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  حقوق و تعهدات کشورها

 های تجدیدپذیر دریاییبرداری از انرژیدر بهره
 

1علی رضائی
 


 61/9/6934تاریخپذیرش:-02/66/6935تاریخدریافت:

 
 چکیده

طبیعیگوناگونیکهکهازفرایندهای انرژیتجدیدپذیردریایینوعیازانرژیاست
هایتجدیدناپذیر،قابلیتآیندوبرخالفانرژیافتندبهوجودمیدرمحیطدریااتفاقمی
بهوجودآیطبیعتآنراداردکهتوسط ند.ازآنجاکهدریکبازهزمانیکوتاه،مجدداً

بهره و خاصاستفاده الزامات و معیارها رعایت مستلزم دریا در انرژی این از برداری
اینمی در آنپژوهشباشد، از استفاده در تعهداتکشورها استحقوقو تالششده

(،6390موردبررسیقرارگیرد.درهمینراستابامبناقراردادنکنوانسیونحقوقدریاها)
ح آبنظام یعنی دریایی قلمرو بر حاکم منطقهقوقی سرزمینی، دریایی داخلی، های

خصوصانرژی در دریاهایآزاد و فالتقاره اقتصادی، ازانحصاری تجدیدپذیر های
نتیجهتحقیقحاکیازآناستکهبستهبهمنطقه ایازدریایکدیگرتفکیکشدهاست.

 در تجدیدپذیر انرژی با تأسیساتمرتبط تعهداتکه حقوقو است، شده مستقر آنجا
 باشد.کشورهانیزمتفاوتمی

 

ایمنیقوانینورویه: واژگان کلیدی محیطزیستدریایی، دولتساحلی، هایحاکم،
 .دریانوردی

                                                                                                                                                                                                        

a-rezaei@shirazu.ac.ir      استادیارحقوقخصوصیدانشگاهشیراز.6

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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 مقدمه .1
نظربهبحرانانرژیدرجهانوضرورتحفاظتازمحیطزیستوتوسعهاقتصادیپایدار،

ان از یافتهوسراهکاراساسیبرایکشورهایتوسعههایتجدیدپذیربهیکرژیتوسعهواستفاده
برخیازکشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست.انرژیتجدیدپذیردریایینوعیازانرژیپاک

انرژیجریان از استفاده با مد0انرژیموج،6هایآبی،استکه و انرژی9انرژیجزر تبدیل و
هایفسیلیشدهوبهنحومؤثری،تواندجایگزینسوختشودومیمیحاصل5حرارتیاقیانوس

اکسیدگوگرداکسیدکربنودیهاهمچوندیایودیگرآالیندهناشیازگازهایگلخانهآلودگی
تواندهمازنظراقتصادیوهمازنظرراکاهشدهد.استفادهبهینهازانرژیتجدیدپذیردریاییمی

زیادیرابههمراهداشتهباشد.درحالحاضر،مطالعاتاندکیدرخصوصتوسعهاجتماعی،مزایای
بین و حقوقی بعد از دریایی تجدیدپذیر انرژی از استفاده وو است پذیرفته صورت المللی

هاازقبیلنیازبهمدیریتمشیهایصورتگرفتهعمدتاًحولمحورنحوهادارهونوعخطپژوهش
هاوبهطورای،مالیاتداری،مدیریتپروژه،تأمینمالیبازار،تأمینمالیتوسعهیکپارچه،حمایتا

نتیجهاینامرآنکلیجنبه هایحقوقیجدیپیرامونکهبحثاستهایغیرحقوقیبودهاست.
انرژی بر نظارت و امدیریت است. نشده مطرح دریایی تجدیدپذیر ازهای بسیاری در گرچه

هایچشمگیریاتفاقافتادهتهچونآلمان،انگلیس،فرانسهوآمریکا،پیشرفتیافکشورهایتوسعه
انرژی پیرامون مطالعه و حقوقی قواعد اما است تجدیدپذیر نظامهای به عموماً هایدریایی

هایهایدولتیودیگرقوانینومقرراتوخطمشیای،مالیات،یارانهبندی،مقرراتتعرفهسهمیه
ازآنجاکهدبیرکلمللمتحدهمدرشصتوهفتمینگزارشساالنهاداریمحدود شدهاست.

هایحاکموچارچوبایمقدماتیراجعبهرویهاعالمیه4هاوحقوقدریا،خود،باعنواناقیانوس
پیشنهادحقوقیبرایانرژی منتشرکردهکهایجادیکنظامحقوقیرا هایتجدیدپذیردریاییرا

هایتجدیدپذیردریاییمستلزمایجادیکنظامحقوقیسازیبرنامهاستفادهازانرژیکند،عملیمی
استتابایدهاونبایدهاوچارچوبکلیالزامات،حقوقوتعهداتدرآنترسیمشود.اینپژوهش

ایودیگراسنادملی،منطقه63901درصدداستتابامبناقراردادنکنوانسیونحقوقدریاهامصوب
 دولتبینو تعهدات و حقوق بهرهالمللی، جهت انرژیها، از مناطقمندی در تجدیدپذیر های

                                                                                                                                                                                                        
1. Marine Current Energy. 
2. Wave Energy. 
3. Tidal Energy. 
4. Ocean Thermal Energy Conversion. 
5. United Nations, Oceans and the Law of the Sea, Report of the Secretary-General, 
2012, A/67/79. 
6. The 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). 
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مختلفدریاییراشناساییوتبییننماید.اگرچهمنابعآبیجمهوریاسالمیایرانبهدلیلوضعیت
وخاصجغرافیاییوانعقادمعاهداتدویاچندجانبهباهمسایگان،درچارچوببسیاریازالزامات

بین نمیضوابط قرار انرژیالمللی جایگزینی ضرورت دلیل به اما بجایگیرد؛ تجدیدپذیر های
اندازوافقبیستساله،هایتوسعهوسندچشمهایفسیلیبراساساسنادمهمیچونبرنامهانرژی
.کردسازیآنهااستفادهتوانازتجربهدیگرکشورهاالبتهباتوجهبهضرورتبومیمی



 های تجدیدپذیر دریایی . مفهوم، انواع و اهمیت انرژی2
گویندکهشود،بهانواعیازانرژیمیپذیرنیزنامیدهمیانرژیتجدیدپذیرکهانرژیبرگشت

خالفانرژی بر انرژی، نوع آن تولید کهمنبع دارد را قابلیتآن )فسیلی(، هایتجدیدناپذیر
هایدریکبازهزمانیکوتاهمجدداًبهوجودآمدهیابهعبارتیتجدیدشود.انرژیطبیعتتوسط

فرایندهایطبیعیگوناگونیکهدر از تجدیدپذیردریایینوعیازانرژیتجدیدپذیراستکه
انرژیاقیانوس،ودمیافتند،بهوجمحیطدریااتفاقمی آیند.ایننوعانرژیبرچهارقسماست:

هایواقعدرمنطقهفراساحلی،انرژیحرارتیناشیازمنابعدریاییوانرژیبادحاصلازتوربین
توده از که زیستی جلبکانرژی ویژه به دریایی زیستی خزههای و میها ناشی اینها شوند.

ازششمنبعمستقلانرژی هایخاصآوریگیرندکهاستفادهازآنهانیازمندفنسرچشمهمیها
ها،دامنهجزرومد،جریانجزرومد،جریاندریایی،تبدیلباشد.اینمنابععبارتنداز:موجمی

6انرژیحرارتیدریاودرجهشوریآب)اختالفچگالی(.
ازحرکتبادبررویآبایجادمیموج که مولدانها ایهستندکهقابلمهارورژیشوند،

باشد.جزرومدهمازطریقچرخشوباالوپائینبردنآبدرعمقاقیانوسوهمچنیناستفادهمی
هایباز،جریاندریاییدیگرمنبعانرژیاست.نماید.دراقیانوسحرکتافقیآب،تولیدانرژیمی

جذب خورشیدی انرژی حاصل که دریا حرارتی انرژی اقیانوستبدیل توسط دلیلشده به ها
ترکهسردترازسطحباالیآناستتروعمیقاختالفدمایبینسطحباالیآبوسطحپائین

بااینحال،اختالفدمایحداقلبدستمی هایمختلفآبدرجهسانتیگرادمیانالیه02آید.
دنیامثلمناطقاستواییوهایخاصیازجهتمهارایننوعانرژیضروریاستکهالبتهدربخش

هایشود.درنهایتمیزانشوریکهازترکیبآبشیرینوآبدریادردهانهایتولیدمیحاره
شود.درواقعاینانرژیازفرایندافتدمنجربهآزادشدننوعیانرژیدرگرمامیرودهااتفاقمی

میا تفاوتشیمیاییبالقوه طریقفرایندالکترودیالیزمعکوسمبنیبر از نآبشیرینوآبدریا
                                                                                                                                                                                                        
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2011. 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
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آید.شودبهوجودمیشی)اسمزی(کهازتمایلطبیعیترکیبدوسطحآبناشیمیاونیرویتر
فن توسعه و وضعیتتحقیق استکه انرژیدرآوریواقعیتآن ایننوع هایمرتبطبا

مناطقدورانابتداییخودرامناطقمختلفدنیابسیارمتفاوتازیکدیگربودهودربسیاریاز
می استرالیا،پشتسر آمریکا، ایاالتمتحده ایرلند، انگلستان، کشورهاییچون تنها گذراند.

سازیاینوژاپنازپیشروانتوسعهوتجارینیوزیلند،فنالند،دانمارک،بلژیک،فرانسه،آلمان
البتهبحراننوعانرژیبهشمارمی وموجبینامربیهایاقتصادیبراروند. شدهتأثیرنبوده

6گذاریدراینانرژیاثرمنفیگذارد.استتابرسرمایه
یدریاییهاآوریانرژیمیالدی،فن0292هاحاکیازآناستکهتاقبلازسالبینیپیش

هایدنیاتوسطایننوعانرژیتأمینایکهقسمتعمدهانرژیگونهتوسعهچشمگیریداشتهبه
.داردایرقابتتنگاتنگیهایفسیلیویاهستهود.تاجاییکهانرژیباددریاییباانرژیشمی

0دولتیتغییراتآبوهواییطبقبرآوردکمیتهبینهاخوشبینانهاستامابینیهرچنداینپیش
 استثنایانرژیبادهایدریاییحدود دریاییبه انرژیتجدیدپذیر سالژ1522میزان ولدر

می9باشد.می برآورده انرژیرا فعلیانسانبه نیاز تنها نیزاینمیزاننه برایآینده بلکه کند؛
تواننددوهایتجدیدپذیرمیهایتجدیدپذیردریاییهماننددیگرانرژیانرژی5باشد.کافیمی

توسعهمشکلبنیاد و حالتوسعه یکیمشکلتأمینانرژینکشورهایدر حلکنند. را ییافته
دیگریکاهشگا و توسعه حال کشورهایتوسعهزهایگلخانهکشورهایدر اماایدر یافته.

تواندپیامدهاینامطلوبیرابههمراهبرداریازآنمیعلیرغممزایایمتعددایننوعانرژی،بهره
اوبردارینامتعارفوغیراستانداردمشکالتمتعددیرابرایمحیطزیستدریداشتهباشد.بهره

تههایخاصیروبروساخ.همینامر،مسئلهراباپیچیدگیداردهایگیاهیوجانوریدرپیگونه
نماید.ویژهازمنظرحقوقیوقانونیراطلبمیهایمختلفبکهتوجهبهجنبه

 

 . ضرورت توجه به توسعه پایدار3
دتوجهقرارگیرد،میزانوهایتجدیدپذیردریاییآنچهالزماستموربرداریازانرژیدربهره
هایبعدینیزبتوانندازآناستفادهکنند.ایکهنسلگونههبرداریازمنابعانرژیاست؛بنحوهبهره

شودبایددروضعقوانینومقرراتموردنامبردهمی4«توسعهپایدار»اینموضوعکهازآنبهعنوان
های.نهادهاوسازمانشودایمناسبوقویتضمینتوجهقرارگرفتهواجرایآنباضمانتاجراه

                                                                                                                                                                                                        
1.  Report of the U.N. Secretary-General, Oceans and the Sea, 2012. 
2. TheIntergovernmental Panel on Climate Change. 
3. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2011. 
4. Report of the U.N. Secretary-General, Oceans and the Sea, 2012.  
5 .Sustainable Development. 
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المللیدادگستری،درموارداند.برایمثال،دیوانبینالمللیهمکموبیشبدینمسئلهنظرداشتهبین
هادرخصوصاستفادهازمتعددی،اصلتوسعهپایداررادرفرایندحلوفصلاختالفبیندولت

اس داده قرار مشترکمبنا بیندیوان6ت.منابع شایانیهای توجه مسئله این به هم داوری المللی
0اند.داشته

بهره  در پایدار توسعه به توجه برآن، انرژیعالوه ایننوع سالبرداریاز از قبلها ها
کمیسیون و جاییکهتوسطنهادها تا است؛ گرفته قرار تأکید هممورد مللمتحد هایسازمان

جامعه،جهتدسترسیجهانیبهخدماتانرژیپیشرفته،توسعهوبهبودهایحرکتتمامیبخش»
«0292هایتجدیدپذیردرمیزانمصرفجهانیانرژیتاسالکارآییانرژیوافزایشسهمانرژی

همچنینتوسعهپایداریکیازمهمترینمسائلی9هایاینسازماناعالمشدهاست.ازمهمترینبرنامه
هایدریاییدیدهشدهوبرتوجهبهبرداریازانرژیایمختلفراجعبهبهرههاستکهدرگزارش

(،0260)5هاوحقوقدریاآنتأکیدشدهاست.گزارشدبیرکلسازمانمللمتحدراجعبهاقیانوس
بینگزارش کمیته کاهشویژه و تجدیدپذیر انرژی خصوصمنابع در اقلیمی تغییرات دولتی

گ4تغییراتاقلیمی عنوانفن، همگیبه1هاینوینونوظهورآوریزارشدبیرکلسازمانمللبا
  (.Castelos, 2014: 225) اندنوعیبهمسئلهتوسعهپایدارپرداخته

 
 3و دریاهای سرزمینی 7های داخلی . نظام حقوقی در آب4

دولتساحلی در3بهدلیلوضعیتمتفاوتحقوقوتعهداتدرمناطقمختلفدریایی،
                                                                                                                                                                                                        
1. Gabc´ıkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), [1997] I.C.J. Reports 7, at 70-
75; Kasikili/Sedudu Island(Botswana v. Namibia), [1999] I.C.J. Reports 1045, at 1087- 
1088; and Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), [2010] I.C.J. 
Reports 135, at 180. 
2. The Award of the Arbitral Tribunal in the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) Railway Case 
(Belgium v. Netherlands) (2005). 
3. U.N. Secretary General’s High Level Group on Sustainable Energy for all. 
4 . Report of the U.N. Secretary-General, Oceans and the Sea, 2012. 
5. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2011. 
6. Report of the Secretary-General, “New and Emerging Technologies: Renewable 
Energyfor Development” (Economic and Social Council), UN Doc. E/CN.16/2010/4, 8 
March 2010. 
7. Internal Waters. 

هایداخلیوهاورودخانههایدریاچههامانندآبهایداخلیمحصوردرقلمروخشکیدولتهایداخلیشاملآبآب
هاوپشتخطوطمبدأودرسویقلمروخشکیقراردارندهستند.بدیهیکهدرمجاورتسواحلدولتهایداخلیآب

شود.هاحاکمیتتامداشتهونظامحقوقیآنهاتوسطدولتسرزمینیتعیینمیهابراینآباستدولت
8. Territorial Seas. 

شروعوحدباشدکهادریایسرزمینیاولینمنطقهدریاییدولتساحلیمی زخطوطمبدأ مایلدریاییادامه60اکثرتا
قانونمناطقدریاییایراندرخلیجفارسودریایعمانمصوب0حقوقدریاها(.ماده6390کنوانسیون9یابد)مادهمی

مایلدریاییرابرایدریاییسرزمینیپذیرفتهاست.60نیز،محدوده6910
شودکهبهطورمستقیمبهدریاهایآزادراهدارند.هاییاطالقمیبهآندستهازدولت(Coastal Stateدولتساحلی).3

دولتدرمقابلدولت بههایساحلی، ندارندوازآنها راه «هایمحصوردرخشکیدولت»هاییوجوددارندکهبهدریا
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ارتباطباایجادوتوسعهتأسیساتمولدانرژیپاک،ابتدابایدحقوقوتعهداترادرهریکاز
هایداخلیحقکاملوانحصاریدارداینمناطقدریاییتبییننماید.چوندولتنسبتبهآب

می نتیجه بهرهدر و جستجو به آزادانه وتواند پرداخته دریایی تجدیدپذیر انرژی از برداری
برداریازاینانرژیراقانونمندنماید.موقعیتمکانیوتأسیساتالزمبرایبهره

باشدکهبهقلمروهواییواقعدریایسرزمینیهمتابعاینحقحاکمیتیدولتساحلیمی
می زیربسترهمتوسعه و دریا بستر دریایسرزمینی، فراز داخلدریایسرزمینی،در در یابد.

یجاد،توسعهواستفادهازتأسیساتمولدانرژیتجدیدپذیررادارد.دولتساحلیحقا
محدودشدهاست.حق6ضرراینحاکمیتکاملدولتبردریایسرزمینیباحقعبوربی

قانونمناطقدریاییایرانبه4(کنوانسیونحقوقدریاهاوماده0)9ضررکهدرمادهعبوربی
هایهایتمامیکشورها،ازجملهکشتینیاستکهکشتیرسمیتشناختهشدهاست،بدینمع

دولتیوحتیکشتی عبور0هایجنگی،تجاری، حقدارندازدریایسرزمینیدیگرکشورها
9نمایند.

ضررایبهصلحوآرامش،نظموامنیتدولتساحلینزند،بیعبورمادامیکهلطمه 
اقداشودمیقلمداد ماتیزندکهدرکنوانسیونحقوقدریاهاوکشتیخارجینبایددستبه

بداناشارهشدهوبهطورمستقیمبهچنینعبوریارتباطندارد.اگرچهدولتساحلینبایدمانع
هایبیگانهشوداماحقداردتادرجهتحفاظتازمنافعمشروعخویش،ضررکشتیعبوربی

ن اینمناطقوضع از خصوصعبور در مقرراتیرا کشتیقوانینو بهماید. هایخارجیهم
5هنگامعبوربایدبهاینقوانینومقرراتاحترامگذاشتهوآنهارارعایتکنند.

برداریازباتوجهبهاینحقوقوتکالیف،درطولایجادوتوسعهتجهیزاتالزمجهتبهره
توسطدولتساحلیوضعمی قوانینومقرراتیکه ارتباطباشوندبایدانرژیتجدیدپذیر، در

                                                                                                                                                                                                        
(The Land-Locked States) سترهکمیکهبهدریاهایآزادراههایساحلیبهدلیلگشود.برخیازدولتیادمی

 به گرفتهدولت»دارند قرار نامناسب وضعیت در جغرافیایی نظر از ساحلی )های »The Geographically 

Disadvantaged Statesهایبستهیاهاییکهدراطرافدریاچهاند.همچنینبایدتوجهداشتکهدولت(مشهورشده
طرودخانه دارندولیبه قرار کاملها مفهوم به ندارند، راه دریاهایآزاد مستقیمبه گرفتهدولتور نظر هایساحلیدر

بهعنوانیکاصلکلیقواعدحقوقبیننمی اینشوندو و آنها نسبتبه نمیالمللدریاها برده بهکار آبها شوند،گونه
(.9-6932:41هایساحلینیزیادشود)طالئی،هرچندکهممکناستازآنهابهدولت

1. Innocent Passage. 
بهویژهکشتیضررکشتیشایانذکراستدرخصوصحقعبوربی.0 اتفاقنظرهایدولتیو هایجنگیبینکشورها

هایهاوبهویژهکشتیضرراینگونهکشتیهایساحلیعبوربیوجودندارد.درحالحاضر،تعدادقابلتوجهیازدولت
قانون3دانند.مادهماتیهمچوندادناطالعقبلیبهآنهاویاکسباجازهقبلیازآنهاویاهردویآنهامیجنگیراتابعالزا

هارامنوطبهموافقتقبلیمقاماتصالحهجمهوریاسالمیایراندانسته،عبوراینکشتی6910مناطقدریاییایرانمصوب
(.0-6932:36است)طالئی،

3. UNCLOS, arts 17, 18 &19. 
4. Ibid, art 21(3)(4). 
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ها،خطوطلولهوتأسیساتیباشدکهجهتجابجائیایمنیکشتیرانیوهمچنینحفاظتازکابل
ایگونهانرژیتولیدشده،مورداستفادهقرارگرفتهاست.بنابرایننظامحقوقیاینمناطقبایدبه

هاجلوگیریهوکابلهاباخطوطلولهاویابرخوردکشتیطراحیشودتاازبرخوردمیانکشتی
تواندها،دولتساحلیمیشود.درهمینراستاوبرطبقکنوانسیونحقوقدریاهاورویهدولت

رادراطرافمحلقرارگرفتنتأسیساتمولدانرژی،0هایتفکیکترددوطرح6هایدریاییراه
هایتفکیکترددطرحبدیهیاستدرمناطقکشتیرانیشلوغوپرتردد،9طراحیوایجادنماید.

تصادم و برخورد از تا شوند گرفته نظر در صورتیکطرفه به و بوده جدا یکدیگر از باید
هایتفکیکتردد،دولتساحلیبایدبهمسائلیهایدریاییوطرحجلوگیریشود.درتعیینراه

توصیه راههایبینهایسازمانچون، ازدیربازبرایالمللیذیربط، المللیکشتیرانیبینهاییکه
هاومسیرهاوتراکمرفتوآمدهاهایخاصبعضیکشتیگیرند،ویژگیمورداستفادهقرارمی

مصوبالمللیجلوگیریازتصادمدردریاکنوانسیونمربوطبهمقرراتبینقواعد5توجهنماید.
د.همچنیننظامیکهایندرترسیماینمسیرهایدریاییبایدموردتوجهوتبعیتقرارگیر63104

کندبایددربردارندهقواعدیدرجهتحمایتازامنیتتأسیساتمولدانرژیمواردراطراحیمی
بههنگامعبورازکنارآنهاباشد.

ایمیانتأسیساتتولیدانرژیدردریاوتجهیزاتازآنجاکهانتقالانرژیوارتباطاتشبکه
هادربرابرهاولولهشودواینکابلاوخطوطلولهانجاممیهمستقردرخشکیازطریقکابل

حفاری جمله از دریایی عملیات ویژه به انسانی و طبیعی تجهیزاتعوامل انداختن، لنگر ها،
آسیب آنهاماهیگیریوصید، جهتحفاظتاز در پذیرهستنددولتساحلیبایدمقرراتیرا

همینمنظورالزماست به موقعیتوضعنماید. الف( قرارگیرد: توجه مکانیاینمواردمورد
کابل و اطالعخطوطلوله عالیمهشدارها تا اینتجهیزاتتشویقشوند مالکان و رسانیشود

ایراجهتحفاظتازاینمناطقنصبکنندواقداماتاجرائیدرخصوصاینتأسیساتدهنده
ایحفاظتشدهجهتجلوگیریازبروزخسارتقههابهمردماعالمشود؛ب(منطازطریقرسانه

:درمناطقشودبهاینتأسیساتایجادشودکهمحدودهاینمنطقهبایدبرطبقمعیارهایزیرتعیین
مایلازهرطرفکابلیاخطوطلولهباشد.درمناطقدریایی422دریاییبازاینمحدودهباید

مایلازهرطرفاینتأسیساتتعریف42هابایستیاهمایلودربندرگ622هاتنگهمانندخلیج
                                                                                                                                                                                                        
1. Sea-lanes. 
2. Traffic Separation Schemes. 
3. UNCLOS, art 22. 
4. Ibid, art 22(3(. 
5. Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea 1972. 
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بهرهشود اکتشاف، حفاری، چون عملیاتدریایی هرگونه ج( سایر؛ و انداختن لنگر برداری،
چنانچهشودزندبایدممنوعاعالمهاآسیبمیاقداماتمشابهکهبهایمنیاینخطوطوکابل .
ضروریباش اینمنطقه اقداماتفوقدر کابلانجام یا و مالکخطوطلوله با باید ذینفع هاد

اقداماتحفاظتیو انجام خصوصرعایتمسائلفنیو در اطمینان دادن با و مشورتکرده
اخذکندوسپسمبادرتبه پرداختخسارتدرصورتورودضرر،رضایتویرا احتماالً

6انجامعملیاتنماید.
 



8و فالت قاره 3دی. نظام حقوقی در منطقه انحصاری اقتصا5
 

فهرست انحصاریاقتصادیرا منطقه امتیازاتدولتساحلیدر کنوانسیونحقوقدریاها،
هایتجدیدپذیردریاییاست،عبارتستاز:الف(حقوقکردهاستوآنچهکهمربوطبهانرژی

همچونبرداریازمنابعطبیعیآبهابارعایتدیگراقداماتبرایاهدافجستجووبهره5حاکمه
تولیدانرژیازآب،امواجوبادها؛ب(صالحیتایجادواستفادهازجزایرمصنوعی،تأسیساتو

ها،دولتساحلیهماننددیگردولت4هاوج(صالحیتنظارتبرمحیطزیستدریایی.ساختمان
پروازبرفرازآنوقراردادنکابل ودیگرهاوخطوطلولهدراینمنطقهازآزادیکشتیرانی،

1باشد.المللیازدریاهابرخوردارمیهایقانونیبیناستفاده
هاکهالبتهبههنگاماعمالاینحقوق،دولتساحلیبایدبهحقوقوتعهداتدیگردولت

نظامKerr et al, 2015: 110گیردتوجهداشتهباشد)جنبهحقوقعمومینیزبهخودمی های(.
ریازانرژیتجدیدپذیربایدایجادشود:برداحقوقیزیرجهتبهره

هایبرداریوانتقالانرژیالف(نظامحقوقیجزایرمصنوعیوتأسیساتبکاررفتهجهتبهره
نمی قرار استفاده مورد که شده رها ساختمان یا تأسیساتدریاییو هرگونه گیردتجدیدپذیر.

کشتی ایمنی از اطمینان اطجهت شود. برداشته باید خصوصعمق،العرانی در مناسبی رسانی
ساختمان تأسیساتو ابعاد دولتساحلیمیموقعیتو صورتپذیرد. جاهاییکهها توانددر

                                                                                                                                                                                                        
1 .Provisions on Protection of Submarine Cables and Pipelines, arts 7, 8 & 13. 
2.Exclusive Economic Zone. 

باشد.دولتساحلیدراینمایلدریاییمی022محدودهمنطقهانحصاریاقتصادیازخطمبدأدولتساحلیتاحداکثر
هایخاصیبرخورداراست.منطقهدارایحاکمیتنبودهودرمقابلازحقوقوصالحیت

3. ContinentalShelf. 
ف معمولتا طور به انحصاری022التقاره منطقه و مجاور منطقه زیربستر( و )بستر زیر در و مایلدریاییازخطمبدأ

 یابد.اقتصادی)بهاستثنایبستروزیربستردریایسرزمینی(گسترشمی

4 .Sovereign Rights. 
5. UNCLOS, art 56(1(. 
6. Ibid. art 58(1(. 



 855هایتجدیدپذیردریاییبرداریازانرژیدربهره حقوقوتعهداتکشورها
 

ضروریاست،مناطقامنرادراطرافچنینجزایرمصنوعیجهتاطمینانازایمنیکشتیرانیو
وعرضمناطقامنتوسطدولتسا پهنا تأسیساتایجادکند. با درنظرگرفتنبرخورد حلیبا

کشتیالمللیمناسبتعیینمیمعیارهایبین تمام وشود. داشته توجه امن اینمناطق به باید ها
بین تأسیساترامعیارهای و جزایر اطرافاین در خصوصکشتیرانی در شده پذیرفته المللی

امنآنها،مستلزمرعایتنمایند.بدیهیاستچنانچهایجادجزایرمصنوعیوتأسیساتومناطق
المللیمداخلهوتصرفدرمسیرهایدریاییبهرسمیتشناختهشدهباشدکهبرایکشتیرانیبین

امکان آنها ایجاد است، نمیضروری جزایرپذیر ایجاد که شد متذکر باید حال این با باشد.
دهوایجاد.اینمناطقجزءدریایسرزمینینبوشودنمیمصنوعیموجبتملکمحلاینجزایر

6آنها،برتحدیدحدوددریایسرزمینی،منطقهانحصاریاقتصادیویافالتقارهاثریندارد.
قرار حقوقی نظام کابلب( کنوانسیوندادن مطابق فالتقاره. بر دریایی خطوطلوله و ها

هبههنگامداراهستند.البتدادناینتجهیزاتبرفالتقارهراحقوقدریاها،تمامیدولتحققرار
مسائلقرار به اینتجهیزاتتوجه قراردادن مسیر طرحو ضروریاست: وگرفتنکابلزیر ها

خطوطلولهمنوطبهرضایتدولتساحلیاست.قراردادناینتجهیزات،نبایدبرحقوقدولت
تعیینشرایطبرایقرارساحل وهمچنیینسبتبه فالتقاره دردریایسرزمینییا ندادنآنها

یعنیبهنظردولتساحلیهموارهدراینخصوصبایداحترام جزایرمصنوعیاثرداشتهباشد.
آسیببه ورود از پرهیز و رعایتحریم اینوسایلمستلزم دادن قرار همچنین شود. گذارده

0(.6911:064باشد)چرچیلولو،هایبکاررفتهموجودمیخطوطلولهوکابل
خودبهمنطقهانحصاریاقتصادیوفالتقاره06تا65ایرانهمدرموادقانونمناطقدریایی

بهموجبماده ایرانجهت65پرداختهاست. کلیهاکتشافوبهره»، اداره برداریوحفاظتو
هایهایرویآنوانجامسایرفعالیتجانبستروزیربستردریاوآبمنابعطبیعیجانداروبی

دارایحقوق«هایدریاییجهتتولیدانرژیبرداریازآب،بادوجریانهرهاقتصادیمرتبطباب
هایویژهدرزمینهومقرراتمناسببحاکمهوصالحیتاستوصالحیتوضعواجرایقوانین

هایزیردریاییهاولولهاحداثواستفادهازجزایرمصنوعیوسایرتأسیساتوبناهاوتعبیهکابل»
هایامنیتیوایمنیمربوطه؛انجامهرگونهپژوهشوحفاظتوحمایتازمحیطوتعیینحریم
اینقانوننیزهمانحقوقحاکمهوصالحیتجمهوریاسالمی64رادارد.ماده«زیستدریایی

الذکربهرسمیتشناختهاسترابرمنطقهفالتقارههمگسترشدادهفوق65ایرانکهدرماده
 مالحظه قوانینباوجودودشمیاست. استاما نپذیرفته را ایرانکنوانسیونحقوقدریاها آنکه

                                                                                                                                                                                                        
1. Ibid. art 60. 
2. Ibid. art 79. 
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المللیاست.داخلیهمسوباموازینومعیارهایبین


 1. نظام حقوقی در دریاهای آزاد6
هاحقدارنددردریاهایآزادمبادرتبهاقداماتینمایندکهبهموجبحقوقتمامیدولت

شدهاست.درکنوانسیونحقوقدریاها،ششنوعآزادیدراینمنطقهالمللممنوعاعالمنبین
هاوخطوطمجازشناختهشدهاستکهعبارتنداز:کشتیرانی،پروازبرفرازآن،قراردادنکابل

ماهیگیریوپژوهش ایجادجزایرمصنوعیوتأسیسات، آنچهکهبهلولهدریایی، هایعلمی.
شودعبارتستاز:پذیردریاییمربوطمیهایتجدیدطورخاصبهانرژی

هاازحققراردادناینوسایلدرهاوخطوطلولهدریایی:تمامیدولت.قراردادنکابل6
ارتباطاتشبکه و تجدیدپذیر انرژی جهتانتقال آزاد دریاهای بهبستر اما برخوردارند. ای

بهتجهیزاتموجودتوجهکنندتامباداهاموظفندهایاخطوطلوله،دولتهنگامقراردادنکابل
بهآنهاآسیبیواردشود.چنانچهمالکتجهیزاتبههنگامکارگذاشتنویاتعمیرآنهاباعث

تجهیزات دیگر خسارتبه اینشودورود چنانچه البته کند. جبران را خساراتوارده باید
باتقصیرسنگینباشدچهبساجرمیقابلت الزامدیگرآسیب،عمدیویا عقیببهشمارآید.

ثابتشود اگر استکه مسئله این به جهتاطمینان مقرراتالزم قوانینو وضع مربوطبه
ییچونلنگرانداختنویاازهاهاجهتجلوگیریازورودآسیب،متحملهزینهمالکانکشتی

اقداماتدست رعایت به مشروط باشند، شده ماهیگیری ادوات و ابزار واحتیاطدادن آمیز
معقول،مالکاناینخطوطلولهبایدخساراتواردهبهآنهاراجبراننمایند.

هادردریایآزاداست.هردولتی.ساختجزایرمصنوعیوتأسیسات،امتیازدیگردولت0
هایتجدیدپذیربرداریازانرژیحقداشتهتاجزایرمصنوعیودیگرتأسیساتراجهتبهره

دولتساحلیمیدریاییا البته دهد. قرار استفاده مورد را آنها و کرده مواردیجاد در تواند
تأسیساتایجاد مصنوعیو جزایر جهتامنیتکشتیرانیو امنمتعارفیرا مناطق ضروری،

422نماید.اصطالحمتعارفاوالًبهپهناوعرضاینمناطقامناشارهداردکهنبایدازمحدوده
اینمناطقبایدجهتاطمینانبه0رافجزایرمصنوعیوتأسیساتفراتررود،مایلیدراط ثانیاً

                                                                                                                                                                                                        
1. High Sea. 

انحصاریاقتصادیآغازمی منطقه بعداز مشروعهمهدریایآزاد برایاستفاده و بهدولتخاصیتعلقنداشته شودکه
(اینگونهThe Se-Bed and Subsoil of the High Seaباشد.البتهبستروزیربستردریاهایآزاد)هاآزادمیدولت

ودرچارچوبمفه نبوده )میراثمشترکبشریت»وم »The Common Heritage of Mankindقرارمی گیرند(
 (.6932:619)طالئی،

2. UNCLOS, art 60(5). 
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توانندباطبیعتوعملکردجزایرمصنوعیوتأسیساتاینموضوعکهآنهابهنحومعقولیمی
برآن،جهتایمنیکشتیرانیبایددرخصوص عالوه سازگاریداشتهباشندطراحیگردند.

هابایدبهرسانیمناسبصورتگیرد.تمامکشتیهرگونهتأسیساتاطالععمق،موقعیتوابعاد
گیرد،اینمناطقامناحترامگذاشتهوهرگونهتأسیساتیکهرهاشدهومورداستفادهقرارنمی

(.Todd, 2012: 670برداشتهشوند)


 . نظام حقوقی جهت حفاظت از محیط زیست دریایی7
انرژیاگرچ ه بههایتجدیدپذیر میدریایی گرفته نظر انرژیپاکدر درعنوان اما شوند؛

هاییممکناستایجادشودکهبرداریازاینانرژی،آالیندهفرایندساختتأسیساتمولدوبهره
(.عالوهChang and Zhao, 2012: 898)شودتواندمنجربهآلودگیدریامدیریتنادرستآنهامی
هایتولیدانرژیتجدیدپذیر،بدونتردیدمحیطزیستپیچیدگیبرنامهبرآن،باتوجهبهمیزانو
اینبرنامه تحتتأثیر دریا قرار دمیها گیر تولیدو برایمثال، انرژیبهره. ایننوع برداریاز

گرفتگیوفرسایشخطساحلی،تغییردرسطحدریاوهمچنینها،الیتواندبرمهاجرتماهیمی
مادههایبرتنوعگونه بهطور630زندهدریاییاثرمنفیداشتهباشد. کنوانسیونحقوقدریاها

اینسندمهم«.باشنددریامیهامتعهدبهحفاظتازمحیطزیستدولت»خاصمقررداشتهاست:
ملزمکردهاستتابهصورتانفرادیوجمعی،تمامیاقداماتالزمبین را المللیهمچنینآنها

کاهشویاکنترلآلودگیمحیطزیستدریاراانجامدهند.جهتپیشگیری،
طوراندکهبهتمحیطیراایجادکردهامروزهبسیاریازکشورهایکنظامارزیابیاثراتزیس

هاازابتداتاانتها،موردنظارتوپیوسته،تمامیاقداماترادرسراسرفرایندعملیاتیشدنپروژه
بدیارزیابیقرارمی هیاستایننظامنقشمهمیدرحمایتازمحیطزیستدریاییایفادهد.

نظامارزیابیاثراتمحیطزیستیمشتملبربررسی،پیشمی بینیوارزیابیانتخابمحل،کند.
بینیشدهراموردرعایتقراردهد.طرحوآثاراحتمالیمحیطیپروژهاستکهبایدالزاماتپیش

دهمواردیچونبرنامهساخت،شرایطمحیطیساختمکان،اثراحتمالیایننظامعموماًدربردارن
امکان طبیعی، منابع جمله از طبیعی محیط جهتبر الزم اقدامات و فنی و اقتصادی سنجی

پیشگیریازآلودگیوتخریبمحیطزیستاست.
بایدموردتوجههایزیرهایتجدیدپذیردریایی،جنبهبرداریازانرژیدرفرایندتولیدوبهره

ها،دفعموادزائدوهادراثرموادنفتی،موادخطرناک،فاضالبقرارگیرد:آلودگیناشیازکشتی
هاوپسماندها.شوند،آلودگیناشیاززبالههارهامیهاییکهدرطیاستفادهازکشتیدیگرآالینده
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ذیرهمازحیثحجموهمازحیثوزنهایتولیدانرژیتجدیدپهمچنینبهدلیلآنکهاکثرپروژه
هایزیستیدریاییتواننداثرنامطلوبیبرمحیطزیستدریاییوتنوعگونهقابلتوجهبودهومی

داشتهوموجباتتغییرنامتعارفالگویمهاجرتماهیانوتغییردمایآبدریادربرخیمناطقرا
کنوانسیونجلوگیریازآلودگیهمموجودازجملههایمفراهمنمایند،توجهبهالزاماتکنوانسیون

دریاییگیدلویازآلمللیجلوگیرابینننسیواکنوو6مواددیگر دریاییناشیازدفعموادزائدو
ناشی مثلکنوانسیونهایمنطقهوکنوانسیون0هاکشتیاز ایکهبهمنابعآبیایرانمربوطاست؛
ریدرزمینهحمایتازمحیطزیستدریاییدرمقابلآلودگیایخلیجفارسراجعبههمکامنطقه

دریایی)کنوانسیونمنطقه کنوانسیونساختاریراجعبهحمایتاز9میالدی(6319ایکویت، و
ضروریاست.5میالدی(،0229محیطزیستدریاییدریایخزر)کنوانسیونتهران،

قانونبرنامهدومتوسعهاقتصادی،90لفتبصره،دربندا02/3/6919درایران،برایاولینباردر
طرح مجریان ایران، اسالمی فرهنگیجمهوری مخاجتماعیو سازههای جمله هایآبیتلفاز

گزارشامکانشدندموظف همراه مکانبه و اثراتسنجی گزارشارزیابی تهیه نسبتبه یابی
پسازآنهمینالزامبهموجزیست بقوانینبعدیتوسعه،ضوابطشورایمحیطیاقدامنمایند.

نامهجلوگیریازآلودگیآبوعالیمحیطزیست،قانوننحوهجلوگیریازآلودگیهواوآئین
(.عالوهبرقوانین6991:629بینیشد)دبیریوکیانی،نامهجلوگیریازآلودگیصوتیپیشآئین
مصوبلودگیبهموادنفتیآهایقابلکشتیرانیدرمقابلقانونحفاظتازدریاهاورودخانهفوق،
که6995مصوبقانونکنوانسیونچارچوبحفاظتازمحیطزیستدریاییدریایخزرو6993
هایساحلیدریایخزرمنعقدشدهاست،الزاماتخاصیرادرجهتحفاظتازمحیطدولتبین

فعالیت به نسبت تردید بدون که کرده مقرر دریا انرژیزیست با مرتبط تجدیدپذیرهای های
باشند.الرعایهمیالزم

                                                                                                                                                                                                        
1. Convention on the  revention of  arine  ollution by Dumping of  astest and other 
 atter (1  2, London).                                     
2. International Convention for the Prevention of Pollution from Ships(MARPOL, 1973-
78). 
3. Kuwait Regional Convention for Cooperation on the Protection of the Marine 
Environment from Pollution (Adopted on 24 April 1978. Entered into Force on 1 July 
1979). 
4. Framework Convention for the Protection of the Marine Environment of the Caspian 
Sea, 2003. 

نبودهوبلکهدریاچهاستدرنتیجهتابعقواعدبین المللیذکرایننکتهضروریاستکهچوندریایخزردرواقعدریا
مستلزمتوفقدستهجمعیکشورهایساحلیایندریاچهیعنی،برداریازآنحقوقدریاهانبودهوهرگونهتصرفوبهره

هاییکشورهایایران،روسیه،جمهوریآذربایجان،ترکمنستانوقزاقستاناست.اگرچهتابحالکشورهایساحلی،تالش
(6991مهر05اعالمیهتهران)اندکهمهمترینآنمربوطبهدرجهتتعییننظامحقوقیحاکمبرایندریاچهانجامداده

برداریازتردیددراستفادهوبهرهاندحقوقوتعهداتهریکرامشخصنمایندکهاینامربیباشداماهنوزنتوانستهمی
.نیستتأثیرهایتجدیدپذیربیانرژی

http://bushehrport.pmo.ir/fa/law/179/قانون-حفاظت-از-دریاها-و-رودخانه-های-قابل-کشتیرانی-در-مقابل-الودگی-به-مواد-نفتی
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 المللی در خصوص ایمنی دریانوردی. قواعد بین8
تجهیزاتم تأسیساتو که آنجا انرژیاز مناطقپرترددرتبطبا تجدیدپذیرممکناستدر

میانکشتی امکانبرخورد زیادیدریاییاحداثشوندهمینامر حدود تا اینتأسیساترا با ها
باشد.تبطباایمنیدریانوردیضروریمیافزایشداده،درنتیجهتدوینقواعدومقرراتحقوقیمر

تصویب6المللیدریانوردیدریانوردیتوسطسازمانبینقواعدجهانیبسیاریدرخصوصایمنی
توانندبهآنهاباشندامامیاندکهاگرچهمستقیماًیابهطورخاصراجعبهانرژیتجدیدپذیرنمیشده

المللیایمنیجانافراددرارتباطداشتهباشند.مهمتریناینقواعدعبارتستاز:الف(کنوانسیونبین
کهقواعدیراراجعبهطراحیمسیرهایدریاییمقررکردهاست.بهموجب63150دریامصوب

سازمانبین سازمانبیناینکنوانسیون، المللیصالحجهتطراحیوایجادالمللیدریانوردیتنها
درمحیطبینمسیرهایدریاییوتعیینمناطقممنوعهکشتی اینسازمانهمچنینها المللیاست.

وتائیداطالعاتوتوزیعآنهامیانتمامیدولمتعاهداست.بااینحال،مسئولیتآوریمسئولجمع
هاانتخابمسیروانجاماقداماتوتعیینمسیرهایپرترددبادولتمربوطهاست.اگرچهطراحینقشه

برایطراحیمسیرهاتحتنظارتوارزیابیاینسازماناستولیدولتمربوطهبایدتوجهکافیبه
طالعاتمنتشرشدهتوسطسازمانرابنماید.عالوهبرآن،دولتمتعاهدبایددرخصوصاستفادها

المللیدریانوردینمناسبازمسیرهایطراحیشدهورعایتاقداماتاتخاذشدهتوسطسازمانبی
تضمیندهد.

مسیریابیکشتی به مقرراتعمومیراجع 9ها:ب( در که 02اینمقرره توسط6394نوامبر
قواعدالزامسازمانبین درخصوصمسیرگزینیکشتیالمللیدریانوردیپذیرفتهشد، هاآوریرا

هایراه-6گیرند:است.برطبقاینمقررات،مسیرهایدریاییدرششگروهقرارمیکردهوضع
تردد حرکتکشتی5جداگانه شایعترینمسیر مهمترینو که -0هاست. طرفه باکه4مسیردو

-9کند،طراحیخطوطدوطرفهترددوممنوعیتتردددردیگرمسیرها،عبورایمنراتسهیلمی
شود،هاجهتعبورازاینمسیرتوصیهمیکهتقریباًبدونخطربودهوبهکشتی1مسیرتوصیهشده

هایتاحتیاطازهابایددرنگیرانهکهکشتیمنطقهپیش-14ایکهبایدازآناجتنابشودمنطقه-5
9مسیرباعمقزیادآب.-1آنعبورکنندو

                                                                                                                                                                                                        
1. International Maritime Organization (IMO). 
2. International Convention for the Safety of Life at Sea (1974). 
3. General  rovisions on Ships’ Routing. 
4. Traffic Separation Scheme. 
5. Two-way Route. 
6. Recommended Track. 
7. Area to be Avoided. 
8. Deep Water Route. 
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هایتجدیدپذیر،بادرنظرگرفتنانواعمسیرها،ضروریاستدرخصوصتجهیزاتانرژی
ایهمدراطرافآنهاایجادشوندتاگیرانهضمنایجادمسیرتوصیهشده،مناطقممنوعهوپیش

 ایمنیعبورومرورراتضمیننماید.



های تجدیدپذیر های عملی راجع به انرژیمطالعه موردی قوانین ملی و رویه .9
 دریایی

هایدراینبخشضمنبررسیقوانینموضوعهورویهچندکشورمهموپیشرودرزمینهانرژی
 .شودتجدیدپذیردریایی،بهمهمترینقوانینومقرراتوالزاماتحقوقیایراناشارهمی



 ده آمریکاالف( ایاالت متح

دارا با آمریکا بزرگترینکشوردارایخط00192بودنایاالتمتحده کیلومترخطساحلی،
هایبزرگدرصدجمعیتآندرمجاورتاقیانوسویادریاچه14ستکهحدوداساحلیدردنیا
مدیریChang, 2015: 36کنند)زندگیمی ارتباطبا بنابراینقوانینومقرراتاینکشوردر ت(.

هایدریاییجامعبودهوعمدتاًبهتنظیممسائلمحیطیوسازمانیمشترکخشکیوساحلوانرژی
استفاده میان اختالف اشخاصآب، مردم، میان منافع تعارض صالحیتی، اختالفات کنندگان،

،آمریکا،قانون6349المللیپرداختهاست.درسالخصوصیومقاماتفدرال،ایاالتوجامعهبین
هایفدرالوایالتیراتصویبکردکهاصلجداییقدرتمیاندولت6اراضیفالتقارهخارجی

0،قانونمدیریتمنطقهساحلی6310درمدیریتوتوسعهانرژیدریارابهرسمیتشناخت.درسال
امکهمهمترینسندقانونیدرحمایتازانرژیدریاییومنابعآناستوضعشدکهاینقانون،نظ

قانونانرژیملی ایجادکرد. را ازدریا هدفذخیره6319مصوب9اخذمجوزجهتاستفاده با
انرژی هایتجدیدپذیرقانوندیگریبودکهتالشانرژیوبهبودکارآییآنوهمچنینتوسعه

پسازآندرهمانسال،هاییچونمعافیتداشتبامشوق هایمالیاتیبههدفخودنائلآید.
تصویبشدکهقصدداشتاستفادهداخلیازانرژی5هایخودتنظیمیخدماتعمومیونرویهقان

براساساینقانون،شرکت بخشد. ارتقا هایتأمینانرژیمکلفبهخریدبرقازتجدیدپذیررا
قانونتأمینانرژیوضعشدکه6392(.درسالTomain and Cudahy, 2008: 632یکدیگرشدند)

کرد.براساسیکیازهایدریاییراجهتقطعوابستگیبهوارداتنفتتشویقمیرژیتوسعهان
                                                                                                                                                                                                        
1. Outer Continental ShelfLands Act. 
2. Coastal Zone Management Act. 
3 National Energy Act. 
4. Public Utility Regulatory Policies Act. 



 831هایتجدیدپذیردریاییبرداریازانرژیدربهره حقوقوتعهداتکشورها
 

اقیانوس اداره قانون، این زیرمجموعه ملیقوانین اتمسفر و شهروندان6ها برای تا یافت اجازه
گرماییمجوزصادرکند.عالوهبرآن،هایبرداریازانرژیآمریکائیبرایمالکیت،ساختوبهره

بهاویامالیاتبهدولتفدرالنبودوگاردساحلیمأموریتیافتگرنیازیبهپرداختاجارهدی
هایگرماییراتأمینکردهوازایجادآلودگیجلوگیریکندبرداریازانرژیامنیتساختوبهره

(Griset, 2010: 154قانونخطمشیانرژی ایهتدوینشددرتوسعهانرژی6330کهدرسال0(.
هایمالیاتینقشبسزاییداشت.تجدیدپذیروقطعوابستگیبهوارداتانرژیازطریقمشوق

0224می02در9اقدامدیگرتشکیلائتالفانرژیتجدیدپذیراقیانوسایاالتمتحدهآمریکا
62ستماهاینائتالفتوان1برداریتجاریازانرژیدریاییایجادشد.تنهادربودکهباهدفبهره
مبادرتبههایبزرگفعالدرزمینهانرژیعضوشاملشرکت جذبکندتا هایتجدیدپذیررا

درمارسبرداریازانرژیسازیبهرهگذاریجهتتجاریسرمایه ،0223هایتجدیدپذیرنمایند.
وادارهداخلی،شرایطتوسعهانرژیدریاییراتدوینکردند.5کمیسیونفدرالتنظیمانرژیآمریکا
هایزیادیدرخصوصتولیدانرژیدریاییانجامدادهاست.ادارهانرژیهمتحقیقاتوپژوهش

،شرکتگازوبرقاقیانوس،اولینایستگاهانرژیموجرادرسطحیبسیاربزرگدر0262درسال
قدرتتولیدساتتجاریکهدارایپنجتأسی4بیهامبولت را6سازیانرژیموجبا مگاواتبود

 سال در با0266ساخت. مرتبط راه نقشه اقیانوس، تجدیدپذیر انرژی ائتالف بار، اولین برای
آوریانرژیتجدیدپذیردریاییوجنبشمایعاتراتدوینکردکهبیشتربرتجاریسازیاینفن

هایدرحالحاضر،انرژیحاصلازموج،جزرومدوانرژینوعانرژیتوجهداشت.تاجاییکه
دهد.براساسایننقشهدرصدمصرفبرقراپوششمی62تجدیدپذیردریاییوجنبشمایعات،

گیگاواتانرژیتولید64اندازیگرددکهبتواندحداقلهاوتجهیزاتیراهرودایستگاهراه،امیدمی
قوانینومقرراتمالحظهمی 1.فرصتشغلیایجادکند91222و شوددرایاالتمتحدهآمریکا،

زیادیوضعشدهواقداماتزیادیصورتپذیرفتهکههمگیحاکیازاینواقعیتاستکهاین
 ایمصمموجدیاست.هایتجدیدپذیردریایی،دارایارادهبرداریازانرژیکشوردربهره


 ب( انگلستان

اندرترویجوتوسعهانرژیبادیبسیارموفقبودهاست.درسالواقعیتآناستکهانگلست
                                                                                                                                                                                                        
1. NationalOceanic and Atmospheric Administration. 
2.The Energy Policy Act. 
3. The US Ocean Renewable Energy Coalition (OREC). 
4. US Federal Energy Regulatory Commission (FERC). 
5. Humboldt Bay. 
6. Report of Scientific Research Dynamic Monitoring, 2011. 
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های،تصویبقانونانرژی،توسعهانرژیبادیراتقویتکردومنجربهتحولبیشترپروژه0225
هایکمعمقیاست.ازآنجاکهانگلستانمالکآبشداینانرژیدرفراترازدریاییسرزمینی

شود،اینکشور،ودراینمناطق،بادهایقویومنظمیوزیدهمیکهبهدریایشمالکشیدهشده
می دارا دنیا در انرژیبادیرا بزرگترینذخیره انگلستان شده، تحقیقاتانجام بر بنا 99باشد.

داردکهمیزاناستفادهمردماینکشورازاینانرژی،سه را درصدذخیرهانرژیبادیدراروپا
،باوضعدستورمنطقه0225.درسالKolios and Read, 2013: 5024)) استهبرابردیگراروپائی
برداریازاینبرداریدردریاییسرزمینیبرداشتهشدوبهرهمحدودیتبهره6انرژیتجدیدپذیر

تأسیسشدو0،ادارهانرژیوتغییراتجوی0229انرژیبهفالتقارههمگسترشیافت.درسال
3تربهویژهدرهایعمیقتوسعهانرژیبادیدریاییدرقسمت9غییراتاقلیمی،باتصویبقانونت

(.Voke et al, 2013منطقهازجملهدریایشمال،دریایایرلندوکانالانگلیسمجازشناختهشد)
هاییچونماهیگیریودریانوردی،انگلستان،بهمنظورعدمایجادمحدودیتبرایمردمدرزمینه

زیادیرادرجهتمدیریتبهتردریاوضعکردهاستکهازمهمترینآنها،چارچوبمقررات
ابتکارعملمحیطزیستدریاییپایداراسکاتلندی5(0225آمایشسرزمینساحلیودریایی)

است.1(0262–وقانوندریا)اسکاتلند1(0223قانوندسترسیبهساحلودریا)4(0224)
،آمایشسرزمیندراکثرمناطقدریای0262انمدیریتدریادرسالهمچنینباتأسیسسازم

درهمینسالLeary and Esteban, 2009: 420شمالتوسطاینسازمانانجامشدهاست) ها،بر(.
مناطقانرژیتجدیدپذیرایجاد0223وقانوندسترسیبهساحلودریا0225طبققانونانرژی ،

ییازخطساحلیگسترشیافتند.همچنینتأسیسدوسازمانمهمیعنیمایلدریا022شدندکهتا
ریزیدریاییوسازمانمدیریتدریاازدیگراقداماتیبودکهدراینکشوردرخصوصنظامبرنامه

 (.Chang, 2015: 40مسائلمربوطبهانرژیتجدیدپذیردریاییصورتپذیرفتهاست)


 ج( کانادا

آید.درسالق،کانادادردنیاکشوریسرآمدوپیشروبهحسابمیدربخشتولیدانرژیبر
ظرفیت6395 با دنیا انرژیجزرومددر اولینایستگاه در00، شد. ساخته کانادا مگاواتدر

                                                                                                                                                                                                        
1. Renewable Energy Zone Order. 
2. Department of Energy andClimate Change. 
3. Climate Change Act. 
4. Coastal and Marine Spatial Planning Framework (2004). 
5. Scottish Sustainable MarineEnvironment Initiative (2005). 
6. Marine and Coastal Access Act )2009(. 
7. Marine (Scotland) Act )2010(. 
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6وبهمنظورحفظسرآمدیدراینزمینه،گروهانرژیتجدیدپذیراقیانوسکانادا،0266نوامبر
راتدوینکردکهاینسندراهبردیدرسه0«تجدیدپذیردریاییکاناداآوریانرژینقشهراهفن»

فن تسهیلآوریبخشاهداف، و ترسیمچشمکنندهها با ها، سال تا کانادا درصدد0292انداز ،
میلیارددالردرسالاست0مگاواتباارزشاقتصادی0222حفظپیشگامیورسیدنبهتولید

(Islam et al, 2004: 532). 

مصوب حفاظتمحیطزیستکانادا اقیانوس63339قانون قانون مصوبو از63315ها
آیند.بهموجبقانونهایتجدیدپذیربهشمارمیمهمترینقوانیناینکشوردرخصوصانرژی

حفاظتمحیطزیست،معیارهایمحیطزیستی،اهدافاکوسیستموراهنماهاوکدهایرفتاری
.شودتواندگسترشیافتهوبرتمامیاشخاصعمومیاعمالزیستمیراجعبهکیفیتمحیط

شناختیازمنابعطبیعی،اجتماعیواقتصادیمبتنیاستبرنیازاینقانونکهبراستفادهمؤثربوم
یکپارچه تصمیمسازیمؤلفهبه اجتماعیدر اقتصادیو مسئوالنهایمحیطی، وسیله سازیبه

دزدهاست.دولتیوخصوصیمهرتائی
هاهممعماریجدیدیرادرارتباطبااقیانوسطراحیکردهاستکهبرحفظقانوناقیانوس

پیش و محتاطانه رویکرد اکوسیستمو بهرهنظام تنوعزیستیو تا تأکیددارد وریدریاییگیرانه
توسعهپایدار،حاکمیتیکپارچهوتدابیرمحتاطانهازاصولاساسیشودتضمین لذا اینقانونبه.
هامأموریتیافتهاستتاباهمکاریبهموجباینقانون،وزیرماهیگیریواقیانوس4روند.شمارمی

هایساحلیودریاییتدوینوبرایجامعدرخصوصآبهایذیربط،برنامهدیگرنهادهاوسازمان
(.بنابراینقوانینوChang, 2011:42حفظاکوسیستمدریاییتحتمدیریتیکپارچهتالشنماید)

(قانون6)94(.برایمثال،مادهZaidi, 2011: 6مقرراتکانادابرحفاظتازدریابنانهادهشدهاست)
هرگونهتغییرمضروتخریبزیستگاهماهیانممنوعاست.قبلازمقررمی6394ماهیگیری دارد:

اثرمحیطیپروژهارزیابیشدهوپروژهآغازشروعهرپروژهراجعبهانرژیتجدیدپذیردریاییباید
؛مگرآنکهثابتشودمنجربهتغییریاتخریبزیستگاهماهیاننشدهوهمچنینتهدیدیشودنمی

 1باشد.هایدرمعرضانقراضنمیعلیهگونه

خطربودنهیئتانرژیملیمسئولتائیدبی6394،1برطبققانونهیأتانرژیملیمصوب
                                                                                                                                                                                                        
1. OceanRenewable Energy Group (OREG) of Canada. 
2. Canada’s  arine RenewableEnergy Technology Roadmap. 
3. The Canadian Environmental Protection Act (1999). 
4. Oceans Act (1996). 
5. Preamble of the Oceans Act. 
6. Endangered Species Act, arts 32, 33, 58, 79, 83. 
7. NationalEnergy Board Act 1985. 
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هایانرژیتجدیدپذیردریاییاست.عیارهاواستانداردهاجهتاجرائیشدنپروژهورعایتم
نماید. اخذ نهاد این از را الزم مجوز باید بکار شروع پیشاز پروژه هر نتیجه همچنین6در

کشتی تردد مسیر در پروژه مکان برچنانچه توجهی قابل نحو به نباید پروژه آن باشد، ها
0اشتهباشد.دریانوردیتأثیرد

 

 
 د( جمهوری اسالمی ایران

هاومنابعگوناگونآبیازاینقابلیتبرخوردارایرانبهدلیلبرخورداریازدریاها،دریاچه
انرژی قسمتیاز ازطریقانرژیاستتا نیازخودرا هایتجدیدپذیردریاییتأمینهایمورد

اندازدرتوسعهدیدهشدهاست.درسندچشمهاینماید.اینموضوعدراسنادباالدستیوبرنامه
جهت بخشتغییر بی»ها، الگوی رویکردتغییر تغییر و بهینه الگوی به انرژی مصرف رویه

وجامع وتقاضایانرژیبهمدیریتیکپارچه مدیریتمجزایعرضه در« است. شده آورده
تأکیدشده«انرژیسازیمصرفوکاهششدتبهینه»هایکلینفتوگازبربخشسیاست

ایجادتنوعدرمنابعانرژیکشورواستفادهازآن»است.همچنیندربخشسایرمنابعانرژیبر
رعایتمسائلزیست انرژیبا تالشبرایافزایشسهم اولویتمحیطیو با هایتجدیدپذیر

هاازیروگاههاینووایجادنآوریودانشفنیانرژیتالشبرایکسبفن»و«هایآبیانرژی
تأکیدشدهاست)عربو«گرماییدرکشورهایسوختیوزمینقبیلبادیوخورشیدیوپیل

(.6999:5براتیمالیری،
برنامه فرهنگیکهاز و اجتماعی اقتصادی، توسعه پنجم برنامه تا قبلیگرفته هایتوسعه
6-دهاست.بهموجببندبایشهایتجدیدپذیرتوجهویژهاالجراستبهانرژیهمچنانالزم
ایجادتنوعدرمنابعانرژیکشورواستفادهازآنبارعایتمسائلزیستمحیطیواینقانون،

هایکلیسیاستازهایآبیهایتجدیدپذیربااولویتانرژیتالشبرایافزایشسهمانرژی
ایدیگرمصوبه6993مصوب«قانوناصالحالگویمصرفانرژی»انرژیبرشمردهشدهاست.

وزارت»اینقانون،16استکهبهاینانرژیتوجهخاصیمبذولداشتهاست.بهموجبماده
به است موظف شاملنیرو انرژی، تجدیدپذیر منابع از استفاده گسترش از حمایت منظور

تودهکوچک)تادهمگاوات(،دریاییوزیستگرمایی،آبیهایبادی،خورشیدی،زمینانرژی
زباله)م جنگلی، دامی،شتملبرضایعاتوزائداتکشاورزی، صنعتی، وفاضالبشهری، ها

ربطنسبتبهعقدبیوگازوبیومس(وباهدفتسهیلوتجمیعاینامور،ازطریقسازمانذی
                                                                                                                                                                                                        
1. Ibid. Art. 58. 
2. Navigable Waters Protection Act, Art. 5. 
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اقدام تجدیدپذیر منابع از برق غیردولتی تولیدکنندگان از تضمینی مدتخرید بلند قرارداد
وریواستفادههرچهبیشتربهرهیهم،وزارتنیرورامجازساختهتاجهتارتقا9ماده«.نماید

ازمنابعتجدیدپذیر،نسبتبهتأسیسیکسازمانباشخصیتحقوقیمستقلاقدامنماید.در
 وزارتمذکوربا ،هاینوایرانوریانرژیایرانوانرژیهایبهرهادغامسازمانهمینراستا،

ایجادکهاساسنامهاینسازماندرمجلسوریانرژیپذیروبهرههایتجدیدسازمانانرژی را
اقدامدیگر،وضعشورایاسالمیدرشرفتصویبمی قانونعضویتدولتایراندر»باشد.

انرژیآژانسبین هایتجدیدپذیرالمللی » سال دولت6936در به میاستکه اجازه درداد
بین انرژیآژانس عضویتالمللی حق پرداخت به نسبت و یابد عضویت تجدیدپذیر های

اقدامکند درمربوط، مالیکشورقانونرفعموانعتولیدرقابت». پذیروارتقاینظام مصوب«
استطرح6935 دولتمکلفشده وسازیمصرفانرژیینههایبههم، اجرا ازرا استفاده

راتوسعهدهد.هایتجدیدپذیرژیانر
هایتجدیدپذیردریاییبیشتردرمرحلهتحقیقوپژوهشبرداریازانرژیازحیثعملی،بهره

سنجیانرژیپتانسیلهایتجدیدپذیر،آوریانرژیباشد.برایمثال،بنابرگزارشستادتوسعهفنمی
دریایعمانهایدریاییدردریایخزر،پذیرامواجوجریانتجدید ازمهمترینخلیجفارسو
باشد.هایاجراشدهدرکشورمیطرح

می پژوهشنشان این نتیجه جنوبغربیدهد انتهای محدوده در انرژی مقدار بیشترین
منطقه خلیجفارسو در قشم میجزیره انتظار چابهار رودایبینجاسکو انرژیو مقادیر
واخیانی)ایوقوعمونسونبیشازسایراوقاتسالاستهبدستآمدهدرحالتکلیدرماه

 (.6:6930همکاران،

بهره و استفاده به کشور توجه انرژیعلیرغم از وبرداری موانع ایران در تجدیدپذیر، های
هایراجعبهاینموضوعراباچالشتواندموفقیتدرطرحمشکالتمتعددیوجودداردکهمی

وجود نماید. یارانهسوختجدیمواجه مدونملیهایفسیلیارزانو جامعو برنامه فقدان ای،
 تثبیتشده قانونی صورت به که کمی معیارهای با کافیمناسب تخصیصاعتبار عدم باشد،

هایبینیشده،وجودمشکالتساختاریمبنیبرحضورچندنهاددولتیدرموضوعانرژیپیش
سازیمصرفسوخت،سازمانانرژیاتمیی،سازمانبهینهتجدیدپذیرهمانندوزارتجهادکشاورز

انجامهزینهاعتباراتبهصورتووزارتنیروکهموجبپراکندگیوموازی کاریودرنتیجه
گذاریمحمایتازبخشخصوصیجهتسرمایهاست،عدشدهاثروناقصآنهاغیرمتمرکزوکم

بلند تضمینی خرید ازو محصوالت محدمدت ناظرانودآنها، و پیمانکاران و مشاوران بودن

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%98%D8%A7%D9%86%D8%B3_%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
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هایتأمینهاوافزایشهزینهآوریروزبهویژهبهعلتتحریمذیصالح،فقداندانشکافیوفن
مواداولیهقطعاتوتجهیزاتازکشورهایاروپائیناشیازافزایشنرخیوروودالردرمقابلریال

روند.ازمهمتریناینموانعبهشمارمی
اینفائ در جامع راهی نقشه تدوین و راهکار ارائه نیازمند مشکالت، و مسائل بر آمدن ق

بهنظرمیخصوصمی رسددرتدوینبرنامهجامعسهمحوراساسیبایدموردتوجهقرارباشد.
،بدینمعنیکهیکچارچوبقانونیومقرراتیاستفادهازابزارهادرچارچوبقانون-6گیرد.

هایدرگیردرآندیدهراحیشدهوهمهالزامات،حقوقوتعهداتاشخاصوبخشجامعبایدط
تولیدتجهیزاتموردکردنبومیازطریقروزانرژیتجدیدپذیرهایآوریفنتوسعه-0شود؛

سازیوبهکارگیریانرژیتجدیدپذیروهمچنینبهینهآوریفنمنظورتقویتهنیازونصبآنهاب
انرژی-9توسعهوآنجهتتحقیقو هایتجدیدپذیرازطریقافزایشدانشوعلوممرتبطبا

تجاریتکنولوژی اجتماعیو محیطزیستی، فوایداقتصادی، هایگسترشاطالعاتمربوطبه
.هادرمصرفیبرداریبهینهاینانرژانرژیتجدیدپذیروکاربردهایآنهادربهره
د اعتقادی و فرهنگی باورهای بهتغییر بمنظور بخشخصوصی حتی و دولتی نهادهای ر

بهبودارتباطاتوتعامالتوهایآموزشیوکارآموزیدرزمینهانرژیتجدیدپذیرکارگیریبرنامه
اعمال زمینه همچنینبخشخصوصیدر و کشور ملیدر استانیو بیننهادهایدولتیمحلی،

ها،هایمناسبدرشهرستانهادرمکانانرژیهایانرژیتجدیدپذیردرکشوروتوسعهاینسیاست
ازدیگراقداماتیاستکهدرجهتگسترشوتوسعهایننوعازحتینقاطدوردستوروستاها

6باشد.انرژیضروریمی

 
 گیری . نتیجه11

کشفمنابع و تکاپویحفظمنابعموجود به کشورهایمختلفرا جهان، انرژیدر بحران
تواندشتهاست.یکیازاینمنابع،دریاستکهبابرخورداریازمنابعگوناگونمیجدیدانرژیوادا
هاییباشدکهقابلیتبازگشتبهطبیعتراداشتهوبهاصطالحتجدیدپذیرند.ازمنشأتولیدانرژی

وانوبرداریازایننوعانرژیموردتوجهکشورهاقرارگرفتهوبستهبهتهاقبل،استفادهوبهرهسال
هاییهمحاصلشدهاست.باتوجهبهاینکههرگونهتصرفدردریایافتگی،موفقیتدرجهتوسعه

منطقه ملی، مبنایاسناد بر الزاماتمقرر و رعایتمعیارها بینمستلزم وایو ایجاد المللیاست،
انرژی تأسیساتمرتبطبا رعایتاینشرایطااستقرار منوطبه نیز بنابراینهایتجدیدپذیر ست.
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ایکهقصدبرپاییتجهیزاتکشورهادردرجهاولبایدبهاینالزاماتتوجهداشتهوبستهبهمنطقه
مرتبطرادارند،اقداماتخودراهمسوبااینحقوقوتعهداتانجامدهند.مطالعهقوانینومقررات

ازمهمترینمسائلیگویایاینواقعیتاستکهحفظمحیطزیستدریاییوایمنیدریانور دی،
دارای سرزمینی دریای در کشورها اصوالً است. شده تأکید آن مختلفبر اسناد در استکه
حاکمیتتامبودهودرمنطقهانحصاریاقتصادیوفالتقارهدرعینحالکهازحقوقحاکمهو

تواندبااهایآزادنیزمیصالحیتبرخوردارندبایداجازهاستفادهبهدیگرکشورهارانیزبدهند.دری
بین استانداردهای و کشورها دیگر حقوق به موردالمللی،رعایتاحترام توسطتمامیکشورها

 برداریقرارگیرند.بهره

بهره در انرژیعلیرغمموفقیتچشمگیربرخیکشورها ایرانبابرداریاز هایتجدیدپذیر،
آنگونهک هبایدنتوانستهدراینمسیراقدامیقابلتوجهوجوددارابودنمناطقدریاییمختلف،

هاانجامدهد.هرچنداسنادباالدستیوقوانینومقرراتمختلفبرضرورتاستفادهازاینانرژی
بهدلیلوجودموافقتنامهتأکیدداشته اما متعارضومتشتتدرخصوصاند، هایمتعددوبعضاً

برداریازانرژییگانوعدموجودسیاستقویدربهرهاستفادهازمنابعدریاییمشترکباهمسا
چهدردریایخزروچهدرخلیجفارسودریایعمانبهدلیلمشاعبودنوظرفیتکمامکانات

هایموازیومتعدد،برداری،فقدانتمرکزدرمدیریتمنابعانرژیووجوددستگاهکشوردربهره
لذاضروریاستنظامیکپارچهانرژیتدوینهاییروباینامرباموانعوناکامی روبودهاست.

امنیت تمامیوجوه نظام، و اینساختار در تا محیط،شده حفاظتاز کاراییانرژی، عرضه،
پژوهش پایدار، توسعه صورتزیستو به آزاد همچنینچارچوببازار و بازار هایمبتنیبر

.شدندمنسجممدیریت
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