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 چکیده 

 وصاد و سیاست ر اقتدد بعضی میادین  هیدروکربوری نفت و گاز که میان مرزهای جمهوری اسالمی ایران با کشورهای همجوار و همسایه مشترک می باشن

بستان ، قظر ، رها مانند عرضی کشوامنیت ملی و دیگر ابعاد نقش مهم و اساسی بازی می نمایند.این میادین که دارای دخایر ارزشمند بوده و میان ایران با بع

این گونه  ی باشند زیراداری مال استفاده و بهره برعراق و کویت مشترک می باشند.کشورهای مشترک با ایران در این ذخایر از منابع و معادن مربوطه در ح

نابع  ملوب از این  اده مطکشورها با محدودیتهای تحریم و فشارهای بین المللی مواجهه نمی باشند ،تنها جمهوری اسالمی ایران است که نتوانسته استف

ناسب از این مدر استفاده  ران رامها در دوران بنام پسا تحریم می تواند اینماید .برنامه برجام و حل اختالفات با کشورهای اروپایی و آمریکا و رفع تحری

موثر  ومی نقش مهم ری اسالمیادین یاری نماید.هر چند محدودیتهای دیگر در این زمینه وجود دارد.این میادین می تواند در اقتصاد مقاومتی برای جمهو

 د مقاومتی  دوران پسا تحریم می پردازد.بازی نماید.این مقاله به  نقش میادین مشترک در اقتصا

 دیپلماسی انرژی-اقتصاد مقاومتی-میادین مشترک :کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 اقتصاد مقاومتی  و میادین مشترك -1



اید شاصطالح .این ی باشدمیکی از مفاهیم  مهم جدید  اقتصادی که در عرصه نظر و عمل  در ایران در حال شکل گیری می باشد، اصطالح اقتصاد مقاومتی 

ان و ه دالیل فراوبمی هم به نوعی جدید باشد اما کشورهای گوناگون در مواجه با مشکالت خاص نوعی رهیافت را برای خویش بر می گزینند .جمهوری اسال

ارج شدن اهکار برای خرین  ربهتفشارهای بین المللی مجبور شد این راهکار را یعنی اقتصاد مقاومتی را انتخاب و  و در تالش است در عمل اجرا نماید و 

 کشور از وضعیت نابسامان فعلی می باشد.

یران امیز هسته ای آی صلح در سالهای اخیر و با شدت گرفتن تحریم های غرب و آمریکا بر علیه  نظام جمهوری اسالمی ایران جهت متوقف کردن برنامه ها

ماید اما اگر ود را پیدا نیگاه خی و سیاسی کشور  گردید .هرچند این واژه نو ظهور نتوانسته جاراهکار جدید تحت عنوان اقتصاد مقاومتی وارد فرهنگ اقتصاد

ه جانبه ت مقابله  هموشی جهربا نگرشی جامع و عملگرایانه به آن نگریسته شود می تواند راهگشای بخشهای مختلفی از این فشارها باشد. اقتصاد مقاومتی 

 جاز نیست .ان در حد بسیار پایین و یا مر علیه ایران می باشد. در شرایطی که صادرات و واردات  برای ایرها یا فشارهای وارده ببا تحریم

یدار ایشان اقتصاد مقاومتی را دمطرح گردید.در این  1۳۸۹اصطالح اقتصاد مقاومتی اولین بار در  ایران در دیدار کارآفرینان با مقام معظم رهبری در سال 

فی می شمنان را معرتصادی دکارآفرینی معرفی و برای نیاز اساسی کشور به کارآفرینی نیز دو دلیل آمادگی کشور برای جهش و فشار اقمعنا و مفهومی از 

ه یین کنندمی تواند تع ی شدیدنمایند. مقام رهبری  در دیدار با دانشجویان، اقتصاد مقاومتی را اقتصادی دانسته اند که در شرایط دشمنی ها و خصومت ها

 .رشد و شکوفایی کشور باشد

 [1]دید.توسط چهار چوب اقتصاد مقاومتی ابالغ گر 1۳۹۲بهمن  ۲۹این ایده از سوی مقام معظم رهبری انقالب اسالمی ایران در تاریخ 

عزم ملی برای  یر و رایج بافراگ عیایشان با تأکید بر تبیین ابعاد اقتصاد مقاومتی بویژه در محیط های صنعتی، علمی و آموزشی به دنبال تبدیل آن به موضو 

ر خود کشور به مسی قتصادیاپیاده سازی این مهم می باشند. در نتیجه با اقتصاد مقاومتی در شرایط کنونی باید کاری کرد که هم روند کالن رو به رشد 

 ادامه دهد و هم آسیب پذیری اقتصادی کشور بر اثر تحریم های خارجی کاهش پیدا کند.



 

أکید تازار جهانی نفت و گاز و بافزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در  این اصل به  می باشد. 1۴ل اقتصاد مقاومتی اصل یکی از اصو

 دین مشترک اشاره شده است.های تولید نفت و گاز، بویژه در میابر حفظ و توسعه ظرفیت

اشد.از همسایه می ب شورهایکور فعال و استفاده از مکانیزمهای ازدیاد برداشت از میادین مشترک با یکی از سیاستها و استراتژیهای مهم وزارت نفت  حض

ال  و کانادا در بستان، ونزوئهای عرآنجا که جمهوری اسالمی ایران  بسیار غنی از لحاظ منابع  نفت و گاز بوده  و هم اکنون از لحاظ ذخائر نفتی بعد از کشور

د گاز جهان را درص 17درصد  و در بخش ذخائر گازی نیز بعد از کشور روسیه در مقام دوم جهان  یعنی حدود  1۰حدود  مقام چهارم جهان یعنی

ن می آه برداری از ال بهرداراست.میادین مشترک در ایران هنوز به خوبی قابل درک نشده و متاسفانه تنها کشورهای همسایه به دلیل عدم محدودیت در ح

جه به نگاه متخصص با تو ت و هرز مفهوم اقتصاد مقاومتی  در این زمان سپری شده  با تعاریف متفاوتی از منظرهای گوناگون ارائه شده اسباشند. البته هنو

و تحلیل یه متی مورد تجزد مقاوخود به تشریح و تجزیه و تحلیل این مفهوم پرداخته اند.در اینجا تالش شده تا میادین مشترک به عنوان یکی از اجزا اقتصا

 قرار گیرد.

بر حفظ و نفت و گاز و تأکید  بازار جهانیافزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در »های کلی مرتبط با صنعت نفت سیاستیکی از  

  .که افزایش ذخایر نفت و گاز  با انجام مطالعات مخزنی به اثبات رسیده است  است« های تولید نفت و گاز، بویژه در میادین مشترکتوسعه ظرفیت

میلیارد  155ها حدود شود که از این میزان تنمیلیارد بشکه برآورد می 7۰۰های مایع ایران بیش از در حال حاضر حجم ذخایر نفت خام و هیدرو کربون

ی ذخایر بشکه نفت قابل برداشت است، لذا باید اجرای پروژه های اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز در حوزه خلیج فارس و خزر و مطالعات جدید برا

های در دست اقدام نیز نقدینگی مورد  کشف نشده متعدد نفت خام و گاز طبیعی در کلیه مناطق کشور و بازیافت مخازن اقدام فوری انجام پذیرد و به پروژه

  .نیاز به صورت منظم تر و تدوین شده تزریق شود

گ به شمار ایران نخستین تولید کننده نفت در منطقه بود و در حال حاضر نیز پس از عربستان سعودی، ایاالت متحده و روسیه چهارمین تولید کننده بزر

ون بشکه در روز است.کویت، عراق و امارات متحده عربی کشورهایی هستند که تقریباً به اندازه ایران نفت میلی1می آید. ظرفیت تولید فعلی ایران حدود 



توزیع می  دارند با این تفاوت که سرمایه گذاری آنها برای گسترش استخراج نفت زیاد است و درآمد حاصله بین تعداد اندکی از جمعیت )اغلب غیربومی(

 شود.

ویش از خش قدرت مّلی افزای عربستان سعودی، امارات متحدة عربی، قطر و عراق می توانند با اختصاص سرمایه های قابل توجه، ضمن همسایگان ایران مانند

شصت  نابع تا حدودا از مرتوان انرژیک ایران بکاهند. فن آوری نوینی که این کشورها در میادین مشترک انرژی به کار انداخته اند ضریب برداشت شان 

وان انرژیک کشور به خاطر درصد ت ۳۶درصد را دارا است و حدود  ۲۴افزایش داده است، در حالی که تجهیزات مورد استفاده ایران توانایی برداشت  درصد

 عدم کاربست فن آوری مدرن تلف می گردد.

 میادین مشترك با  جمهوری اسالمی ایران 1-2

فت و گاز با هفت کشور میدان ن ۶میدان نفتی، چهار میدان گازی و  1۸شترک هیدروکربوری شامل میدان م ۲۸در حال حاضر ایران با در اختیار داشتن 

 15نفت و گاز ایران،  در بین میادین مشترک.همسایه یکی از معدود کشورهای جهان بوده که از این تعداد ساختار مشترک هیدروکربوری برخوردار است

مخزن  ۴، مخزن در مرز مشترک با امارات 7حوزه در مرز مشترک با عراق،  1۲اند که شکی قرار گرفتهمخزن در خ 1۳های خلیج فارس و مخزن در آب

 [2] داریم. مخزن مشترک با قطر و با عمان و یک مخزن مشترک هیدروکربوری با کویت و ترکمنستان در اختیار ۲مشترک با عربستان سعودی، 

اه(، دهلران، پایدار غرب، مخزن نفتی نفت شهر )سابقاً نفت ش 5د. در طول مرز مشترک ایران و عراق باشمخازن مشترک خشکی ایران با کشور عراق می

وران و و میدان یادآدوده و بآزادگان و یادآوران )سابقاً حسینیه ـ کوشک( وجود دارد. هم اکنون میادین دهلران، پایدار غرب و نفت شهر در حال تولید 

ن به ترتیب گان و یادآورامعروف است. میادین آزاد« خانهنفت»توسعه قرار دارند. ادامه میدان نفت شهر در عراق با نام میدان آزادگان نیز در مراحل مختلف 

  .تگی مخزنی( این میادین اطالعی در دسترس نیستساختمانی و پیوس)اند ولی در مورد ارتباط عراق واقع شده« سنباد»و « مجنون»در مجاورت میادین 

« دورا» رسد که ادامه این میدان در آبهای کویت با میدانفارس است. به نظر میگازی آرش تنها میدان مشترک ایران با کشور کویت در آبهای خلیجمیدان  

  .در ارتباط باشد



 

تبدیل "لولو»بهای عربستان به میدان باشد. میدان نفتی اسفندیار در آبا کشور عربستان مشترک می (B) و فرزاد (A) میادین نفتی اسفندیار، فروزان، فرزاد

 گاهی با نامهای میادین فارسی (B) و (A) شود. میادین فرزادشناخته می« مرجان»گردد. بخش عربستانی میدان فروزان نیز در این کشور با نام میدان می

(A) و (B) شود. بخش خارجی میدان فرزادنیز از آنها یاد می (A)  شهرت یافته است. « حصبه»در عربستان با نام میدان 

ین باشد. این میدان بزرگترین و مهمترین میادشود با کشور قطر مشترک میمیدان گازی فوق عظیم پارس جنوبی که در ادامه به میدان شمال تبدیل می

 خازن در کشورمدامه ساختارهای این ولی از ا باشدمیادین نفتی بالل، رشادت ایران و الخلیج قطر بسیار نزدیک به خط مرزی می .اشتراکی ایران و دنیا است

 مقابل اطالع معتبری در دسترس نیست. 

 برداری رسیده است.سال زودتر از بخش ایرانی اکتشاف و به بهره ۲۰بزرگترین میدان گازی مشترک دنیا )پارس جنوبی ـ شمال قطر( در بخش قطری 

ن گنبدلی ستند که میداهعدی منابع شرق ایران بن مشترک البرز میان ایران و آذربایجان است. حوزه ترین آنها میداحوزه دیگر میادین دریای خزرند که مهم

 .رودشمار میترین آنها بهمیان ایران و ترکمنستان مهم

« فالح»، «ابولبخوش"ی امهان مخازن سلمان، فرزام، نصرت از مخازن مشترک ایران با امارات متحده عربی است که این میادین در کشور همسایه به ترتیب با

 اند. امکان مشترک بودن مخازن دنا، اسفند، مبارک و صالح جنوبی با این کشور نیز وجود دارد.شناخته شده« فاتح»و 

 .[3] دمکعب وجود دار میلیارد متر ۴/۲۲تنها میدان مشترک ایران با کشور عمان میدان گازی هنگام است. در این میدان گاز درجایی برابر با حجم 

 .میلیون بشکه با شارجه مشترک است 1۲۸میلیارد مترمکعب و نفت درجای  ۶/1۴میدان دریائی مبارک با گاز درجای 

گر سوق برداری شده کاهش و در نتیجه، منابع نفت و گاز را به سوی دیهای مشترک، افت فشار را در بخش بهرهاز سوی دیگر، برداشت یک جانبه از میدان 

انرژی از  جبران .مند شودبرداری یک جانبه است، از سهم بیشتری بهرهشود کشوری که در حال بهرهاین که این پدیده )مهاجرت( سبب می می دهد. ضمن

. اینها اشتر پی خواهد ددهای مضاعفی را در زمینه اعمال روشهای افزایش مجدد تولید از جمله تزریق آب، گاز، فرآوری مصنوعی و ... دست رفته نیز، هزینه

  .دهدهمه اهمیت شناخت، مطالعه و توسعه میادین مرزی را نشان می



شد که در از عقب می بافت و گنکته مهم اینکه متاسفانه بر اساس آمار و ارقام ارائه شده ایران در تمامی میادین مشترک از کشورهای همسایه در تولید ن

 پذیرد.دوران پسا تحریم باید اقدام عاجل در این مورد صورت 

ها باخته است. کشورهای عربی همچون عربستان، امارات، های مشترک خود به کشورهای عربی شریک در این میداننفت ایران در توسعه بیشتر میدانصنعت

 های مشترک نفتی خود را توسعه  داده اند .های خارجی و بین المللی  با شتاب چشمگیری میدانقطر و عراق با همکاری شرکت

 

 

 1نقشه شماره 



 

 كموانع پیشرو  در توسعه میادین مشتر 1-3

 عدم مدیریت راهبردی  -1

 قوانین دست و پا گیر داخلی کشور در عدم توسعه میادین -۲

 عدم ارتباط دانشگاههای کشور با صمعت نفت جهت احیای این میادین -۳

 جود پروژه های موازی در صنعت نفتو -۴

 خصوصا دکلهای حفاریعدم تکنولوژی و تجهیزات پیشرفته  در کشور  -5

 عدم سرمایه گذاری خارجی به علت ریسک باال -۶

 دم رقابت در جذب شرکتها و خصوصا استفاده از شرکتهای چینی بدون رقابتع -7

 کمبود نقدینگی و منابع مالی -۸

 اعمال تحریمهای آمریکا و غرب بر صنایع نفت و گاز ایران -۹

 عدم تنوع قراردهای نفت و گاز جهت تولید و اکتشاف -1۰

 وهای فرسوده و پیر در صنعت نفت و عدم بکارگیری نیروهای نخبه و جواننیر -11

 عدم ساختار بخش خصوصی فعال در کشور و شفاف بودن بخش خصوصی -1۲

 عدم احداث خطوط لوله ترانزیت -1۳

 

 

 ت و گازبهره برداری از منابع مشترك نف 1-4



های نامهموافقت»نخست  در سالهای گذشته  با موافقتنامه های مختلف روبرو هستیم.برداری از منابع نفت و گاز مشترک های موجود در بهرهبا بررسی رویه

کند و دولت برداری از مخازن مشترک و اختالفی را ازسوی دو دولت اداره میاساس هر دولت، بهرهکه بر این « برداری به یک کشورمتضمن واگذاری بهره

( برای 1۹۶۹نامه قطر ـ ابوظبی )موافقت»، («1۹5۸موافقتنامه عربستان ـ بحرین )»ا، شریک و سهیم است. هآمده پس از کسر هزینهدستدیگر در درآمد به

 برداری مشترک از منطقه شکاف تیموربرای بهره (1۹۸۹نامه استرالیا و اندونزی )موافقت»و  «(AL-Bunduq) برداری از میدان نفتی البندقبهره

(Timor Gap)»برداری از منابع زیرزمینی ها هستند که بعدها چندان مورد توجه قرار نگرفتند؛ چراکه پس از پایان گرفتن بهرهمکاری، نمونه اولیه این ه

  .[4]کرددر مورد اعمال حاکمیت بر آن مناطق، اختالفاتی بروز می

برداری شراکتی از مناطق مورد لی رایج برای بهرهیاست که بد« برداری از منابع مشترکهای ضامن مشارکت دو کشور در بهرهنامهموافقت»دوم شامل 

شمار برداری مشترک بههای نفتی منصوب در مناطق بهرهنفع و اتباع آنها یا سایر شرکتهای ذیاختالف و متضمن ایجاد نظام مشارکت اجباری میان دولت

بردای مشترک از خلیج ( برای بهره1۹۸۸نامه تونس ـ لیبی )(، و موافقت1۹7۴) نامه فرانسه ـ اسپانیا(، موافقت1۹7۴نامه ژاپن ـ کره جنوبی )رود؛ موافقتمی

و مستلزم باالترین سطح همکاری در مقایسه با دو مدل دیگر است و « برداری با ایجاد مقام مشترکهای بهرهنامهموافقت»سوم شامل  .گابز از این قرارند

المللی با شخصیت نفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بینهای ذین توافقی بین دولتکند. این روش متضمحاکمیت ملی را کمتر تهدید می

توان به این موارد هاست. از جمله آنها میهای آن دولتشده از طرفبرداری از منطقه تعیینحقوقی، اختیارات قانونی و قدرت الزام جامع برای مدیریت بهره

 [5](.1۹۹۳نامه گینه ـ سنگال )(، و موافقت1۹۹7ـ  1۹۹۰نامه مالزی ـ تایلند )(، موافقت1۹7۴ان ـ سودان )نامه عربستاشاره کرد: موافقت
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الملل است. در واقع دیپلماسی انرژی، نظام بینالمللی و حفظ جایگاه خویش در دیپلماسی انرژی استفاده از فن و ابزار دیپلماتیک برای  حضور در صحنه بین

است.دیپلماسی انرژی، به مجموعه  …بکارگیری ابزارها و دانش سیاسی در مسائل مربوط به  نفت وگاز که شامل عرضه، تقاضا، تبدیل، ترانزیت ، فروش  و 

برد. به عبارت دیگر تعامل با کشورهای جهان آن را به کار می شود که یک کشور در حوزه انرژی حداقل به دو منظور دررفتارها و تعامالتی گفته می



 

کند. این دو هدف ای از رفتارها و تعامالتی است که یک کشور با جامعه جهانی برای پیشبرد حداقل دو هدف از آن استفاده میدیپلماسی انرژی مجموعه

 [6]گردد.از مییکی به حوزه انرژی و دیگری به حوزه امنیت ملی یا منافع ملی کشور ب

همیت پیدا اها ز در جنگرد نیانفت از اوائل قرن گذشته همواره به عنوان یک کاالی استراتژیک مطرح بوده است در زمانی صرفًا انرژی برای تأمین سوخت مو

ر رشد اقتصاد دلیل تاثیر نفت بشد در دوران پس از جنگ سرد نیز به کرد و در دوران جنگ سرد نفت عامل مهمی برای رشد کشورهای صنعتی تلقی می

نرژی وجود اصرف کنندگان ان و مجهانی بر اهمیت آن افزوده شد در آینده با توجه به افزایش نیاز به انرژی در صورتی که تعامل و تفاهم میان تولید کنندگ

 [7]اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد.  ها افزایش و موضوع امنیت انرژینداشته باشد این نگرانی

ندان چمضاعف و دو  ضوع رایپلماسی انرژی برای ایران در زمینه انرژی مهمترین بحث می باشد .در این زمینه چون بر میدانهای مشترک می باشد لذا مود

اقتصاد ایران به شمار  هایترین مزیتصنعت نفت یکی از اصلی می نماید.دولتمردان و سیاستگزاران باید این مقوله را در اولین محور مسائل انرژی قرار دهند.

قالل بودجه ست که با تکیه بر آن ضمن حفظ استشود. بنابراین مناسب اای از بودجه کل کشور از بخش نفت تأمین میرود به طوری که بخش عمدهمی

جه به جایگاه  ایران با تو سالمیجمهوری اکشور از درآمدهای نفتی، زمینه توسعه اقتصادی پایدار را فراهم نمود.تکیه گاه کشور بر محور نفت و گاز می چرخد.

د بایست در صدحریم میتالمللی در شرایط پسا خاص و ویژگیهای منحصر به فرد خود در بحث انرژی، به ویژه نفت و گاز و در وضعیت  منطقه ای و بین

 [8]تدوین چارچوبی دقیق برای دیپلماسی انرژی خود و بر محور میادین مشترک باشد.

ر دوسعه فناوری تنرژی و اتوان گامی موثر در جهت شناخت کامل منابع، افزایش ظرفیت تولید صیانت شده منابع رتیب، دیپلماسی انرژی را میبه این ت 

 زمینه منابع و صنایع انرژی به خصوص در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی اشاره داشت.

 

 

 رکز بر میادین مشتركهای برون رفت از پسا تحریم با اقتصاد مقاومتی تمراه 1-6 

 مدیریت صحیح  علمی و عقالنی میادین مشترک انرژی . -1



 تصحیح قوانین مربوط به استفاده از میادین مشترک نفت و گاز. -۲

 بین المللی .–ارتباط تنگاتنگ با همسایگان که دارای مخازن مشترگ انرژی  و تقویت دوجانبه  -۳

 یاز داخلی و خارجی در حوزه نفت و گاز.دهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نسازمان -۴

 سیاست خارجی پویا و فعال با توجه به انرژی و پتانسیلهای آن. -5

 شناسایی نقاط قوت و ضعف حوزه میادین مشترک و تبدیل تهدیدها به فرصت با عقالنیت و شناخت منافع ملی. -۶

 برای جمهوری اسالمی ایران. ایجاد مدیریت یک نظام دیپلماسی انرژی)نفت و گاز میادین مشترک(  مناسب -7

 نتیجه

گذاری ایران گذاری و بهره برداری از میادین مشترک مورد توجه دولت  قرار گرفت اما درعمل سرمایههای توسعه پس از پایان جنگ موضوع سرمایهدر برنامه

ز رداشت رقبا ایزان بموده است و همین امر باعث شده در میادین مشترک با کشورهای عراق، کویت، عربستان امارات و قطر کمتر از کشورهای  رقیب ب

 ت.وده اسمیادین مشترک نفت و گاز  چندین  برابر ایران باشد. البته علت عمده و مهم این موضوع تحریم ها و فشارهای بین المللی ب

فی و وافی خاص توجه کا اند اما به علت مسائلرار گرفتهدر ایران در طول تاریخ گذشته  منابع نفت و گاز به عنوان منبع اصلی درآمد دولت  مورد توجه ق

 برای توسعه  میادین مشترک نشده است.

کند. اما ری وارد میروکربودر عین حال کشورهای همسایه درگیر رقابت در برداشت از میادین نفت و گاز هستند که ضررهای هنگفتی به مخازن و منابع هید

نافع طوالنی برداری شده و مکردن حدود و قواعد حقوقی، میادین و مخازن مشترک تحت یک مدیریت واحد بهره در کشورهای پیشرفته جهان، با مشخص

 .شودمدت کشورهای صاحب سهم در میادین با صیانت از منابع هیدروکربوری محقق می

توسعه میادین مشترک می باشد. با توجه به جایگاه خاص  یکی از مهمترین راهکارهای دولت در دوران پسا تحریم  استفاده بهینه از دیپلماسی انرژی جهت

های منحصر به فرد آن در مسائل سیاسی و اقتصادی، استفاده از یک چارچوب قوی و ها و پیچیدگیجمهوری اسالمی ایران در حوزه انرژی و حساسیت



 

ها و بایست عالوه بر توجه به نقاط ضعف، قوت و فرصتایران، میکارآمد در حوزه دیپلماسی انرژی بسیار ضروری است.برای  این منظور جمهوری اسالمی 

متداول در چنین  تهدیدات احتمالی را تجزیه و تحلیل نماید  و در جهت حل موانع  حقوقی و قانونی توسعه میادین اقدام نماید و اقتصاد مقاومتی از روشهای

 شرایط است.
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