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 فارس در پرتو جي از منابع نامتعارف نفت و گاز در خلبرداري بهره
  تي كواي منطقه وني و كنوانساهاي حقوق درونيالزامات كنوانس

  
   دمقمهدي پيري

  حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشكدة استاديار گروه حقوق عمومي 
  پا رزمشبنم 

   دانشگاه تهرانالبرزپرديس دانشكدة   حقوق عموميكارشناسي ارشد گروه
  )22/7/1398:  تاريخ تصويب-  17/2/1398: تاريخ دريافت(

  چكيده
 از برداري بهره نه چندان دور و با كاهش اي يندهآ از منابع غيرمتعارف نفت و گاز در برداري بهره    

 از برداري بهرهنظر به اينكه . خواهد گرديد برخوردار ياز روند رو به گسترش منابع متعارف
 از منابع متعارف برداري بهرهمتمايزي نسبت به گاه  و آثار ها ويژگيمنابع غيرمتعارف داراي 

. گرديده استاقدام خليج فارس منطقة  در اين نوشتار به بررسي الزامات حاكم بر آن در است،
 هاي كنوانسيون از منابع غيرمتعارف از رهگذر مقررات برداري بهره الزامات ،در اين مقاله

 و 1982  مصوبكه كنوانسيون حقوق درياهاشد  و مالحظه ، بررسياي منطقه و المللي بين
 و ها آلودگياز محيط زيست دريايي در برابر پاسداري  كويت در خصوص اي منطقهكنوانسيون 

 از استخراج و اكتشاف از ناشي دريايي آلودگي به راجعپروتكل  ويژه به ، مربوطههاي پروتكل
با بررسي . به صراحت به آن نپرداخته است ،ه به جديد بودن اين موضوعقاره با توج فالت
 به لحاظ مالكيت و مديريت بر منابع از ،مقررات مندرج به طور كليكه شد مشخص  شده انجام

 از كارآمدي الزم براي پوشش محيطي زيست به لحاظ آثار است، اماقابليت اعمال برخوردار 
  .يستن مند بهرهشي از اقدامات مذكور  نامحيطي زيست هاي آلودگيدادن 

  

  واژگان كليدي
، فالت قاره، كنوانسيون محيطي زيست از منابع نفت و گاز غيرمتعارف، خسارات برداري بهره     

 .ز، منابع غيرمتعارف نفت و گا كويتاي منطقهكنوانسيون  ،1982حقوق درياها 
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  مقدمه 
  قابل يافت استها اقيانوس عميق درياها و هاي اليه در اي گستردهمنابع غيرمتعارف به صورت 

 . )70و 66 :1395 لطفي يار،( گيرند مي قرار برداري بهره مورد اي گسترده از مناطق به طور يو در بخش
 خاص و محل و عمق قرارگيري هاي ويژگي، كند مي متمايز ها متعارفاما آنچه اين منابع را از 

ي فناور ابزار و ،استخراج اين منابع توسعه و از اين رو، ؛هاست آن برداري بهرهو نوع اكتشاف و 
. است از منابع متعارف برداري بهرهمتفاوت از آن،  محيطي زيستثار آ كه طلبد ميمتفاوتي را نيز 

 و مالكيت منابع مذكور از برداري بهره رژيم  آيا توضيح اين نكته ضروري است كه،سو يكاز 
 يا خير؟ از سوي است و مالكيت منابع متعارف برخوردار داريبر بهره مشابهي با وضوح كامالً

 از منابع غيرمتعارف نفت و برداري بهره متمايزي كه براي توسعه و هاي روش با توجه به ،ديگر
 محيط زيستي متمايزي درپي بار زيان آثار ،منابع غيرمتعارف ةتوسع، گردد ميگاز استفاده 
 محيط بار زيان آن است كه به بررسي آثار برن نوشتار بنابراين در ادامه، اي. خواهد داشت

 موجود براي كنترل و المللي بين منابع غيرمتعارف و ظرفيت اسناد برداري بهرهزيستي ناشي از 
 گفتني . بپردازد،خليج فارس ةمنطقبه طور خاص در ،  مذكورهاي خسارتپيشگيري از وقوع 

 الملل بينرژيم حقوق . كردخواهيم  بررسي راخليج فارس  ةمنطق است در اين مقاله صرفاً
ارچوب كنوانسيون ه از منابع نفتي در خليج فارس به طور كلي در چبرداري بهرهحاكم بر 

 ،در نتيجه. است قابل بررسي ، و كنوانسيون كويت از سوي ديگرسو يكحقوق درياها از 
 از منابع غيرمتعارف در داريبر بهرهنويسندگان در اين مقاله به دنبال بررسي الزامات حاكم بر 

 از منابع برداري بهره شيوةتعريف و  نخست ،ترتيب بدين .ندهستارچوب اسناد مذكور هچ
 بر برداري بهره بار زيان آثار ، به بررسيو سپس در ادامه كردخواهيم را بررسي غيرمتعارف 

يف و تعهدات تكال، مات حاكم بر مديريت و مالكيت منابع مذكورا الز،محيط زيست دريايي
 از منابع برداري بهره  محيط زيستيِبار زيان در خصوص جلوگيري و يا كاهش آثار ها دولت

ارچوب هكارآمدي قوانين و مقررات مذكور براي تعيين چ سرانجام،مذكور در اسناد ذكرشده و 
 .پرداخت خواهيم محيطي زيست آثار برداري بهرهمديريت  زمينةحقوقي الزم در 

  
 و آثار برداري بهره شيوةع غيرمتعارف نفت و گاز و ماهيت مناب .1

   آنمحيطي زيست
منابع نفت و گاز : شود ميعمده تقسيم  ةدست منابع نفت و گاز به دو ،شناسي زمينعد از ب

 با يكديگر دهنده تشكيلفرمول  ةزميناين منابع در . منابع نفت و گاز غيرمتعارف متعارف و
، حجم شناسي زمين هاي ويژگي، شود مياوت بين اين دو منبع  اما آنچه باعث تف،شباهت دارند

 هاي اليهتجمع و نفوذپذيري  سازوكار مخزن، هاي شاخصه و ها ويژگي و محل قرارگيري منابع،
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 استخراج است ةمنطق اكتشاف و ارزيابي هاي روشقرارگيري ذخاير جهت استخراج و 
)2014:18 ,Caineng( .از نفت و گاز اشاره دارد كه توسط روند  به منابعي،نفت و گاز متعارف 

 اقتصادي قرار گيرند اما برداري بهره به صورت مستقيم مورد توانند ميتوليد صنعتي معمول 
  معمول و رايج در صنعت نفت و گاز عمالًهاي روشاستخراج نفت و گاز غيرمتعارف توسط 

 نوين، هاي فناوري و ها روش از اين ذخاير بايد توسط برداري بهره از اين رو،. يستن مكنم
  .(Li, 2015: 261-262)انجام شود  منابع متعارف برداري بهره هاي روش و متمايز از روز به

بودند و در  شناسايي و اكتشاف حال همواره در غيرمتعارف منابع گذشته هاي دهه طول در
 غيرمتعارف منابع بين تمايز باعث آنچه ؛گرفتند مي  قراربرداري بهره  از تاريخ موردهايي دوره

 و است ذخاير اين از كاربري يا نوع استفاده است، شده گذشته و حال زمان در شده استخراج
 به منابع اين از برداري بهره پيشرفت جهت در مهمي عامل خود نيز استخراج هاي روش البته
 به؛ از اين رو، است زياد بسيار غيرمتعارف منابع تنوع .)141و132 :1394، نادعلي( رفت مي شمار
 زير موارد شامل متعارفغير منابع انواع. كنيم مياشاره  ،ترند شاخص كه منابع اين از يشمار
 و 5گازي ، هيدرات4متان حاوي سنگ زغال، 3نفتي ، شيل2گازي ، شيل1نفتي هاي ماسه :شوند مي
  .)4:1394 ،يونس آرا(  سنگين و فوق سنگينهاي نفت

 فناوري و بيشتر بسيار ةهزين ،دارند كه زيادي بسيار حجم برخالف غيرمتعارف منابع
 راحتي به توانند نمي سخت تشكيالت در شده محبوسگاز  و نفت. طلبند مي  راتري پيشرفته

 پذير امكان شكستگي يك ايجاد ةوسيلبه  فقط امر اين و باشند داشته جريان و شوند جا جابه
 حفاري آن تحريك كردن بدون غيرمتعارف منابع حاوي چاه يك كه هنگامي ،بنابراين. است
 از چاه و كرده عبور آن از نفت و گاز كه دهند نمي اجازه سخت هاي سنگ و ها صخره ،شود مي
 نفت سيستم در طبيعي شكستگي ايجاد مصنوعي، تحريكي ايجاد بدون ،اين بر افزون .رود باال

                                                            
1 .Oil sands :و ني سنگينفت.  هستندري آب و ق،ي مواد معدنري سااي از ماسه، خاك رس يعي طبي مخلوطي نفتيها ماسه 
 . استشي پاالازمندي چسبناك است كه استفاده از آن ناريبس

2 . Shale gas :سيها  سنگني است كه بي گازليگاز شيها  از متاني مثال، برخي شده است؛ برا محصوري سخت ر 
 و منابع گاز متعارف را كنند ي نفوذ مها لي شيكي در نزدي شني سنگيها هيشده با رسوبات، به ال  مدفونيگرفته از مواد آل شكل
 .ندآور ي را به وجود ملي و گاز ششوند ي محبوس ملي متراكم و سخت شيها هيها در ال  از آني اما برخدهند ي مليتشك

3 .Shale oil :يرآلي و غي و مواد آللي هستند كه منشأ نفت شزير  دانهي رسوبيها  از سنگي گروه متنوعي نفتيها ليش 
 دي تولي نفتجه،ي و در نتاند دهي نرسي مدفون نشده و هنوز به مرز پختگي موجود، در عمق كافي مواد آلني ارايهستند؛ ز

 . استخراج كردلي نفت شناز آ خاص، يها  با روشتوان ي كه مكنند ينم

4 . Coal- bed methane :از آن يعي گاز طبيسنگ است كه نوع  زغاليها  از تكهي متان، بستريسنگ حاو بستر زغال 
 .شود ياستخراج م

5 .Gas Hydrate :خاص طي كربن است كه در شرادي اكسي داي سبك مثل متان، اتان ي از گازهايبي تركي گازيها دراتيه 
 از گاز را در خود يادي كه حجم زدهند ي ملي را تشكخي به هي شبيا اند و ماده  شدهبي آب تركيها  با مولكوليو فشار ييدما
 . داده استيجا



  
  1398، پاييز و زمستان 2، شمارة 5                            مطالعات حقوق انرژي، دورة                  278 

 ةهزين خود از است ممكن فاريح ةهزين زيرا ؛ندارد اقتصادي توجيه اصوالً غيرمتعارف گاز و
  . )Amorim 2014 :4-7( باشد هم بيشتر استخراج مورد گاز و نفت

 حفاري سبب شده هاي فناوري نوين و هاي روش اخير در ايجاد و اختراع هاي پيشرفت
يكي از .  باشدتر موجه ، رايج و از لحاظ اقتصادي،است كه استخراج از منابع غيرمتعارف

 1 حفاري افقيهاي روش ادغام ، از منابع غيرمتعارفبرداري بهرهدر ثر ؤم و هيافت رواج هاي روش
 چاه به صورت عمودي حفر ، در اين روش تركيبي،در واقع.  است2و شكست هيدروليك

) با توجه به محل قرارگيري مخازن غيرمتعارف(  و پس از آن كه به عمق مشخصيشود مي
 ؛ تا وارد تشكيالت مخازن غيرمتعارف شودنندك مي چاه را به صورت افقي منحرف ،رسيدند
 سنگ مخازن غيرمتعارف مايعي حاوي حجم ةالي شكستن براي كافي ايجاد فشار برايسپس 
 و سبب شود ميشيميايي با فشار به داخل چاه پمپاژ  مواد كمي مقدار و ماسه و شن زياد بسيار

ل حركت و باالرفتن نفت و گاز  قرارگيري مخازن غيرمتعارف و تسهيهاي اليهايجاد شكاف در 
 منابع نفت و گاز غيرمتعارف در ساحل و .)7و  5 :1395اميري، ( شود مي استخراج هاي لولهاز 

البته گستردگي و دامنه قرارگيري اين ذخاير تا حدودي مبهم مانده  ؛شود ميفراساحل يافت 
 ةزميناطالعات دقيق در  نبود ويژه به ، به داليلي،از حجم منابع غيرمتعارف درستيبرآورد . است

 برداري بهره براي موجود هاي فناوري ،چالش بعدي . نبوده استپذير امكانارزيابي اين ذخاير 
 نه تنها بايد استخراج منابع ،برداري بهره نوين هاي روش و ها فناوري. از منابع غيرمتعارف است

ي استخراج منابعي كه دسترسي  براهايي روش بلكه بايد ،غيرمتعارف را سهل و اقتصادي كنند
قرارگيري اين منابع در ساحل و فراساحل بسيار  ةدامن زيرا ؛ ايجاد شود، دشوارتر استها آنبه 

 بسيار ضخيم و نفوذناپذير هاي اليه تا ها اقيانوسگسترده است و اين قرارگيري منابع از اعماق 
  .)Ma, 2016: 38( مناطق مختلف متغير است

 
   از منابع غيرمتعارفبرداري بهره توسعه و يطيمح زيستآثار . 2

 سبب ايجاد ، در دسترس نوينِهاي فناوري و ها روش حتي با ، از منابع غيرمتعارفبرداري بهره
زمين به  ةكراستخراج و حتي محيط زيست  ةمنطق گوناگون بر محيط زيست هاي خسارت

  هاي آب مختلفي بر هاي روشنفت و گاز در فراساحل به  ةتوسع .شده استصورت كلي 
 مواد قابل استفاده ،كه در بخش گذشته اشاره شد چنانهم. گذارد ميثير أتموجود در منطقه 

از .  مخازن غيرمتعارف از آب نيز تشكيل شده استهاي اليهايجاد شكست هيدروليك در  براي
 البته .است از منابع به حجم زيادي آب نياز برداري بهرهايجاد اين شكستگي و  براي اين رو،

                                                            
1. Horizontal Drilling 
2. Hydraulic Fracturing 
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 امكان فراساحل مناطق در. صرف وجود آب براي برآورده شدن اين احتياج كافي نيست
 است افزايش حال در سرعت به ها آب اين از استفاده و وجود دارد فراوان شور آب به دسترسي

 دشوار را كار آنچه بلكه ،نيست آب عظيم به حجم دسترسي فقط فراساحل در مهم ةنكت اما
 است آن به الزم شيميايي مواد افزودن برايمورد استفاده  آب هاي ويژگي و كيفيت ،سازد مي

)Arthur, 2008: 14-17(.هاي آب از جمله ، ذخاير آب شيرين مناطق عملياتي، به همين دليل 
 برداري بهرهجهت ها كاربربيش از حد  ةاستفادهمواره در معرض  رودخانهزيرزميني، درياچه و 

ر  كه در بلندمدت فشار بسيار زيادي بشود ميرف بوده است و همين امر سبب از منابع غيرمتعا
 كه كشورهاي خشك شود مياين مسئله زماني تشديد . شود حجم منابع آب شيرين منطقه وارد

 از منابع غيرمتعارف خود برآيند و بحران كمبود دسترسي به برداري بهره پي درخشك نيمهو 
اين ثيرات أت نگراني ديگري از ،استخراج ةمنطق هاي آبآلودگي  .شود ميآب شيرين چند برابر 

 ،شود مي استفاده ها غيرمتعارف هاي اليهشكست  برايمايعي كه . منابع بر محيط زيست است
ايجاد شكست مناسب، اين سيال با فشار بسيار زيادي  براياز مواد شيميايي است و  سرشار
. گردند برميقداري از مواد تزريقي دوباره به سطح مسفانه أمت شده و استخراج هاي لولهوارد 

عمليات و آلوده  ةمنطق موجود در هاي آبهمين امر سبب ورود مواد شيميايي خطرناك به 
 هاي زيستگاه گوناگوني بر محيط زيست منطقه و كيفيت هاي روش و به شود مي ها آنشدن 
 اين حوادث نشت و سازي خيرهذ براي نامناسب هاي روش از استفاده .گذار استثيرأتآبزي 
رعايت از اين رو، . بينجامد نامطلوبي آثار ايجاد  به، ممكن است استخراجهاي لولهدر  مواد

 آثاركنترل  كنندة تضمين تا حدودي ،اصول ايمني و ايجاد مناطق امن عملياتي بر اساس قوانين
غيرمتعارف نيز ممكن   گاز از منابع نفت وبرداري بهره .)46: 1394 محمدباقري،( نامطلوب است

 كه موجب آلودگي هواي هايي آالينده. بر كيفيت هوا داشته باشند ويرانگري گاهاست آثار 
 را تشكيل هايي آاليندهاولين مورد  ؛شوند مينوع عمده تقسيم  دو به ،شوند ميعمليات  ةمنطق
 مانند ،شوند مي شمرده كه به صورت كلي براي سالمتي انسان و كيفيت هوا خطرناك دهند مي

و دومين مورد گازهاي هيدروژن  كربن، بنزن، سولفيد نوكسيدوم گوگرد، اكسيد نيتروژن، اكسيد
متان،  .شوند ميتوليد، توزيع و مصرف صنايع نفت و گاز منتشر يند افر هستند كه در اي گلخانه

 تر گرمسبب ند و هست براي كيفيت هوا و تغييرات آن گانه سهدي اكسيد كربن و ازن تهديدي 
 مرتبط با استخراج و هاي فعاليت اين گازها توسط ،در واقع. شوند ميزمين  ةكرشدن 
 بر چشمگيري تغييرات ساز زمينه و شوند مي از منابع نفت و گاز غيرمتعارف ايجاد برداري بهره

  هرچند انتشار دي اكسيد كربن در صورت.)Field, 2014: 961-963( شوند مي شمردهاقليم جهان 
 ، فسيلي بسيار كم است اما در عين حالهاي سوختتوسعه و استفاده از گاز شيل نسبت به 
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استخراج و توليد گاز شيل است كه يند افر نشت گاز متان در رسد مي به نظر كننده نگرانآنچه 
  .)201 - 200 :1396 سعيدي نياسر،(آن بر گرمايش زمين بسيار بيشتر از دي اكسيد كربن است ثير أت

زيرزميني در  هاي چاه به گاز و نفت توليد از ناشي هاي آب پس بر اين كه تزريق ونافز
شكست  عمليات ،انجامد مي كوچك مقياس در هايي لرزه زمين  به،مناطق خشكي و ساحلي

 لرزه زمين ايجاد باعث شناسي زمين خاص شرايط تحت نيز ها سيال تزريق و هيدروليك
 كه گسل و چاهي كه مورد دهد مي وضعيت زماني رخ  اين.)Zoback ,2010 :9( شوند مي

به  ، دچار تالقي شوند و گسلي كه در آن منطقه وجود دارد،گيرد ميعمليات استخراج قرار 
از سوي . دگرد فعال ،شود مي كه با روش شكست هيدروليك انجام برداري بهرهعمليات  علت
ممكن  از منابع غيرمتعارف برداري بهره تزريقي مرتبط با عمليات هاي فعاليتافزايش  ،ديگر
 با مقياس هاي لرزه زمين اما اينكه آيا .)Clark, 2012: 10-11( دبينجام هايي لرزه زمينبه بروز  است

 نيازمند بررسي و تحقيق بيشتر است ، يا خيررخ دادهباالتر به سبب عمليات استخراج اين منابع 
 . و تاكنون امري در اين زمينه اثبات نشده است

مختلف بر  هاي صورت از منابع غيرمتعارف در ساحل و فراساحل به برداري بهرهعمليات 
 استخراج ايجاد هاي چاهدر مناطقي كه . گذارد ميثير أت جانداران موجود در منطقه هاي زيستگاه

 استخراج هاي لوله از منابع و مواد شيميايي تزريقي در برداري بهره عمليات مرتبط با ،شوند مي
 به نشت و ورود حجم بسيار زيادي از مواد ، نكات ايمني و فني نكردنصورت رعايتدر 

 وجود ،در واقع . خواهد شدها آنمرگ باعث و ده انجامي جانوران هاي زيستگاهسمي به 
مستقيمي بر ثير أ تممكن است ها آن رفته در كار به ناشي از حفاري و مواد شيميايي هاي آب پس

 در .)Bamberger ,2012 :70-71(  موجودات زنده در آن ناحيه داشته باشد و حتيها انسانسالمت 
 به انسان باز اي چرخهيا فراساحل به صورت   چه در ساحل و،ن منطقها آسيب به جاندار،واقع
 نفت و گاز مانند هاي شركت. شود مي به سالمتي انسان نيز هايي آسيب و سبب ايجاد گردد مي

 كه با مراكز تحقيقاتي و اند كردهخود بر اين نكته تصريح  يها گزارش در ،اكسون موبيل
 در معرض خطر و سازگار كردن امكانات و تجهيزات هاي گونهدانشگاهي در جهت شناسايي 

   1.كنند ميخود با طبيعت همكاري 
 

 از منابع نفت و گاز غيرمتعارف برداري بهرهالزامات حاكم بر مالكيت و . 3
  فراساحل
 و مناطق دريايي با مستقيمي ارتباط فراساحل در گاز، و نفت منابع از برداري بهره و استخراج

بر ، 1982  مصوبكنوانسيون حقوق درياها مفاد .دارد مناطق اين بر كشورها حاكم حقوقي نظام
                                                            

1. Exxon Mobil Corporation, Unconventional Resources Development– Managing the Risks, 
September 2014, p 31. 
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 بدان ملحق ،دهكر را امضا آنايران گرچه  ي اسالميجمهورآن حاكم است و  كشورهاي عضو
 به وضع قوانين و مقررات نيز و كند ميبرخي مفاد آن را رعايت   اين،با وجود .ده استشن

 .ده استاقدام كر )1372مصوب  (رانيا ي اسالميجمهور ييايقانون مناطق در همچونخاصي 
.  ضروري است هم مفاد كنوانسيون و هم قوانين داخلي ايران مورد بررسي قرار گيرد،بنابراين

 اي جداگانه و مشخص مناطق بهرا  ها اقيانوس و اهادري ، 1982مصوبدرياها  كنوانسيون حقوق
 .فردي دارند به منحصر هاي ويژگي و حقوقي  رژيم،مناطق اين از كدام هر. كند ميتقسيم 
 از اين رو،. هاست آن وقوع محل حقوقي تابع نظام غيرمتعارف منابع از برداري بهره و توسعه

 داراي منابع نفت و گاز برداري بهره امر بررسي مناطق دريايي جهت تعيين حدود مالكيت براي
  .اهميت است

  
 يايدر ي، داخليها آب مناطق ةمحدود از منابع نفتي در يبردار بهره .1. 3

 نظارت ةمنطق و ينيسرزم

 ةمنطق داخلي، درياي سرزميني و يها آب:  از جمله،شوند يمدسته تقسيم  سهاين مناطق به 
اين  بيانالبته . نداز حاكميت بر اين مناطق برخوردار ساحلي يها دولتبه طور كلي، . نظارت

 و شرط قيد يبنكته ضروري است كه مقصود از حاكميت بر اين مناطق، حاكميت كامل و 
 بلكه اين حاكميت مقيد به عدم ورود آسيب به اكوسيستم طبيعي به صورت كلي و ،نيست

بر كنوانسيون  افزونت  البته ممكن اس،اين قيود و شروط. محيط زيست ساير كشورهاست
 ،كنوانسيون كويت مثل ،يا منطقه هاي يونكنوانس همچون در ديگر معاهدات ،حقوق درياها

: شمول جغرافيايي آن بدين شرح است ، كنوانسيون كويت2 ةمادبه موجب . مقرر شده باشند
 كه مواردي در مگر ،بود نخواهد متعاهد هاي دولت داخلي هاي آب شامل دريايي ةمحدود -ب«
 .»باشد شده تعيين مربوطه هاي پروتكل از يك هر در يا و حاضر كنوانسيون در ديگر نحويه ب

 ةمنطق سرزميني و هاي آب اما بر شود نمي داخلي هاي آب شامل  يادشدهكنوانسيون بنابراين،
  .نظارت كشورهاي ساحلي حكومت دارد

   ميان كه شوند مي گفته هايي آب به 1»داخلي هاي آب «،1982 درياها حقوق كنوانسيون طبق
  كشورتي تحت حاكم واست شده واقع 2سرزميني دريايي أمبد خط و كشور يك ساحل

 نوار به 3»سرزميني هاي آب يا سرزميني درياي «.)505 -483: 1397 صيرفي،(  قرار دارنديساحل
 ،1982 اهادري حقوق كنوانسيون 3 ةماد با مطابق و آغاز أمبد خط از كه شود مي گفته دريايي

                                                            
1. Internal waters 

 در امتداد ساحل ي فرضي خطي داخليها  آن از آبزي و تماي كشور ساحليني سرزميها  آبة محدودنيي تعيخط مبدأ، برا. 2
 . خط مبدأ مورد توجه قرار گرفته استنيي تعي براي منعدديها با توجه به نوع ساحل، روش. گردد ي مميترس

3 .Territorial sea/ Territorial waters 
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 و ساحلي كشور قلمرو از جزئي سرزميني درياي. يابد مي امتداد دريايي مايل دوازده تا حداكثر
 قلمرو بر حاكميت مانند كامل و مطلق حاكميت نه اما است ساحلي كشور حاكميت تحت

 2 ةماد طبق .الملل بين حقوق مقررات ارچوبهچ در و نسبي حاكميت بلكه ،خشكي و ساحلي
 اسالمي جمهوري «:عمان درياي و فارس خليج در ايران اسالمي جمهوري دريايي اطقمن قانون
 أمبد خط به متصل هاي آب از اي منطقه بر عمان درياي و هرمز ةتنگ فارس، خليج در … ايران
 فضاهاي شامل همچنين حاكميت اين دارد؛ حاكميت نيز شود مي ناميده سرزميني درياي كه

 ةمنطق «يا 1»مجاور ةمنطق «بعدي  مفهوم.»باشد مي سرزميني درياي ربست زير و بستر فوقاني،
 و آغاز سرزميني درياي عرض منتهاي از كه است دريايي نوار منطقه اين. است 2»نظارت
 صورت، اين در كه باشد داشته ادامه آزاد درياي سمت به مايل دوازده تا تواند مي حداكثر
 جمهوري دريايي مناطق قانون 12 ةماد. بود خواهد مايل 24 أ،مبد خط از مجاور ةمنطق عرض
 نظارت، ةمنطق«: كند مي بيان اينگونه را مفهوم اين عمان، درياي و فارس خليج در ايران اسالمي
 دريايي مايل 24 أ،مبد خط از آن خارجي حد كه سرزميني درياي مجاورت در است اي منطقه
 توان ، ميدارند خود منابع بر مناطق اين در كشورها كه حاكميتي به توجه با ،واقع در .»است
 ،اكتشاف صورت در مناطق اين در گاز و نفت منابع از برداري بهره كه كرد استدالل گونه اين

 برداري بهره و استخراج هرگونه بنابراين،. دارند قرار ساحلي كشور ةسيطر و قوانين تحت كامالً
 متبوع دولت حاكميت در منطقه اين در يايي و حفاظت از محيط زيست درگاز و نفت منابع از
  .است سرزمين آن

  
 و فالت ي اقتصادي انحصارة منطقة در محدودي از منابع نفتبرداري بهره .2. 3

  قاره
 دريايي پهن نوار يك به سرزميني، درياي مجاور و ماورا اي منطقه ،3»اقتصادي انحصاري ةمنطق«

 أمبد خط از دريايي مايل دويست تا حداكثر تواند مي و شده آغاز أمبد خط از كه شود مي گفته
 گاز و نفت حقوق لحاظ از  انحصاري اقتصاديةمنطق .باشد داشته امتداد آزاد دريايي سمت به

 براي انحصاري حق ،منطقه اين عرض در ساحلي كشورهاي زيرا ؛دارد زيادي بسيار اهميت
 نفتي و سيساتأت نصب لوله، خطوط نكشيد طبيعي، منابع از برداري بهره و استخراج اكتشاف،
 گازي كه يكي از منابع هاي هيدراتبا توجه به اين كه  همچنين .نفتي را دارند سكوهاي

 توانند مي اين منابع ،شوند مي در دماي پايين و فشار باال ايجاد ،شوند مي شمردهغيرمتعارف 
 قاره، فالت .)26 :1383 ،زاده نامي( موجود باشند اي قاره اي حاشيه در رسوبات اقيانوسي عمدتاً

                                                            
1. Contiguous zone 
2. Control zone 
3. Exclusive Economic Zone 
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 ةدامن و امتداد در و ساحلي كشور يك سرزميني درياي ماوراي در دريا، بستر زير و بستر شامل
 ةحاشي بيروني ةلب كه مواردي در يا قاره ةحاشي بيروني ةلب تا كشور اين خشكي قلمرو طبيعي
 درياي أمبد خطوط از ،دريايي مايل دويست مسافت تا باشد، نيافته امتداد مسافت اين تا قاره

   1.است سرزميني
دولت ساحلي از حاكميت مطلق بر اين نواحي برخوردار نيست اما اعمال حاكميت در اين 

 از منابع نفتي موجود داراي برداري بهرههمچنين در . استدولت ساحلي  ةعهدمناطق به 
حفاري  سكوهاي نصب يا يبردار بهره و استخراج براي اكتشاف، كشورها  و سايراستلويت وا

 در توضيح و تشريح اين مفهوم بايد به مواد 2.مجوز دريافت كنند ساحلي بايد از كشور
اين  76 ةماد و 58 تا 55 مواد طبق.  اشاره كنيم1982  مصوبكنوانسيون حقوق درياها

 در زنده غير منابع مديريت و حفاظت ،برداري بهره اكتشاف، براي ساحلي دولت كنوانسيون،
 حقوقي همان ،كلي صورت به. دارد حاكمه حقوق ،انحصاري اقتصادي ةمنطق بستر زير و بستر
 ةمنطق در دارد، وجود قاره فالت در طبيعي منابع از برداري بهره در ساحلي دولت براي كه

 كنوانسيون حقوق 56 ةمادبا توجه به . است مجري ساحلي دولت براي هم اقتصادي انحصاري
انحصاري اقتصادي براي اكتشاف و استخراج منابع زنده و غير  ةمنطقاحلي در  كشور س،درياها

 مقرراتي وضع و تواند ميخود در منطقه  ةحاكمزنده حق حاكميت دارد و براي اعمال حقوق 
 تكاليفش انجام و خود حقوق اعمال ساحلي در  كشور،56 ةمادبر طبق  امااقداماتي انجام دهد 

. داشت خواهد مقتضي توجه كشورها ساير تكاليف و حقوق به ياقتصاد انحصاري ةمنطق در
 خواهند توجه ساحلي كشور تكاليف و حقوق به ، كنوانسيون58 ةمادساير كشورها نيز بر طبق 

 قواعد ساير و كنوانسيون اين مقررات با مطابق كه  راساحلي كشور مقررات و قوانين و داشت
 كنوانسيون 77 ةماد خصوص فالت قاره نيز طبق در. كنند ميرعايت  است، الملل بين حقوق

 فالت طبيعي منابع از برداري بهره و حقوق درياها نيز براي كشور ساحلي در خصوص اكتشاف
 يعني اگر كشور ؛داند مي انحصاري شده است و اين حقوق را كامالًل ئقاحاكميت  قاره حق

 هيچ كشور ديگري حق ندارد بدون ،ساحلي اقدام به استخراج منابع موجود در فالت قاره نكند
 حقوق كنوانسيون طبق بنابراين، .اجازه و رضايت صريح كشور ساحلي به اين امر اقدام كند

 گاز و نفت طبيعي منابع از برداري بهره و حاكميت حق ساحلي هاي دولت ةكلي ،1982 درياها
  .)120: 1390 ،زاد فرخ( دارند را اقتصادي انحصاري ةمنطق و قاره فالت ةمحدود در

 انحصاري ةمنطق در را ايران صالحيت و حاكمه حقوق دريايي، مناطق قانون 14ة ماد
 منابع ةكلي ةادار و حفاظت ،برداري بهره اكتشاف، - الف«: است كرده بيان شرح بدين اقتصادي

                                                            
 1982 مصوب اهاي حقوق دروني كنوانس76 ةماد. 1

  فالت قارهوني كنوانس2 ة و ماد1982 مصوب اهاي حقوق دروني كنوانس81 و 80، 77، 56، 55مواد . 2
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 اقتصادي هاي فعاليت ساير انجام و ها آن روي هاي آب و دريا بستر جان بي و جاندار طبيعي
 در مذكوره حقوق انرژي، توليد جهت دريايي هاي جريان و باد آب، از برداري بهره با بطمرت
 ةزمين در ويژه به ،مناسب مقررات و قوانين اجراي و وضع - ب ؛است انحصاري ةمنطق اين

 زير هاي لوله و كابل ةتعبي و بناها و سيساتأت ساير و مصنوعي جزاير از استفاده و احداث
 از حمايت و پژوهش، حفاظت هرگونه انجام مربوط، ايمني و امنيتي هاي حريم تعيين و دريايي
 اي منطقه و المللي بين معاهدات موجب به كه حاكمه حقوق اعمال و دريايي زيست محيط

 مناطق  قانون15 ةمادقاره بر طبق  فالت در صالحيت و حاكمه حقوق .است شده تفويض
 فالت  درشده مطرححاكمة  حقوق ،واقعدر  .است انحصاري و اقتصاديمنطقة  مشابه دريايي
  شامل كه به نوعي صرفاًاستبرخوردار  هايي محدوديتانحصاري اقتصادي از طقة منقاره و 

  همانند،در نتيجه .)40: 1378 ،تديني( گردد مي محيط زيستي و ايمني و امنيتي حقوق اقتصادي
 منابع از برداري بهره و استخراج اكتشاف، مانند اقتصادي هاي فعاليت اقتصادي، انحصاري ةمنطق
 با است قادر ساحلي دولت و است ساحلي كشور انحصار در فالت قاره ةمنطق در گاز و نفت
 را منطقه اين در گازو  نفت منابع از برداري بهره و اكتشاف شرايط ،مقررات و قوانين وضع
 ،1982سيون حقوق درياها  با توجه به مواد مطروحه در كنوان،به صورت كلي. كند تعيين
 اين ،در نتيجهو مشخصي نشده است  چهارچوب صريح به منابع غيرمتعارف در اي اشاره

ل ئقا  در خصوص مالكيت و حفاظت از محيط زيستمنبع دواين ن مياكنوانسيون تفاوتي 
 . در نظر گرفته استبرداري بهره براينشده و هر دو را تحت رژيم يكساني 

  
 ةمنطق از منابع نفت و گاز در برداري بهره محيطي زيستالزامات . 4

  فراساحل 
 اعالم شده بسته نيمهخليج فارس به عنوان درياي  ةمنطق ،1982كنوانسيون حقوق درياها  در

 خود را از هاي آب هاي آلودگي قابليت پاك كردن بسته نيمه اين منطقه به عنوان درياي 1.است
توجه به اين   آبي پهناور را به طور مستمر ندارد و بايها گسترهطريق اتصال و جريان آب به 

اين منطقه از حيث ؛ از اين رو،  به سرعت قابليت گسترش دارندها آبكه آلودگي از طريق 
محيط زيستي موقعيت بسيار حساس و مهمي دارد و هرگونه آلودگي بر كل منطقه و محيط 

خليج فارس به دليل وجود منابع  ةمنطق. گذار استثيرأتآن بسيار  ةحاشيزيست كشورهاي 
عظيم نفت و گاز و شرايط محيط زيستي خاص همواره مورد توجه كشورهاي همسايه آن بوده 

اما در . ظرفيت توليد نفت و گاز از اين منطقه بر هيچ كس پوشيده نيستو در نتيجه، است 

                                                            
 1982ب  مصواهاي حقوق دروني كنوانس122 ةماد. 1
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 طرح مللال بين قوانين و قواعدي در سطح ،خصوص حفظ و حراست از محيط زيست دريايي
   .استده ش

 موادي تحت عنوان حمايت و حفاظت محيط زيست ،1982در كنوانسيون حقوق درياها 
كشورها وظيفه دارند محيط زيست «:  اين كنوانسيون192 ةمادطبق . درياها تدوين شده است

 عمومي براي تمامي كشورها اي وظيفهو اين مورد به عنوان » دريا را حفاظت و حمايت كنند
 از برداري بهرهدر موارد بعدي به اين امر اشاره شده است كه كشورها در .  شده استشناخته

 ، اما كشورها1.حق حاكميت دارند خود محيطي زيست هاي سياستمنابع طبيعي خود مطابق با 
اقدامات الزم در خصوص جلوگيري،  ةكليكه د وشيكچه به صورت جمعي يا انفرادي خواهند 

 و 2گيرند كار به ،كه باشديي أمنشمحيط زيست دريا از هر منبع يا كاهش يا كنترل آلودگي 
 سبب ورود شود مي انجام ها آن كه تحت حاكميت و صالحيت هايي فعاليتند كه ياباطمينان 

 نشود و آلودگي ناشي از ها آنخسارت ناشي از آلودگي به كشورهاي ديگر يا محيط زيست 
 مذكور هاي آلودگي 3. گسترش نيابد، نيستها آنيت  كه تحت حاكماي نواحي به ها فعاليتاين 
 منابع طبيعي بستر و برداري بهرهو ادوات مورد استفاده در اكتشاف و سيسات أت شامل توانند مي

 يا خسارت انتقال عدم ةوظيف كنوانسيون حقوق درياها 195 ةماد در 4.زير بستر درياها باشند
 انجام در«: ديگر بدين شرح مطرح شده است يآلودگ به آلودگي نوع يك تبديل عدم يا ضرر

 عمل چنان كشورها دريا، زيست محيط آلودگي كنترل يا كاهش جلوگيري، به مربوط اقدامات
 ديگر ةناحي به ناحيه يك از را خسارت و ضرر غيرمستقيم، يا مستقيم طور به كه كرد خواهند
 شده مطرح تكاليف ، بنابراين.»نندنك تبديل ديگر نوع به را آلودگي نوع يك يا ننمايند منتقل

 حقوق درياها در خصوص حفاظت از محيط زيست دريايي تحت 1982توسط كنوانسيون 
 مطالبي جهت ، مانند كويتاي منطقه شده است اما در خصوص كنوانسيون مند نظاممواد مذكور 

  .تبررسي تكاليف كشورهاي ساحلي در قبال حفاظت از محيط زيست دريايي قابل طرح اس
 براي حمايت و حفاظت از اي منطقه هاي ويژگي با توجه به توانند مي كشورها ،در واقع

 ةمادزنند كه اين مفهوم موضوع ب دست به همكاري شان مشترك ةمنطقمحيط زيست دريايي 
 يك بر مقتضي مواقع در و جهاني، اساس يك بر كشورها«: ست كنوانسيون حقوق درياها197

 تبيين و تنظيم در ،دار صالحيت المللي بين هاي سازمان طريق از يا ماًمستقي ،اي منطقه اساس
 و حمايت براي ،كنوانسيون اين با منطبق المللي بين شدة توصيه هاي روش و استانداردها قواعد،

                                                            
 1982 مصوب اهاي حقوق دروني كنوانس193 ةماد. 1

 1982 مصوب اهاي حقوق دروني كنوانس194 ة ماد1بند . 2

 1982 مصوب اهاي حقوق دروني كنوانس194 ة ماد2بند . 3

 1982 مصوب اهاي حقوق دروني كنوانس194 ة ماد3 قسمت ج بند . 4
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 يكديگر با اي منطقه هاي ويژگي و خصوصيات گرفتن نظر در با دريا، زيست محيط از حفاظت
 در اي منطقه ي بيانگر لزوم ايجاد كنوانسيونتواند مي اين ماده ، واقع در.»نمود خواهند همكاري

  .خليج فارس باشد
 ةحاشيخليج فارس نيز مورد توجه ويژه كشورهاي  ةمنطقمحيط زيست حفظ و حراست از 

 با عنوان كنوانسيون كويت در اي منطقه ةمعاهداين توجه سبب ايجاد از اين رو، . آن قرار دارد
 از كاستن يا و جلوگيريكشورهاي منطقه در جهت  ةگسترد با هدف همكاري 1978 آوريل 24

 بينمضره  مواد ساير و نفت از ناشي آلودگي با مبارزه و دريايي زيست محيط آلودگي
.  شدكويت كشور در عمان و عربي ةمتحدامارات  ،بحرين ،كويت عربستان، ،ايران كشورهاي

 قلمرو دريايي، آلودگي مفهوم: از اند عبارت سيونكنوان اين در مطروحه موضوعات ترين مهم
 و كنوانسيون، مسئوليت مديريت نظام ،ها دولت حقوقي تكاليف كنوانسيون، مبناي جغرافيايي
 خليج ةحوز كشورهاي ،كنوانسيون ايندر  .)77: 1386 فرشچي،(قانوني  مقررات ساير و خسارات
 مشترك دريايي زيست محيط از  كه در جهت حفاظتاند شدهمتعهد  عمان درياي فارس و

  واست ماده سي كويت داراي كنوانسيون .ند و اقداماتي در اين راستا انجام دهندبكوش خود
 خليج دريايي زيست محيط  ازحمايت و حفاظت براي اعضا وظايف تعيين ،هدف كلي آن

 هاي فعاليت كه خواهد مياين كنوانسيون از كشورهاي عضو در آن . است عمان درياي و فارس
 را در جهت جلوگيري از آلودگي محيط زيست هايشان سرزميناقتصادي و اجتماعي خود در 

  1.دريايي منطقه تنظيم كنند
 كنوانسيون اين طبق را الزم اقدامات كلية متعاهد هاي دولت ، كنوانسيون كويت3 ةمادطبق 

 آلودگي از كاستن يا جلوگيري براي دارند عضويت آن در كه االجرايي الزم هاي پروتكل و
 برايمتعاهد  هاي دولتو د كر خواهند اتخاذ آلودگي با مبارزه و دريايي ةمنطق در زيست محيط
 ملي خود هاي سياست و ،وضع ملي مقررات و قوانين،  ضوابطتوانند مي ،مقرر تعهد ثرؤم انجام

 كنوانسيون 3 ةماد قسمت آخر در. را بر طبق تعهدات مندرج در اين كنوانسيون هماهنگ كنند
توضيح  با اين  است؛ مطرح شده1982 كنوانسيون حقوق درياها 195 ةمادكويت مطلبي مشابه 

 نوع يك تبديل موجب كنوانسيون اين اجراي ند كهيابكه كشورهاي متعاهد بايد اطمنيان 
   .شد نخواهد ،باشد بخش زيان زيست محيط براي است ممكن كه ديگر نوعي به آلودگي
: عبارتند از  است،گرفته  قرارشناسايي موردكه  آلودگي منبع پنج ،كويت كنوانسيوندر 
 از ناشي آلودگي ،ها كشتي از موادي تصادفي يا عمدي تخلية  وها كشتي تردد از ناشي آلودگي

                                                            
 ي و نواحيياي درستي زطي محة و توسعتي حماة درباري همكاري براتي كويا  منطقهوني راجع به كنوانسي قانونةحيال. 1

 مورخ ة كه در جلسي مواد مضره در موارد اضطرارري از نفت و ساي ناشي و پروتكل مربوط به مبارزه با آلودگيساحل
 . استدهي رسراني اي اسالمي انقالب جمهوري شورابي به تصو21/9/1358
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 از ناشي آلودگي ،خشكي در واقع منابع از ناشي آلودگي ،هواپيما  وكشتي از ديزا مواد تخلية
 آلودگي سرانجام و قاره فالت و آن بستر زير و سرزميني درياي بستر در برداري بهره و فاكتشا
 كنوانسيون كويت را 8 تا 4 ةماد به ترتيب از ها آلودگي اين .انسان هاي فعاليت ساير از ناشي

 ها دولت به بررسي تعهدات  صرفاً،در اين مقاله .)23 :1393 عسگري،(تحت پوشش قرار داده است 
   .  نفتي خواهيم پرداختهاي فعاليتناشي از آلودگي  خصوص در

 زير و سرزميني درياي بستر در برداري بهره و اكتشاف از ناشي آلودگي مورد در 7 ةماد
 براي را الزم اقدامات كلية متعاهد هاي دولت«:  بدين شرح كه،قاره است فالت و آن بستر

 و اكتشافي عمليات از كه دريايي ةمنطق رد آن با مبارزه و آلودگي از كاستن و جلوگيري
 ازجمله ،شود مي ناشي قاره فالت و آن بستر زير و سرزميني درياي بستر در برداري بهره

 زيست محيط به صدمه موجب كه آلودگي اضطراري موارد با مقابله و حوادث از جلوگيري
 ناشي از استخراج محيطي زيست هاي آلودگي ، در واقع.»دآور خواهند عمله ب ،گردد مي دريايي

عمليات و حتي  ةمنطق هاي آب تواند مي منابع غيرمتعارف در مناطق فراساحلي برداري بهرهو 
رعايت اصول ايمني و  ةزمين در بردار بهره هاي دولتتعهد . كند رو روبهفراتر از آن را با خطر 

هاي منفي استخراج اين  پيامدتواند ميجلوگيري از ايجاد حوادث و مقابله با موارد اضطراري 
 وجود بنابراين،.  صدمه به محيط زيست دريايي به حداقل برسد،منابع را كم كند و در نتيجه

 استخراج منابع هاي آلودگيجلوگيري و كاستن از  براياين ماده در كنوانسيون حاضر به نوعي 
  . رسد ميغيرمتعارف مفيد به نظر 

 و اراضي احياي از ناشي آلودگي از كاستن ي وعنوان جلوگير با نيز تكليفي 8 ةمادطبق 
 ، متعاهد مقرر كرده است كه اين موردهاي دولت را براي ساحلي اليروبي و مربوط هاي اليروبي
 پروتكل پنج داراي كنوانسيون اين. دهد ميانسان را پوشش  هاي فعاليت ساير از ناشي آلودگي

اكنش به مواد مذكور در قبال تعهدات  در وها پروتكل گفت اين توان مي ،است و در واقع
 و اند آمدهبه وجود  گفته پيش هاي آلودگيمرتبط با  شدة مطرح متعاهد در مواد هاي دولت

 را در خصوص حفاظت از محيط زيست دريايي منطقه تكميل ها دولتتكاليف و تعهدات 
  .كند مي

 ارتباطي ها آنر ساي با موضوع بحث ما ارتباط مستقيم و ها پروتكليك مورد از اين 
 هاي پروتكل به ذكر عنوان و اهداف در اين نوشتار صرفاً از اين رو،. غيرمستقيم دارند
  .كنيم مي اما پروتكل مرتبط با بحث را شرح و تفصيل كنيم ميغيرمستقيم بسنده 

  :است زير غيرمستقيم به شرح هاي پروتكلعناوين 
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 در مضر مواد ساير و نفت از ناشي دگيآلو با مبارزه براي اي منطقه همكاري پروتكل. 1
  1؛اضطراري موارد
 در مستقر آلودگي منابع برابر در دريايي زيست محيط حمايت به راجع پروتكل. 2

  2؛خشكي
  3؛دريا در ضايعات ديگر و خطرناك ديزا مواد مرزي برون انتقاالت كنترل پروتكل. 3
  4.دريايي شدة حفاظت ةمنطق ايجاد و زيستي تنوع از حفاظت پروتكل. 4

 آلودگي به راجع پروتكل دارد، ارتباط بيشترياما آن پروتكلي كه با موضوع بحث ما 
 و رسيد تصويب به 1989 مارس در است كهقاره  فالت از استخراج و اكتشاف از ناشي دريايي

 رد كه است نفتي هاي فعاليت ساير و برداري بهرهتوسعه،  اكتشاف، هاي فعاليت به ناظر ،واقع در
پاسخ  ،پروتكل يندر واقع، ا .شود مي انجام قاره فالت ةمنطق در دريا بستر زير و بستر

 به 1370 سال از ايران ي اسالميجمهور. است 5كويت كنوانسيون 7 ةماد به منطقه كشورهاي
ماده تشكيل شده است و  پانزده اين پروتكل از يك مقدمه و 6.است شده ملحق پروتكل اين

پيشگيري و جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از  براي تر مشخصم اقدامات  انجا،هدف از آن
 تا ، در اين پروتكلشده طرحهدف كلي . اكتشاف و استخراج بستر و زير بستر درياست

 منابع غيرمتعارف در فراساحل است اما اين كه آيا مواد برداري بهرهحدودي قابل تسري به 
ابل استفاده براي امور مرتبط با منابع غيرمتعارف است يا اين پروتكل نيز ق شدة مطرح تر جزئي
 و كند ميدر خصوص تعريف آلودگي كه اين پروتكل ارائه .  استتر دقيق نيازمند بررسي ،خير

                                                            
 متعاهد در برابر يها  و منافع دولتي ساحلي اقدامات الزم جهت حفاظت از نواحيةنجام كل پروتكل انيدر واقع، هدف از ا. 1

 در تي كووني است  كه به استناد كنوانسي در مواقع اضطراريياي درستي زطي مواد مضر در محري از نفت و ساي ناشيآلودگ
 پروتكل را هم ني، ا1358 در سال تي كووني كنوانسرشيزمان با پذ  همراني اي اسالميجمهور.  منعقد شده است1978سال 
 . كرده استبيتصو

 منابع مستقر در ية از تخلي ناشي كاهش و مبارزه با آلودگيري پروتكل، جلوگنيهدف از ا. دي رسبي به تصو1990در سال . 2
 . پروتكل ملحق شده استني به ا1371 از سال راني اي اسالميجمهور. استي در دريخشك

.  به پروتكل مزبور ملحق شده است1380 خي در تارراني اي اسالمي جمهورد؛ي رسبيدر تهران به تصو 1998در سال . 3
 دي هرگونه انتقال مواد زان،ياند و بنابرا  مشمول پروتكل ممنوع شدهية خطرناك در ناحدي متعاهد از دفع مواد زايكشورها

 . پروتكل ممنوع استيةح آن در ناريغ اي متعاهد ي توسط كشورهاعاتي ضاگري دايخطرناك 

 پروتكل حفاظت از يةاكنون درصدد فراهم نمودن مقدمات ته هم) يراپم (يياي درستي زطي حفاظت از محيا سازمان منطقه. 4
 . استيا تنوع گونه

ه  بستر آن و فالت قارري و زيني سرزمياي در بستر دريبردار  از اكتشاف و بهرهي ناشيآلودگ: تي كووني كنوانس7 ةماد. 5
 كه از يياي درة و مبارزه با آن در منطقي و كاستن از آلودگيري جلوگي اقدامات الزم را براية متعاهد كليها  دولت-الف«

 از يريجمله جلوگ  منشود؛ ي مي بستر آن و فالت قاره ناشري و زيني سرزمياير در بستر ديبردار  و بهرهي اكتشافاتيعمل
 .» به عمل خواهند آوردگردد، ي ميياي درستي زطي كه موجب صدمه به محيودگ آليحوادث و مقابله با موارد اضطرار

 4/8/1370، مورخ 13582 ة شمار،ي رسمةروزنام. 6
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 را مدنظر قرار داد كه آلودگي دريايي را ناشي از مواد 1 ةمادمصاديق آن بايد قسمت الف 
 اين ،در واقع. كند مي در عمليات خود استفاده ها آنز  ابرداري بهره كه متصدي داند ميشيميايي 

 زيرا در ؛ مشابهت دارد،آورند مي با آلودگي كه منابع غيرمتعارف به بار اي گونهتعريف به 
قبلي به اين نكته اشاره كرديم كه متصديان استخراج منابع غيرمتعارف براي  ةشدمطالب ذكر

 به تزريق حجم باالي آب همراه با مواد ،اپذير يا نفوذننفوذ كم هاي اليهايجاد شكست در 
 كه اين تزريق پرفشار سبب بازگشت كنند مياقدام نظر   موردهاي چاهشيميايي به درون 

 ؛ باعث ايجاد آلودگي شودمكن است و همين امر مشود مي آلوده بر سطح هاي آبمقداري از 
 سبب ايجاد نشتي تواند مينيز  تزريق هاي لولهحتي عدم رعايت ايمني و جداربندي مناسب در 

 متعهد مقرر شده است كه در مناطق هاي دولت اين پروتكل براي 2 ةماد در .و آلودگي شود
 موجود خود در جهت جلوگيري و كاهش هاي فناوريتحت صالحيت خود از بهترين 

 از ريبردا بهره مورداين موضوع در .  بهره ببرند1 دريايي ناشي از عمليات درياييهاي آلودگي
مورد ي فناور زيرا در استخراج اين منابع هر چه ؛منابع غيرمتعارف بسيار قابل توجه است

 احتمال بروز آلودگي ناشي از انجام اين ، و با محيط زيست سازگارتر باشدروزتر بهاستفاده 
طبق اين پروتكل هرگونه فعاليت نفتي بايد بر اساس مجوز يا . رسد مي به حداقل ها عمليات

 براي دولتي انجام شود و در اين پروانه شروط الزم دار صالحيتاخذشده از مراجع  ةانپرو
 يك ، قبل از صدور پروانه2.حمايت از محيط زيست دريايي و نواحي ساحلي درج شده است

 كه پيامدهاي منفي شود ميناشي از عمليات دريايي بر محيط زيست انجام  ة بالقوآثارارزيابي از 
 مطرح كردن ،در واقع 3.بر محيط زيست قابل پيشگيري باشد ها عملياتاز اين احتمالي ناشي 

نكات مفيد و قابل داراي  ،ناشي از عمليات دريايي ة بالقوآثاراخذ پروانه و لزوم ارزيابي از 
 تواند ميزيرا وجود اين موارد  ؛است از منابع غيرمتعارف برداري بهرهتوجهي در خصوص 

 از منابع برداري بهره در خصوص بسياري از پيامدهاي منفي  اساسيهاي پيشگيريسبب 
پيشنهادي براي  ةمنطق كه در رسد مي زماني حياتي به نظر ،لزوم اين ارزيابي. غيرمتعارف شود

 هاي ارزيابي در معرض خطر انقراض زندگي كنند و هاي گونهاستخراج منابع غيرمتعارف، 
 به اكوسيستم و البته ارزيابي محيطي صرفاً. شوند مي شمرده در اين زمان كاربردي ،شده مطرح

                                                            
هرگونه :  از اكتشاف و استخراج از فالت قارهي ناشيياي دري بر طبق متن پروتكل راجع به آلودگيياي دراتيمقصود از عمل. 1

 از آن منابع، شامل هرگونه يبردار  به منظور بهرهاي يعي گاز طبايهت اكتشاف نفت و  پروتكل جة است كه در منطقياتيعمل
 شامل ني همچناتي عملنيا. ردي صورت گ،ي خطوط لوله به خشكةلي و انتقال آن به وسيفراورش قبل از انتقال به خشك

 اكتشاف يود كه در ارتباط با هدف اصل مشابه خواهد باتي عملگري و دي بازرس،ي نگاهدارر،ي ساخت، تعميها تيهرگونه فعال
 .شود يو استخراج انجام م

 تي كويا  منطقهونيكنوانس) 1989( از اكتشاف و استخراج از فالت قاره ي ناشيياي دري پروتكل راجع به آلودگ3 ةماد. 2

 1989 از اكتشاف و استخراج از فالت قاره مصوب ي ناشيياي دري پروتكل راجع به آلودگ4 ةماد. 3
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 ايجاد ، از فراساحلاي منطقه بلكه ممكن است در ،شود نميجانداران موجود در منطقه ختم 
 نسبت به ساير نقاط بارتري زيان محيطي ناشي از استخراج منابع غيرمتعارف آثار هاي آلودگي

 ايمني ،در اين پروتكل. د آن هستيمآنچه در خصوص خليج فارس شاه ؛دريايي داشته باشد
دريايي براي جلوگيري از خسارت به محيط زيست دريايي نيز مورد توجه قرار سيسات أت

محيط دريايي منطقه  جلوگيري از آلودگي برايبايد از ايمني كافي سيسات أتگرفته است و اين 
تخراج اسسيسات أت همان موردي كه در خصوص حفظ ايمني در ، در واقع1.برخوردار باشند

آمادگي متصديان در  زمينةدر . مذكور آمده است ةمادبه نوعي در  ،منابع غيرمتعارف مطرح شد
و اين نكته مطرح شده است كه متصديان بايد در   اتفاقي مطالبي ذكرهاي آلودگيصورت بروز 

رس داشته  را در دستها آلودگيمناسب براي مقابله با اين نوع ات زتجهياوقات وسايل و  تمامي
 براي مقابله شان آمادگي دريايي جهت هاي عمليات به ضرورت آموزش افراد شاغل در 2.باشند

 ناشي از هاي آب پس ةتخلي نيز شرايط 11 ةماد 3. اشاره شده استها آنبا شرايط پيش روي 
 مشخص كرده ، كه طبق اين پروتكل در زير سطح آب درياستها آن ةتخليعمليات و مكان 

  استشدهكيد أت ،ها عمليات رفته در اين نوع كار بهميايي ي در مورد مواد ش11 ةماد است و در
 استفاده از مواد شيميايي داشته باشند و در  براياي برنامهدريايي بايد سيسات أتكه متصديان 

 قرار دهند و در صورت استفاده از موادي كه به آلودگي محيط دار صالحيتاختيار مراجع 
 در اين پروتكل شده مطرح مواد پاياني ،در واقع.  مراجع را مطلع كنند،انجامد ميزيست دريايي 

 و شرايط برداري بهره ناشي از هاي آلودگيمقابله با  برايكه در خصوص تجهيزات مناسب 
 قابل تسري به ،عنواني كلي با ،هاست عمليات و مواد شيميايي مورد استفاده در ها آب پس ةتخلي
 اين محيطي زيستجوانب آثار نامطلوب  تمامي امامنابع غيرمتعارف است  از برداري بهره

در بسياري از مواد خود عنواني كلي براي  كنوني و پروتكل دهد نمياستخراج را پوشش 
آثار ايجادشده را پوشش  ةهممديريت منابع غيرمتعارف است و جزئيات الزم در خصوص 

 مديريت ،محيطي زيستديگر از آثار و پيامدهاي  مهم هاي جنبه يكي از ،براي مثال ؛دهد نمي
 برداري بهرهحجم آب مورد استفاده و نوع آب كاربردي در عمليات  .استخراج است ةمنطقآب 

 در صورتي كه ؛ متفاوت استها زمينهمنابع غيرمتعارف از استخراج منابع متعارف در بسياري از 
 امكان آلودگي هواي ،مورد بعدي. ندارد در اين خصوص اي بيني پيش گونه هيچ كنونيپروتكل 

 در صورتي كه پروتكل فاقد مواد ؛ناشي از عمليات است ةشدمنطقه توسط گازهاي منتشر
عمليات بسنده  ةمنطق به ارزيابي  و صرفاًهاست آلودگياين نوع از مشخص براي پيشگيري 

                                                            
 1989 از اكتشاف و استخراج از فالت قاره، مصوب مارس ي ناشيياي دري پروتكل راجع به آلودگ6 ة .1

 1989 از اكتشاف و استخراج از فالت قاره، مصوب مارس ي ناشيياي دري پروتكل راجع به آلودگ1 بند 7 ة. 2

 1989ت قاره، مصوب مارس  از اكتشاف و استخراج از فالي ناشيياي دري پروتكل راجع به آلودگ7 ة ماد5 . 3
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 برايموادي اگرچه در  كنوني، گفت كه پروتكل توان مي ،اما به صورت كلي. كرده است
 ،ها زمينه اما در بسياري از رسد مي كامل و جامع به نظر ، استخراج منابع غيرمتعارفدهي پوشش
 در خصوص منابع غيرمتعارف را پوشش شده مطرح برداري بهرهپيامدهاي منفي  تمامي
  .دهد نمي

  نتيجه 
 منابع برداري بهرهاكتشاف و  مورد مناطق دريايي كه ،1982بر طبق كنوانسيون حقوق درياها 

كلي مناطق تحت حاكميت و مناطق خارج از حاكميت  ة دستدو به ،گيرند مينفت و گاز قرار 
در مناطق تحت حاكميت است  و به صورتي كه بيان شده شود مي ساحلي تقسيم هاي دولت
 كامالً ،اكتشاف صورت در مناطق اين در گاز و نفت منابع از برداري بهره ، ساحليهاي دولت
 ، اما در خصوص مناطق خارج از حاكميت،دارند قرار ساحلي كشور ةسيطر و قوانين تحت
 نفت منابع از برداري بهره و اكتشاف شرايط مقررات و قوانين وضع با است قادر ساحلي دولت
 برخوردار نواحي اين بر كامل حاكميت از ساحلي هاي دولتكند اما  تعيين را منطقه اين در گاز
 جهت حفاظت از محيط زيست دريايي به ها دولت تكاليف و تعهدات در خصوص. دننيست

  مصوبصورت كلي يا مناطق دريايي محدودتري مانند خليج فارس، كنوانسيون حقوق درياها
اما در خصوص اين كه آيا در مواد . اند گرفته و كنوانسيون كويت الزاماتي را در نظر 1982

 يا خير، بايد شرح اند شدهل ئقامتعارف و غيرمتعارف  مذكور تفاوتي بين منابع هاي كنوانسيون
مشخص متعارف و غيرمتعارف شاهد  ةدست به دو ،داد كه در خصوص تقسيم منابع نفت و گاز

 تفاوت برداري بهره و مالكيت ، مديريتهاي زمينهمنبع در  دو هر ، با اين حال؛تفكيك نيستيم
با توجه به مطالب ، اينوجود با . خصي نيست مشبندي تقسيمچنداني ندارند و نيازي به ايجاد 

بايد يادآوري كرد  ، از منابع غيرمتعارفبرداري بهره محيطي زيستذكرشده در بخش پيامدهاي 
 خاص نوع و محل قرارگيري منابع غيرمتعارف و استفاده از هاي ويژگيكه با توجه به 

 محيطي زيست و پيامدهاي  از ذخاير موجود، آثاربرداري بهره منحصر به فرد جهت هاي روش
 و همين امر لزوم ايجاد شود ميمتفاوتي نسبت به منابع متعارف درپي استخراج آن منابع ايجاد 

 ةزميندر انه  شوربخت.سازد ميتكاليف و تعهدات مشخص و انحصاري را بيش از پيش نمايان 
 تعهدات و ،كند مي از منابع غيرمتعارف ايجاد برداري بهره متفاوتي كه محيطي زيستآثار 

 كويت مطرح نشده اي منطقه حقوق درياها و كنوانسيون 1982تكاليف مشخصي در كنوانسيون 
 محيطي زيست ةزميندر بلندمدت به آثار نامطلوبي در  مكن استم ،قانوني خألاست و همين 

ت  بلكه مناطق دريايي را به صورت كلي تح، آسيب بزنداي منطقه هاي آبو نه تنها به د بينجام
 محيطي زيستو تفاوتي كه در آثار  گفته پيشبا توجه به مطالب  بنابراين،. قرار دهدثير أت
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 ايجاد قوانيني منحصر به مديريت منابع غيرمتعارف ضروري به ، داردد وجوها آن برداري بهره
  .رسد مينظر 

 ناشي از اكتشاف و استخراج هاي آلودگي در خصوص الملل بين ةجامع ،به صورت كلي
  تا، در اين زمينهالمللي بين هاي همكاري نشان نداده است و اي ويژهابع فالت قاره توجه من

 را اي منطقه هاي همكاري و ها كنوانسيون و همين امر لزوم وجود اند بودهناكارآمد  اي اندازه
 المللي بيندر سطح  بنابراين، .سازد ميپيشگيري و حفظ محيط زيست دريايي نمايان  براي
اما در .  منابع غيرمتعارف نشده استمحيطي زيست يا برداري بهرهصريحي به الزامات  ةاشار

 با هدف حفاظت محيط زيست دريايي اي منطقهخصوص كنوانسيون كويت كه كنوانسيوني 
 كويت كنوانسيون مفاد در شده انجام هاي بررسي به توجه با. هستيم رو روبه هايي ضعف با ،است

 و اكتشاف از ناشي دريايي آلودگي به راجع پروتكل ويژه به ،آن با مرتبط هاي پروتكل و
 منابع با ها آن تمايز ايجاد يا منابع غيرمتعارف وجود به صريح اي اشاره ،قاره فالت از استخراج
 از منابع برداري بهره مقررات كنوانسيون و پروتكل مرتبط با استخراج و .است نشده متعارف

 در پروتكل ، براي مثال؛دهند نميد و تمام جزئيات را پوشش نفت و گاز بسيار كلي هستن
 ناشي از هاي آب پس و يا مديريت ها حفاريمربوطه در خصوص استفاده از مواد شيميايي در 

 و يا مواد ها آب پس كلي هستند و نوع مديريت اين  مواد مرتبط كامالًبرداري بهرهعمليات 
 ،»بايد مديريت شود يا گزارش داده شود «هاي كلمه به شيميايي مشخص نشده است و صرفاً

كافي به نظر  اي اندازهشايد اين مقررات در صورت اعمال بر منابع متعارف تا . شده است بسنده
 قانوني و مديريتي خواهد هاي كاستيغيرمتعارف باعث ايجاد ع بمنابراي  گمان بي اما ،برسند
 و برداري بهرهخصوص   قانوني دقيقي درارچوبه زيرا نوع اين منابع نيازمند ايجاد چ؛شد

البته بايد به اين نكته اشاره كرد كه در موادي از پروتكل مربوطه مقرراتي .  هستندها آن ةتوسع
 در ،براي مثال ؛رسد مي منابع غيرمتعارف مفيد به نظر برداري بهره موردمطرح شده است كه در 

جلوگيري از ورود آلودگي به  برايبي محيطي استفاده از انواع مواد شيميايي و يا ارزيا مورد
كه به نظر قابل تعميم است نكاتي ذكر شده  ،سيساتأتدريا ناشي از عمليات استخراج و ايمني 

 ، منابع غيرمتعارفهاي ويژگي نوع و محل قرارگيري و ،اينوجود  با .استبر منابع غيرمتعارف 
 نياز به ،خراج اين منابع در منطقه است كه با توجه به گسترش اكتشاف و استاي گونهبه 
 حقوق  مقررات كنوانسيون،در كل. شود ميارچوب قانوني مشخص، بيش از پيش احساس هچ

 در دريايي زيست محيط از محافظت خصوص در كويت اي منطقه كنوانسيون و 1982 درياها
 اما اند نكرده اي اشاره ها آنمديريت  شيوة به وجود منابع غيرمتعارف و  صريحاًها آلودگي برابر

 برخوردار اعمال قابليت از منابع بر مديريت و مالكيت لحاظ به ،كلي طور به مندرج مقررات
 منحصر به فردي كه منابع غيرمتعارف ايجاد محيطي زيستآثار  مورد در ، با اين حال.است
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نابع  استخراج ممحيطي زيستپوشش ابعاد مختلف  براي از كارآمدي و جامعيت كافي ،كند مي
 موجود در آينده سبب ايجاد قانونيِ خألهمين انه شوربختغيرمتعارف برخوردار نيست و 
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