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  چكيده
داشتن منابع غني نفتي در دنيا، توجه كمتري با وجود  ايران و عراق، ويژه، بهكشورهاي جهان سوم      

ها   در دنيا و تحريمآمده شيپرسد مشكالت  به نظر مي. اند هاي ناشي از اين منابع داشته به آلودگي
ايران و تازگي بهالبته  .شودتمركز بود كه تنها بر كشف، حفاري و استخراج عليه ايران باعث شده 

و پيامدها  با مشكل آلودگي، ؛ زيرا دارندديتأك نيز به اين مهم توجه و جهان سوم، ديگر كشورهاي
اما معضالت آلودگي ناشي از استخراج ؛ اند رو شده سنگين آن براي كشور و شهروندان روبههزينة 
اكوسيستم را با خطر چرخة  زندگي آبزيان و ،آلودگي نفتي. گردد نميبازها  ا به انسان تنه،معادن

 حفاظت از محيطاين پژوهش، با بيان مالحظات قانوني و قراردادي  .رو كرده است جدي روبه
 ي در برخزيستي  محيط  به بررسي قواعد و الزامات،راني اي نفتي مختلفزيست در قراردادها 

واكاوي  و با  و كردستان عراق پرداختهي اندونزلند،يچون نروژ، تاجهان هم زيخ  نفتيكشورها
 رعايت بارةاي تطبيقي در ي، مطالعهطيمح ستيآور ز  و مقررات الزامني و قوانمنعقده يقراردادها

وگاز آن مقابله با آلودگي در صنعت نفتزمينة ي در دادر و قرايالزامات قانونيا عدم رعايت 
 است كه در طول زمان، مقررات و قواعد افتهي  دستنتيجه به اين ان داشته و كشورها و اير

زمينة هاي فعال در  هاي ميزبان براي شركت زيستي بهتر و بيشتري از جانب دولت  محيط
  .استشده اكتشاف، استخراج و حمل مواد هيدروكربني وضع و اجرا 

 
  واژگان كليدي
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 مقدمه
هاي فراواني را  وگاز توانسته تأثيرات شگرفي بر زندگي بشر داشته باشد و نعمتنفت هرچند

زيست وي كم نبوده است   منفي آن نيز بر انسان و محيط آثاربراي وي به ارمغان بياورد، اما 
زيست   بر محيطآثار مخربي  ،1هاي نفتي با توجه به ابعاد ميدان نفتي فعاليت .)563 :1395شيروي، (

هاي همراه نفت كه از  آب نيزشود و   همراه موجب آلودگي هوا مي2سوزاندن گازِ. گذارد مي
همچنين سرايت . دشو ميروزميني و زيرزميني هاي   باعث آلودگي آب،گردد چاه استخراج مي

ه طبيعت  اساسي بهايزيست باعث ايجاد خسارت  تصادفي و خارج از كنترل نفت به محيط
مورد عمليات تأثير گذاشته و  ةمنطقنيز بر خاك روزميني و زيرزميني ايجاد تجهيزات . شود مي

 بر مكن استهمچنين انجام عمليات نفتي م. گردد باعث تغيير شكل آن يا آلودگي خاك مي
ها را تحت تأثير خود قرار  زيست آن   بوده و محيطرگذاريمناطق مجاور انجام عمليات نيز تأث

اشاره  33ميدان ةخدمجايي هتوان به صداي مخرب بالگردها هنگام جاب  مي،دهد؛ براي مثال
 .)Duval, 2009: 385( همسايگان گردد تواند باعث آلودگي صوتي و آزار داشت كه مي

 گونه چيگيري، شكار و افرادي كه ههاي اطراف، ماهي تواند بر زمين انجام عمليات نفتي مي
تواند   همچنين مي،گونه از عمليات انجام اين.  تأثيرگذار باشد،توسعه ندارندارتباطي با نفت و 

همچنين . عملياتي دارند ةمنطقافرادي باشد كه تمايل به يافتن شغل در  ةفزايندباعث هجوم 
تواند  ، مييادشده ةمنطقاقتصادي فزاينده در  ةتوسعوگاز در يك كشور و ايجاد استخراج نفت

 هايآموزش بنابراين،.  داشته باشد،كنند افرادي كه در آن منطقه زندگي ميآثار مخربي را بر 
- بهرهدرست  صورت به 4اقتصادي ةتوسعاز اين بتوانند تا  استالزم  يادشدهخاصي براي افراد 

كاهش آثار مخرب اجتماعي و طبيعي عمليات نفتي  راستاياقدامات بسياري در . دمند شون
  . و نظارت دارد5ن اقدامات نياز به مديريت، توجه دقيق، آموزش اما هنوز اي،انجام شده است

  
  زيست  عمليات نفتي بر محيط آثار .1

عمليات پروژه،  ةمرحل به آثار،اين . اي دارد محيطي بالقوه زيست آثار ،اكتشاف و توليد نفت
ها  كنترل و كاهش آالينده هايروشاندازه و سختي پروژه، طبيعت و حساسيت محيط اطراف و 

هاي تصادفي،  محيطي صنايع باالدستي نفتي شامل نشت  مسائل زيستنيتر مهم. بستگي دارد
  .)Poston, 2013: 1(است عملياتي و انتشارات جوي  هاي انفجار، تخليه

                                                            
1. Oil field 
2. Gas Flaring 
3. Field Crew 
4. Economic Development 
5. Training 
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برداري،  شناسي تا اكتشاف، توسعه، بهره هاي اوليه و مطالعات زمين  كاوش،عمليات نفتي
اكتشاف و توليد . رديگ ميرا دربر دوفروشيخر  وديل، پخشسازي، پااليش، تب انتقال، ذخيره

عمليات پروژه، اندازه و سختي  ةمرحلبه آثار، اين . زيستي بالقوه دارد  محيط آثاروگاز نفت
. ها بستگي دارد هاي كنترل و كاهش آالينده روشپروژه، طبيعت و حساسيت محيط اطراف و 

هاي تصادفي، انفجار،  ي نفتي شامل نشتي صنايع باالدستطيمح ستيز مسائل نيتر مهم
. و انتشارات جوي است)  و ديگر ضايعات حاصل از حفاريدشدهيتولآب  (ياتيعملهاي  تخليه

 به دليل اينكه همراه با نمك، ،شوند اين عمليات وارد جو، آب و زمين مي ةجينت درموادي كه 
 و ديگر گازهاي خطرناك دروژني هديسولفاكسيد كربن،  مواد آلي، فلزات سنگين و گازهاي دي

گذارد و  زيست مي  مخرب زيادي بر محيط آثار ،سمي بودن اين مواد. آورندزياناست، سمي و 
اكوسيستم را  همة ،بيترت نيا  به؛ماند  در جو باقي ميها مدت تا ، داراي غلظت زيادي استچون

 ةدستتوان به سه  تي را ميمحيطي عمليات باالدستي نف آثار زيست. دسازن مي روروبهبا مشكل 
  :كرد تقسيم هوا و  آبآثار مربوط به خاك، 

جايي است كه بر اثر ين نخست ،زمين و خاك: محيطي مربوط به خاك آثار زيست) الف
خاك شامل به محيطي عمليات باالدستي نفتي مربوط  آثار زيست. بيند عمليات نفتي آسيب مي

 مواد نشت .2؛ هاي نفتي ساخت چاه ةنتيج در دشدهجايا فيزيكي راتييتغ .1 :موارد استاين 
  .، دفن فضوالت و مواد زائددشدهيتولنفتي، آب 

اكتشاف و  ةمرحلي مربوط به آببيشترين ضايعات : محيطي مربوط به آب  زيستآثار) ب
- گل حفاري، سنگزوائد مثل ، ناشي از حفاريزائدمواد  .1 :عوامل استاين  ةنتيجتوليد در 

 .5 ؛نشت مواد نفتي .4 ؛ ايجاد.3؛ دشدهيتول  آب.2 ؛ها و ساير سياالت  از چاهدهش خارجوالي 
  .شود سازي و خنك كردن استفاده مي  شيرين،وشو يي كه براي شستها آبپسماند 
ويژه به ،ميزان گازهاي منتشره در عمليات باالدستي: محيطي مربوط به هوا  زيستآثار) ج

عوامل  ةجينت درانتشارات جوي عمليات باالدستي . حل استتوليد بيش از ديگر مرا ةمرحلدر 
 .3 ؛شدهگازهاي ونت .2 ؛ سوزاندن گازهاي همراه نفت يا همان گازهاي مشعل.1 :زير است

   .)55 :1394، زادگانمعصوم(احتراق فرايند  .4 ؛آزماييچاه ةجينت درذرات معلق 
  

 نايرا ي نفتي در قراردادهاستيز  طيحفاظت از مح .1.1

 ،زيست وجود دارد  محيط ةزميندر كشور ايران با توجه به قوانين و مقررات متفاوتي كه در 
اي  گذار از اهميت ويژه زيست براي قانون  توان دريافت كه موضوع حفاظت از محيط مي

. پرداخته استآن برخوردار است كه در بسياري از قوانين عام و خاص به موضوع حفاظت از 
 : كه مطابق آن)11 :1393مشهدي، (توان به اصل پنجاهم قانون اساسي اشاره كرد   مي،تر از همه مهم
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هاي بعد بايد در آن حيات  زيست كه نسل امروز و نسل  در جمهوري اسالمي، حفاظت محيط«
 اقتصادي و غير يها تي فعال،رو نيازا. گردد عمومي تلقي مي ةوظيفرو به رشدي داشته باشند، 

  .» ممنوع است، آن مالزمه پيدا كندجبران رقابليزيست يا تخريب غ   محيطكه با آلودگي  آن
  

 نسل سوم بيع متقابل ي در قراردادهازيست  محيطضوابط  .1.1.1

 ،اصطالح به قراردادهاي نسل سوم مشهور استدر قراردادهاي خدمات ايران كه  ةنمونآخرين 
هاي  ها سقف هزينه شود كه در آن ته ميزمان گف هم ةتوسعبه قراردادهاي توسعه و يا اكتشاف و 

بررسي چگونگي  منظورهب .شود  بعد از انعقاد مناقصات توسط پيمانكار بسته مييا هيسرما
 يبررس اي از قرارداد بيع متقابل مورد ، نمونهيادشدهزيست در قراردادهاي   حفاظت از محيط

منعقد شده  چيني ي شركتشركت ملي نفت ايران ون يام 2007در سال قرار گرفته است كه 
 .است

يك است كه در تعريف  ةماد ،زيست اشاره دارد  كه به محيط گفتهپيشبند قرارداد ين نخست
 :دارد  بيان مي»زيستي  خسارت محيط«مفاهيم و عبارت 

 اتي به معناي فرسايش خاك، حذف پوشش گياهي، تخريب حزيست  بر محيطخسارت «
 .»است...  ووحش 

 اقدام مناسبي در قراردادها بوده و باعث ايجاد درك طرفين ،زيستي  يطتعريف خسارت مح
بوده و به عامل ناتمام  ،قرارداداين ؛ اما تعريف موجود در استزيست   از معنا و مفهوم محيط

  .انساني اشاره نكرده است
 با 7 ة مادسومزيست پرداخته است، بند   مورد ديگري از اين قرارداد كه به موضوع محيط

كرده  بيانگونه  كه يكي از تعهدات پيمانكار را اين است »1حقوق و تعهدات پيمانكار«نوان ع
هاي الزم  روش ها و پيمانكار بايد مسئوليت كامل كفايت، ثبات و امنيت تمام فعاليت« :است

ها، اموال،  ايمني جان ةمالحظبراي اجراي اين قرارداد را برعهده بگيرد و اقدامات الزم را با 
زيست، پيشگيري، آلودگي و ايمني   صوالت كشاورزي، شيالت، ناوبري، حفاظت از محيطمح

 .»و بهداشت پرسنل اتخاذ كند

زيست و اصل پيشگيري كه از اصول اساسي   اصل حفاظت از محيط يادشده،در بند 
 رعايت شده و پيمانكار متعهد است در اقدامات خود حفاظت از ،استزيست   حفاظت محيط

 .دكنپيشگيري را رعايت  نيزيست و ز  محيط

                                                            
1. Rights and Obligations of Contractor 
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. پردازد زيست مي   ازجمله مواد ديگري است كه به بحث حفاظت از محيط، قرارداد10 ةماد
كه را ها آنمواردي از كه در ادامه،  است »ها و مطالعات موقعيت محل چاه«اين ماده با عنوان 

 :دشو  بيان مياست،زيست   مربوط به حفاظت از محيط

 .صحيح صنعت نفت باشد ةروياه و انجام حفاري بايستي براساس طراحي چ .1

پيمانكار جز در مواردي كه خطر يا ريسك با خسارت اقتصادي عمده يا خطر . 2
 :را انجام نخواهد داد زيرالوقوعي نسبت به جان، مال يا محيط وجود داشته باشد، موارد  قريب

چاه رهاشده بايستي . جداري ثابت از آن ةلولمسدود يا رها نمودن چاه يا جدا كردن هر نوع 
 .مورد نفوذ جلوگيري شود ةاليصورت درستي مسدود گردد تا از آلودگي يا ورود و خروج آب از  به

 ازجمله مواردي است كه در قراردادهاي قبل از ،توان گفت كه اين بند مي اولدر مورد بند 
 به اين مفهوم »المللي صنعت نفت صحيح بين ةروي«عبارت . بيني شده بود انقالب نيز پيش

 هدف از مسدود ، بند دومبربرا. كند اشاره دارد كه هر فرد متعارفي براساس اين روش عمل مي
هرچند ذكر بند مربوط . زيست است   بر محيطي رهاسازبار انيز آثارو ترك چاه، كاهش كردن 

، اما استفاده از استرداد  مفيد و مثبت در اين نوع قرايها  ازجمله گام،به رهاسازي ميدان
 خسارت اقتصادي عمده يا ، ريسك،خطر« مانند ،عبارات و قيود كلي جهت اقدامات مزبور

اجرا باعث اختالف  ةمرحل كه در است » نسبت به جان، مال يا محيطيالوقوع بيخطر قر
 .گردد طرفين در تفسير مي

 18 ةمادست پرداخته است، زي  مورد بعدي كه در اين قرارداد به موضوع حفاظت از محيط
 براي و اصول عملياتي ها وهي به ش،مادهاين  ششمدر بند  .است 1»جامع توسعه ةبرنام«با عنوان 

توليد را  ةمرحلبايست كل  جامع توسعه اشاره دارد كه مي ةبرنامانجام عمليات نفتي براساس 
عنوان يكي از  توليد را بهزيستي و ايمني در عمليات   مديريت محيط يادشده، بند .دربر بگيرد

توان يكي از  اين مورد را مي. است و اصول عملياتي ها وهيكرده است كه شامل ش بيانمواردي 
ها  تعهدات و سياست؛ زيرا زيست دانست  نكات مثبت قرارداد از نظر حفاظت از محيط

ن و با رعايت هاي اكتشاف و توليد مطابق قواني توانند تضمين كنند كه فعاليت  نميييتنها به
 ةحوزبا توجه به رشد و گسترش مسائل مربوط به  .شود يمحيطي انجام م مالحظات زيست

هاي جديد براي حفاظت  يابي و محل دفن پسماندهاي حفاري، يكي از روش وگاز، مكاننفت
 ازجمله شركت مناطق ،شركت ملي نفت ايران ةتابعهاي  زيست در برخي از شركت  از محيط

 پسماندهاي ناشي از حفاري، نصب يآور هاي جمع از ديگر روش. ب است جنوزيخ نفت
شيميايي  ةآاليندهاي حفاري است كه از ورود هرگونه  هاي مديريت پسماند روي دكل سامانه

هاي  دستگاه ةليوس به حفاري كه يها زيست جلوگيري كرده و كنده  ناشي از حفاري به محيط
                                                            

1. Master Development Plan 
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 به محل شده تيصورت جامد و تثب سازي بهليات بهشود، پس از عم كنترل جامدات جدا مي
  .)97 :1394اخباري، (شود  دفن مي منداصولي و ضابطهطور  مخصوص حمل و به

 
 IPC در قراردادهاي جديد نفتي ايران موسوم به زيست  محيطضوابط  .2. 1.1

پردازد كه ميزيست   نيز به حقوق محيط IPCعنوان  بابخشي از قراردادهاي جديد نفتي ايران 
روز درك ما از  محيطي، روزبه به دليل ماهيت مسائل زيست. استسرعت در حال تحول  به

هاي حقوقي الزم  يابد و چارچوب هاي مربوط به منابع طبيعي و آثار آن افزايش مي واقعيت
 و جاويد( شود هماهنگبايست با آن  زيست نيز مي  ، استفاده و مديريت محيطيزير براي برنامه

 .)31 :1395، مراديشاه

 يالملل نيبهاي معيار يسو نيز در حال حركت و تكامل به IPCست كه قراردادهاي روازاين
ESHIA نمونةاين نسل از قراردادها براساس . است

، زيستي  محيط آثار به مباحث ارزيابي 1
 22.پردازد بهداشتي ميو ايمني، امنيتي، اجتماعي 

  استي و قراردادي سند جامع حقوقكي كه ESHIA ياراختص با نام  ي راستا سندنيدر هم
 يطيمح ستي زيها بي آسيابي به ارز،زيست   واردشده به محيطيها بيمنظور كاهش آس بهو 
 كند ي توجه مزي ني و بهداشتيمني ا،يتي امن،يزيست به مسائل اجتماع  بر محيطافزون  ،پردازد يم
 دي پدي نفتيها تيزيست مرتبط با فعال  حقوق محيط ةحوز است كه در ي تحولنيدتريجد و

و متناسب با  وندر ي مشماربه شناور ياسناد باالدست ءجز ،ESHIAو  EIAاسناد . آمده است
وجود دارد كه  HSEعنوان  با ي قواعدرو،ازاين ؛شوند ي ميروزرسان  و تحوالت زمان بهاتيمقتض

 آن كرده تي را ملزم به رعااني كارفرما ومانكارانيپ تمامي قواعد، نيا يسازمعيار اوزارت نفت ب
 ورود يقرارداد است كه امروزه مقتضا مفاد ءجز ،ESHIAو  EIA اسناد يليمطالعات تكم. است

 و مانكاري سه شخص كارفرما، پدييتأ بايستي به ESHIA پروژه، يبه صنعت است و قبل از اجرا
موافقت سازمان بايد  طرح ي اجرايكارفرما برا. زيست برسد   حفاظت از محيطيها سازمان

زيست    محيطيها كارفرما و سازمانبرابر  هم در مانكاري و پرديزيست را بگ  حفاظت از محيط
 نديافر ي اجرايبرا.  كندتي طرح رعايرا در اجرا ESHIAمتعهد است كه ملزومات سند 

ESHIA شوديط پياپيگام   سهيستيبا :  
 آن و در زمان ي قبل از اجرايستيوژه با پري كه مجرهاست سكي رييشناسا ،گام اول

  .  كندييرا شناسا ESHIA مرتبط با سند سكي پروژه، رفيتعر
                                                            

1. Environmental, Social and Health Impact Assessment 
2. 15.4.6develop detailed guidelines for ESHIA in order to render environmental protection, 
carry on monitoring and maintain community interaction as a condition for Petroleum 
Operations. These guidelines should be in compliance with the rules and regulations of Iran 
and meet with the Best International Petroleum Industry Practices and Standards in the 
following areas. 
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 :1395اميرخاني و همكاران، ( رنديگ ي قرار ميابي مورد ارزشده يي شناسايها سكي ر،در گام دوم
 آثاركاهش  يها زيست محاسبه و راه   پروژه در محيطي اجراياحتمال آثار ،يابي ارزنيا در. )125
 نيا. دگرد يم ارائه يمنف پيامدهاي ني و نظارت بر اتيريمد ةنحو و شود ي مشنهادي پيبيتخر
 ، پروژهكي يمال احتي كه اجرادهد ي مي به مقامات آگاه.1 :كند ي دو هدف را دنبال م،يابيارز

و  يامدهاپ ني مقابله با ايها  كه راهدهد ي به صنعت اجازه م.2؛  دارديا يمنف پيامدهايچه 
  . دده شنهادي آن پي براييها ها را مدنظر قرار داده و راه كاهش آن

 ي كه در طشود ي گفته مرانهيشگياقدامات پاز  ايپاره است كه به سكي رتيري مد،گام سوم
 ياري در بسيطيمح ستي زيامدهاي پيابيارز. رسد ي به حداقل مپروژه كي يمنف پيامدهاي ،آن

  .)587 :1395 ،يرويش(  استيگاز اجبارو نفتيقراردادها ي اجراياز كشورها برا
 و مقررات مربوط ني موظف است قوانمانكاري پ،راني ا قراردادهاي جديد نفتيدررو، ايناز

 كند تي رعا،يالملل ني و چه بي چه در سطح مل، و فراساحليرا در خشك ESHIA يهامعياربه 
 موظف مانكاريپ همچنين .قرارداد انجام دهد ياجرا راستاي الزم را در ياطيو اقدامات احت

و با توجه به  ESHIA يهامعيار و ستيز  طيمح با  سازگاريها روش  را بهي نفتاتياست عمل
  .)32 :1395 ،ي و شاهمرادديجاو( دهدنجام ا ندهي آيها منافع نسل حاضر و نسل

 موظف است ارمانكي پ،راني نفت ايبه شركت مل ESHIAطرح  ةارائ و شنهاديمنظور پ به
 يمحل ةجامع يتي و امنيمني ا،ي انسان،ي اجتماع،يزيست   مسائل محيطبارة حاكم را درطيشرا

 يها مربوطه را به همراه روش آثار انجام دهد و ،قرارداد و مناطق اطراف آن ةيناحمستقر در 
 مربوطه زيست منطقه در طرح   محيطي مرتبط با بازسازيها تيو فعال آثار ني اشمربوط به كاه

ن كاستو زيست   بر محيط  بي از آسيري جلوگي الزم برايها  اقدامات و تالشيتمام و درج كند
   .آن بر اموال و افراد را انجام دهد آثار و ها بيآس

منظور بهبود مستمر   را بهي نفتاتي عمليها وهي شيطور منظم تمام بهپيمانكار موظف است 
 يهامعيار تي رعاي برايقي دقيها دستورالعمل ةيتهبه و  عملكرد و اصالح كمبودها انجام دهد

ESHIA  32 :1395 ،ي و شاهمرادديجاو( به انجام برساندپرداخته و نظارت الزم را(.  
  
  زيست در قراردادهاي نفتي ساير كشورها   حفاظت از محيط.2. 1

حتمالي برخي  و نفتي و تدابير ازيست در قراردادهاي امتيازي  حفاظت از محيط ،در اين بخش
بررسي براي كاهش آلودگي نفتي ) نروژ، تايلند، اندونزي و كردستان عراق (زيخ نفتكشورهاي 
  .دخواهد ش
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  نروژ نفتي يزيست در قراردادها  حفاظت از محيط .1. 2. 1
ي طيمح ستيزمسائل ويژه هب ،زيستي  ، كشور نروژ در زمينة سياست محيطگذشته ةدهدر 

ها در  محيطي فعاليت هاي زيست كنترل.  بسيار موفق عمل كرده استصنايع باالدستي نفتي
كردند،  بيني مي هاي نفتي پيش شركت. شد مي انجام محدودي صورت بهنروژ در آغاز  ةقارفالت 

هاي   داده،1980در اواخر دهة .  نفتي باشدساتيتأسهايشان تا شعاع يك كيلومتري تأثير فعاليت
هاي اكتشاف و استخراج، حجم وسيعي از   داد كه تأثير فعاليت نشانآمده دست بهاطالعاتي 

 ،ها مورد مناقشه قرار گرفتند هرچند اين يافته. رديگ يبرمها را در هاي اطراف اين فعاليت زمين
تحت تأثير قرار  كيلومتري سهتا شعاع ساختار زمين را  آثارمطالعات بعدي نشان داد كه اين 

هاي نفتي   آن چيزي است كه شركتبرابر ده ،زيست  ر محيطبار آن ب دهد و آثار زيان مي
  .گذاران نروژ را برانگيخت  واكنش سريع و تند مقامات و قانونمسئلهاين . كنند بيني مي پيش

محيطي اين كشور، ابزارهاي اقتصادي و مديريتي  ي زيستگذارمقرراتترين ابزارهاي  مهم
  .استHSE  بارةمتعددي دري ها يگذارمقرراتو خودتنظيمي و قوانين و 

 اين 1996قانون نفت  ،ترين قانوني كه بر صنايع باالدستي نفت كشور نروژ حاكم است مهم
ن عامال (رندگانيمجوزگمقامات دولتي و ن ميا روابط ،اين قانون. )Gray,1999: 525( استكشور 
 و ساتيتأس  مجوز، اكتشاف، توليد، توسعه،زمينةدر  كند و مقرراتي را تنظيم مي) نفتي

 بارةهمچنين اين قانون به دولت اختيار وضع مقرراتي در. گيرد مسئوليت و غيره را دربرمي
  : ازاند عبارت هاآن نيتر مهمدهد كه  هاي نفتي را مي فعاليت

ي نفت براي اهداف مالي و تعيين مقدار ماليات گذارمقررات و 1997ي نفتي گذارمقررات
محيطي صنايع  زيست مسائل ةحوز در شدهانجامهاي يگذارراتمقرترين  ، مهم2001كربن بر 

 هاي مرتبط با سالمتي، ايمني و محيط گذاريباالدستي نفتي هستند كه چارچوب مقررات
چهار  ةليوس بهي گذارمقرراتاين چارچوب .  است2001 1ي نفتيها تيفعالزيست در  

 ،3يساتيتأسي گذارمقررات، 2ديريتيي مگذارمقررات يعني ،ي ديگر در اين حوزهگذارمقررات
 ،ة اصوليرنديدربرگ و شده  ليتكم 5ي وظيفة اطالعاتي،گذارمقررات و 4ي عملياتيگذارمقررات

 HSE ي مديريتي كه اعمال سيستم مديريت درگذارمقررات. است  HSE كاهش ريسك ومانند
گيري و بهبود ي، پيابيو ارز كاهش ريسك، مديريت، تحليل همچون شامل مواردي ،است

ريزي و پيشگيري در   برنامههمچوني عملياتي با ايجاد شرايطي گذارمقررات. عملكردي است

                                                            
1. Petroleum Act. 
2. Framework Regulation relating to Health, Safety and the Environment in Petroleum 
Activities of 2001. 
3. Facility Regulation 
4. Activities Regulation 
5. Information Duty Regulation 
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محيطي و مسائل مرتبط با سالمتي، آمادگي  هاي زيست هاي نفتي، جنبه تمام مراحل فعاليت
انتشارات هاي معيار، مثال ؛ براي كند گذاري مي محيطي را مقررات اضطراري و نظارت زيست

هاي  واد آاليندة نفتي، شرايط آزمايش توليدات نفتي، اصول جايگزيني مواد شيميايي و برنامهم
ي مربوط به طراحي و تجهيز ساتيتأسگذاري  مقررات. كند آوري را تعيين مي نظارتي الزام

.  حفظ ايمني، سالمتي، جلوگيري از آلودگي و آمادگي اضطراري استمنظور به ساتيتأس
  1. هشدارها و اخطارها حاكم است،يفة اطالعاتي بر الزامات گزارشيگذاري وظ مقررات
 ذاتي با مسائل سالمتي، طور بههاي نفتي   اين است كه فعاليتگفته پيشفرض مقررات پيش
همچون ة اصول اساسي رنديدربرگاين مقررات  رو،ازايني مرتبط هستند؛ طيمح ستيزايمني و 

در  فناوريملكردي مستمر، استفاده از بهترين اصل احتياط، اصل كاهش ريسك، بهبود ع
ميان هاي مديريتي و همكاري و ارتباط  منظا بر ديتأكساز،  دسترس، اصل پرداخت توسط آلوده

فسخ مانند  به ضمانت اجراهاي اداري ،نقض اين مقررات. است گذارمقرراتصنايع و نهادهاي 
  .انجامدميمجوز، اعمال جريمه و ضمانت اجراهاي كيفري 

وجود دارد كه صنايع باالدستي  آورزياني و مواد سم تخلية زمينة مقررات هم در اي ازپاره
البته اين . ستها يگذارمقرراتحجم زياد اين مواد شيميايي و سمي مشمول  ةتخلينفتي به دليل 

طبق اين مقررات، . ستهاآناروپاست كه نروژ هم متعهد به رعايت  ةاتحاديمقررات، مقررات 
ثبت، ارزيابي، كسب مجوز و محدوديت در تخلية مواد شيميايي  نظاملية مواد شيميايي طبق تخ

 فسخ مجوز، اعمال جريمه و مانند ضمانت اجراهاي اداري به ،و نقض اين مقرراتد شو مي انجام
 .)poston W.Arinaitwe,op.cit: 4( دانجام ضمانت اجراهاي كيفري مي

ي گذارمقررات كشورهايي است كه از اين روش در نيتر مهم ازجملهكشور نروژ 
در اين روش، صنايع باالدستي نفتي، تمام توانايي و ظرفيت . است مندبهرهمحيطي خود  زيست
 را در دستيابي به اهداف خود اش ظرفيت فني، تحقيقاتي، اطالعاتي و قدرت ماليمانند ،خود
ن قدرت و توانايي را براي پيشبرد اهداف خود  اي،گذارمقررات نهاد كه يدرحال ؛گيرد كار ميبه

  .زيست ندارد  در زمينة حفاظت از محيط
 به ديگر تقرار دادن منابع انتشار كربن نسب ماليات بر كربن كه در تحت پوشش

 درصد انتشارات كربن را در اين كشور تحت 68 ، استمؤثري گذارمقرراتي ها سازوكار
اي را در مقابل  هاي گازهاي گلخانه كل آاليندهيمي از  يعني بيش از ن؛دهد پوشش قرار مي

 درصد انتشارات گازهاي 40 تا 35 ،مشاركت اين كشور در طرح تجارت انتشار اتحادية اروپا
   .)Jenny summer,lori,Bird,op.cit: 22( دگير ميدربررا  اي گلخانه

                                                            
1. Activities Regulation 
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ي گذارمقرراتت و ترين صنايع مشمول اين ماليا صنايع باالدستي نفت اين كشور از مهم
 عامل انتشار گاز نيتر مهم ، نفت و رهاسازي مستقيم اين گازها به جو سوزاندن.است
شود و نرخ ماليات در اين حوزه  اكسيدكربن در اين صنايع است كه مشمول اين ماليات مي دي

هاي  فناوريبيشترين تأثير در انتخاب داراي ماليات بر كربن . نسبت به ديگر صنايع بيشتر است
هايي براي  فناوري ةتوسعباعث  نيزي فناور پيشرفت ،با گذشت زمان. است بهتر با كاراييِ

  .)98: 1394زادگان، معصوم(شد كاهش اين آاليندگي 
  
  امتيازي تايلنديزيست در قراردادها  حفاظت از محيط .2. 2. 1

تايلند .  در روز آغاز شدبشكه پانصد با توليد كمتر از 1950 ةدهتوليد نفت در كشور تايلند از 
مختصر در قانون  ةاشاروجود  با. كند تا به امروز نيز از قراردادهاي امتيازي مدرن استفاده مي

زيست   حفاظت از محيط ةدربار 1989از سال  پيش، قراردادهاي نفتي كشور تايلند تا 1971
  .)42 :1395سادات، (زيست نكرده است    به محيطيا  و هيچ اشارههساكت بود

 :استده مآ كشور تايلند 1971در قانون نفت 

 بايد اقدامات مناسبي مطابق با روش خوب صنعت يازامت در انجام عمليات نفتي، صاحب«
در . ديگر اتخاذ كند ةمادل يا هر نفت، گ ةيلوس بهنفت براي جلوگيري از آلودگي در هر مكان 

 به آلودگي منجر يازامت نفتي صاحبديگر در عمليات  ةمادمواردي كه توسط نفت، گل يا هر 
عدم رعايت .  بايد اقدامات فوري براي جلوگيري از اين آلودگي اتخاذ نمايديازامت  صاحب،شود

  .» دالر گردد3900اين ماده ممكن است باعث اخذ خسارت تا 
زيست داشت،    بعد و حركت رو به رشدي كه كشور تايلند در موضوع محيطيها در سال
 ، در قراردادهاي خود استفاده كرده است كه براساس آن1»زيست  ندوق محيطص«از اصطالح 

درج بند . هستندزيست   مبلغي به دولت جهت حفاظت از محيط ةارائصاحبان امتياز ملزم به 
مالي داشته است و دولت تايلند با درج اين ماده در  ةجنبمزبور در قراردادهاي نفتي بيشتر 

 در آلودگي يرمستقيمصورت غ  را بهگذاران يهعمل دست سرمادر  قراردادهاي باالدستي خود،
 .)48 :1395سادات، (زيست باز گذاشته است   محيط

 يا ميدان در قراردادهاي 2 موضوع ترك چاه،1981 در قراردادهاي سال ، بعديها در سال
س از  كه پشود يامتياز متعهد م ةدارنداين كشور گنجانده شده است كه براساس اين تعهد، 

 و لوازم مربوط به عمليات يساتزيست محل قرارداد را از تأس   محيط،پايان توليد و بستن چاه
.  كند و وضعيت آن مكان را تا جايي كه ممكن است به حالت اوليه برگردانديساز نفتي پاك

                                                            
1. Environmental fund 
2. Abandonment 
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 توجه قرار  در صنعت مورداي يندهصورت فزا تعهد به اقدامات مربوط به ترك چاه و يا ميدان به
 اشاره كرده است يساتها و تأس هاي متعددي به موضوع برچيدن سازه كنوانسيون. گرفته است

كنوانسيون در اين .  سازمان ملل متحد در فالت قاره نام برد1958توان از كنوانسيون ژنو  كه مي
 بايد ،اند شده   كه رها و يا منسوخيساتيهرگونه تأس« :دارد ي خود اشعار م5 ة مادپنجمبند 

 .» حذف شونديطوركل هب

توان  تعهد ديگري كه مي. استتعهد صريح و روشن حذف كل مواد به معناي واقعي كلمه 
 خود 60 ة مادسوم كه در بند ست حقوق درياها1982به آن اشاره كرد، كنوانسيون  زمينهدر اين 
 ،اند شده انحصاري اقتصادي رها ةمنطقهايي كه در   يا سازهيساتهرگونه تأس« :دارد ياشعار م

 در اين شده يرفتهالمللي پذ بايستي براي اطمينان از ايمني ناوبري با توجه به استانداردهاي بين
 .)48 :1395سادات، (»  است، حذف شوندشده  يهزمينه كه توسط سازمان ملل ته

اصل پرداخت «توان ناشي از   ميدان در قراردادهاي امتيازي تايلند را مييساز تعهد به پاك
زيست   وارد محيطرا  يساتيتأسامتياز براي انجام عمليات نفتي  ةدارند. دانست» 1ساز  آلودهتوسط

 ،ساز شود و براساس اصل پرداخت توسط آلوده زيست مي  كرده است كه باعث آلودگي محيط
توان  تضمين اين هدف ميمنظور به.  برطرف گردديازامت توسط صاحببايد ها  آلودگي اين

 ةنام لفي مانند ضمانت شركت مادر، ضمانت بانك يا اعتبار اسنادي، ضمانت مختهايسازوكار
  .)Cameron, 2009: 8( انجام كار، وجه اماني يا صندوق ذخيره را در نظر گرفت

رفت كه قراردادهاي  انتظار مي. استهاي متعددي  مقررات قراردادي تايلند در عمل داراي ضعف
ت و صرفاً به گرفمي در نظرزيست   ه حفاظت از محيطامتيازي مدرن توجه بيشتري را نسبت ب

هاي احتياطي و نه اقدامات   نه روش،در اين دوره. شد محدود نمي 2»خوب صنعت ةروي«رعايت 
حتي مجازات مقررشده در قانون نفت كشور مزبور  ؛نشده بود درجاساسي در قرارداد  ةپيشگيران
 بيشتر به دنبال مسائل مالي است تا اينكه واقعاً تيزيس  محيطدهد كه اين كشور در مسائل  نشان مي

 درج تعهدات مربوط به ترك ميدان در قراردادهاي اين  اين،وجود  با. زيست خود باشد  نگران محيط
  .)Smith, 1993: 463( استزيست   مثبت در جهت حفظ محيط ايهنكتكشور يك نوآوري و 

  
  اندونزي نفتي يزيست در قراردادها  حفاظت از محيط .3. 2. 1

شدة جهان سوم است كه توانست از مناطق صنعتي - در جنوب شرق آسياايهمنطق -اندونزي 
زيست، اقتصاد و   محيط ةبرنام«در شده  انجامهاي   پژوهشبراساس .يابدبااليي دست  ةتوسعبه 

به پذير نسبت   نشان داده شده است كه مناطق آسيب،»وگاز براي جنوب شرق آسياصنعت نفت
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2. Good Industry Practice 



  
 1399، پاييز و زمستان 2، شمارة 6مطالعات حقوق انرژي، دورة   242 

 

بر  افزون ،در اندونزي.  منطقه و ناحيه است530 بيش ازتغيير اقليم در جنوب شرق آسيا 
گاز .  مشكل اندونزي استنيتر مهم همچنانزدايي   جنگل،شده ارائهي طيمح ستيزمشكالت 

شود، اندونزي را به  وگاز وارد جو ميكه در اثر اين تخريب و استخراج نفت 1اكسيدكربندي
 موجب آلودگي هوا شده و خطرات  اين گاز در جهان تبديل كرده وةكنندطع سانيتر بزرگ

هاي عظيم استخراج نفت و معدن در  پروژه. كرده استبراي مردم اين منطقه ايجاد  بسياري را
زدايي،   جنگلازجمله. محيطي تبديل شده است يستزاي از مشكالت   به مجموعه،اندونزي

 به توليد ،ي و استخراج نفت در اندونزيرسان آب ةدعميسات تأسآلودگي هوا و آلودگي 
هاي روزميني و   كه آب انجاميده است فرسايش اسيدي وهاي زباله هاي معدني، صخره زباله

  .)12: 1395پوراحمد، (است شناسي محلي را مختل ساخته  زيرزميني را مسموم و بوم
حث و مذاكرة خود را بر ، شوراي امنيت سازمان ملل متحد نخستين ب2007در آوريل سال 

موضوع اين . زيست و پيامدهاي ناشي از اين پديده برگزار كرد  سر موضوع تغيير محيط
 مرتبط با توسعه ي امنيتي تلقي كرد يا موضوعينشست آن بود كه آيا بايد تغيير اقليم را موضوع

ليم را بايد چون سنگاپور اين بود كه تغيير اقهم سياسي؟ پاسخ برخي كشورها يو حتي موضوع
  .آورد شمار بهمحيطي جهاني   يك چالش زيستعنوان به

 موضوع تغيير اقليم ،2تي و پانگماليت مانند ،محيطي زيستان انديشمندبرخي  باوربه 
چون هم ،پذير  مستقيم بر رفاه و شرايط اقتصادي و اجتماعي افراد و جوامع آسيبصورت به

از جمعيت ي چشمگير زندگي و معيشت بخش معموالًدر اندونزي . گذارد  اثر مي،اندونزي
و اجتماعي   فنيلحاظ از منابع كمتري دارند تا بتوانند خود را ؛ زيرامتكي بر منابع طبيعي است

  .)12: 1395پوراحمد، (د نكنبا موضوع تغيير اقليم سازگار 
محيطي اندونزي ناشي از تغييراتي است كه استخراج نفت و  بسياري از مشكالت زيست

زيست تغيير كند و باعث   يطمحطبيعي  ةچرخهاي ناشي از آن باعث شده است كه  يودگآل
  .دون شزاُ ةالي گرماي هوا و پارگي ،آلودگي

           گازآلودگي هوا ناشي از استخراج منابع، افزايش دما و ايجاد كوتاه سخن اينكه، 
بع در اندونزي بود، باعث شده هاي نفتي و استخراج منا از آلودگي برآمدهكه  اكسيدكربندي

 موسمي، باال آمدن سطح دريا و سيل، ريزش كوه و هايي، طوفانسال خشكاست كه شاهد 
  .افزايش سطح آب دريا باشيم
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 زيست در قرارداد مشاركت در توليد كردستان عراق  حفاظت از محيط .4. 2. 1

صورت  ادهاي نفتي اين منطقه بهقرارد.  خودمختار در شمال عراق استايكردستان عراق منطقه
. شود و دولت مركزي عراق دخالتي در اين زمينه ندارد  منعقد ميگذاران هيخودمختار با سرما

اقليم  ةمنطقزيست يكي از قراردادهاي مشاركت در توليد   قواعد مربوط به حفاظت محيط
 . قرار گرفته استيبررس  مورد2007كردستان منعقده در سال 

 .استزيست    كه مربوط به حفاظت از محيطاستبند  نُهرداد مزبور داراي  قرا37 ةماد

معقول صنعت  ةروي« پيمانكار متعهد شده است تعهدات خود را براساس ،هماداين در بند يك 
 كه هر فرد متعارفي كه كند يروش معقول صنعت نفت به اين مفهوم اشاره م.  انجام دهد»نفت

 اين روش را رعايت ،قرارداد ةمنطقهاي مشابه  دهد، در محيط نجام مي را ايالملل نيعمليات نفتي ب
كند كه از بهترين و  در قرارداد، پيمانكار را متعهد مي يادشدهاستفاده از عبارت . كند مي
ها و  بديهي است استفاده از روش.  در اجراي قرارداد استفاده نمايدساتي تأسنيتر تيفيباك

   .)Smith, 1993: 463( دشو دادها باعث كاهش آلودگي هوا ميتجهيزات نوين در اجراي قرار
 پيمانكار ،براساس اين بند. استمذكور مربوط به موضوع ترك چاه و ميدان  ةمادبند دوم 

  آلودگي محيط1كاهش براي اقدامات مناسبي را ،متعهد شده است در صورت ترك چاه و ميدان
 ةمنطقملزم است پس از اتمام توليد،  2كارپيمان يادشده،براساس بند . زيست انجام دهد 

هدف از اين . كردستان تحويل دهد ةمنطقطرف اول قرارداد يا   صورت اوليه به قراردادي را به
 كه اين امر از طريق كاشت استزيست    از بين بردن يا كاهش خسارات وارده به محيط،بند

 .)Smith, 1993: 463( رديپذ  انجام ميي ديگرها درختان و گياهان و يا روش

 بند ابربر. 3 اشاره داردزيست  بر محيط آثاربه موضوع مهم ارزيابي  گفته،پيش ةمادبند پنجم 
ماه پس  ششمحيطي انجام عمليات نفتي را حداكثر تا   زيستآثارپيمانكار ملزم است  يادشده،

دامات مشتركي است  ازجمله اق،زيست  بر محيط آثارارزيابي . گيردب  برعهده،از تاريخ قرارداد
 از دو نظر زيست،  بر محيط آثارارزيابي . است عمراني داراي اهميت يها پروژهر بيشتكه در 

موجب آگاهي مسئوالن كشور ميزبان نسبت به  سويي،از ؛است سودمندبراي هر پروژه 
مان  براي مقابله با آلودگي از ه،ديگر سويشود و از  نظر مي  احتمالي پروژه مورديها يآلودگ
بر با درك درست خود نسبت به ارزيابي آثار  نامبرده،قرارداد . شود  ميينيب شيپراهي كار  آغاز

   .)Smith, 1993: 463(  پيمانكار خود گذاشته استة، اين مهم را برعهدزيست  محيط
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 .دگرد ميباز و منابع طبيعي 1 ملييها به حفاظت از پارك يادشده، ة مادهفتو  ششبند 
پيمانكار متعهد شده است اقدامات مناسب را براي حفاظت و به حداقل رساندن  ششم،براساس بند 

توان نوعي  اين بند را مي.  ملي و ذخاير طبيعي اتخاذ كنديها منفي مواد بر پاركتأثير هرگونه 
بند . هاي ملي و منابع طبيعي دارد اي به پارك نوآوري در اين نوع از قراردادها دانست كه توجه ويژه

 سوءاستفاده 6 ةمادقرارداد مزبور شامل تعهدي است براي دولت ميزبان كه از حق موجود در  فتمه
پارك يا ذخاير  هچنانچ ،2دولت بايستي تا قبل از تاريخ مؤثر شدن قرارداد هفتم، بند ابربر. نكند

 اقليم ،نابراينب .به اطالع پيمانكار برساندآن را قراردادي وجود داشته باشد،  ةمنطقطبيعي ديگري در 
قراردادي  ةمنطق به وجود پارك ملي و ذخاير طبيعي در ،تواند بعد از تاريخ مؤثر شدن قرارداد نمي

 .استناد كند

 37 ةماد اشاره دارد كه پيمانكار در راستاي اجراي ييها نهيبه هز يادشده،قرارداد  هشتمبند 
شده و در  شمرده 3نفت هزينه ءجز ها نهيگونه هز  اين،براساس بند مزبور. دده ي مانجام
  .)Smith, 1993: 463( گردد شده در قرارداد به پيمانكار پرداخت مي هاي مشخص تاريخ

كرده   ساز اشاره اصل مربوط به پرداخت توسط آلودهبه  گفته نيزپيش ة مادنهم بند ،سرانجام
ام اشخاص ثالث است كه پيمانكار مسئول هرگونه شرايط محيطي از پيش موجود يا هرگونه اقد

 از عمليات نفتي ماًيهايي است كه مستق  و تنها مسئول خسارتنيستقراردادي  ةمنطقدر 
  .شده استايجاد پيمانكار 

 
  جهينت
زيست دارد و به   بر محيطآثاري منفي  پايانتا  آغاز عمليات نفتي از ، اوالً:گفتتوان  مي

توجهي به مباحث  آغازي امتيازي نوين در  قراردادها،ثانياً ؛دانجام  هوا و خاك مي،آلودگي آب
زيست در اين   هاي بعدي شروطي جهت حفاظت از محيط در سالاند، اما زيستي نداشته  محيط

 اما با ؛زيست  تا حفاظت از محيط ندداشتمالي  ةجنبقراردادها درج شد كه اين شروط بيشتر 
 در ،ثالثاً ؛است نماياندادها زيست در اين نوع از قرار  گذشت زمان نگراني نسبت به محيط

اي  زيست اشاره  عمر قراردادهاي مشاركت در توليد و خدمات، يا به محيطآغازين هاي  سال
در  . استصورت مختصر يكي از تعهدات پيمانكار دانسته شده نشده است و يا اينكه به

 با مرور زيست تغيير كرد و  ، رويكرد حفاظت از محيطيادشده هايهاي بعدي قرارداد نسل
 يكي از ،رابعاً يافت؛زيست اختصاص    جداگانه به موضوع حفاظت از محيطيا زمان، ماده

محيطي  زيستآثار  بحث ارزيابي ،شود زيست مي   مواردي كه باعث حفاظت از محيطنيتر مهم
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 بيانزيست بايستي در قرارداد    ازجمله موارد مهمي كه براي حفاظت از محيط و نهايتاًاست
زيستي، كسب مجوز، استاندارد محصوالت و   هاي مسئوليت محيط مواردي مانند بيمه ،شود

زيست،   فرايندها، اقدامات بعد از ترك ميدان، دستور موقت، بهبود مستمر حفاظت از محيط
 .است و ضمانت اجراي ايفاي تعهد پيمانكار كننده قيمقررات تشو

 بلكه ،تنها در قراردادهاي جديد ايران هن ،يمحيط اين توجه ويژه به مباحث و مسائل زيست
توان در تغيير نگرش  دليل اين امر را مي. دشو  ميديده كنوني ةمنعقددر تمامي قراردادهاي 

 يا ،گذشته و در قراردادهاي امتيازي سنتي در. زيست دانست  كشورها نسبت به موضوع محيط
بهم و مجمل بود؛ اما امروزه با و يا بسيار مد ش  نميديدهزيست   تعهدي مبني بر حفظ محيط

ت گفتوان   مي،مجمع عمومي سازمان ملل متحد سويهاي متعدد صادره از  توجه به قطعنامه
مانند است و كشورها با توجه به خطراتي  هيافتزيست معناي دقيق خود را    حفظ محيطكنونا

 يگذار هيهاي سرمازمين و در خطر قرار گرفتن حيات بشري، امروزه در قرارداد ةكرگرم شدن 
 يسو ي تعديل كرده و بهاندكسنتي مبتني بر نگاه مادي صرف به قراردادها را  نگاه ،خود

  .اند  رهنمون گشته،زيست  چون حفظ محيطهممباحثي 
اكتشافات  هايزيان اكنون به ، كردستان عراق وي اندونزران،ي ام،يچنانكه شاهد آن بود

 ني بردن انيكاهش و از ب براي يني قوانتي و تثببصويت دنبال به و اند هيافت آگاهي ينفت
اما ؛ رو بوده است  روبهيشتري بشرفتي با پلنديتا يادشده، ي كشورهاانيدر م.  هستندها يآلودگ

؛ زيرا  را داردي آلودگزاني مني كمتر،اي سهي روند مقاكيكشور نروژ در روشن شد كه 
 درصد ،ايروز دن فناوري و ي علمي دستاوردهانيتر ني استفاده از نولي به دلگذشت، كهچنانهم

 زيستي  محيط يجهان معيار كشور را به ستمي را به حداقل رسانده و اكوسي نفتهاي يآلودگ
 كه متأسفانه در دهد ي در نروژ را نشان مي صعودشرفتي روند پ، مهمني و ااست كرده كينزد

  .مي شاهد آن نبود، قرارگرفتهيبررس  مورديكشورهاديگر 
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