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  چكيده  

در زمينه اهميت و نقـش برجسـته ژئـوپليتيكي و ژئواسـتراتژيكي خلـيج فـارس و همچنـين علـل و عوامـل          
شمندان و صاحب نظران بيان شده همگرايي و واگرايي در خليج فارس مطالب و مقاالت بسياري از سوي اندي

گيري آنها در خليج فارس مطالب و مقاالت بسياري وجـود دارد.  است. حتي در زمينه مرزها و چگونگي شكل
ثبـات و روابـط فرامـرزي صـلح آميـز بـين        متأسفانه با وجود اهميت و نقش مـديريت مرزهـا كـه زمينـه    اما 

هـا و  ي آن جايگـاه مهمـي بـراي كـاهش كشـمكش     هـا  آورد و درك روشكشورهاي همجـوار را فـراهم مـي   
هاي بـاالي نـواحي مـرزي را در راسـتاي دسـتيابي بـه       ها و ظرفيت تواند فرصتهاي مرزي دارد و مي ناآرامي

هاي دو جانبه و همگرايي با كشورهاي همجوار تبديل كند، هنوز توجه زيادي به آن صـورت نگرفتـه   همكاري
بـين   جانبـه  چندهاي عدم همگرايي و روابط دوجانبه و  ي مهمي كه زمينههااست. در اين بين، يكي از چالش

آورده است عدم مديريت منابع نفتي و گـازي مشـترك مـرزي بـين ايـن       به وجودكشورهاي خليج فارس را 
در  هـا سـوء تفـاهم  ها و  ها، سوء استفادهگيري دشمنيكه اين عدم مديريت سبب شكلكشورها است. بطوري

تحليلـي و براسـاس مطالعـات     -پژوهش حاضر با روش توصيفيليج فارس شده است. بين كشورهاي خ
تـالش دارد تـا شـكاف بـين مطالعـات جغرافيـايي بـا         و اي، اسنادي، اينترنتي انجام شده اسـت كتابخانه

مديريت مرزي را در مديريت منابع مشترك مرزي در خليج فارس بين كشور ايران و همسايگان از بين ببـرد  
كلي آن ارائه الگويي براي مديريت منابع مشترك مرزي ايران با همسـايگان در خلـيج فـارس جهـت     هدف و 

  فراهم ساختن زمينه همگرايي بين كشورهاي ساحلي است. 

  خليج فارس، مديريت مرز، منابع مشترك مرزي، همگرايي  واژگان كليدي:
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  مقدمه
شدن، ورود به عصر اطالعات بسيار جمله جهانيورت گرفته در جهان از امروزه با توجه به تحوالت ص

انفرادي بتوانند منافع ملي خـود را در سـطح جهـان     به صورتمشكل است كه كشورها به تنهايي و 
هايي كه بـين كشـورها    پيگيري كنند و به بقاء خود ادامه دهند. چرا كه به دليل پيوندها و وابستگي

هاي اسـتراتژيكي بسـياري از كشـورها تـأمين      ضعفثباتي سياسي و ايجاد شده است و همچنين بي
امنيت ملي به تنهايي تقريباً غيرممكن است. بنابراين كشورها براي تأمين امنيت و منافع ملي خـود  

شدن منـافع و  د. در اين راستا است كه، فرامرزيبينن همكاري و همراهي را امر معقول و مطلوب مي
ده اسـت.  هـا) را سـبب شـ    جهـاني شـدن  (ني قرن بيستم هاي پايا هاي ملي كشورها در دهه خواست
شدن نظام جهاني كه از دهـه پايـاني قـرن بيسـتم سـرعت      شدن اقتصاد بازار آزاد و اقتصاديجهاني

ايـن   ه اسـت. هاي ژئواكونوميك و ژئواستراتژيك را در جهان رونق فراواني داد زيادي پيدا كرد، رقابت
هـا و گـروه    گرايي و روي آوردن به همكاريويق منطقهدگرگوني پراهميت در نظام جهاني سبب تش

هاي جهان  هاي موثر ميان منطقه اي براي واقعيت بخشيدن به رقابتهاي منطقه هاي همگرايي بندي
-203: 1381مجتهـدزاده،  (مدرن گرديده استگيرنده ژئوپليتيك جهاني دوران پستدر نظام شكل

المللـي و سـوق دادن آن در راسـتاي    رايط جديد بـين ). به ديگر سخن، سازگاري و تطابق با ش202
سياست خارجي خود به تنهايي از عهده هر بازيگر و دولت منفرد خارج بوده و نيازمند يـك نيـروي   

گيـري  شاهد شكل الملل بينباشد. به همين جهت بعد از جنگ جهاني دوم تا امروز نظام  جمعي مي
اقتصـادي   –اي بوده است. كه براي تأمين ثبات سياسيههاي منطق ها و نظام تعداد زيادي از سازمان

اي هاي منطقه گرايي با استفاده از ظرفيتاند. سياست منطقهاي و موازنه قدرت به وجود آمدهمنطقه
نيـروي   ،برداري از حاصل جمع توان كشـورها ضـمن همـوار سـاختن مسـير رشـد و توسـعه       و بهره

پـذيري در برابـر جريانـات    اي و عدم آسيبو منطقه مضاعفي را در برطرف ساختن مشكالت داخلي
اي هـاي منطقـه  آورد. از سوي ديگر، در دنياي پر تحول امـروز كـه همكـاري    مي به وجودالمللي بين

ها ها و سعي در افزايش و تقويت همكاريها و تعارضاهميت وافري يافته است، توجه به عامل توافق
  ع ملي و استحكام امنيت كشورهاي منطقه باشد. تواند به سود منافها ميو همگرايي

ـ   در اين بين، حوضه خليج فارس به عنوان يك حوضه بـا قابليـت   لحـاظ سياسـي،   ه هـاي بـاال ب
هاي خيلي بااليي براي ايجاد يـك سـازمان   اقتصادي، و همچنين دارا بودن منابع انرژي زياد ظرفيت

-در جهـت دسـت   1ايدهي به اين نظام منطقهشكلتواند با  باشد و مياي قدرتمند را دارا ميمنطقه

                                                                                                                        
معني گرفته شده است و اگر در جاهاي مختلف بصورت اي هماي با سازمان منطقهدر اين تحقيق نظام منطقه - 1

  دهنده تفاوت نيست. متفاوت بكار برده شده است نشان
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مـانور در   يوردن تـوان بـاال  يابي به نظم، امنيت كشورهاي حوضه خليج فارس و همچنين بدست آ
يابي به اهداف كشورهاي سازمان اقدام نمايد. اهميت خليج فارس المللي در راستاي دستسطح بين

اي اي و فرامنطقهزايي درون منطقههاي تنشپياماز ديرباز مخصوصاً در چند دهه اخير، باعث تبادل 
آميـز در راسـتاي   ي قهرها گزيدن از روشهاي حل بحران و دوريبوده است. لذا پيگيري راه و روش

هاي مهم كه زمينه همكاري كشورهاي همكرانه خلـيج   ناپذير است. يكي از ويژگيهمگرايي اجتناب
ك در مرز اين كشورها است. هر چند متأسفانه هميشه مي آورد وجود منابع مشتر به وجودفارس را 

ي زا به مرزها نگاه شده است اما بايد توجه داشت كـه مرزهـا داراي كاركردهـا   با ديد منفي و چالش
بهينـه   بـه صـورت  اگـر   دهنده آنها كمتر ديده شده است. مرزهـا متعددي هستند كه كاركرد ارتباط

رتبـاط دهنـده كشـورهاي همجـوار عمـل كننـد و زمينـه        عامل ا به عنوانتوانند مديريت شوند مي
آورند. با توجه به اين نقش برجسته مديريت مرزهـا در   به وجودهمگرايي و همكاري بين كشورها را 

ايجاد پيوند و همگرايي و همچنين وجود منابع مشترك مرزي متعدد بين كشورهاي خلـيج فـارس   
بر اين اساس در اين مقاله سعي شده . ن آنهاستكه از جمله آن منابع نفتي/گازي مشترك مرزي بي

هاي منفي ها و برطرف كردن ديدگاه است جايگاه مديريت منابع مشترك مرزي را در كاهش چالش
  نسبت به همسايگان و در ادامه همگرايي بين كشورهاي خليج فارس را بيان كند. 

  
 روش تحقيق

اي، اسنادي، اينترنتـي انجـام   ات كتابخانهاساس مطالعتحليلي و بر -حاضر با روش توصيفيپژوهش 
 -جغرافيـايي  -شده است. اين تحقيق با توجه به رويكرد جغرافياي سياسي آن، اولين تحقيق علمـي 

سياسي در تبيين جايگاه مديريت منابع مشترك مرزي در همگرايي بين كشورهاي حاشـيه خلـيج   
لل، مديريت هاي حقوق بين الم ا رشتهپژوهش حاضر داراي اشتراكات و همپوشاني بباشد. فارس مي

باشد اما شاكله اصلي و تمركز اصلي اين پـژوهش جغرافيـاي سياسـي اسـت.     و روابط بين الملل مي
كه، مديريت منابع مشترك مـرزي بـين كشـورهاي داراي     سوال اصلي اين مقاله عبارت است از اين

  ي بين آنها داشته باشد؟تواند در همگرايمرزهاي مشترك در خليج فارس چه جايگاهي مي
  
  
 نظري مباني

  منابع مشترك مرزي        
كننـد و ممكـن   هاي مختلف زمين و فضاي جغرافيايي را بين دو كشور تقسـيم مـي  به صورتمرزها 

است در طول فضاي جغرافيايي تقسيم شده بين دو كشور منابع و معادني وجود داشته باشد كه بـه  
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يم شـده باشـد. بـه ايـن منـابع بـه اصـطالح منـابع طبيعـي          وسيله مرزهـاي بـين دو كشـور تقسـ    
گـردد كـه در شـكل و    گويند اين منابع در معناي خود شامل هر نوع منابع طبيعي ميمي1فرامرزي

باشـد.  حالت طبيعي خود و بدون دخالت انسان قادر به عبور از مرزهـاي سياسـي يـك كشـور مـي     
فيايي آنها و تعلق به بيش از يك كشور مصـداق  هاي نفت و گاز مشترك به دليل گستره جغراميدان

). در اين راستا از آنجا كه بيشـتر مرزهـاي   92: 1390ميرعباسي و جهاني، (باشندبارز اين منابع مي
كنند اين امر سبب شده است كه ايـن  از درون مناطق غني از نظر منابع طبيعي عبور مي المللي بين

و چالش بين دو كشور تبديل شوند و دسـتيابي بـه الگـوي    هايي براي رقابت منابع مشترك به مكان
-بهينه به صورتتر كنند. هر چند اگر بتوان منابع مشترك مرزي را مناسب مديريت مرزي را سخت

بين كشورهاي دارنده  جانبه چندهاي همگرايي و همكاري دوجانبه و توان زمينهاي مديريت كرد مي
جانبـه،  هـاي يـك  بـرداري هاي ناشي از بهرهها و چالشن ذهنيتآمد به وجودآنها را فراهم كند و از 

شـترك  تـوان گفـت منـابع م   ميزان برداشت و ... در بين دو كشور جلوگيري كرد. بر اين اساس مـي 
چيزي كه االن بيشتر وجود (زا دهنده دو كشور دارنده و عامل چالشمرزي به دو صورت عامل پيوند
اند عمل كند. لذا براي دستيابي به الگوي بهينه مديريت مرزي بايد تودارد) بين دو كشور دارنده مي

گـذاري و ... در منـابع   برداري، سرمايهبين طرفين و قانونمند كردن بهره بتوان از طريق ايجاد توافق
  ).72: 1391پرور، جان(مشترك بين دو كشور زمينه همكاري و تعامل آنها را فراهم كرد

 
  مديريت مرز 

تـا   كنـد يمـ  ها كمـك ها و حكومتهايي كه به افراد، دولتآوريها و فناغلب به روش مديريت مرز
مسائل مرزي، عبور مرور افراد و كاال، استفاده بهينه از منـابع مشـترك و ... را منطبـق بـا قـوانين و      

شـود  كند. مديريت مرز بيش از كنتـرل مـرزي كـه گمـان مـي     مقررات كشور انجام دهند، اشاره مي
مرور افراد، كاالها، منابع مرزي و ... داشته باشد با امنيت ملـي كشـور   يت رسيدگي به عبور و مسوول

براي تضمين امنيت مرزهـاي ملـي و بـراي      مديريت مرز مكانيسمي«تر ارتباط دارد. به عبارت ساده
تنظيم حركات قانوني در طول مرزهـا بـراي دسـتيابي بـه نيازهـاي متفـاوت ملـت توسـط ارتبـاط          

بنـابراين واژه مـديريت   ». گرددباشد، كه از طريق مرزها فراهم مياقتصادي مي -اجتماعي -گيفرهن
تري است كه محدوده كنترل امـور اجرايـي مرزهـا شـامل اطمينـان از حفـظ       مرز يك واژه گسترده

اي ن بـه عنـوان تنظـيم رابطـه    تواكند. به بيان ديگر مديريت مرزها را مي حرمت آنها را مشخص مي
هـاي مختلـف را تـا    شده بيان كرد كه از طريق آن بتوان مرزهاي كشور در عرصهمند و حسابهقائد

حد امكان باز گذاشت تا روابط، عبور و مرور افـراد، كاالهـا، اطالعـات و ... بـه راحتـي از طريـق آن       
                                                                                                                        
1- Trans Boundary Natural Resources 
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هـا و  مينظها، بيجريان داشته باشند و از سوي ديگر مرزها را تا آن حد بسته نگاه داشت كه ناامني
و   نظمـي ضاي كشور و جامعه شده و زمينـه بـي  ها و مسائل فراسوي مرزها نتواند وارد فساير چالش

  ). Janparvar & Others, 2014: 61-62(ناامني را در كشور به وجود آورد 
  

  1همگرايي
تعاريف مختلفي از همگرايي شده است بعضي آن را يك فرايند، گاه وضعيت نهايي وحدت سياسـي  

اي اسـت كـه   ن تفـاوت نگرشـي از اختالفـات سـليقه    اند. ايـ هاي مستقل تعبير كردهروابط واحد در
از جملـه   2هـاس  مثـال ارنسـت   به عنـوان ). 36: 1370كاظمي، (گران از موضوع وحدت دارندتحليل

كساني است كه معتقد است همگرايي يك فرآيند اسـت كـه حـول محـور آن بـازيگران سياسـي و       
دهند كه نفع آنها در تجمع و وحـدت در  تلف به اين باور تن مير كشورهاي مخهاي مستقل د دولت

همگرايـي  ). Haas, 1958: 16(هـاي ملـي شـود     تأسيس متمركز جديدي است كه جايگزين دولت
دهاي يا واح ها گردد و عبارت است از فرايندي كه دولتمطرح مي 3اي است كه در برابر واگراييواژه

ور داوطلبانه و آگاهانه از قسمتي از اقتدار خود و اعمال آن، جهات دسـتيابي  سياسي مجزا از هم بط
تالش به اهداف مشتركشان صرف نظر كرده و از يك قدرت ما فوق ملي تبعيت نمايند. در همگرايي 

هاي ملـي و احساسـات    هاي ناسيوناليستي همچون وفاداري زا و زمينهبر اين است كه عوامل اختالف
  ... را كنار بگذارند.  ناسيوناليسي و

اي كه به دنبال صلح و ثبـات اسـت كـه پـس از جنـگ      نظريه به عنوانمچنين روند همگرايي ه
جهاني دوم مطرح شده است و امروزه آنچنان فراگير شده است كه كشورهاي مختلف جهـان را بـه   

يـت خـود را   آورنـد و ضـريب امن   به وجـود آن متمايل ساخته است تا از طريق آن صلح و امنيت را 
  ).32: 1381محمودي، (افزايش دهند

  
  مرزهاي دريايي ايران در خليج فارس

در واقع با پيدايش نفت در خليج فارس، مسئله سرحدات مرزي آبـي و خـاكي و حـدود قلمـرو     
هاي سياسي جنبه ملمـوس پيـدا كـرد.    ها و رقابتحاكميت كشورهاي ساحلي مطرح شد و اختالف

سياسي كشورهاي حاشيه خليج فارس مبهم و نامشخص و حاكميت آنها  قبل از آن دوران، مرزهاي
الملـل، بلكـه در گـرو قـدرت و سياسـت      اي نـه در قلمـرو حقـوق بـين    بر درياي مجاورشـان مقولـه  

                                                                                                                        
1- Integration  
2 -Ernest Haas 
3- Disintegration  
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هاي حاشـيه خلـيج فـارس،    استعمارگران و بيگانگان بود. در حقيقت قلمرو حاكميت شيوخ و دولت
شـد. بـه زبـان ديگـر اسـاس حاكميـت       خطوط مبهم مـي با ترسيم » مرزهاي مصلحتي«محدود به 

ها مـالك  اي ناشناخته بود و تنها محدوده استقرار قبيلهسرزميني در مفهوم و تعبير غربي آن مقوله
شد، حتي اكثر فرمانروايان سنتي اين منطقـه از تثبيـت حـدود مرزهـاي     تعيين مرزها محسوب مي

ابن سعود با پيشنهاد سرپرسي كاكس در مورد تثبيت كنند كه خود گريزان بودند؛ از جمله نقل مي
گـرا و  مرزها ناخشنود بود. توجيه ساده و بعضاً منطقي اين مخالفت ايـن بـود كـه حكمرانـان سـنت     

-روساي قبايل اين منطقه فايده اندكي در ترسيم خطوط مجازي در پهنـه كويرهـا و شـنزارها مـي    

اي آمد، وجود چاه و چشـمه آب در واحـه  حساب ميآب و علف مهم به ديدند. آنچه در اين وادي بي
كوچك با چند نخل خرما بود. در جهت مقابل در ناحيه شمالي خليج فارس، مسئله تحديـد حـدود   

سياسي حاكم در غرب ناظر بـر حـدود حاكميـت     -تري داشت و قواعد حقوقيمرزي شكل پيشرفته
: 1374كـاظمي،  (الك خاصي برخوردار بود دولت ايران بر قلمرو خشكي و آبي و جزاير از اعتبار و م

هـاي  ). به طوري كه، قبل از آن كه كه كشورهاي كنوني جنـوبي خلـيج فـارس بـر روي نقشـه     3-2
هاي موجود، بخـش زيـادي   جهان پيدا شوند در مناطق شمالي آن ايران، عثماني، هند و ساير قدرت

هاي جنوبي خلـيج  دند. اما در كرانههاي خود را تعيين كرده بواز مرزهاي خود را مشخص و محدوده
كردنـد تعيـين   ها در آن حضور داشته و بـه نـوعي آن را اداره مـي   هاي خارجي قرنفارس كه قدرت

به تـدريج تعيـين مرزهـاي سياسـي      ممرزها همچنان مبهم و نامشخص بود. از نيمه دوم قرن بيست
). در 103: 1388ربيعـي،  (ردندشروع به تعيين مرزهاي خود ك اهميت پيدا كرد و كشورهاي منطقه

دريـاي عمـان و خلـيج فـارس) را، در     (مرزهاي خود در ايـن قلمـرو دريـايي    اين راستا، كشور ايران
چهارچوب قوانين ملي و متأثر از قواعد بين المللي شروع به تعيين كرد و اولين قانون دريـايي خـود   

م بـه تصـويب رسـاند.    1959/ه.ش1338م و دومين قـانون را در سـال   1933ه.ش/1313را در سال 
ه.ش بـه  1372فـروردين   31در تـاريخ   1982سومين قانون دريايي ايران در چهارچوب كنوانسيون 

دريـاي  تصويب مجلس شوراي اسالمي رسيد و امروزه مالك تحديد حدود مناطق دريايي ايـران در  
هيأت وزيران در ه.ش 1352نامه مورخ شود. در اين قانون، تصويبعمان و خليج فارس محسوب مي

خصوص تعيين خط مبدأ و آبهاي داخلي ايران نيز مورد تأييد قرار گرفته است. مطابق ايـن مصـوبه   
 25خط مبدأ ايران كه مبناي تعيين حدود ساير مناطق دريايي است، از دهانه فاو تـا خلـيج گـواتر    

  ). 337: 1381نيا، حافظ() 1(نقشه(نقطه مشخص دارد 
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 قاط ترسيم خط مبدأ و محدوده درياي سرزمين در جنوب كشور جمهوري اسالمي ايران: ن)1 شماره نقشه(

  
 ها يافته

  مديريت مرز و همگرايي 
هـاي فكـري    شدن در راستاي تطبيق يافتن با پيشرفتحكومت در دارا بودن توان دگرگون رمز بقاي

انون يـا اصـل   اسـت كـه بـا قـ      سياسي، اجتماعي در جامعه و در جهان نهفتـه اسـت. ايـن حكمـي    
). يكي 21: 1384مجتهدزاده و عسكري، (هاي زنده هماهنگي دارد  ) پديدهevolution(» تدريجي«

مـيالدي بـه    1980گرايي است كه از دهه صورت گرفته در جهان فرايند منطقههاي  از اين پيشرفت
خـود بـر آن   تدريج مورد توجه قرار گرفته است و منشور سازمان ملل متحد نيز در برخي از فصـول  

رتيبـات  صحه گذارده و كشورها را به حل و فصل دعاوي و اختالفات خود در چـارچوب توسـل بـه ت   
و  اي تشويق نموده است. لذا برخي كشورها به تكوين و تكامل روندهاي همگرايانه ميان خودمنطقه

ت كـه در جهـان   اند تا بتوانند با اين كار زمينه بقـاي خـود را بـا ايـن تحـوال     همسايگانشان پرداخته
صورت گرفته تطبيق دهند. در اين بين، كشورهاي نزديك به هم از نظـر جغرافيـايي غالبـا منـاطق     

به شـدت از همسايگانشـان تـأثير     دهند و سياست خارجي آنهاارتباط سياسي دو جانبه را شكل مي
هيـت ارتبـاط   هاي طبيعي و سـطح چسـبندگي، ما   ويژه بر اساس اندازهپذيرد. اين تأثيرپذيري بهمي
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هـاي مشـترك جغرافيـايي، زيـر      بين كشورها و ساختار روابط ميان آنها مي باشد. بنـابراين ويژگـي  
  ).61-73: 1383نيا، حافظ(دهد اي را تشكيل مياي همگرايي منطقهساخت رفتاره

تواننـد خـود را از ايـن    كشورهاي حوضه خليج فارس نميدر راستاي اين تحوالت صورت گرفته 
قـراري  ني جدا كنند و فرار كنند زيرا نياز و وابستگي روز افزون كشورها به يكديگر براي برروند جها

هاي همگرايي و  كند. در اين بين درباره زمينهاين امر را اجتناب ناپذير مي امنيت، تأمين منافع ملي
ورد هاي مختلف و در غالب كتب و مقـاالت متعـدد مـ    به صورتواگرايي بين كشورهاي خليج فارس 

توانـد سـبب همگرايـي و همكـاري     ي مهم اين امر كه ميها بحث قرار گرفته است اما يكي از زمينه
در جهـان   هاي صورت گرفتـه كشورهاي خليج فارس را فراهم كند و با توجه به تحوالت و دگرگوني

هـا و   شباشد كه توانايي بااليي در كاهش چالميشود مديريت بهينه مرزها تر ميجايگاه آن برجسته
مسائل ناشي از تحوالت صورت گرفته در فضاي جهاني از يـك سـو و ايجـاد همگرايـي و همكـاري،      

 باشد. رهاي همجوار از سوي ديگر دارا ميتأمين منافع و امنيت ملي خود و شهروندان خود بين كشو

يـن  تواند به ثبات و روابط فرامرزي صلح آميز بين كشورها كمـك كنـد. بـر ا   مديريت مرزها مي
مرزهـاي  هـا و درگيـري   هاي مديريت مرزي جايگاه مهمي براي كاهش كشمكش اساس، درك روش

هـاي نـواحي مـرزي در راسـتاي دسـتيابي بـه        هـا و ظرفيـت   تواند از فرصتناآرام و ناامن دارد و مي
هاي دو جانبه بين دو كشور كمك بگيرد. اين مديريت و كنترل نه تنها با حركـت مـردم و   همكاري
در دو  ت آنها بلكه از ديدگاه ديگر بطور ويژه با مخاطرات محيطي كه بر كيفيت زندگي افـراد مهاجر

هـايي   باشند نيز، بستگي دارد. شكل قابل توجه مديريت مرزها با پروسـه طرف مرز نيز در ارتباط مي
ورود ايـن  كه براي مهاجران وجود دارد، صورت مي گيرد. اين مديريت نـه تنهـا در بخـش فيزيكـي     

دهنـد ماننـد   ي را به مهاجران مـي اهايي كه حقوق پايهگيرد بلكه در آژانسافراد به كشور انجام مي
بـه  امنيت اجتماعي، آموزش فرزندان و حمايت از اعضاي خانواده ريشه دارند. اين پروسه از مديريت 

وه بر عال ).Newman, 2003: 125-127(باشدطبيعت ورود و خروج در ارتباط مي نزديك با صورت
ديريت خوب مرزها را در عصر موارد ذكر شده در باال در زمينه مديريت مرز مسائل زير نيز تعريف م

  دهند: دارند و وجود آنها را مورد تأييد قرار مي شدن و قرن حاضر هنوز حياتي باقي نگاه ميجهاني
 مديريت منابع مشترك مرزي 

  خوب  المللي بينروابط  
 امنيت محلي و ملي 

 محلي موثر مديريت 

  استفاده كارآمد از منابع 

   شكوفائي مناطق مرزي)Pratt, 2007: 1( 
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هاي مديريت مرز براي برقـراري روابـط خـوب ميـان دو كشـور       بر اين اساس، ياد گرفتن مهارت
مثال اگر من يا شما بدانيم كه مرز فضاي شخصيمان در يك مكـان عمـومي    به عنوانحياتي است. 
چه صورت است هيچ موقع به خود اجازه نمـي دهـيم كـه در ايـن فضـا سـيگار       ها به  مانند ترمينال
ها و مرزهاي ديگران را از بين ببريم و زمينه ساز روابط بد بين خود و ديگران شويم.  بكشيم و حريم

هاي مديريت مرز و حريم خود را كه مـورد تجـاوز    همچنين اگر ما طرف ديگر قضيه باشيم و مهارت
زمينه ناراحتي ما را فراهم آورده است را بدانيم مي توانيم به آساني اين مسئله را  قرار گرفته است و
  را اداره كنيم.  درك كرده و آن

ها نيز جريـان دارد و حفاظـت و حراسـت از پهنـه      اين امر در سطوح باالتر مانند سطح حكومت
آيد  رزش به حساب ميسرزميني، امنيت و منافع ملي در سراسر كره خاكي براي تمام كشورها يك ا

قاليبـاف و  (و ضمانت تحقق اين امر نيز مديريت مرزها و داشتن مرزهـايي بـا امنيـت كامـل اسـت      
با وجود اهميت مديريت مرزها به ويژه در زمينه ايجـاد همگرايـي و همكـاري    ). 26: 1387ديگران، 

بين كشورهاي همسايه متأسفانه هنوز توجه زيادي از سوي محققان نسبت به مديريت مرز صـورت  
اي هستند و طبيعت آنها قابل داراي ابعاد گسترده الملليا توجه به اينكه مرزهاي بيننگرفته است. ب

ين تحقيق مديريت مرزهاي دريايي در خليج فارس مد نظـر اسـت و تمركـز اصـلي     در اتغيير است 
عمان، امـارات متحـده   (تحقيق بر روي مديريت مرزهاي ايران با كشورهاي همسايه در خليج فارس 

هـاي   عربي، قطر، بحرين، كويت و عراق) مي باشد. الزم به ذكر است كه مـديريت مـرز داراي جنبـه   
هـاي مـرزي، مـديريت حقـوقي،     مـديريت بحـران   اي مهـم آن عبارتنـد از:  ه جنبه مختلفي است كه

هـا و مـديريت   محيطي، مديريت عبور و مـرور انسـان  ، مديريت زيستمديريت منابع مشترك مرزي
  .ها ورود و خروج كاال
هاي مختلف مديريت مرزي در اينجا مديريت منابع مشترك مرزي مـد نظـر قـرار     با وجود جنبه
ور و در دو طرف مرزهـا قـرار   منابع در امتداد خط مرزي بين دو كشور يا چند كشگرفته است. اين 

 باشند. منابع مشترك مـرزي ي مالكيت مشتركي بر اين منابع مياند و كشورهاي همسايه داراگرفته
 جانبـه  چنـد هاي همگرايي و همكاري دوجانبـه و   توانند زمينهبهينه مديريت شوند مي به صورتاگر 

-هاي ناشـي از بهـره   ها و چالش آمدن ذهنيت به وجوددارنده آنها را فراهم كنند و از  بين كشورهاي

گيري ايـن  كشور جلوگيري كنند. چگونگي قرار هاي يكجانبه، ميزان برداشت و ... در بين دو برداري
  .آورده شده است 1در شكل شماره منابع مشترك مرزي بين دو كشور 

  

www.SID.ir

Archive Of SID

www.sid.ir


96 سياسي خليج فارس و مطالعات فرهنگي فصلنامه                                                             

  
 )129: 1392افشردي و جان پرور، (زي بين دو كشور: منبع مشترك مر) 1شماره شكل(

  
  منابع مشترك مرزي بين ايران و كشورهاي خليج فارس

-مشترك مرزي متعددي هستند كه بهرهكرانه در خليج فارس با يكديگر داراي منابع كشورهاي هم

ي مختلـف زمينـه همگرايـي و همكـار    هـاي   بـه صـورت  تواند داري بهينه و مديريت شده آنها ميبر
جانبه اين كشورها را با يكديگر فراهم آورد و در كنـار سـاير مـوارد مـديريت مـرزي      دوجانبه و چند
اي گيري سازمان منطقهج فارس را توسعه دهد و زمينه شكلاي در خليرايي منطقهبهينه روند همگ

را تـا   ها و مسائل ناشي از عدم همكاري بين كشورهاي همكرانه خليج فـارس  را فراهم آورد و چالش
حد بااليي از بين ببرد. منابع مشترك مرزي در خليج فارس متعـدد اسـت كـه در اينجـا بـه دليـل       
جلوگيري از اطاله كالم فقط به منابع مشترك نفتي/گازي مرزي و آن هم بين ايـران بـا كشـورهاي    

مختصر اشاره مـي شـود و منـابع مشـترك مـرزي ديگـر و منـابع        صورتبههمسايه در خليج فارس 
توانند سـبب همگرايـي و   مسايه خليج فارس با يكديگر كه ميترك مرزي بين ديگر كشورهاي همش

شـوند و رونـد شـكل    در بين كشورهاي هم مرز در خليج فـارس   جانبه چندهاي دوجانبه و  همكاري
اي در خليج فارس را توسعه دهند، بيان نمي شـود. منـابع مشـترك نفتي/گـازي     گيري نظام منطقه
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ايـن   .باشـد عدد مـي  15رز در خليج فارس حداقل شده بين ايران و كشورهاي هم م مرزي شناخته
  مخازن عبارتند از:

   
  يدان نفتي نفت شهرايران و عراق: م

كيلـومتري جنـوب غربـي     230كيلومتر شمال غربي ايـالم و   100ميدان نفتي نفت شهر در فاصله 
نفت شهر كشف گرديد. ميدان نفت خانه در تاقديس  1923كرمانشاه واقع است. اين ميدان در سال 
  توسط شركت نفت انگليسي و عراق كشف كرد.  1927بخش عراقي ميدان نفت شهر، در سال 

  
  ميدان نفتي دهلرانايران و عراق: 

ميليـون   4212كشف شد. ميزان نفت خام درجاي اوليـه ايـن ميـدان     1351ميدان دهلران در سال
وان برداشت كرد. همچنين اين ميدان داراي كالهـك گـازي   تميليون آن را مي 635بشكه است كه 

  باشد. مي
  

  ميدان نفتي پايدار غربيايران و عراق: 
بويژه سروك) در اين (كشف گرديد. سازندهاي آسماري و گروه بنگستان  1359اين ميدان در سال 

درصـد   5/1باشند. اين ميدان داراي كالهك گازي و نفتي با درصد سـولفور   ميدان سنگ مخزن مي
  است.

  
  )آزادگان شمالي و جنوبي(ميدان آزادگان  ايران و عراق:

 1376ميدان عظيم نفتي آزادگان يكي از بزرگترين ميدان نفتي ايران و جهـان اسـت كـه در سـال     
كيلـومتري غـرب اهـواز در     80كيلـومتر در  75 در 20اي بـه وسـعت   كشف شده است. در محدوده

. شوده دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم ميميدان نفتي آزادگان ب منطقه دشت آزادگان واقع است.
كيلومتري غرب اهواز، منطقه مرزي بـين ايـران و عـراق واقـع      120ميدان نفتي آزادگان شمالي در 

  شده است.
  
  

  / كوشك سابق)يا مخازن حسينيه(ميدان نفتي يادآورانايران و عراق: 
ديس حسـينيه و كوشـك تشـكيل شـده اسـت. تاقـديس       ميدان يادآوران از تركيب دو ميدان يا تاق

حسينيه در ناحيه دزفول شمالي در مجاورت و به موازات خط مرزي و مشترك بين ايران و عـراق و  
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كيلـومتري شـمال    5/43و حدود  2كيلومتري شمال غربي چاه دارخوين  21چاه حسينيه به فاصله
واقع شده است. تاقديس كوشـك   1كيلومتري جنوب چاه كوشك  30و حدود  1غرب چاه خرمشهر

كيلـومتري جنـوب شـرق سـاختمان      22كيلومتري جنوب غـرب سـاختمان جفيـر و     53در فاصله 
كيلومتري جنوب غرب اهواز نزديك مرز ايران و عراق قرار دارد. امتداد آن شمال غرب  80آزادگان و

  .باشد جنوب شرقي مي –
  
  ميدان گازي/نفتي آرشايران و كويت:  

كشف گرديد. ميدان نفتي و گازي آرش با  1379مشترك در بين ايران و كويت در سال  اين ميدان
ميليـارد متـر    5/22ميليون بشكه در سازند گدوان و گاز درجاي اوليـه   457نفت خام درجاي اوليه 

  ميليون بشكه ميعانات گازي در سازند فهليان است.  6/83مكعب و 
  

  رميدان نفتي اسفندياايران و عربستان: 
در تاقديس اسفنديار توسط شركت آيپك كشف شد. ميدان  1345شده در سال  ميدان ياد

  باشد. ميليون بشكه نفت خام درجا مي 532اسفنديار مشترك با عربستان داراي 
  

  ميدان فروزانايران و عربستان: 
ست كه توسط شد، يكي از مياديني اانقالب به نام فريدون خوانده مي ميدان نفتي فروزان كه قبل از

 2309هاي فالت قاره ايران كشف شـد. ايـن ميـدان    در آب 1966شركت نفت پان آمريكن در سال 
  ميليون بشكه نفت خام درجا دارد. 

  
  Bو  Aميادين گازي فرزاد ايران و عربستان: 

جزيره فارسي) بلـوك اكتشـافي فارسـي    (اين ميادين از ميادين كوچك گازي ايراني در نزديكي هم 
تريليون فوت مكعب گـاز طبيعـي دارد.    5/12با ذخيره درجاي حدود  Bميدان گازي فرزاد  هستند.

باشد. در حالي كه بخش اعظم  حصبه در قسمت ايراني مي Aبخش بسيار ناچيزي از ساختمان فرزاد
-به صورت شمال شرقي Aدر آبهاي ايران واقع شده است. روند ساختمان فرزاد  Bساختمان فرزاد 

   جنوب شرقي است. -شمال غربي به صورت Bاست در حالي كه روند ساختمان فرزاد جنوب غربي 
   ميدان گازي/نفتي پارس جنوبيايران و قطر: 

شمال قطر در بين ايران و قطـر   -بزرگترين ساختمان حاوي گاز در دنيا يعني ميادين پارس جنوبي
 هـاي سـرزميني  و در آب فارس خليج جهان است كه در گازي ميدان باشند. بزرگترين مشترك مي
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است. اين ميدان گازي بين ايران و قطر مشترك بوده و در كشور قطر ميـدان   شده واقع قطر و ايران
كيلومتر مربـع   3700كيلومتر مربع است كه  9700مساحت اين ميدان . نام دارد گازي گنبدشمالي

 هـاي سـرزميني قطـر قـرار دارد    كيلـومتر مربـع آن در آب   6000سرزميني ايـران و   هايآن در آب
و بنگستان نيز در ايـن ميـادين داراي     اگرچه سازندهاي گروه خامي). 14: 1387مصلح و ديگران، (

ميليـارد متـر مكعـب گـاز درجـا       13130ترين ميدان گازي دريائي كشور داراي باشد. مهم نفت مي
درصـد از   50تريليون متر مكعب گاز درجا در كشور وجود دارد كه نزديك بـه   28است. هم اكنون 

درصد كل مخازن گازي دنيا) تنها در ميـدان پـارس جنـوبى قـرار دارد. ايـن       8(ذخاير گازى كشور 
هزار ميليون بشكه اسـت. ايـن ميـدان بـه      18انات گازى در جاى معادل ميدان همچنين داراى ميع

  همراه ميادين پارس شمالي، گلشن و فردوسي تحت پوشش شركت نفت و گاز پارس است.
  

  ميدان نفتي/گازي سلمانايران و امارات متحده: 
وشش تحت پ() در خليج فارس و منطقه الوان 1965( 1344ساسان سابق) در سال (ميدان سلمان 

 5/183ميليون بشكه و گاز 4073شركت فالت قاره) كشف شد. ذخيره نفت خام ميدان سلمان 
  ميليون متر مكعب گاز درجا است. اين ميدان با ميدان نفتي ابوالبخوش ابوظبي مشترك است. 

  
  ميدان نفتي فرزامايران و امارات متحده: 

هاي ايران حده عربي است كه در آبميدان فرزام بخش بسيار كوچكي از ميدان فالح امارات مت
  جنوبي است. -روند قرارگيري تاقديس اين ميدان به صورت شمالي. ناحيه سيري) واقع شده است(

  
  ميدان نفتي نصرتايران و امارات متحده: 

در ناحيه سيري توسط شركت سوفيران كشف شد. مقدار نفت درجاي  1340ميدان نصرت در سال 
  باشد. شكه ميميليون ب 188اين ميدان 

  
  ميدان گازي هنگامايران و عمان: 

) HE-E1(باشد كه در گذشته به نام  تنها ميدان مشترك ايران با كشور عمان ميدان هنگام مي
كشف گرديد. گاز درجايي برابر  1354مشهور بوده است. اين ميدان توسط شركت سوفيران در سال 

پرور، جان( م و سروك در اين ميدان وجود داردميليارد متر مكعب در سازندهاي ايال 4/22با حجم 
1391:57.(  
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 : منابع مشترك مرزي بين ايران و همسايگان در  خليج فارس) 2شماره نقشه(

  
  گيريتجزيه و تحليل و نتيجه

اي كه به دنبال صلح و ثبات است يك فرايند يا وضـعيت اسـت كـه بـويژه     نظريه به عنوانهمگرايي 
م آنچنان فراگير شده است كه كشورهاي مختلف جهان در اكثـر نـواحي بـه    پس از جنگ جهاني دو

اند تا از اين طريق تنش و درگيري بين خـود را بـه حـداقل برسـانند و     ايندي متمايل شدهچنين فر
ضريب امنيتي خويش را افزايش دهند. در اين بين، منطقه استراتژيك خليج فارس نيـز از ايـن امـر    

توانند از اين روند جهاني دور نگه دارند و براي اينكـه  ن كشورها خود را نمي. ايمستثني نخواهد بود
لحاظ ژئـوپليتيكي و ژئواسـتراتژيكي در   ه بتوانند امنيت ملي، منافع ملي و جايگاه برجسته خود را ب

ايـي بـين خـود    المللي باال ببرند نيازمند ثبات منطقه اي و ايجـاد همگر نظام جهاني و مبادالت بين
هاي واگرايي  هايي كه زمينه كشورهاي خليج فارس بايد بتوانند عوامل و چالش . در اين راستاهستند

هـاي   را در بين اين كشورها ايجاد مي كننـد را كـاهش داده و از بـين ببرنـد و بـر عوامـل و زمينـه       
اي در منطقه خليج فارس گيري روند سازمان منطقهين خود براي ايجاد همگرايي و شكلمشترك ب

زمينـه سـاز همگرايـي و ثبـات      تواندكي از عواملي كه در خليج فارس ميدر اين بين ي الش كنند.ت
باشـد.  كند، مديريت مرز در خليج فارس مياي را بين كشورهاي هر كرانه خليج فارس ايجاد منطقه

د و تواننـ قرن بيست و يكم ديگر كشـورها نمـي   ها در ها و فرايند جهاني شدن چون با روند وابستگي
گذارد كه بخواهند مرزهاي خود را مسدود كنند كشورها براي اينكه بتواننـد  حتي نيازهاي آنها نمي

هاي ناشي از آن را تا حد امكـان بـين خـود كـاهش      از اين فرايند بهره ببرند و از سوي ديگر چالش
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ين منـدي مـديريت كننـد. همچنـ    قاعـده  بـه صـورت  ند كه مرزهاي خود را بدهند نيازمند آن هست
باشـند از ايـن   اي نيز مياي و همگرايي منطقهدر راستاي تشكيل يك سازمان منطقهكشورهايي كه 

 به صـورت ا ذكر كرد كه توان اتحاديه اروپا رمثال در اين زمينه مي به عنوانتند قاعده مستثني نيس
ـ كند. كشورهاي همح مختلف مرزهاي خود را مديريت ميمندي در سطوكامل و قاعده ه خلـيج  كران

باشند براي اينكه بتواننـد بـه   ند كشور در خليج فارس هم مرزي ميفارس كه هر كدام حداقل با چ
ديريت مرزهايشـان در خلـيج   اي بروند پيش زمينه و شـروع ايـن امـر مـ    همگرايي منطقه سوي يك
در بـين   باشد. اين كشورها بايد با ديد جامعتر و وسيعتري به مرزها نگاه كنند و مرزهـا را فارس مي

هاي ديگري كه مرزهـا از   عامل جداكننده بحساب نياورند آنها بايد كاركردها و فرصت به عنوانخود 
-را كه در اختيار كشورها قرار مي هاي اقتصادي و ... هاي همكاري، ارتباط، فرصت جمله ايجاد زمينه

مرزهـاي خـود را در خلـيج    دهند را نيز در نظر بگيرند و اين كار زماني قابل انجام است كه بتواننـد  
  قاعده مندي مديريت كنند.  به صورتفارس 

شود كه شش بعد آن كه داراي اهميـت نسـبتا   يمديريت مرزها داراي ابعاد متعدد و گوناگوني م
باالتري از ساير ابعاد دارند عبارتند از: مديريت منابع مشترك مرزي، مديريت حقوقي مرز، مـديريت  

زيسـت و مـديريت   ورود و خـروج كاالهـا، مـديريت محـيط    هـا، مـديريت   عبور و مرور مرزي انسـان 
عامل همگرايي در خليج  به عنوانهاي مرزي. در اين بين فقط به يكي از ابعاد مديريت مرزي  بحران

  فارس اشاره شده است. 
مشـترك   به صورته باشد كع سرشار گاز، نفت، ماهي و ... مياز آنجا كه خليج فارس داراي مناب

هـا و   سـاز چـالش  ي مختلف زمينهها به صورتكرانه خليج فارس قرار دارند كه ين كشورهاي همدر ب
-ديريت بهينه منابع مشترك مرزي ميمسائل بين كشورهاي دارنده اين منابع مشترك بوده است م

 برداري زياد از منابع را تا حد امكان كاهش دهدي سوء نسبت به بهرهها ها و ذهنيت تواند اين چالش
هـاي مشـترك دوجانبـه بـراي     گيـري سـازمان  نوعي همگرايي و حس اعتماد و شـكل  و سبب ايجاد

اي بـدون  اي قدرتمنـد و منطقـه  گيـري سـازمان منطقـه   شكل هاي مديريت اين منابع شود و زمينه
تواند در بهبـود  مي چالش را در خليج فارس فراهم كند. توانايي مديريت مرزي موثر در خليج فارس

اين اساس، مسايگان تا حد امكان كمك كند. برهاي اين كشور با ه ها و ناامني كاهش چالش روابط و
در حوضـه  آغاز مبحث مديريت مرزي به ويژه مديريت منابع مشترك مرزي در مطالعات دانشگاهي 

بـين ايـن    جانبـه  چنـد هـاي دوجانبـه و    تواند كمك شاياني به همگرايي و همكـاري خليج فارس مي
هاي مرتبط با اين عوامل را تا حـد بـااليي بـين     ها، مسائل و تنشها، درگيري شلو چا كشورها بكند

هـاي   كشورهاي همجوار در خليج فارس كاهش دهـد و در سـطحي بـاالتر خلـيج فـارس بـا پديـده       
 بـه وجـود  براي كشورهاي هـم كرانـه    مشترك محيطي از جمله منابع مشترك مرزي اين فرصت را
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اي گام بردارند. سازمان منطقه اي كه مگرايي و تشكيل يك سازمان منطقههآورد كه در راستاي مي
امـري ضـروري اسـت. همگـون بـودن       نطقه در ژئوپليتيك چند قطبي آينـد براي بقاي كشورهاي م

هاي استراتژيك مربوط، توأم با اهميت جهـاني ايـن منطقـه بـه خـاطر       زندگي اقتصادي و دلبستگي
هاي ديگر فرصـتي ويـژه    و گاز، منابع مشترك مرزي و وابستگي ظرفيت گسترده توليد و صدور نفت

  آورد.يرا براي همگرايي كشورهاي منطقه فراهم م
هـا در نظـام    توان گفـت، بـدون شـك بقـاي حكومـت     ي كلي در اين زمينه ميبنددر يك جمع

شـرايط  آنهـا در ايجـاد   وابسته به درك موقعيت آنها از شرايط جهـاني و توانـايي    21ژئوپليتك قرن 
هاي مختلف است. در اين بـين،   به صورتاي و داخلي جهت توسعه روابط همه جانبه مناسب منطقه

-باشـند و فرصـت  ه خطي فيزيكي تماس بين كشورها مـي دهنديت منابع مشترك مرزي نشانمدير

ترك توان با مديريت بهينه اين منابع مشكند كه ميهمكاري و نزاع بين آنها فراهم ميهايي را براي 
هاي ناشـي از آن   هاي همكاري بين كشورها را در خليج فارس باال برد و نزاع و درگيري مرزي زمينه

هـا بـراي اينكـه     را تا حد امكان بين كشورهاي دارنده اين منابع كاهش داد. در اين راستا، حكومـت 
بـراي ايـن كـار     موثر و كارآمد مديريت و كنترل كنند و هزينه كمتري را به صورتبتوانند مرزها را 

هاي مرزي را به حداقل ممكن برسانند نيازمنـد شـكل دادن بـه     ها و چالش صرف كرده و كشمكش
يك سازمان و نهاد مرزي مشترك بين خود براي مديريت منابع مشترك مرزي هستند كـه بتواننـد   

ده و مـوثر مـديريت و كنتـرل كـر     به صـورت با استفاده از آن منابع مشترك مرزي بين دو كشور را 
شور شكل دهنـد. الگـوي عملكـرد و    هاي همكاري و روابط خوب را در امتداد مرزها بين دو ك زمينه
  بيان شده است.  2شماره هاي اين سازمان در شكل  وليتمسو
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  منبع نگارنده)(: منابع مشترك مرزي در همگرايي در خليج فارس) 2شكل شماره(
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