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 چکیده

 وهت استحصال آنها ج کشور ایران در چهار نقطه مرزی دارای میادین مشترک نفت وگاز با کشورهای همجوارخود می باشد، که  درگیری سختی باید با

را برای رقیب  ه ایم و عرصهدم ندابهره برداری از آنها داشته باشیم، ولی واقع امر اینست که بجزدر برخی از میدادین، در سایرمیادین مشترک هیچ کاری انجا

 خالی نگه داشته ایم.

 ان گازی پارسدی میدقطر با دوراندیشی، ریسک پذیری و تعهد مدیران، تعامل سازنده با شرکای تجاری خود و پشتکار زیاد در اجرای طرحهای اقتصا

د دالر بوده است.( و میلیار 1درات گاز درهمین سال فقط )درحالیکه درامد ایران از صا۲۰1۴درسال   LNGمیلیارد دالری 7۳جنوبی، توانست صادرات 

ست، که با ابراز تاسف امیلیارد دالر نصیب این کشورکوچک نموده  1۲۸هزار بشکه ای از الیه نفتی پارس جنوبی)که درمجموع درآمدی بالغ 5۰۰برداشت 

 ت.( را داشته است. میلیارد دالر طی دوره مشابه بوده اس 55درامد کل صادرات نفت وگاز ایران فقط

ارجی ها)که ته، با کمک ختوانس از طرف دیگر کشور عراق با بهره برداری روزافزون از بزرگترین میدان نفتی مشترک یعنی آزادگان)یا به تعبیر آنها مجنون(

د هزار بشکه در روز استحصال میلیون و هشتص 1درصدی ایران پرداخت می کند.( ، سهم خود را در سبد اوپک باز ستاند و به تولید  5۰سهم آنها را از سهم 

 از این میدان مشترک برسد.

رد ما رهمه این موادارد و دهمچنین آمار تاسف آوری در مورد برداشت از منابع گاز ونفت دریای خزر توسط کشورهای ساحلی این دریا بغیراز ایران وجود 

 .می باشیم "خرما برنخیل و دست ما کوتاه "مصداق ضرب المثل
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والن و عزم جدی مسو د و بالذا برای جبران عقب افتادگی هر روزه و صیانت از سرمایه های ملی نسلهای بعد، تاخیر و درنگ حتی یک ثانیه جایز نمی باش

یل ، برای خب درامددرصد، می توان اقدام به سرمایه گذاری در این میادین مشترک نمود وعالوه بر کس 1۰۰جذب سرمایه های خرد ملت با سود حتی 

 رد برای دولت و ملت محسوب می گردد.  ب-کثیری از جوانان تحصیل کرده، ایجاد اشتغال نمود و از این حیث یک بازی برد

 مقدمه

می تواند یکی از ز ت که گاز نیین تفاواز دیرباز نفت به عنوان پیشرانه اقتصاد ایران عمل نموده است و سالهای سال دیگر نیز این روند ادامه خواهد یافت، با ا

نفت کشور با  ومیادین گاز  متی ازموتورهای محرکه اقتصاد ایران عمل نماید، از این رو سرمایه گذاری در این دو حوزه امری بدیهی است، اما از آنجائیکه قس

تر  هرامری واجب ترک ازاین میادین مش همسایگان مشترک است و این شرکا با سرعت تمام مشغول استحصال از این منابع  هستند، لذا سرمایه گذاری در

مل می شویم که ساالنه میلیون دالر ضرر اقتصادی متح 1۰۰است، واجب تر ازآن جهت که تعلل ما در بهره برداری از منابع گازی پارس جنوبی،روزانه 

 میلیارد دالر می شود.۳۰مبلغی حدود 

 منابع گاز ونفت مشترك

هره باستحصال و  نها جهتآی میادین مشترک نفت وگاز با کشورهای همجوارخود می باشد، که  درگیری سختی باید با کشور ایران در چهار نقطه مرزی دارا

رای رقیب خالی و عرصه را ب ده ایمبرداری از آنها داشته باشیم، ولی واقع امر اینست که بجزدر برخی از میدادین، در سایرمیادین مشترک هیچ کاری انجام ندا

 یم؛ در این قسمت به شرح این میادین می پردازیم.نگه داشته ا

ترک با کشورهای میدان نفتی و گازی دیگر مش 1۲میدان پارس جنوبی و .اندفارس واقع شدههای هیدروکربوری هستند که در خلیجمنطقه نخست، میدان

 .کویت و عربستان در این دسته قرار می گیرند قطر، عمان، امارات متحده،

 .شهر به شمار می روند میادین نفتی آزادگان، یادآوران و نفت یادین مشترک جنوب و غرب ایران است که مهمترین آنها،منطقه دوم م
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نطقه ممیدان مشترک البرز است که ایران و آذربایجان در آن شریک هستند و  دهند که مهمترین آنها،منطقه سوم را میادین مشترک دریای خزر تشکیل می

 .دین مشترک، منابعی هستند که در شمال شرق کشورمان قرار دارندچهارم میا

ذخایر هر یک آورده  نیز میادین مشترک بهمراه ۳و ۲میادین مشترک نفت وگاز با کشورهای همسایه جنوبی و غربی لیست شده است و درجداول 1درجدول

 شده است.

 ین مشترک گازونفت در جنوب و غرب کشورتعداد میاد-1جدول

 ادیننام می

تعداد 

میادین 

 مشترك

کشور 

 مشترك

 میزان برداشت ایران

میزان برداشت کشور 

 همسایه

 ملیون متر مکعب ۳۶۰ ملیون متر مکعب ۲1۰ قطر 1 پارس جنوبی

 هزار بشکه نفت ۴5۰ صفر قطر 1 الیه نفتی پارس جنوبی

 هزار بشکه ۲۹5 هزار بشکه 1۳۰ عراق 1۲ میادین مشترک نفت با عراق

 هزار بشکه 1۳۶ هزار بشکه 5۶ امارات 7 شترک نفت با اماراتمیادین م

میادین مشترک نفت با 

 عربستان
 هزار بشکه ۴5۰ هزار بشکه۴۲ عربستان ۴

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مشخصات میادین مشترک نفتی-۲جدول

 منطقه

 

نفت خام  کشور مشترك نام میدان

 درجا

 وضعیت میدان

 درحال تولید ۲۳۰۹ عربستان فروزان دریایی

 درحال تولید ۴۰7۳ امارات سلمان دریایی

 درحال تولید 1۲۸ امارات مبارک دریایی

 درحال تولید 1۸۸ امارات نصرت دریایی

 اکتشاف اولیه 5۳۳ عربستان اسفندیار دریایی

 توسعه اقتصادی تشخیص داده نشده ------- امارات فرزام دریایی

 اکتشاف اولیه 1۶۸ کویت آرش دریایی

پارس الیه نفتی  دریایی

 جنوبی

 -------- قطر
 درحال مطالعه تکمیلی

 درحال تولید ۳۶۹۳ عراق دهلران خشکی

 درحال تولید 1۹5۶ عراق پایدارغرب خشکی

 درحال تولید ۶۹۲ عراق نفت شهر خشکی

 درمرحله انعقاد قراردادتوسعه ۲۰۲7۰ عراق یادآوران خشکی
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 واحد: میلیون بشکه

 مشخصات میادین مشترک گازی-۳جدول          

 منطقه

 

کشور  نام میدان

 مشترك

 وضعیت میدان گاز درجا

 درحال تولید 1۳1۳۰ قطر پارس جنوبی دریایی

 درحال انجام عملیات اجرایی 1۸۳/5 امارات سلمان دریایی

 درحال تولید 1۴/۶ امارات مبارک دریایی

 درحال مطالعات توصیفی ۲۲/۴ عمان گامهن دریایی

 توسعه نیافته ۲۴۹/۲ عربستان بی فارسی دریایی

 درحال تولید 1۳/۲5 ترکمنستان گنبدلی خشکی

 واحد:میلیارد مترمکعب  

 

 

 

 هدرمرحله انعقاد قراردادتوسع 5۸۰۰ عراق آزادگان خشکی
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 میادین مشترك با عراق

یزعنوان نه در مقدمه مانطورکهستی انجام شود، پی برد؛ بامقایسه آمار برداشت ایران وکشورهای همسایه ازمیادین مشترک می توان به عمق تالشهایی که بای

استحصال منابع نفتی  میلیون دالر درحال خسران هستیم واگر میزان عقب ماندگی در 1۰۰شد، تنها در برداشت از منابع گازی پارس جنوبی ماروزانه 

در روز می رسیم، که  میلیون ویکصدهزار بشکه1زار بشکه معادل ه 11۰۳می باشد.( را حساب کنیم به رقم شگفت انگیز ۸۹)آمارمتعلق به سال1درجدول 

ست که طبق برنامه ریزی اشمسی است، این درحالی  ۸۹آمار بسیار قابل تعمل و تاسف باری است؛ البته همانطور که اشاره شد، این آمار مربوط به سال 

یدان نفتی آزادگان)یا یومی متشکل ازشرکتهای شل و پتروناس، برداشت از مبا کنسرس ۲۰1۰انجام گرفته توسط دولت عراق و انعقاد قرار داد در سال 

ای شل وپتروناس، سهم سال برسد؛ شایان ذکر است دولت عراق برای متقاعد کردن شرکته7هزار بشکه در روز ظرف ۸۰۰میلیون 1مجنون از طرف عراق( به 

های سهم شرکت5۰یران، اقی می ماند، ولی با توجه به مشترک بودن این میدان با ادرصد برای دولت عراق ب 5۰درصدی برای آنها قائل شده است و  5۰

 خارجی از سهم ایران پرداخت می شود.

 میادین مشترك با قطر 

ری طرف (کرده است، اما حجم سرمایه گذا 71میلیارد دالر سرمایه گذاری درمیدان پارس جنوبی )یا به تعبیر آنها گنبدشمالی ۴۰۰حدود  1۳۶7قطر از سال 

میلیارد دالر می باشد، که متاسفانه این تفاوت فاحش در سرمایه گذاری، موجب اختالف شگرف تر در منابع مالی حاصله می شود)در  7۰تا  ۴۰ایرانی بین 

 موقیعت میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس  و مقایسه ذخایر آن با گاز سایرکشورها نشان داده شده است(.1شکل

درصد پیشرفت ۶۰ایران تنها  LNGمیلیارد دالر رسیده است، در حالی که تنها پروژه 7۳به حدود  ۲۰1۴در سال   LNGانه قطر از صادرات درامد سالی

میلیارد دالر بوده است؛ این در حالی است که درطی همین دوره  1/1فیزیکی داشته است و میزان درآمد ایران از محل صادرات گاز در همین سال تنها 

                                                           
71 North Dome 
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میلیارد دالر درامد  7۳قطر می باشد. رقم  LNGمیلیارد دالر بوده است، که این رقم کمتر از صادرات  55نی کل درامد حاصله از فروش نفت وگاز ایران زما

راج می نفتی پارس جنوبی استخ-هزار بشکه آن از میدان گازی 5۰۰میلیارد دالری نفت خام)که فقط  55قطر در کنار صادرات   LNGحاصل از فروش 

 میلیارد دالر برای یک کشور کوچک حاشیه خلیج فارس می شود. 1۲۸شود.(، رقمی حدود 

ی هستند، ی پارس جنوبدان گازهای افقی در می های نفتی و گازی در حال حفاری این کشور با استفاده از دانش و فناوری مدرن دنیا در زمینه توسعه میدان

 کشور از منابع گازی ایران را بهمراه خواهد داشت.که این مساله بهره برداری بیشتر این 

ی، درآمد ن مشترک گازین میداااما در صورت تحقق برنامه های ایران، بنا برنظرکارشناسان با بهره برداری تمامی فازهای پارس جنوبی و اتمام طرح توسعه 

قیم و غیر ترک به طور مستالوه  همزمان با توسعه فازهای این میدان مشمیلیارد دالر در سال افزایش می یابد، بع 11۰ناخالص داخلی کشور به بیش از 

 ل شده است.یه ایجاد اشتغاو ماشین سازی در اراک و تبریز گرفته تا عسلو هزار ایرانی از صنایع و کارخانجات آذرآب ۳۰۰تا  ۲5۰مستقیم برای بیش از 

ارس جنوبی تعریف کرده اند، پمیلیارد دالر طرح و پروژه برای توسعه  ۶۸ن پهنه گازی حدود تصمیم گیران اقتصادی کشور با درک اهمیت این موضوع،  در ای

اه و کارگاه سازندگی ایران ساله صنعت نفت، بزرگترین بنگ 1۰۳که این حجم گسترده سرمایه گذاری، پارس جنوبی را ردیف بزرگترین پروژه اقتصادی تاریخ 

 .و حتی جهان قرار داده است

کشور  ده است، اینشن باعث قب ماندگی ایران در  برداشت از منابع گازی پارس جنوبی، متاسفانه منابع نفتی آن کامال مغفول مانده است، ایدرهیاهوی ع

 ست .اهزار بشکه نفت از نفت این میدان استحصال نماید، ولی سهم برداشتی ایران از نفت این میدان صفر  5۰۰کوچک عربی، روزانه 
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 میدان گازی پارس جنوبی در خلیج فارس  و مقایسه ذخایر آن با گاز سایرکشورها موقیعت-1شکل

 میادین مشترك با عربستان

ن بشکه تولیدی خود( از میلیو 15میلیون بشکه نفت) از ۳کشورعربستان که یکی دیگر از شرکای ایران درمنابع نفت وگاز خلیج فارس می باشد، روزانه 

که  ن مشترک است،عربستااج می کند، این درحالی است که سهم ایران بسیاراندک است.(، میدان نفتی فروزان بین ایران ومیادین فالت قاره خود استخر

 سهم عربستان بیشتر است.
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 میادین نفت وگاز دریای خزر

ی رسیدن ص نداده است، برابه خود اختصا هزاربشکه نفت دریای خزر برداشت می شود، که در این بین، ایران سهمی را۶۰۰در حال حاضر روزانه دومیلیون و

نفتی  اقبال شرکتهای بزرگ میلیارد دالر سرمایه گذاری شده است؛ بنا به تصور برخی کارشناسان، عدم 1۶7، بیش از۲۰1۴به این حجم تولید تنها در سال 

ر عدم ثبات ایرانی بخاط نی طرفبت داد، ولی نمی توان از خودزبه استخراج و بهره برداری از آبهای سرزمینی ایران را به سایه سنگین تحریمها می توان نس

 را می توان دلیل عمده تری دانست.

براوردها  مود، که طبقناشاره  از اقدامات انجام شده توسط ایران در حوزه دریای خزررا تنها می توان به حفاری اولین چاه اکتشافی موسوم به سردار جنگل

سال 5ر بشکه در روز ظرف هزا۲۰تا  15بشکه تخمین زده شده است؛ که با اقدامات ناقص به عمل آمده تنها امکان تولید  میلیارد۲میزان ذخیره نفت آن 

 یه تاسف است.توسط کشورهای ساحلی خزر، بسی ما ۲۰۲۰میلیون بشکه پیش بینی شده تا سال۲۰آبنده فراهم شده است، که این رقم در قیاس با 

ایران از  یزان استحصالخص است، تمام  نفت وگاز جمهوری آذربایجان از دریای خزر حاصل می شود، این درحالی است که ممش 5و۴همانطور که از جداول

 ۲۰1۲تا ۲۰۰۰سال  رشد تولید نفت وگاز در کشورهای ساحلی دریای خزر از ۳و ۲منابع نفت وگاز دریای خزر صفر است، ضمن اینکه میزان درشکلهای

 .بتصویر کشیده  شده است
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 )هزار بشکه در روز(۲۰1۲ولید نفت کشورهای حاشیه دریای خزر در سالت-۴جدول

حجم تولید از  ساحلی دریایی کشور

 خزر

درصد سهم تولید از  تولید کل کشور

خزر به نسبت 

 تولیدکل

 درصد1۰۰ ۹۲۲ ۹۲۲ ۳۲ ۸۹۰ آذربایجان

 صفردرصد ۳۶7/۳ ۰ ۰ ۰ ایران

 درصد۹۲ 515/1 ۳۸7/1 ۳۸۴/1 ۳ قزاقستان

 درصد1 ۹۲۲/۹ 1۲۰ 11۴ ۶ روسیه

 درصد1۰۰ ۲1۶ ۲1۶ 17۰ ۴۶ ترکمنستان

 درصد17 ۰۰7/1۶ 7/1 7/1 ۹۴5 جمع کل
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 )میلیاردفوت مکعب در روز(۲۰1۲ولیدگاز کشورهای حاشیه دریای خزر در سالت-5جدول

حجم تولید از  ساحلی دریایی کشور

 خزر

درصد سهم تولید از  تولید کل کشور

به نسبت  خزر

 تولیدکل

 درصد1۰۰ 7۴5 7۴5 1۸۳ 5۶۲ آذربایجان

 صفردرصد ۹15/7 ۰ ۰ ۰ ایران

 درصد7۴ ۲۹/1 ۰۲5/1 ۰۲5/1 رقم ناچیزاست. قزاقستان

 درصد۲ ۶۸۶/1۳ ۴۸5 ۴۶۸ 17 روسیه

 درصد1۲ ۳۳۸/۲ ۲۸۴ ۲۸۳ 1 ترکمنستان

 درصد7 ۳/۳۸ 5۴۹/۲ ۹۶۹/1 5۸۰ جمع کل
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 ۲۰1۲تا ۲۰۰۰در کشورهای ساحلی دریای خزر از سال  رشد تولید نفت-۲شکل

 

 ۲۰1۲تا ۲۰۰۰شد تولیدگاز در کشورهای ساحلی دریای خزر از سال ر-۳شکل

 علل عقب ماندگی کشور در بهره برداری میادین گازونفت مشترك

نیاز  االهای موردکسیسات و چالش های خرید و تأمین تأمشکالت تأمین منابع مالی ناشی از تحریمها،، سوء مدیریت ها و بی ثباتی آنها، مشکالت گمرکی، 

 پاالیشگاه ها، قوانین دست وپاگیر ازجمله موارد قابل اشاره در این زمینه است.

ب می ال محسواما در این بین، راهکاری مغفول مانده است وآن بازنگری قانون اساسی مبنی بر منع مشارکت خارجی ها در منابع زیرزمینی بدلیل اینکه انف

درساعت آن موجب شود، می باشد. گرچه این قانون برای منابعی گه اختصاصا به کشور ایران تعلق دارد، الزم االجراء است، ولی برای منابع مشترک که تاخیر 
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عدیل قانون در این زمینه خسران هنگفتی برای کشور می شود و دولت رقیب از سهم ایران، حق الزحمه مشارکت شرکت نفتی پیمانکار را پرداخت می کند، ت

 می تواند از هدر رفت سرمایه مالی و بتاراج رفتن آن توسط کشورهای همسایه جلوگیری نماید.

 نتیجه گیری

ج داد، رف قطری بخرطدی  که لذا با دوراندیشی، ریسک پذیری و تعهد مدیران، تعامل سازنده با شرکای تجاری خود و پشتکار زیاد در اجرای طرحهای اقتصا

الر بوده است.( و برداشت دمیلیارد  1)درحالیکه درامد ایران از صادرات گاز فقط ۲۰1۴قطر درسال   LNGمیلیاردی 7۳می توان فاصله بسیارزیاد صادرات 

براز تاسف درامد ، که با امیلیارد دالر نصیب این کشورکوچک نموده است 1۲۸هزار بشکه ای از الیه نفتی پارس جنوبی را )که درمجموع درآمدی بالغ 5۰۰

 میلیارد دالر طی دوره مشابه بوده است.( را تا حدودی کمتر کرد. 55کل صادرات نفت وگاز ایران فقط

 

 منابع:

 ۹۳دی ماه  ۲۴روزنامه شرق  (1

 ۹۳دی ماه  ۲۰روزنامه شرق  (۲

 خبرگزاری جنوب (۳

 خبرگزاری مهر (۴

رپور یر غدیمارحمانیان ،  ،رتضی مهری احمد آباد ، علی ابراهیم زاده ،  عبدالعلی میادین مشترک: احمدسعیدی،محمد مجدمی، محمدباقر مردانه، م (5

 محمد رضا امیری

6) www,.eia.com 

7) www.findingpetroleum.com 
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 پیشامدهای  محتمل اقتصادی و حاکمیتی مدل جدید قراردادهای نفتی

 پوریا سرداریان، محمد یوسفی

 تهران -ی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصاد

 تهران –قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج دانشجویی کل کشور 
 

pouria.sardarian8@gmail.com 
 چکیده

اد ها هداف و ساختار قراردابل تاملی مبنا قرار داده شده است که متناسب با آن، ، پیش فرض های قاIPCدر تدوین نسل جدید قراردادهای نفتی موسوم به 

مواره هارجی است که خذاران تحت الشعاع قرار گرفته است. یکی از پیش فرض های غیر دقیق، اعتقاد به غیر جذاب بودن قراردادهای ایرانی برای سرمایه گ

ن قراردادها با اش، تشابه ایاخت پادنفتی اعالم شده است. با بررسی مفاد قراردادهای جدید در زمینه نظام پردبه عنوان یکی از دالیل بازنگری در قراردادهای 

ت می راردادها صورقعراق روشن می شود و با بررسی جوانب و عواقب قراردادهای عراقی، آسیب شناسی از این مدل  Fee Per Barrelمدل قراردادهای 

 گیرد. 

مالی نامطلوب احت ز نتایجحاکمیت ملی، تضعیف تولید صیانتی، وحضور چند دهه ای سرمایه گذاران خارجی و وابستگی به طرف مقابل ادر انتها هم تضعیف 

 و قابل پیش بینی این تصمیم یاد می گردد.

 نظام پرداخت پاداش ,رمیله عراق  ,غیر جذاب بودن کلمات کلیدی:

 نفتی ایران.بررسی پیش فرض غیر جذاب بودن قراردادهای 1

 در توضیح دقیق نبودن غیر جذاب بودن می توان بیان داشت که بدیهی است شرکت های خارجی به دنبال امتیازگیری بیشتراند و مایل به انعقاد

جذابیت های منحصر به باشند که سود باالتری ببرند و از موضع قوی تری عمل کنند. ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه دارای قراردادهایی می
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