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وضعيت نفت و گاز درياي خزر با تأكيد بر سند
همكاري بين ايران و آذربايجان
چكيده
منطقه دریای خزر یكی از مناطق ژئوپلتيک انرژی دنياست که بخشی از ذخایر نفت و گاز
کشور ایران در آن واقع شده است .تحقيقات اخير حاکی از آن است که ذخایر اثباتشده
نفت و گاز دریای خزر بهترتيب  25/7ميليارد بشكه و  3تریليون متر مكعب (فقط در
بخش دریای کشورهای حاشيه دریای خزر) بوده و فقط ایران هيچ توليدی از این ذخایر
نفت و گاز حوزه دریای خزر ندارد و آذربایجان در بين کشورهای حاشيه دریای خزر،
بيشترین توليد را از این ذخایر داشته است .عالوهبر این ،نگاه اروپا و چين به ذخایر گاز
منطقه دریای خزر برای متنوعسازی مبادی گاز حاکی از وجود فرصتهای مناسبی برای
ایران در عرصه نفت و گاز است .در این راستا ،در اوایل فروردینماه  1397با سفر
رئيسجمهور ایران به جمهوری آذربایجان ،سند همكاری ایران و جمهوری آذربایجان برای
انجام فعاليتهای مشترک در بلوکهای اکتشافی خزر امضا شد .اگرچه این تفاهمنامه
میتواند نقطه شروعی برای حضور ایران در بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز دریای خزر با
همكاری کشور آذربایجان باشد که تجارب زیادی در بهرهبرداری از نفت و گاز دریای خزر
دارد ،ولی برخی موضوعات همچون جغرافيایی منطقه ،مناقشه و کشمكش رژیم حقوقی
دریای خزر ،ریسک تجاری باالی نشئت گرفته از موافقتنامههای مشارکت در توليد برای
سرمایهگذاری مستقيم خارجی و پيچيدگیهای فنی و مهندسی اکتشاف و بهرهبرداری
آبهای عميق باید مورد توجه مسئوالن امر قرار گيرد.
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مقدمه
وجود ذخایر نفت و گاز در مناطق جنوبی کشور و خليج فارس موجب شد تا توجه کمتری
به ذخایر نفت و گاز دریای خزر شود .ولی در سالهای اخير شرکت ملی نفت بهرهبرداری
از ذخایر نفت و گاز این منطقه را در دستور کار قرار داده است که شناسایی ميدان سردار
جنگل در این راستا بوده است .عالوهبر این ،در اوایل فروردینماه  1397با سفر
رئيسجمهور ایران به جمهوری آذربایجان  8سند و تفاهمنامه بين این دو کشور امضا
شده است که یكی از این سندهای همكاری مربوط به بخش نفت و گاز بوده است .وزارت
نفت در رابطه با این سند همكاری بيان کرده است که «سند همكاری ایران و جمهوری
آذربایجان برای انجام فعاليتهای مشترک در بلوکهای اکتشافی خزر ،با حضور
رؤسایجمهوری دو کشور امضا شد» .همچنين به گفته وزیر نفت ایران ،در این سند
همكاری تفاهم شده است تا دو بلوک نفتی مهم از خزر با همكاری دو کشور و بدون ورود
به رژیم حقوقی بهصورت  50-50توسعه داده شود .بررسیها نشان میدهد که هدف از
امضای این سند همكاری ،توسعه بلوک نفتی البرز و آلوو در جمهوری آذربایجان است.
بهمنظور ارزیابی دقيقتری از این سند همكاری در ادامه بهصورت مختصر برخی ابعاد
مرتبط با تفاهم شكل گرفته از قبيل ذخایر نفت و گاز دریای خزر و توليد از این ذخایر،
توافقات و اختالفات بين کشورهای حاشيه دریای خزر بر روی ذخایر نفت و گاز و برخی
موضوعات مربوط به سند همكاری ایران و آذربایجان درزمينه نفت و گاز بيان شده است.

___________________________________________________

 .1مشخصات جغرافيايي درياي خزر و پيچيدگيهاي حفاري در آبهاي عميق
طبق شكل  1دریاچه خزر از سه ناحيه شمالی ،مرکزی و جنوبی تشكيل شده و بين
کشورهای ایران ،جمهوری آذربایجان ،روسيه ،قزاقستان و ترکمنستان قرار دارد که از
نظر سطح تقریباً مساوی ولی از نظر حجم آب متفاوتند .در بخش شمالی فقط  1درصد
آب دریاچه خزر قرار گرفته است که متوسط عمق آن  10-12متر و حداکثر به  26متر
میرسد .در حدود یکسوم آب در بخش مرکزی قرار دارد که عمق متوسط آن در حدود
 176متر است .بخش مرکزی فرورفتگی بزرگی با جهت شمالغربی ـ جنوب شرقی
است .طول این فرورفتگی در حدود  500کيلومتر و عرض آن بين  250تا  300کيلومتر
است .بخش جنوبی عميقترین قسمت دریاچه است که حداکثر عمق آن به  1000متر
میرسد و عمق متوسط آن  325متر است و در حدود دوسوم بقيه آب دریا در این
قسمت وجود

دارد1.

 .1قاسمزاده ،1371 ،ص .103
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شكل  .1درياي خزر و كشورهاي پيرامون آن

با توجه به مختصاتی که در رابطه دریای خزر بيان شده است ،میتوان گفت که ایران
در محدودهای قرار دارد که بخش عميق دریای خزر را شامل میشود .مقایسه شرایط
دریای خزر و خليج فارس حاکی از این موضوع است که حفاری در خليج فارس (فالت
قاره) در عمق کمتر از  100متر انجام میگيرد ،درحالیکه عمق آب در بخش جنوبی
دریای خزر حداکثر  1000متر و بهطور متوسط  325متر است .ازاینرو ،حفاری در دریای
خزر نيازمند تكنولوژیهای خاص حفاری آبهای عميق است.

___________________________________________________
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بررسی حفاری چاهها در ناحيه خليج فارس حاکی از آن است که این حفاریها عموماً
در عمقهای آب بين  40تا  90متر انجام میپذیرد که در آنها لوله راهنما از کف دریا تا
روی سكو حفاری باال آمده و شيرهای فورانگير و تجهيزات تاج چاه روی این لوله راهنما
و بر روی سكو قرار میگيرد .در خشكی با قرارگيری دستگاه حفاری بر روی زمين و در
آبهای کمعمق حفاری به کمک دستگاه با پایههای متحرک که در کف دریا ثابت میشود
انجام میپذیرد .اما برای حفاری در بخشهای عميق دریای خزر سكوی مورد استفاده از
نوع نيمه شناور است که برای پایدار آن از هشت لنگر که با زنجير به سكو متصل است،
استفاده میشود .موجهای بلند ممكن است پایداری سكو را با مشكل مواجه کرده و در
مواردی موقتاً به توقف عمليات حفاری منجر شود .جریانهای آب در زیر بستر دریا،
بستههای گازی نزدیک به سطح و هيدراتهای گازی میتواند موجب اختالل در عمليات
حفاری گردد و نيز در مواردی خطرآفرین باشد .برای مثال هنگامی که هيدراتهای گازی
منجمد وارد آب میشوند ،پس از تبخير و در نتيجه اختالف وزن مخصوص ایجاد شده
میتوانند با اختالل در تعادل سكو گاهاً باعث غرق شدن سكو شوند 1.بهطور کلی برخی
چالشهای حفاری در آبهای عميق دریای خزر عبارتند از:


شرایط جوی و اقليمی متغير دریا و حرکات سكو و مشكالت مربوط به حمل

تجهيزات سنگين،


عمق زیاد آب ( 1100-700متر)،



شرایط غبارآلود  ،دید نسبتاً کم و سستی بستر دریا،



پشتيبانی بسيار سخت و پيچيده ناشی از فاصله زیاد از ساحل ( 250کيلومتر)
http://kepco.ir/
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شرایط ویژه زمينشناسی و شكلگيری و رشد گلفشانهای 1متعدد و جریانهای

آبی پرفشار همراه با دانههای ماسه در نواحی کمعمق.
بنابراین یكی از موضوعات مهمی که در بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز باید به آن
توجه کرد ،دسترسی به تكنولوژی حفاری در آبهای عميق است که الزمه دستيابی به
این موضوع همكاری با شرکتهای معتبر دارای چنين تكنولوژیهایی و با تجریه در این
زمينه است .با توجه به کشف ميدان سردار جنگل ،میتوان گفت که ایران تا حدودی با
تكنولوژی اکتشاف در آبهای عميق آشناست ،ولی استخراج و بهرهبرداری نفت در آبهای
عميق موضوعی است که ایران تجربهای در این رابطه ندارد.
 .2منابع نفت و گاز درياي خزر
در نقشه ژئوپليتيک انرژی ،دریای خزر جایگاه ویژهای دارد .در این نقشه ،دو ذخيره بزرگ
انرژی و چندین ذخيره کوچک انرژی قابل شناسایی هستند که همگی ارزش استراتژیک
خاص خود را دارند .خليج فارس و سيبری دو ذخيره بزرگ انرژی و دریای شمال ،خليج
گينه ،شمال آفریقا ،دریای مكزیک و دریای خزر ذخایر کوچک انرژی در نقشه ژئوپليتيک
انرژی محسوب میشوند 2.براساس گزارش اداره اطالعات انرژی آمریكا ( 3)EIAدر سال
 .1گِلفِشانها از عوارض مهم مورفولوژيكي هستند كه اغلب به شكل مخروطي از جنس گل رس بوده و از
ارتفاع  2متر تا حداكثر  500 -400متر از اطراف خود و با قاعدهاي به قطر  20متر تا حداكثر  3500متر در
طبیعت دیده میشوند .احتمال دارد قسمت مركزي آن از جنس ماسه و بخش خارجي آن از جنس گل
باشد .اين گلفشانهای تپهاي و یا دايرهای شكل داراي يك دهانه اصلي و چند دهانه كوچكتر جانبي
هستند.
 .2واعظی ،1386 ،صص .11-12
)3. Energy Information Administration (EIA

___________________________________________________

 ،2013حجم ذخایر اثباتشده و احتمالی نفت و گاز دریای خزر ،طبق جدول  1است.
جدول  .1ذخاير اثباتشده و احتمالي نفت و گاز در بخش دريايي خزر در سال 2013
كشور

نفت (ميليارد بشكه)

گاز (تريليون متر مكعب)

آذربایجان

6/8

1/3

ایران

0/5

0/028

قزاقستان

15/7

1/02

روسيه

1/6

0/39

ترکمنستان

1/1

0/25

جمع

25/7

3
Source: EIA.

اگرچه اختالفاتی بر روی مالكيت ذخایر نفت و گاز دریای خزر بين کشورهای این
حوزه وجود دارد که در ادامه اشاره شده است ،اما آمارهای مربوط به ذخایر نفت و گاز
 EIAنشان میدهد که قزاقستان و آذربایجان بيشترین ذخایر نفت و گاز دریای خزر را
در اختيار دارند.
براساس جدول باال ،ذخایر نفت و گاز دریای خزر در مقایسه با کشورهای حاشيه
خليج فارس نشان میدهد که مجموع گاز این منطقه حدوداً  12درصد ذخایر گاز قطر و
 9درصد ذخایر گاز ایران است که حاکی از حجم پایين ذخایر گاز منطقه دریای خزر در
مقایسه با خليج فارس است .در واقع نمیتوان ذخایر گازی دریای خزر را جانشينی برای
ذخایر گازی خليج فارس دانست ،ولی این نكته باید در نظر گرفته شود که ذخایر گازی
دریای خزر از ذخایر گازی کشورهایی همچون کانادا ،نروژ ،هلند و انگليس که سهم باالیی
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در صادرات گاز دارند ،بيشتر است .در مورد ذخایر نفت نيز نمیتوان گفت حجم ذخایر
نفتی دریای خزر در حدی است که بتواند جانشينی برای ذخایر نفتی خليج فارس باشد،
ولی اگر ذخایر ممكن 1نفت این منطقه نيز لحاظ گردد ،مقدار آن بيشتر از ذخایر نفت
کشورهایی همچون نيجریه ،ليبی و نروژ است .ازاینرو ،ذخایر نفت و گاز دریای خزر مورد
توجه بازار انرژی دنياست.
به لحاظ توليد نيز اطالعات و آمارهای  EIAنشان میدهد که تنها کشور ایران هيچ
توليدی از ذخایر نفت و گاز حوزه دریای خزر نداشته و آذربایجان در بين کشورهای حاشيه
دریای خزر ،بيشترین ميزان توليد را از این ذخایر داشته است .همانطور که در جدول
زیر مشاهده میشود ،بيش از  94درصد نفت و گاز ( 94/1درصد از کل نفت توليدی و 96
درصد از کل گاز توليدی) از ذخایر نفت و گاز دریای خزر توسط کشور آذربایجان انجام
میگيرد .گفتنی است که گاز توليدی توسط کشور جمهوری آذربایجان شامل گاز توليدی
از ميدان شاهدنيز و گازهای همراه ميادین نفتی آذری ـ چراغ ـ گونشلی ( 2)ACGاست
و نفت توليدی نيز از این ميادین نفتی است.
عالوهبر این ،برآوردها نشان میدهد که توليد تجمعی کشورهای حاشيه دریای خزر
از ذخایر نفت و گاز این دریا بهترتيب  3783/5ميليون بشكه و  142/3ميليارد متر مكعب
بوده است .همانطوری که در جدول زیر مشاهده میشود ،حدود  86درصد از توليد
تجمعی نفت و  97درصد از توليد تجمعی گاز توسط کشور آذربایجان انجام شده است .با
توجه به قيمتهای بينالمللی نفتخام ،برآوردها نشان میدهد که ارزش نفت توليدی از
1. Possible Reserve
2. Azeri-chirag-guneshli

___________________________________________________

ميادین نفتی دریای خزر توسط کشورهای حاشيه طی این سالها حدوداً  260ميليارد
دالر بوده است.
جدول  .2توليد نفت و گاز در بخش دريايي خزر
نفت
توليد در
كشور

سال 2013
(هزار
بشكه در
روز)

توليد
تجمعي
(ميليون
بشكه)

گاز
تاريخ
شروع
توليد

توليد در
سال 2013
(ميليارد متر
مكعب)

توليد تجمعي
(ميليارد متر
مكعب)

تاريخ شروع
توليد

آذربایجان

890

3260

1997

15/9

138/7

 :1997توليد گاز
همراه نفت از
ميادین ACG
 :2006توليد از
ميدان شاهدنيز

ایران

0

0

--

0

0

---

قزاقستان

3

20

2016

خيلی کم

خيلی کم

2016

روسيه

6

13/5

2010

0/48

3/2

2010

ترکمنستان

46

490

1950

0/028

0/4

2007

جمع

945

3783/5

ـ

16/4

142/3

ـ
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 .3توافقات و اختالفات بين كشورهاي حوزه درياي خزر در زمينه رژيم
حقوقي اين دريا
پنج کشور حاشيه دریای خزر 1چارچوب کنوانسيون حفاظت از محيطزیست دریایی این
منطقه را در نوامبر  2003در تهران امضا کردند .در بخش شمالی این دریا ،کشورهای
روسيه و قزاقستان در جوالی  1998توافقنامه تعيين حدود در بستر شمالی دریای خزر
را برای بهرهبرداری از ذخایر این دریا امضا کرده و این توافق در بيانيه رؤسایجمهور
(پوتين و نظربایف) راجع به همكاری درخصوص خزر که در  9اکتبر  2000در آستانه
امضا شد .پوتين همچنين بيانيه مشترکی راجع به اصول همكاری در دریای خزر در سفر
رسمی خود به باکو در تاریخ  9ژانویه  2001امضا نمود و در خالل بازدید رسمی حيدر
علیاف به مسكو در ژانویه  ،2002موافقتنامه تحدید حدود بستر مناطق مرکزی دریای
خزر امضا شد .درست قبل از آن (نوامبر  ،)2001رؤسایجمهور قزاقستان و آذربایجان
(حيدر علیاف و نظربایف) موافقتنامهای درخصوص تقسيم بستر دریا بين آذربایجان و
قزاقستان امضا کردند که در فوریه  2003پروتكل تعيين حدود بستر این دریا نيز بين دو
کشور امضا شد 2.متعاقب این توافقات دوجانبه ،سه کشور روسيه ،قزاقستان و جمهوری
آذربایجان در می  2003ميالدی در تعيين حدود بخشهای مجاور دریای خزر نيز به
توافق رسيدند .شایان ذکر است که موضع ایران نسبت به این توافقات دوجانبه و سهجانبه
منفی بوده و انتقادها و مخالفتهایی با این توافقات داشته است .چون با این رویكرد سهم

 .1قزاقستان ،تركمنستان ،ايران ،آذربايجان و روسیه.
 .2کاریانی ،1384 ،ص .201
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ایران از دریای خزر حدوداً  13درصد است .در صورتی که رویكرد ایران ،برای تقسيم برابر
دریای خزر بين کشورهای حاشيه این دریاست که با این روند سهم ایران از دریای خزر
 20درصد خواهد بود.
علیرغم توافقات دوجانبه و سهجانبه در بخش شمالی دریای خزر ،در بخش جنوبی
توافقی بين کشورهای ایران ،آذربایجان و ترکمنستان شكل نگرفته است .یكی از مهمترین
اختالفاتی که بين این کشورها وجود دارد ،مربوط به مالكيت بلوکهای نفتی است.
کشورهای آذربایجان و ترکمنستان بر مالكيت ميادین چراغ ،1آذری 2و کپز( 3که در
ترکمنستان بهترتيب عثمان ،4عمر 5و سردار 6ناميده میشوند) 7و کشورهای ایران و
آذربایجان نيز بر روی مالكيت ميدان البرز (که در آذربایجان آلوو 8ناميده میشود) اختالف
دارند.
البته در اوایل فروردینماه  ،1397ایران طی مذاکراتی که با کشور آذربایجان در
رابطه با توسعه ميدان البرز داشته ،به تفاهمنامهای رسيده است که دو کشور با همكاری
یكدیگر بدون در نظر گرفتن رژیم حقوقی دریای خزر ،این ميدان را توسعه دهند.
اگرچه اجرای این توافق در مراحل اوليه خود قرار دارد ولی میتوان گفت که گام
نخست برای حضور ایران در بهرهبرداری نفت و گاز دریای خزر میباشد.

Chirag
Azeri
Kyapaz
Osman
Omar
Serdar
Anar Valiyev, 2009, p: 1.
Alov

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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 .4اهميت حضور ايران در بهرهبرداري از ذخاير نفت و گاز
ضرورت و اهميت حضور ایران در بخش نفت و گاز دریای خزر را میتوان در ابعاد زیر
بررسی کرد:
ـ بهرهبرداري از ذخاير نفت و گاز :همانطوری که در قسمت قبل بيان شده است،
براساس گزارشهای سازمانهای بينالمللی نفت و گاز در سال  ،2016مطابق با جدول
زیر ،ذخایر اثبات شده نفت و گاز دریای خزر بهترتيب  25/7ميليارد بشكه و  106تریليون
فوت مكعب (فقط در بخش دریای کشورهای حاشيه دریای خزر) بوده است که تنها کشور
ایران هيچ توليدی از این ذخایر نفت و گاز نداشته است .لذا ضرورت دارد تا کشور ایران
با ر فع برخی اختالفات بر سر مالكيت ذخایر نفت و گاز و همكاری با شرکتهای دارای
تكنولوژی حفاری در آبهای عميق از ذخایر نفت و گاز دریای خزر استفاده کند.
ـ اهميت انرژي درياي خزر براي بازيگران بازار انرژي :بهدليل وجود بیثباتی
در منطقه خاورميانه (حضور داعش در عراق و سوریه ،جنگ یمن ،تنشهای ایران و
عربستان سعودی و  )...بهعنوان منبع اصلی نفت و گاز و تمایل کشورهای واردکننده انرژی
به تنوعسازی مبادی انرژی ،ذخایر نفت و گاز منطقه دریای خزر مورد توجه بازیگران بازار
نفت و گاز ازجمله چين و اتحادیه اروپا قرار گرفته است .نمونههای بارز توجه این بازیگران
به استفاده از انرژی منطقه دریای خزر را میتوان در طرحهایی همچون طرح کریدور
گازی جنوبی ( 1)SGCو احداث خط لوله آسيای مرکزی به چين ( 2)CACGPمشاهده

Southern Gas Corridor
Central Asia-China Gas Pipeline

1.
2.
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کرد .ازاینرو ،کشور ایران میتواند با بهرهبرداری از نفت و گاز این منطقه از بازار شكل
گرفته شده برای نفت و گاز منطقه دریای خزر منافعی را کسب کند.
 .5سند همكاري ايران و آذربايجان در مورد ميدان البرز ـ آلوو
همانطوری که در قسمت قبل اشاره شده است ،ایران و آذربایجان در مالكيت بر ميدان
البرز (آلوو در آذربایجان) دارای اختالف نظر بودهاند که در اوایل فروردینماه  1397به
تفاهمنامه برای بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز این ميدان رسيدند .براساس گزارشها،
مشخصات ميدان البرز بهصورت زیر است:
جدول  .3مشخصات ميدان البرز ـ آلوو
مساحت (كيلومتر مربع)

1400

عمق (متر)

 450تا 800

ذخاير نفت (ميليون بشكه)

7

ذخاير گازي (ميليارد متر مكعب)

400

Source: http://www.robertcutler.org/blog/2001/08/renewed_conflicts_in_the_caspi.html

براساس مطالبی که در قسمتهای قبل ذکر شده است ،استخراج و بهرهبرداری از
ميادین نفت و گاز دریای خزر دارای چند ویژگی بارزی است که عبارتند از:
ـ جغرافيایی منطقه؛ بهدليل محصور بودن منطقه و نداشتن دسترسی به آبهای آزاد،
مشكل مسيرهای صادراتی مطرح است.
ـ مدتهاست اجماع درستی بر سر مناقشه و کشمكش رژیم حقوقی دریای خزر صورت
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نگرفته و محل بحثهای بسيار است .بهنحوی که در سال  ،2001وقتی آذربایجان درصدد
بهرهبرداری از ميدان آلوو توسط شرکت  BPبوده است ،ایران برای جلوگيری از این موضوع،
بهصورت نظامی وارد شده و از عمليات بهرهبرداری در این ميدان نفتی توسط آذربایجان
قبل از حل اختالفات بر سر مالكيت ميدان مذکور ،جلوگيری کرده است.
ـ ریسک تجاری باالی سرمایهگذاری مستقيم خارجی؛ که این موضوع از بوروکراسی،
اختالفات و شرایط موافقتنامههای مشارکت در توليد نشئت میگيرد.
ـ پيچيدگیهای فنی و مهندسی اکتشاف و بهرهبرداری آبهای عميق و شرایط خاص
مخازن حوزه خزر در بخش ایرانی؛ همانطوری که در قسمتهای قبل اشاره شده است،
بخش جنوبی یعنی بخشی که ایران قرار دارد ،عميقترین بخش دریای خزر است که
دارای حداکثر عمق  1000متر و متوسط عمق  325متر است .این موضوع موجب میشود
که برای بهرهبرداری از ميادین این بخش از دریای خزر تكنولوژیهای خاصی الزم باشد
و در نتيجه هزینه تمام شده استخراج نفت در این بخش از دریای خزر افزایش یابد .شایان
ذکر است ،در خليج فارس که عمليات توليد و بهرهبرداری نفت و گاز انجام میگيرد،
حداکثر عمق  93متر است.
ازاینرو ،الزمه بهرهبرداری از ميادین نفتی در دریای خزر بهخصوص ميادینی که
دارای اختالف نظر در مالكيت هستند ،وجود توافق بين کشورها و دستيابی به تكنولوژی
توسعه ميدان نفتی در آبهای عميق است .با توجه به اختالفهای ایران و آذربایجان
درخصوص بهرهبرداری از ميدان البرز ،ایران دستيابی به توافق اوليه با کشور آذربایجان را
در دستور کار قرار داد.
همانطور که پيشتر گفته شد ،بعد از سالها روابط سرد بين دو کشور ایران و
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آذربایجان ،با دیدارهای سالهای اخير بين رؤسایجمهور دو کشور ،مسير برای مذاکرات در
زمينه بهرهبرداری از ميادین نفت و گاز دریای خزر هموار شده است .لذا طی این سالها،
مذاکراتی بين مقامهای نفتی ایران و آذربایجان صورت گرفته و در نتيجه تفاهمنامهای در
هشتم فروردینماه  1397بين وزیران نفت این کشورها امضا شده است .البته شایان ذکر
است ،امضای سند همكاری اقتصادی معادل امضای قرارداد نيست و الزامی را برای هيچ یک
از طرفين بهوجود نمیآورد .بههرحال ایران میتواند براساس این تفاهمنامه ،ميدان البرز را
با همكاری کشور آذربایجان توسعه داده و بهصورت  50-50از نفت و گاز این ميدان برداشت
کند .البته این نكته باید مد نظر قرار گيرد که ایران تجربه همكاری در توسعه ميدان گازی
شاه دنيز 1را با شرکت ملی آذربایجان دارد و شرکت ملی نفت در حال حاضر سهم 10
درصدی در این ميدان گازی دارد .عالوهبر این ،کشور آذربایجان در ميان کشورهای ساحلی
خزر بيشترین توليد نفت و گاز از ذخایر نفتی و گازی این دریا را دارد و چندین ميدان دیگر
نفت و گاز در دریای خزر راهاندازی کرده است .لذا تجارب شرکت سوکار 2میتواند در توسعه
ميدان البرز که ميدانی عميق است ،مفيد باشد.
در حقوق بينالملل ،دیده میشود که زمانی که مذاکرات دول ساحلی در رابطه با
مسئله تحدید حدود پيش نمیرود یا به شكست میانجامد ،با صرفنظر از بحث تحدید
حدود ،اقدام به ایجاد مناطق بهرهبرداری مشترک مینمایند .به این صورت که دول ساحلی
 .1میدان گازی شاه دنیز ،بزرگترین میدان گازی در آذربایجان است .این میدان ،در جنوب دریای خزر و در
سواحل آذربایجان ،در حدود  70کیلومتری جنوب شرقی باکو قرار دارد .میدان شاه دنیز ،در عمق  50تا 500
متری از سطح دریا واقع شده است .این رشته ،در حدود  8۶0کیلومتر مربع ( 330مایل مربع) را پوشش
میدهد .گاز شاه دنیز و حوزه میعانات گازی آن ،در سال  1۹۹۹کشف شد .این میدان توسط شرکت  BPبا
سهم  28/8درصد در قالب قرارداد مشارکت در تولید عملیاتی شده است .مشارکتکنندگان دیگر در این
میدان عبارتند از :شرکت ملی نفت و گاز ترکیه ( 1۹درصد) ،شرکت ملی نفت آذربایجان ( 16/7درصد)،
پتروناس ( 15/5درصد) ،لوکاویل ( 10درصد) و شرکت ملی نفت ایران ( 10درصد).
)2. State Oil Company of Azerbaijan Rpablic (SOCAR
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ذینفع ،با توافق یكدیگر مناطق ویژهای در دریا تحت عنوان منطقه بهرهبرداری مشترک با
یک رژیم حقوقی منحصر به فرد تعيين میکنند .در دو دهه اخير استفاده از راهبرد تعيين
مناطق توسعه مشترک بين دولتها بهشدت رواج یافته است .در اغلب موارد دولتها این
روش را بهتر از مشاجره برای حل مسائل خود با همسایگان یافتهاند؛ بهویژه در شرایطی
که تمایل دارند از منابعی که در مناطق مورد مناقشه قرار گرفتهاند بهره ببرند .پيادهسازی
چنين توافقی در دریای خزر ،عالوهبر بهرهبرداری اقتصادی مشترک از منابع نفتی و گازی
کف دریا ،موجب ثبات سياسی این منطقه نيز میشود.
همچنين پيشبينی میشود که موافقتنامه امضا شده مقدمهای بر انعقاد قراردادهای
توسعه مشترک است .اگر این فرض درست باشد با توجه به ساختار عمومی این قراردادها
در جامعه جهانی ،الزم است که به موارد زیر توجه شود:
ـ مديريت توسعه مشترک :با توجه به اینكه قرارداد توسعه مشترک غالباً مربوط
به مناطقی است که حاکميت آن مورد مناقشه است ،ساختار مدیریت آن باید به شكلی
باشد که رضایت هر دو کشور را فراهم آورد .این کار شامل مدیریت اکتشاف و عمليات
اکتشاف نيز

میشود1.

سازوکارهای ناظر بر روشهای همكاری در اکتشاف و بهرهبرداری از مناطق مشترک
مختلف است .این ترتيبات ممكن است بهصورت همكاری ،روشهای پيچيده اعمال صالحيت
و تقسيم درآمد باشد .یكی دیگر از روشهای بهرهبرداری از منطقه مشترک ،تشكيل نهادهای
بهرهبرداری مستقل است که به آن واحدسازی گفته میشود .طبق این رویكرد هریک از

 .1اونگ.1۹۹1 ،
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دولتهای ذینفع حق امتياز را به یكی از شرکتهای دلخواه واگذار میکنند و آن شرکتها
بهنوبه خود بر ایجاد یک نهاد مشترک که استقالل عمل داشته باشد یا بر واگذاری امتياز به
شرکت ثالث به توافق میرسند .یكی دیگر از رویكردهای همكاری در منطقه مشترک رویكرد
«پروژه مشترک» است .بر این اساس هریک از دولتهای شریک ،در پروژههای سرمایهگذاری
دارای سهام هستند که ممكن است سهم هریک از کشورها متفاوت باشد.
ـ قوانين مورد استفاده :بهدليل اینكه هر کشوری قواعد مربوط به خود را دارد که
شامل فرم کلی قراردادهای آن کشور است ،قواعد کشورها به احتمال بسيار زیاد متفاوت
از یكدیگرند .ایجاد یک سيستم حقوقی برای نهاد واحد توسعه مشترک ضروری است .این
قوانين نحوه ارائه مجوزها ،قواعد مدنی و کيفری در این منطقه و قواعد یا مقررات اداره
بهداشت ،ایمنی و محيط زیست را مشخص میکند.
آیيننامههای اخذ مجوز و مقرراتی از این قبيل ممكن است در توافق آورده شود یا
به نهاد واحد منتقل شود .حقوق کيفری در منطقه مشترک برای افرادی با مليت دو کشور
تحت قوانين دو کشور تعيين میگردد .برای افرادی با مليت دیگر در این مورد توافق
میشود .حالت دیگر این است که کل منطقه مشترک را از نظر حقوقی به دو قسمت
تقسيم کنيم و هر کشوری مسئول قسمت نزدیک به خود باشد.
ـ وضعيت كارگزاران عملياتي :تفاهم توسعه مشترک در هر صورت (انتخاب یک
نهاد واحد یا مذاکره دقيق بر سر جزئيات) نيازمند تفاهم بر سر قواعد انتخاب کارگزاران
عملياتی است که کارهای مربوط به اکتشاف تا بهرهبرداری را انجام میدهند.
ـ مقررات مالي :در تفاهم توسعه مشترک هرکدام از کشورها ممكن است نظام مالی
طرف مقابل برای دریافت ماليات از پيمانكاران را بپذیرد ،یا از پيمانكار بخواهند با دو نظام
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مالی مختلف کار کنند .انتخاب دیگر آن است که تصميمگيری در مورد مقررات مالی را
به نهاد واحد واگذار کنند .در جاهایی که دو نظام مالی برای پرداخت به دو کشور باید
توسط پيمانكاران رعایت شود؛ ماليات با نرخ تنزیل همسانسازی میشود 1.دو بخش دیگر
این قراردادها که نياز هستند تعيين شوند سهمبری هریک از کشورها و تعيين حدود
منطقه توسعه مشترک است که طبق اطالعات منتشر شده این دو بخش تا حدودی تعيين
شدهاند .بر همين اساس سهمبری هریک از کشورها در این موافقتنامه  50درصد و منطقه
توسعه مشترک ميدان البرز خواهد بود.
جمعبندي
براساس نقشه ژئوپليتيک انرژی ،ذخایر نفت و گاز دریای خزر ،یكی از منابع نفت و گاز با
ارزش در این نقشه است .آمارها و اطالعات مربوط به بهرهبرداری از ميادین نفت و گاز حوزه
دریای خزر نشان میدهد که در بين کشورهای حاشيه دریای خزر فقط کشور ایران توليدی
از ذخایر نفت و گاز ميادین موجود در این دریا ندارد .برآوردها نشان میدهد که توليد
تجمعی کشورهای حاشيه دریای خزر از ذخایر نفت و گاز این دریا بهترتيب  3783ميليون
بشكه و  142/3ميليارد متر مكعب بوده است .حدود  86درصد از توليد تجمعی نفت و 97
درصد از توليد تجمعی گاز توسط کشور آذربایجان انجام شده است .با توجه به قيمتهای
بينالمللی نفت خام ،برآوردها نشان میدهد که ارزش نفت توليدی از ميادین نفتی دریای
خزر توسط کشورهای حاشيه طی این سالها حدوداً  260ميليارد دالر بوده است.
 .1پارک.1۹72 ،
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بهره برداری از ذخایر نفت و گاز دریای خزر توسط کشور ایران و استفاده از توجه
بازار نفت و گاز بينالمللی به ذخایر نفت و گاز دریای خزر ازجمله دالیل حضور ایران در
این منطقه است.
ميدان البرز ازجمله ميادین نفت و گاز موجود در دریای خزر است که ایران میتواند
از آن بهرهبرداری داشته باشد .ولی بهدليل اختالفاتی که بين ایران و آذربایجان بر روی
مالكيت این ميدان وجود دارد ،هنوز هيچ یک از کشورها برداشتی از ميدان مذکور
نداشتهاند .بعد از سالها روابط سرد بين ایران و آذربایجان ،مذاکرات بين رؤسایجمهور
دو کشور موجب شد تا طی دو سال اخير ،مذاکراتی بين مقامهای نفتی دو کشور بر روی
بهرهبرداری از ميادین نفتی مورد اختالف دو کشور شكل بگيرد و در نتيجه در فروردینماه
 ،1397تفاهمنامهای برای بهرهبرداری از ميدان نفتی مورد اختالف (ميدان البرز) ،بدون
در نظر گرفتن رژیم حقوقی دریایی خزر ،بين مقامهای نفتی امضا شد.
با توجه به اینكه بهرهبرداری از ذخایر نفت و گاز دریای خزر شامل ویژگیهای زیر است:
ـ جغرافيای منطقه :بهدليل محصور بودن منطقه و نداشتن دسترسی به آبهای آزاد،
مشكل مسيرهای صادراتی مطرح میشود.
ـ مناقشه و کشمكش رژیم حقوقی دریای خزر که مدتهاست اجماع درستی بر سر
آن صورت نگرفته و محل بحثهای بسيار است .بهنحوی که ،وقتی آذربایجان درصدد
بهرهبرداری از ميدان آلوو توسط شرکت  BPبوده است ،ایران برای جلوگيری از این
موضوع ،بهصورت نظامی وارد شده و از عمليات بهرهبرداری در این ميدان نفتی قبل از
حل اختالفات بر سر ميدان مذکور ،جلوگيری کرده است.
ـ ریسک تجاری باالی سرمایهگذاری مستقيم خارجی که از بوروکراسی و اختالفات
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و شرایط موافقتنامههای مشارکت در توليد نشئت میگيرد.
ـ پيچيدگیهای فنی و مهندسی اکتشاف و بهرهبرداری آبهای عميق و شرایط خاص
مخازن حوزه خزر در بخش ایرانی.
لذا این تفاهمنامه میتواند نقطه شروعی برای حضور ایران در بهرهبرداری از ذخایر
نفت و گاز دریای خزر با همكاری کشور آذربایجان باشد .شایان ذکر است که کشور
آذربایجان در ميان کشورهای ساحلی خزر بيشترین توليد نفت و گاز از ميادین نفتی و
گازی این دریا را دارد و چندین ميدان دیگر نفت و گاز در دریای خزر ازجمله ميدان
شاهدنيز را راهاندازی کرده است .لذا تجارب شرکت سوکار ( 1)SOCARمیتواند در
توسعه ميدان البرز که یک ميدانی عميق است ،مفيد باشد.

)State Oil Company of Azerbaijan Rpablic (SOCAR

1.
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