   يهـا افـزایش هزینـه   دلیـل  بهها  در نظر نگیرند. این بدان معنا است که شرکت

  

 

1. Michon  
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-هاي بهـره  دهند. زیرا در واقع رقابت بین شرکترقابت، به ناچار تولید خود را کاهش می

دهـد و بـه همـین دلیـل     زینه باالتر را میها انگیزه تولید بیشتر از میدان با ه بردار به آن

  یابد. سود ایشان کاهش می

باشـند   کنیم که ایران و عراق کـه داراي میـادین مشـترك نفتـی مـی     حال فرض می

صـورت   بـرداري بـه  گیرند. از طرفی بهرهبرداري از یک میدان مشترك میبهره تصمیم به

اهد شد و از طرف دیگر مذاکره آمده از میدان خودست  به رقابتی باعث کاهش کل منافع

تـرین آن   سازي مشکالت خاص خود را دارد که از جمله مهمبراي حصول توافق یکپارچه

زنی مواجه ها بین ذینفعان است. بنابراین با یک وضعیت چانهنحوه تقسیم منافع و هزینه

سو همکاري به نفع هر دو طرف است و از طرفـی  چـون هـر کشـور      هستیم. زیرا از یک

هـا   آورد ممکـن اسـت منـافع آن   قرارداد نفتی خاص خود را در میـدان بـه اجـرا در مـی    

درخصوص انتخاب نوع قرارداد براي همکـاري، بـا یکـدیگر در تعـارض باشـد. بنـابراین،       

زنـی نـش در نظـر    عنوان راه حل چانـه  سازي را بهتوان در این حالت قرارداد یکپارچه می

در نظر گرفتـه   (�q�,q)ولید ذینفعان از میدان مشترك گرفت. طبق این قرارداد برنامه ت

بـه ترتیـب بـین     a[0,1]که   يطور به a -1و  aشده و منافع حاصل از میدان به نسبت 

باشـد در ایـن    q1, q2, i(π(کنیم تـابع سـود هـر طـرف     گردد. فرض میطرفین تقسیم می

  شود:  صورت زیر نشان داده می صورت تابع منافع مشترك طرفین به

)3(  (q�,q�)= ∑ π�� (q�,q�)				  

نشـان داده  ���		 برداري رقابتی بـا  آمده هر کشور در روش بهرهدست  به چنانچه سود 

  شود. با حل مسئله حداکثرسازي زیر 

Max {a(��,��) -  π�1}.{(1-a)	(��,��) - π�2}   ,(a,q1,q2) s      )4         (  

S={ (a,q1,q2): a[0,1]  و qi R +   براي i=2،1} 

Max		��(����)		�.�.			��(����)= �� 

∗	= ∗	(��
∗��

∗) 

) محورهـاي عمـودي و افقـی بـه     1( زنی را حل نمود. در شـکل توان مسئله چانهمی

، منحنی امکان سود اسـت  �π�π	 دهد. منحنیترتیب سود طرف اول و دوم را نشان می

دسـت   بـه  یا همـان سـود طـرف دوم،    	�πکه از حل رابطه زیر به ازاي مقدار مشخصی از

  آید: می
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)5(  Max		��(q�q�)		s.t.		π�(q�q�)= ��  

��=
�

�
 +

����������

��∗
      ,   1-�� =

�

�
 +

����������

�� ∗
 

  جانبــه از میــدان اســت. نقطــه دهنــده منــافع حاصــل از برداشــت یــک  نشــان 		������	

)	����� ،D=(����� سازي را نشان منافع حاصل براي هر یک از ذینفعان در روش غیر یکپارچه

طـور   برداري از میـادین مشـترك بـه   دهد که نقطه تهدید نام دارد. اما از آنجا که بهره می

تواند مشکالتی را در بر داشـته باشـد، ایـن امکـان وجـود دارد کـه       جداگانه و رقابتی می

اي که در اي با یکدیگر تعامل نمایند که پیامد هر دو افزایش یابد. محدوده گونه طرفین به

نماید که ترکیـب پیامـد   ) با هاشور نشان داده شده است، فضایی را مشخص می1( شکل

  یابد. صورت پرتو بهبود می به Dبازیکنان در آن، نسبت به نقطه 

زنی باید بهینه پرتو باشد. یعنی امکان دانیم که راه حل چانهبراساس راه حل نش می

طرف دیگر وجود نداشته باشد. بـه   بهبود پیامد و وضع یک طرف بدون بدتر شدن پیامد

بیان دیگر اگر شرایط بهینه پرتو برقرار نشود، یعنـی هنـوز امکـان بهبـود پیامـد هـر دو       

آمـده طبـق توافـق    دست  به بازیکن از طریق انجام مذاکرات وجود دارد. از آنجا که منافع

ا سازي بین هر دو طرف تقسـیم خواهـد شـد، برنامـه تولیـدي کـه سـود کـل ر        یکپارچه

�qشـود ( نماید، بهینه خواهد بود. فرض مـی حداکثر می
∗,q�

∗	= (q*     برنامـه بهینـه تولیـد 

بـردار واحـد بـراي    سازي شـرکت بهـره  حداکثر کننده سود کل باشد. در قرارداد یکپارچه

اي که حـداکثر پیامـد را بـراي هـر دو     بایست تولید بهینهحداکثر نمودن پیامد خود می

 ، را انتخاب نماید.  *qهمانطرف در بر دارد یعنی 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  برنامه تولید بهینه. 1 شکل

  قیتحق يها افتهی: منبع
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 برطرفبرداري از منابع مشترك زمانی سازي مشکل بهرهبنابراین در قرارداد یکپارچه

بـرداري  شود که یک شرکت واحد با هدف حداکثرسازي منافع خود از کل میدان بهرهمی

  ذیل باشد.نماید. چنانچه فرض کنیم حداکثر سود به قرار 

  ∗	= ∗	(��
∗��

∗) 
صورت یک مسئله تقسیم سـود تبـدیل    ) را به4سازي رابطه (توان مسئله یکپارچهمی

  شود:زنی نش قاعده تقسیم منافع بدین شکل حل مینمود. طبق راه حل چانه

)5(   Max { α *-π���� }
. {(1-α)  *- π����

   }            

صـورت زیـر    طبق شرط مرتبه اول رابطه فوق سهم هر یـک از طـرفین از منـافع بـه    

  	:گرددمحاسبه می

  �� =
�

�
 +

����������

��∗       ,   1-�� =
�

�
 +

����������

�� ∗ 

آمده در نقطه تهدید یعنـی  دست  به که منافع توان پی برد هر زمان از روابط فوق می

نماینـد،  طور رقابتی از میـدان برداشـت مـی    حیازت به مثالً زمانی که طرفین طبق قاعده

طـور یکسـان بـین     سازي نیز بـه براي هر دو طرف یکسان باشد، منافع حاصل از یکپارچه

ها بیشتر از دیگري خواهد بود.  گردد. در غیر این صورت سهم یکی از آنها تقسیم می آن

آورد، سـهم او  دست  به تهدیدسود بیشتري در نقطه  iکه بازیکن  دیگر درصورتی عبارت به

  سازي نیز بیشتر خواهد بود.  از منافع حاصل از یکپارچه

  

  بندي و پیشنهادها جمع - 5

هاي متفـاوتی  کشورهاي داراي میادین مشترك نفت و گاز در نقاط مختلف دنیا رویه

نمایند. در مواقعی که تحدیـد حـدود مـرزي    برداري از این میادین اتخاذ میرا براي بهره

برداري از میـدان مشـترك از روش توسـعه    ها براي بهرهبین کشورها انجام نشده باشد، آن

نمایند. در مواردي که حدود مـرزي بـین دو کشـور مشـخص شـده      مشترك استفاده می

برداري از میـدان   سازي نسبت به توسعه و بهرهباشد معموالً در قالب قراردادهاي یکپارچه

  د.     شومشترك اقدام می

ان کشوري است که میادین مشترك متعددي با همسایگان خود دارد و توسـعه و  ایر

برداري از میادین مشترك نفت و گاز همـواره در قـوانین و اسـناد باالدسـتی کشـور      بهره

مورد تأکید قرار گرفته است. در بین کشورهاي همسایه داراي میـادین مشـترك نفـت و    

رك مربوط به عراق است. از طرفی ایران در بین گاز با ایران، بیشترین تعداد میادین مشت
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ترین مرز خشکی را با عراق دارد و تحدید حدود مـرزي بـین دو   همسایگان خود طوالنی

سازي و تأمین کشور نیز انجام شده است. عالوه براین قوانین داخلی عراق نیز بر یکپارچه

بـا توجـه بـه مـوارد      برداري از منـابع مشـترك تأکیـد نمـوده اسـت.     منافع ملی در بهره

الذکر و سوابق مذاکرات ایران با عراق براي توسعه مشـترك میـادین نفتـی، در ایـن      فوق

بـرداري از  عنوان یک گزینه مناسب بـراي همکـاري در زمینـه بهـره     مقاله کشور عراق به

بـرداري از  گیـري ایـران و عـراق بـراي بهـره     میادین مشترك مدنظر قرار گرفت. تصـمیم 

که بازیکنان ایـن بـازي دو    نحوي صورت یک بازي تعریف گردید. به ك را بهمیادین مشتر

سـازي  ها همکاري یـا همـان یکپارچـه    هاي پیش روي آن کشور ایران و عراق و استراتژي

باشـد. دو   جانبـه از میـدان مـی    برداري یـک ي یا همان بهرههمکارمیدان مشترك و عدم 

میادین مشترك با یکـدیگر همکـاري خواهنـد    برداري از کشور تنها در صورتی براي بهره

سازي میادین مشترك بیش از منافع حاصـل از توسـعه   کرد که منافع حاصل از یکپارچه

جانبـه میـدان باشـد. یکـی از مسـائل و موانـع اصـلی کشـورها بـراي توافـق بــراي            یـک 

هـا اسـت. در ایـن مقالـه بـا       سازي میادین مشترك نحوه تقسیم سـود بـین آن   یکپارچه

سـازي بـه   فاده از راه حل نش مشخص گردید نحوه تقسیم سود در صورت یکپارچـه است

جانبه یـا بـه عبـارتی در نقطـه تهدیـد       برداري یکمیزان منافع هر طرف در شرایط بهره

هـا از   د. چنانچه منافع هر دو طرف در نقطه تهدید با هم برابر باشد سـهم آن داربستگی 

کـه   کپارچه نیز بـه یـک میـزان اسـت. درصـورتی     برداري مشترك و یسود حاصل از بهره

هـا از منـافع حاصـل از     منافع دو کشور در نقطه تهدید با هـم متفـاوت باشـد سـهم آن    

سازي نیز متفاوت بوده و کشوري که در نقطه تهدیـد منفعـت بیشـتري داشـته     یکپارچه

  سازي نیز بیشتر است.  سهم آن از سود حاصل از یکپارچه

  گردد: مقاله، موارد ذیل توصیه می با توجه به نتایج این

برداري از میـادین  بایست براي بهرهعنوان یک کشور دارنده منابع نفتی می ایران به -

ویژه کشور عراق نگاه بلندمدت داشته باشد. در غیـر ایـن    مشترك با همسایگان خود و به

حداکثرسـازي   دنبـال  مدت را مدنظر قرار دهند و به صورت چنانچه دو کشور منافع کوتاه

جانبه و رقابتی  طور یک سود خود بدون توجه به منافع کشور همسایه باشند، هر کشور به

صیانتی و افـت سـطح   این امر نه تنها باعث برداشت غیرنمایند، که  از میدان برداشت می

  دهد.  هاي استخراج را نیز افزایش میتولید میدان در بلندمدت خواهد شد، بلکه هزینه
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گردد براي ه به وضعیت تحدید حدود مرزي ایران با همسایگان، پیشنهاد میبا توج -

ها با ایران مشخص است، مانند  توسعه میادین مشترك با کشورهایی که حدود مرزي آن

سازي اقدام گردد. اما در مورد توسعه امارات متحده عربی از طریق یکپارچه و عراق، قطر

ها با کشورمان تعیین نشده است نظیر  مرزي آن میادین مشترك با همسایگانی که حدود

 توان از راهبرد توسعه مشترك اقدام نمود.  کویت و عربستان، در صورت توافق می

درخصوص همکاري و عملیات  نظر به خالء موجود در قوانین و مقررات کشور ایران -

ك مـرزي بـا   برداري در ساختارها و میادین مشتر مشترك اکتشاف، توسعه، تولید، و بهره

منظـور گسـترش همکـاري و تعامـل سـازنده بـا        کشورهاي همسایه، مناسـب اسـت بـه   

کشـورهاي همسـایه و تسـهیم عادالنـه هیـدروکربورهاي تولیـدي از میـادین مشــترك،        

موجب آن به وزارت نفت یا شرکت ملی نفت ایران مجوز اتخـاذ   قوانینی وضع گردد که به

برداري از جملـه:   تلف اکتشاف، توسعه، تولید و بهرهانواع ترتیبات قراردادي در مراحل مخ

هـاي متعـارف    بـرداري مشـترك و سـایر روش    سازي، روش توسعه و بهـره  روش یکپارچه

  المللی داده شود.   بین

گـردد قـوانین ایـران و عـراق در     عنوان موضوع براي تحقیقات آتی پیشنهاد مـی  به -

سازي مورد بررسی قرار گرفته یکپارچهحوزه نفت و گاز و رویکرد این قوانین در خصوص 

منظور اجرایی نمـودن ایـن روش شناسـایی و مـواد      و خالءهاي موجود در این قوانین به

بـرداري مشـترك از   قانونی پیشنهادي که به تسهیل همکاري دو کشـور در زمینـه بهـره   

 میادین مشترك کمک خواهد کرد، تبیین گردد.  

سازي با همسایگان، با توجه به د قرارداد یکپارچهمنظور امکان انعقا مناسب است به -

الگوهاي موجود و معمول در جهان مـدل مفهـومی متناسـب بـا سـاختارهاي حقـوقی و       

نــویس بــومی مطــابق بــا منــافع ملــی کشــور اســتخراج و ســپس بــر آن اســاس پــیش 

  استانداردهاي جهانی تهیه شود.  
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Abstract 

The existence of numerous common oil and gas fields between Iran and the 
neighboring countries as well as Iran's less efficient exploitation of these fields 
compared with other beneficiary countries, has led the development of common 
fields to always be among the priorities of the Iran Petroleum Ministry. While 
introducing different methods applied for joint exploitation of common fields, this 
study consider the possibility of unitization between Iran and its neighboring 
countries. For this purpose, Iraq is considered as a best choice for cooperation in 
exploitation of common oil fields among Iran's neighbors. The negotiation of share 
and production plan is modeled as a bargaining problem which is solved by using 
Nash solution and concludes that whenever the profits gained by competitive 
exploitation of the commom field is the same for both parties, they will equally 
share the profit in unitization. 
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