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حقوق و تعهدات کشورها
در بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر دریایی
علی رضائی


1

تاریخدریافت-6935/66/02:تاریخپذیرش6934/9/61:

چکیده

انرژیتجدیدپذیردریایینوعیازانرژیاست کهازفرایندهایطبیعیگوناگونیکه
آیندوبرخالفانرژیهایتجدیدناپذیر،قابلیت

درمحیطدریااتفاقمیافتندبهوجودمی
آنراداردکهتوسططبیعت دریکبازهزمانیکوتاه،مجدداًبهوجودآیند.ازآنجاکه
استفاده و بهرهبرداری از این انرژی در دریا مستلزم رعایت معیارها و الزامات خاص
میباشد،دراینپژوهش تالششدهاستحقوقوتعهداتکشورهادراستفادهاز آن

موردبررسیقرارگیرد.درهمینراستابامبناقراردادنکنوانسیونحقوقدریاها(،)6390
نظام حقوقی حاکم بر قلمرو دریایی یعنی آبهای داخلی ،دریایی سرزمینی ،منطقه
انحصاری اقتصادی ،فالت قاره و دریاهای آزاد در خصوص انرژیهای تجدیدپذیر از
یکدیگرتفکیکشدهاست.نتیجهتحقیقحاکیازآناستکهبستهبهمنطقهایازدریا
که تأسیسات مرتبط با انرژی تجدیدپذیر در آنجا مستقر شده است ،حقوق و تعهدات
کشورهانیزمتفاوتمیباشد.
واژگان کلیدی :قوانینورویههایحاکم،دولتساحلی،محیطزیستدریایی،ایمنی
دریانوردی.
.6استادیارحقوقخصوصیدانشگاهشیراز

 a-rezaei@shirazu.ac.ir
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 .1مقدمه
نظربهبحرانانرژیدرجهانوضرورتحفاظتازمحیطزیستوتوسعهاقتصادیپایدار،
راهکاراساسیبرایکشورهایتوسعهسیافتهو

توسعهواستفادهازانرژیهایتجدیدپذیربهیک
برخیازکشورهایدرحالتوسعهتبدیلشدهاست.انرژیتجدیدپذیردریایینوعیازانرژیپاک
است که با استفاده از انرژی جریانهای آبی 6،انرژی موج 0،انرژی جزر و مد 9و تبدیل انرژی
حرارتیاقیانوس 5حاصلمیشودومیتواندجایگزینسوختهایفسیلیشدهوبهنحومؤثری،
اکسیدکربنودیاکسیدگوگرد

آلودگیناشیازگازهایگلخانهایودیگرآالیندههاهمچوندی
راکاهشدهد.استفادهبهینهازانرژیتجدیدپذیردریاییمیتواندهمازنظراقتصادیوهمازنظر
اجتماعی،مزایایزیادیرابههمراهداشتهباشد.درحالحاضر،مطالعاتاندکیدرخصوصتوسعه
و استفاده از انرژی تجدیدپذیر دریایی از بعد حقوقی و بینالمللی صورت پذیرفته است و
پژوهشهایصورتگرفتهعمدتاًحولمحورنحوهادارهونوعخطمشیهاازقبیلنیازبهمدیریت
یکپارچه،حمایتاداری،مدیریتپروژه،تأمینمالیبازار،تأمینمالیتوسعهای،مالیاتهاوبهطور
کلیجنبههایغیرحقوقیبودهاست.نتیجهاینامرآناست کهبحثهایحقوقیجدیپیرامون
مدیریت و نظارت بر انرژیهای تجدیدپذیر دریایی مطرح نشده است .اگرچه در بسیاری از
کشورهایتوسعهیافتهچونآلمان،انگلیس،فرانسهوآمریکا،پیشرفتهایچشمگیریاتفاقافتاده

است اما قواعد حقوقی و مطالعه پیرامون انرژیهای تجدیدپذیر دریایی عموماً به نظامهای
سهمیهبندی،مقرراتتعرفهای،مالیات،یارانههایدولتیودیگرقوانینومقرراتوخطمشیهای

اداریمحدودشدهاست.ازآنجاکهدبیرکلمللمتحدهمدرشصتوهفتمینگزارشساالنه
خود،باعنواناقیانوسهاوحقوقدریا 4،اعالمیهایمقدماتیراجعبهرویههایحاکموچارچوب
حقوقیبرایانرژیهایتجدیدپذیردریاییرامنتشرکردهکهایجادیکنظامحقوقیراپیشنهاد
میکند،عملیسازیبرنامهاستفادهازانرژیهایتجدیدپذیردریاییمستلزمایجادیکنظامحقوقی
استتابایدهاونبایدهاوچارچوبکلیالزامات،حقوقوتعهداتدرآنترسیمشود.اینپژوهش
درصدداستتابامبناقراردادنکنوانسیونحقوقدریاهامصوب16390ودیگراسنادملی،منطقهای
و بینالمللی ،حقوق و تعهدات دولتها ،جهت بهرهمندی از انرژیهای تجدیدپذیر در مناطق
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
خاصجغرافیاییوانعقادمعاهداتدویاچندجانبهباهمسایگان،درچارچوببسیاریازالزاماتو
ضوابط بینالمللی قرار نمیگیرد؛ اما به دلیل ضرورت جایگزینی انرژیهای تجدیدپذیر بجای
انرژیهایفسیلیبراساساسنادمهمیچونبرنامههایتوسعهوسندچشماندازوافقبیستساله،
میتوانازتجربهدیگرکشورهاالبتهباتوجهبهضرورتبومیسازیآنهااستفادهکرد .


 .2مفهوم ،انواع و اهمیت انرژیهای تجدیدپذیر دریایی
شود،بهانواعیازانرژیمیگویندکه


پذیرنیزنامیدهمی

انرژیتجدیدپذیرکهانرژیبرگشت
منبع تولید آن نوع انرژی ،بر خالف انرژیهای تجدیدناپذیر (فسیلی) ،قابلیت آن را دارد که
توسططبیعتدریکبازهزمانیکوتاهمجدداًبهوجودآمدهیابهعبارتیتجدیدشود.انرژیهای
تجدیدپذیردریایینوعیازانرژیتجدیدپذیراستکهازفرایندهایطبیعیگوناگونیکهدر
محیطدریااتفاقمیافتند،بهوجودمیآیند.ایننوعانرژیبرچهارقسماست:انرژیاقیانوس،
انرژیبادحاصلازتوربینهایواقعدرمنطقهفراساحلی،انرژیحرارتیناشیازمنابعدریاییو
انرژی زیستی که از تودههای زیستی دریایی به ویژه جلبکها و خزهها ناشی میشوند .این
انرژیهاازششمنبعمستقلسرچشمهمیگیرندکهاستفادهازآنهانیازمندفنآوریهایخاص
میباشد.اینمنابععبارتنداز:موجها،دامنهجزرومد،جریانجزرومد،جریاندریایی،تبدیل

انرژیحرارتیدریاودرجهشوریآب(اختالفچگالی) 6.
موجهاکهازحرکتبادبررویآبایجادمیشوند،مولدانرژیایهستندکهقابلمهارو
استفادهمیباشد.جزرومدهمازطریقچرخشوباالوپائینبردنآبدرعمقاقیانوسوهمچنین
حرکتافقیآب،تولیدانرژیمینماید.دراقیانوسهایباز،جریاندریاییدیگرمنبعانرژیاست.
تبدیل انرژی حرارتی دریا که حاصل انرژی خورشیدی جذب شده توسط اقیانوسها به دلیل
اختالفدمایبینسطحباالیآبوسطحپائینتروعمیقترکهسردترازسطحباالیآناست
بدستمیآید.بااینحال،اختالفدمایحداقل 02درجهسانتیگرادمیانالیههایمختلفآب
جهتمهارایننوعانرژیضروریاستکهالبتهدربخشهایخاصیازدنیامثلمناطقاستواییو
حارهایتولیدمیشود.درنهایتمیزانشوریکهازترکیبآبشیرینوآبدریادردهانههای
رودهااتفاقمیافتدمنجربهآزادشدننوعیانرژیدرگرمامیشود.درواقعاینانرژیازفرایند
الکترودیالیزمعکوسمبنیبرتفاوتشیمیاییبالقوهمیانآبشیرینوآبدریاازطریقفرایند
1. Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), 2011.
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نیرویتراوشی(اسمزی)کهازتمایلطبیعیترکیبدوسطحآبناشیمیشودبهوجودمیآید .
واقعیت آن است که وضعیت تحقیق و توسعه فنآوریهای مرتبط با این نوع انرژی در
مناطقمختلفدنیابسیارمتفاوتازیکدیگربودهودربسیاریازمناطقدورانابتداییخودرا
پشت سر میگذراند .تنها کشورهایی چون انگلستان ،ایرلند ،ایاالت متحده آمریکا ،استرالیا،
وژاپنازپیشروانتوسعهوتجاریسازیاین

نیوزیلند،فنالند،دانمارک،بلژیک،فرانسه،آلمان
نوعانرژیبهشمارمیروند.البتهبحرانهایاقتصادیبراینامربیتأثیرنبودهوموجبشده

استتابرسرمایهگذاریدراینانرژیاثرمنفیگذارد 6.

میالدی،فنآوریانرژیهایدریایی

پیشبینیهاحاکیازآناستکهتاقبلازسال0292
توسعهچشمگیریداشتهبهگونهایکهقسمتعمدهانرژیهایدنیاتوسطایننوعانرژیتأمین

میشود.تاجاییکهانرژیباددریاییباانرژیهایفسیلیویاهستهایرقابتتنگاتنگیدارد.
طبقبرآوردکمیتهبیندولتیتغییراتآبوهوایی0

هرچنداینپیشبینیهاخوشبینانهاستاما

میزان انرژی تجدیدپذیر دریایی به استثنای انرژی بادهای دریایی حدود  1522ژول در سال

میباشد 9.اینمیزاننهتنهانیازفعلیانسانبهانرژیرابرآوردهمیکند؛بلکهبرایآیندهنیز


کافیمیباشد 5.انرژیهایتجدیدپذیردریاییهماننددیگرانرژیهایتجدیدپذیرمیتواننددو
مشکل بنیادین کشورهای در حال توسعه و توسعهیافته را حل کنند .یکی مشکل تأمین انرژی
کشورهای در حال توسعه و دیگری کاهش گازهای گلخانهای در کشورهای توسعهیافته .اما
علیرغممزایایمتعددایننوعانرژی،بهرهبرداریازآنمیتواندپیامدهاینامطلوبیرابههمراه
داشتهباشد.بهرهبردارینامتعارفوغیراستانداردمشکالتمتعددیرابرایمحیطزیستدریاو
گونههایگیاهیوجانوریدرپیدارد.همینامر،مسئلهراباپیچیدگیهایخاصیروبروساخته
کهتوجهبهجنبههایمختلفبویژهازمنظرحقوقیوقانونیراطلبمینماید .

 .3ضرورت توجه به توسعه پایدار
دربهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیردریاییآنچهالزماستموردتوجهقرارگیرد،میزانو
نحوهبهرهبرداریازمنابعانرژیاست؛بهگونهایکهنسلهایبعدینیزبتوانندازآناستفادهکنند.
اینموضوعکهازآنبهعنوان«توسعهپایدار»4نامبردهمیشودبایددروضعقوانینومقرراتمورد
توجهقرارگرفتهواجرایآنباضمانتاجراهایمناسبوقویتضمینشود.نهادهاوسازمانهای
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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بینالمللیهمکموبیشبدینمسئلهنظرداشتهاند.برایمثال،دیوانبینالمللیدادگستری،درموارد
متعددی،اصلتوسعهپایداررادرفرایندحلوفصلاختالفبیندولتهادرخصوصاستفادهاز
منابع مشترک مبنا قرار داده است 6.دیوانهای بینالمللی داوری هم به این مسئله توجه شایانی
داشتهاند 0.عالوهبرآن ،توجه به توسعهپایداردربهرهبرداریازایننوع انرژیها از سالهاقبل
توسط نهادها و کمیسیونهای سازمان ملل متحد هم مورد تأکید قرار گرفته است؛ تا جایی که
«حرکتتمامیبخشهایجامعه،جهتدسترسیجهانیبهخدماتانرژیپیشرفته،توسعهوبهبود
کارآییانرژیوافزایشسهمانرژیهایتجدیدپذیردرمیزانمصرفجهانیانرژیتاسال»0292
ازمهمترینبرنامههایاینسازماناعالمشدهاست9.همچنینتوسعهپایداریکیازمهمترینمسائلی
استکهدرگزارشهایمختلفراجعبهبهرهبرداریازانرژیهایدریاییدیدهشدهوبرتوجهبه
آنتأکیدشدهاست.گزارشدبیرکلسازمانمللمتحدراجعبهاقیانوسهاوحقوقدریا،)0260(5
گزارش ویژه کمیته بیندولتی تغییرات اقلیمی در خصوص منابع انرژی تجدیدپذیر و کاهش
زارشدبیرکلسازمانمللباعنوانفنآوریهاینوینونوظهور 1همگیبه

تغییراتاقلیمی،4گ
نوعیبهمسئلهتوسعهپایدارپرداختهاند ( .)Castelos, 2014: 225

 .4نظام حقوقی در آبهای داخلی 7و دریاهای سرزمینی

3

بهدلیلوضعیتمتفاوتحقوقوتعهداتدرمناطقمختلفدریایی،دولتساحلی 3در
1. Gabc´ıkovo-Nagymaros Project (Hungary v. Slovakia), [1997] I.C.J. Reports 7, at 7075; Kasikili/Sedudu Island(Botswana v. Namibia), [1999] I.C.J. Reports 1045, at 10871088; 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.
هامانندآبهایدریاچههاورودخانههایداخلیو

هایداخلیشاملآبهایداخلیمحصوردرقلمروخشکیدولت


آب
کهدرمجاورتسواحلدولتهاوپشتخطوطمبدأودرسویقلمروخشکیقراردارندهستند.بدیهی

آبهایداخلی

استدولتهابراینآبهاحاکمیتتامداشتهونظامحقوقیآنهاتوسطدولتسرزمینیتعیینمیشود .

8. Territorial Seas.
دریایسرزمینیاولینمنطقهدریاییدولتساحلیمیباشدکهازخطوطمبدأشروعوحداکثرتا 60مایلدریاییادامه
مییابد(ماده 9کنوانسیون 6390حقوقدریاها).ماده 0قانونمناطقدریاییایراندرخلیجفارسودریایعمانمصوب

6910نیز،محدوده60مایلدریاییرابرایدریاییسرزمینیپذیرفتهاست .
.3دولتساحلی()Coastal Stateبهآندستهازدولتهاییاطالقمیشودکهبهطورمستقیمبهدریاهایآزادراهدارند.
دولتهایمحصوردرخشکی»

درمقابلدولتهایساحلی،دولتهاییوجوددارندکهبهدریاراهندارندوازآنهابه«
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ارتباطباایجادوتوسعهتأسیساتمولدانرژیپاک،ابتدابایدحقوقوتعهداترادرهریکاز
اینمناطقدریاییتبییننماید.چوندولتنسبتبهآبهایداخلیحقکاملوانحصاریدارد
در نتیجه میتواند آزادانه به جستجو و بهرهبرداری از انرژی تجدیدپذیر دریایی پرداخته و
موقعیتمکانیوتأسیساتالزمبرایبهرهبرداریازاینانرژیراقانونمندنماید .
دریایسرزمینیهمتابعاینحقحاکمیتیدولتساحلیمیباشدکهبهقلمروهواییواقع
در فراز دریای سرزمینی ،بستر دریا و زیربسترهمتوسعهمییابد.درداخل دریای سرزمینی،
دولتساحلیحقایجاد،توسعهواستفادهازتأسیساتمولدانرژیتجدیدپذیررادارد .
اینحاکمیتکاملدولتبردریایسرزمینیباحقعبوربیضرر 6محدودشدهاست.حق
عبوربیضررکهدرماده)0( 9کنوانسیونحقوقدریاهاوماده 4قانونمناطقدریاییایرانبه
رسمیتشناختهشدهاست،بدینمعنیاستکهکشتیهایتمامیکشورها،ازجملهکشتیهای
تجاری،دولتیوحتیکشتیهایجنگی 0،حقدارندازدریایسرزمینیدیگرکشورهاعبور
نمایند 9.عبورمادامیکهلطمهایبهصلحوآرامش،نظموامنیتدولتساحلینزند،بیضرر
میشود وکشتیخارجینبایددستبهاقداماتیزندکهدرکنوانسیونحقوقدریاها
قلمداد 
بداناشارهشدهوبهطورمستقیمبهچنینعبوریارتباطندارد.اگرچهدولتساحلینبایدمانع
عبوربیضررکشتیهایبیگانهشوداماحقداردتادرجهتحفاظتازمنافعمشروعخویش،
قوانین و مقرراتی را در خصوص عبور از این مناطق وضع نماید .کشتیهای خارجی هم به
هنگامعبوربایدبهاینقوانینومقرراتاحترامگذاشتهوآنهارارعایتکنند 5.
باتوجهبهاینحقوقوتکالیف،درطولایجادوتوسعهتجهیزاتالزمجهتبهرهبرداریاز
انرژیتجدیدپذیر،قوانینومقرراتیکهتوسطدولتساحلیوضعمیشوندباید درارتباطبا
شود.برخیازدولتهایساحلیبهدلیلگ سترهکمیکهبهدریاهایآزادراه

( )The Land-Locked Statesیادمی
دولتهای ساحلی از نظر جغرافیایی در وضعیت نامناسب قرار گرفته» ( The Geographically

دارند به «
)Disadvantaged Statesمشهورشدهاند.همچنینبایدتوجهداشتکهدولتهاییکهدراطرافدریاچههایبستهیا
رودخانهها قرار دارند ولی به ط ور مستقیم به دریاهای آزاد راه ندارند ،به مفهوم کامل دولتهای ساحلی در نظر گرفته
المللدریاهانسبتبهآنهاواین گونهآبها بهکاربردهنمیشوند،

نمی شوندوبهعنوانیکاصلکلیقواعدحقوقبین

هرچندکهممکناستازآنهابهدولتهایساحلینیزیادشود(طالئی .)9-41:6932،
1. Innocent Passage.
 .0شایانذکراستدرخصوصحقعبوربیضررکشتیهایدولتیوبهویژهکشتیهایجنگیبینکشورهااتفاقنظر
وجودندارد.درحالحاضر،تعدادقابلتوجهیازدولتهایساحلیعبوربیضرراینگونهکشتیهاوبهویژهکشتیهای

جنگیراتابعالزا ماتیهمچوندادناطالعقبلیبهآنهاویاکسباجازهقبلیازآنهاویاهردویآنهامیدانند.ماده3قانون
مناطقدریاییایرانمصوب،6910عبوراینکشتیهارامنوطبهموافقتقبلیمقاماتصالحهجمهوریاسالمیایراندانسته
است(طالئی .)0-36:6932،
3. UNCLOS, arts 17, 18 &19.
4. Ibid, art 21(3)(4).
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ایمنیکشتیرانیوهمچنینحفاظتازکابلها،خطوطلولهوتأسیساتیباشدکهجهتجابجائی
گونهای
انرژیتولیدشده،مورداستفادهقرارگرفتهاست.بنابرایننظامحقوقیاینمناطقبایدبه 

طراحیشودتاازبرخوردمیانکشتیهاویابرخوردکشتیهاباخطوطلولهوکابلهاجلوگیری
شود.درهمینراستاوبرطبقکنوانسیونحقوقدریاهاورویهدولتها،دولتساحلیمیتواند

راههایدریایی6وطرحهایتفکیکتردد0رادراطرافمحلقرارگرفتنتأسیساتمولدانرژی،
طرحهایتفکیکتردد
طراحیوایجادنماید9.بدیهیاستدرمناطقکشتیرانیشلوغوپرتردد ،
باید از یکدیگر جدا بوده و به صورت یک طرفه در نظر گرفته شوند تا از برخورد و تصادم
جلوگیریشود.درتعیینراههایدریاییوطرحهایتفکیکتردد،دولتساحلیبایدبهمسائلی
چون،توصیههایسازمانهایبینالمللیذیربط،راههاییکهازدیربازبرایکشتیرانیبینالمللی
مورداستفادهقرارمیگیرند،ویژگیهایخاصبعضیکشتیهاومسیرهاوتراکمرفتوآمدها
توجهنماید5.قواعدکنوانسیونمربوطبهمقرراتبینالمللیجلوگیریازتصادمدردریامصوب
46310درترسیماینمسیرهایدریاییبایدموردتوجهوتبعیتقرارگیرد.همچنیننظامیکهاین
مواردراطراحیمیکندبایددربردارندهقواعدیدرجهتحمایتازامنیتتأسیساتمولدانرژی
بههنگامعبورازکنارآنهاباشد .
ازآنجاکهانتقالانرژیوارتباطاتشبکهایمیانتأسیساتتولیدانرژیدردریاوتجهیزات
مستقردرخشکیازطریقکابلهاوخطوطلولهانجاممیشودواینکابلهاولولههادربرابر
عوامل طبیعی و انسانی به ویژه عملیات دریایی از جمله حفاریها ،لنگر انداختن ،تجهیزات
ماهیگیریوصید،آسیبپذیرهستند دولت ساحلیبایدمقرراتیرادر جهت حفاظتازآنها
وضعنماید.بههمینمنظورالزماست اینمواردموردتوجهقرارگیرد:الف)موقعیتمکانی
خطوط لوله و کابلها اطالعرسانی شود و مالکان این تجهیزات تشویق شوند تا عالیم هشدار
دهندهایراجهتحفاظتازاینمناطقنصبکنندواقداماتاجرائیدرخصوصاینتأسیسات
ازطریقرسانههابهمردماعالمشود؛ب)منطقهایحفاظتشدهجهتجلوگیریازبروزخسارت
بهاینتأسیساتایجادشودکهمحدودهاینمنطقهبایدبرطبقمعیارهایزیرتعیینشود:درمناطق
دریاییبازاینمحدودهباید 422مایلازهرطرفکابلیاخطوطلولهباشد.درمناطقدریایی
تنگهمانندخلیجها622مایلودربندرگاههابایستی42مایلازهرطرفاینتأسیساتتعریف
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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شود؛ ج) هرگونه عملیات دریایی چون حفاری ،اکتشاف ،بهرهبرداری ،لنگر انداختن و سایر
اقداماتمشابهکهبهایمنیاینخطوطوکابلهاآسیبمیزندبایدممنوعاعالمشود.چنانچه
انجام اقدامات فوق در این منطقه ضروری باشد ذینفع باید با مالک خطوط لوله و یا کابلها
مشورت کرده و با دادن اطمینان در خصوص رعایت مسائل فنی و انجام اقدامات حفاظتی و
احتماالًپرداختخسارتدرصورتورودضرر،رضایتویرااخذکندوسپسمبادرتبه
انجامعملیاتنماید.

6


3

 .5نظام حقوقی در منطقه انحصاری اقتصادی و فالت قاره

8

کنوانسیون حقوق دریاها ،امتیازات دولت ساحلی در منطقه انحصاری اقتصادی را فهرست
کردهاستوآنچهکهمربوطبهانرژیهایتجدیدپذیردریاییاست،عبارتستاز:الف)حقوق
حاکمه5برایاهدافجستجووبهرهبرداریازمنابعطبیعیآبهابارعایتدیگراقداماتهمچون
تولیدانرژیازآب،امواجوبادها؛ب)صالحیتایجادواستفادهازجزایرمصنوعی،تأسیساتو
ساختمانهاوج)صالحیتنظارتبرمحیطزیستدریایی4.هماننددیگردولتها،دولتساحلی
دراینمنطقهازآزادیکشتیرانی،پروازبرفرازآنوقراردادنکابلهاوخطوطلوله ودیگر
المللیازدریاهابرخوردارمیباشد 1.

استفادههایقانونیبین
البتهبههنگاماعمالاینحقوق،دولتساحلیبایدبهحقوقوتعهداتدیگردولتهاکه
جنبهحقوقعمومینیزبهخودمیگیردتوجهداشتهباشد(.)Kerr et al, 2015: 110نظامهای

حقوقیزیرجهتبهرهبرداریازانرژیتجدیدپذیربایدایجادشود :
الف)نظامحقوقیجزایرمصنوعیوتأسیساتبکاررفتهجهتبهرهبرداریوانتقالانرژیهای
تجدیدپذیر .هرگونه تأسیسات دریایی و یا ساختمان رها شده که مورد استفاده قرار نمیگیرد
جهت اطمینان از ایمنی کشتیرانی باید برداشته شود .اطالعرسانی مناسبی در خصوص عمق،
موقعیت و ابعاد تأسیسات و ساختمانها صورت پذیرد .دولت ساحلی میتواند در جاهایی که
1 .Provisions on Protection of Submarine Cables and Pipelines, arts 7, 8 & 13.
2.Exclusive Economic Zone.
محدودهمنطقهانحصاریاقتصادیازخطمبدأدولتساحلیتاحداکثر 022مایلدریاییمیباشد.دولتساحلیدراین
منطقهدارایحاکمیتنبودهودرمقابلازحقوقوصالحیتهایخاصیبرخورداراست .
3. ContinentalShelf.
فالت قاره به طور معمول تا   022مایل دریایی از خطمبدأ و در زیر (بستر و زیربستر) منطقه مجاور و منطقه انحصاری
اقتصادی(بهاستثنایبستروزیربستردریایسرزمینی)گسترشمییابد.
4 .Sovereign Rights.
5. UNCLOS, art 56(1(.
6. Ibid. art 58(1(.
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ضروریاست،مناطقامنرادراطرافچنینجزایرمصنوعیجهتاطمینانازایمنیکشتیرانیو
برخوردباتأسیساتایجادکند.پهناوعرضمناطقامنتوسطدولتساحلیبادرنظرگرفتن
معیارهای بینالمللی مناسب تعیین میشود .تمام کشتیها باید به این مناطق امن توجه داشته و
معیارهای بینالمللی پذیرفته شده در خصوص کشتیرانی در اطراف این جزایر و تأسیسات را
رعایتنمایند.بدیهیاستچنانچهایجادجزایرمصنوعیوتأسیساتومناطقامنآنها،مستلزم
مداخلهوتصرفدرمسیرهایدریاییبهرسمیتشناختهشدهباشدکهبرایکشتیرانیبینالمللی
ضروری است ،ایجاد آنها امکانپذیر نمیباشد .با این حال باید متذکر شد که ایجاد جزایر
مصنوعیموجبتملکمحلاینجزایرنمیشود.اینمناطقجزءدریایسرزمینینبودهوایجاد
آنها،برتحدیدحدوددریایسرزمینی،منطقهانحصاریاقتصادیویافالتقارهاثریندارد 6.
ب) نظام حقوقی قراردادن کابلها و خطوط لوله دریایی بر فالت قاره .مطابق کنوانسیون
حقوقدریاها،تمامیدولتحققراردادناینتجهیزاتبرفالتقارهراداراهستند.البتهبههنگام
قراردادن این تجهیزات توجه به مسائل زیر ضروری است :طرح و مسیر قرارگرفتن کابلها و
خطوطلولهمنوطبهرضایتدولتساحلیاست.قراردادناینتجهیزات،نبایدبرحقوقدولت
ساحلینسبتبهتعیینشرایطبرایقراردادنآنهادردریایسرزمینییافالتقارهوهمچنین
جزایرمصنوعیاثرداشتهباشد.یعنیبهنظردولتساحلیهموارهدراینخصوصبایداحترام
گذارده شود .همچنین قرار دادن این وسایل مستلزم رعایت حریم و پرهیز از ورود آسیب به
خطوطلولهوکابلهایبکاررفتهموجودمیباشد(چرچیلولو 0.)064:6911،
قانونمناطقدریاییایرانهمدرمواد65تا06خودبهمنطقهانحصاریاقتصادیوفالتقاره
اکتشافوبهرهبرداریوحفاظتوادارهکلیه

پرداختهاست.بهموجبماده،65ایرانجهت«
منابعطبیعیجانداروبیجانبستروزیربستردریاوآبهایرویآنوانجامسایرفعالیتهای
هرهبرداریازآب،بادوجریانهایدریاییجهتتولیدانرژی»دارایحقوق
اقتصادیمرتبطباب 
حاکمهوصالحیتاستوصالحیتوضعواجرایقوانینومقرراتمناسببویژهدرزمینههای
«احداثواستفادهازجزایرمصنوعیوسایرتأسیساتوبناهاوتعبیهکابلهاولولههایزیردریایی
وتعیینحریمهایامنیتیوایمنیمربوطه؛انجامهرگونهپژوهشوحفاظتوحمایتازمحیط
زیستدریایی»رادارد.ماده64اینقانوننیزهمانحقوقحاکمهوصالحیتجمهوریاسالمی
ایرانکهدرماده 65فوقالذکربهرسمیتشناختهاسترابرمنطقهفالتقارههمگسترشداده
است.مالحظهمیشود باوجود آنکهایرانکنوانسیونحقوقدریاهارانپذیرفتهاستاماقوانین
1. Ibid. art 60.
2. Ibid. art 79.
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داخلیهمسوباموازینومعیارهایبینالمللیاست .


 .6نظام حقوقی در دریاهای آزاد

1

تمامیدولت هاحقدارنددردریاهایآزادمبادرتبهاقداماتینمایندکهبهموجبحقوق
بینالمللممنوعاعالمن شدهاست.درکنوانسیونحقوقدریاها،ششنوعآزادیدراینمنطقه
مجازشناختهشدهاستکهعبارتنداز:کشتیرانی،پروازبرفرازآن،قراردادنکابلهاوخطوط
لولهدریایی،ایجادجزایرمصنوعیوتأسیسات،ماهیگیریوپژوهشهایعلمی.آنچهکهبه
طورخاصبهانرژیهایتجدیدپذیردریاییمربوطمیشودعبارتستاز :
.6قراردادنکابلهاوخطوطلولهدریایی:تمامیدولتهاازحققراردادناینوسایلدر
بستر دریاهای آزاد جهت انتقال انرژی تجدیدپذیر و ارتباطات شبکهای برخوردارند .اما به
هنگامقراردادنکابلهایاخطوطلوله،دولتهاموظفندبهتجهیزاتموجودتوجهکنندتامبادا
بهآنهاآسیبیواردشود.چنانچهمالکتجهیزاتبههنگامکارگذاشتنویاتعمیرآنهاباعث
ورود خسارت به دیگر تجهیزات شود باید خسارات وارده را جبران کند .البته چنانچه این
آسیب،عمدیویاباتقصیرسنگینباشدچهبساجرمیقابلتعقیببهشمارآید.الزامدیگر
مربوط به وضع قوانین و مقررات الزم جهت اطمینان به این مسئله است که اگر ثابت شود
مالکانکشتیهاجهتجلوگیریازورودآسیب،متحملهزینههاییچونلنگرانداختنویااز
احتیاطآمیز و

دستدادن ابزار و ادوات ماهیگیری شده باشند ،مشروط به رعایت اقدامات 

معقول،مالکاناینخطوطلولهبایدخساراتواردهبهآنهاراجبراننمایند .
.ساختجزایرمصنوعیوتأسیسات،امتیازدیگردولتهادردریایآزاداست.هردولتی

0
حقداشتهتاجزایرمصنوعیودیگرتأسیساتراجهتبهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیر
دریایی ا یجاد کرده و آنها را مورد استفاده قرار دهد .البته دولت ساحلی میتواند در موارد
ضروری ،مناطق امن متعارفی را جهت امنیت کشتیرانی و جزایر مصنوعی و تأسیسات ایجاد
نماید.اصطالحمتعارفاوالًبهپهناوعرضاینمناطقامناشارهداردکهنبایدازمحدوده422

مایلیدراطرافجزایرمصنوعیوتأسیساتفراتررود 0،ثانیاًاینمناطقبایدجهتاطمینانبه
1. High Sea.
دریایآزادبعدازمنطقهانحصاریاقتصادیآغازمی شودکهبهدولتخاصیتعلقنداشتهوبرایاستفادهمشروعهمه
دولتهاآزادمیباشد.البتهبستروزیربستردریاهایآزاد( )The Se-Bed and Subsoil of the High Seaاینگونه

نبودهودرچارچوبمفهوم«میراثمشترکبشریت»()The Common Heritage of Mankindقرارمیگیرند
(طالئی.)619:6932،
2. UNCLOS, art 60(5).
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اینموضوعکهآنهابهنحومعقولیمیتوانندباطبیعتوعملکردجزایرمصنوعیوتأسیسات
سازگاریداشتهباشندطراحیگردند.عالوهبرآن،جهتایمنیکشتیرانیبایددرخصوص
هرگونهتأسیساتاطالعرسانیمناسبصورتگیرد.تمامکشتیهابایدبه

عمق،موقعیتوابعاد
اینمناطقامناحترامگذاشتهوهرگونهتأسیساتیکهرهاشدهومورداستفادهقرارنمیگیرد،
برداشتهشوند( .)Todd, 2012: 670


 .7نظام حقوقی جهت حفاظت از محیط زیست دریایی
اگرچه انرژیهای تجدیدپذیر دریایی بهعنوان انرژی پاک در نظر گرفته میشوند؛ اما در
فرایندساختتأسیساتمولدوبهرهبرداریازاینانرژی،آالیندههاییممکناستایجادشودکه

مدیریتنادرستآنهامیتواندمنجربهآلودگیدریاشود(.)Chang and Zhao, 2012: 898عالوه
برآن،باتوجهبهمیزانوپیچیدگیبرنامههایتولیدانرژیتجدیدپذیر،بدونتردیدمحیطزیست
میگیر د .برای مثال ،تولید و بهرهبرداری از این نوع انرژی
دریا تحت تأثیر این برنامهها قرار  
میتواندبرمهاجرتماهیها،الیگرفتگیوفرسایشخطساحلی،تغییردرسطحدریاوهمچنین

برتنوعگونههای زندهدریاییاثرمنفیداشتهباشد.ماده 630کنوانسیونحقوقدریاهابهطور
خاصمقررداشتهاست«:دولتهامتعهدبهحفاظتازمحیطزیستدریامیباشند».اینسندمهم
بینالمللیهمچنینآنهاراملزمکردهاستتابهصورتانفرادیوجمعی،تمامیاقداماتالزم

جهتپیشگیری،کاهشویاکنترلآلودگیمحیطزیستدریاراانجامدهند .
اندکهبهطور

امروزهبسیاریازکشورهایکنظامارزیابیاثراتزیستمحیطیراایجادکرده
پیوسته،تمامیاقداماترادرسراسرفرایندعملیاتیشدنپروژههاازابتداتاانتها،موردنظارتو
ارزیابیقرارمیدهد.بدیهیاستایننظامنقشمهمیدرحمایتازمحیطزیستدریاییایفا
میکند.نظامارزیابیاثراتمحیطزیستیمشتملبربررسی،پیشبینیوارزیابیانتخابمحل،
طرحوآثاراحتمالیمحیطیپروژهاستکهبایدالزاماتپیشبینیشدهراموردرعایتقراردهد.
ایننظامعموماًدربردارندهمواردیچونبرنامهساخت،شرایطمحیطیساختمکان،اثراحتمالی
بر محیط طبیعی از جمله منابع طبیعی ،امکانسنجی اقتصادی و فنی و اقدامات الزم جهت
پیشگیریازآلودگیوتخریبمحیطزیستاست .
درفرایندتولیدوبهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیردریایی،جنبههایزیر بایدموردتوجه
قرارگیرد:آلودگیناشیازکشتیهادراثرموادنفتی،موادخطرناک،فاضالبها،دفعموادزائدو
دیگرآالیندههاییکهدرطیاستفادهازکشتیهارهامیشوند،آلودگیناشیاززبالههاوپسماندها.
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همچنینبهدلیلآنکهاکثرپروژههایتولیدانرژیتجدیدپذیرهمازحیثحجموهمازحیثوزن
قابلتوجهبودهومیتواننداثرنامطلوبیبرمحیطزیستدریاییوتنوعگونههایزیستیدریایی
داشتهوموجباتتغییرنامتعارفالگویمهاجرتماهیانوتغییردمایآبدریادربرخیمناطقرا
فراهمنمایند،توجهبهالزاماتکنوانسیونهایمهمموجودازجملهکنوانسیونجلوگیریازآلودگی
دریاییناشیازدفعموادزائدو دیگر مواد 6وکنوانسیونبینالمللیجلوگیریازآلودگیدریایی
ناشیازکشتیها 0وکنوانسیونهایمنطقهایکهبهمنابعآبیایرانمربوطاست؛مثلکنوانسیون
منطقهایخلیجفارسراجعبههمکاریدرزمینهحمایتازمحیطزیستدریاییدرمقابلآلودگی
دریایی(کنوانسیونمنطقهایکویت 6319،میالدی) 9وکنوانسیونساختاریراجعبهحمایتاز
محیطزیستدریاییدریایخزر(کنوانسیونتهران0229،میالدی)5،ضروریاست .
درایران،برایاولینباردر،6919/3/02دربندالفتبصره90قانونبرنامهدومتوسعهاقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران ،مجریان طرحهای مختلف از جمله سازههای آبی
موظف شدند به همراه گزارش امکانسنجی و مکانیابی نسبت به تهیه گزارش ارزیابی اثرات
زیستمحیطیاقدامنمایند.پسازآنهمینالزامبهموجبقوانینبعدیتوسعه،ضوابطشورای
عالیمحیطزیست،قانوننحوهجلوگیریازآلودگیهواوآئیننامهجلوگیریازآلودگیآبو
آئیننامهجلوگیریازآلودگیصوتیپیشبینیشد(دبیریوکیانی.)629:6991،عالوهبرقوانین
فوق،قانونحفاظتازدریاهاورودخانههایقابلکشتیرانیدرمقابلآلودگیبهموادنفتی مصوب
6993وقانونکنوانسیونچارچوبحفاظتازمحیطزیستدریاییدریایخزر مصوب6995که
بیندولتهایساحلیدریایخزرمنعقدشدهاست،الزاماتخاصیرادرجهتحفاظتازمحیط
زیست دریا مقرر کرده که بدون تردید نسبت به فعالیتهای مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر
الزمالرعایهمیباشند .
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, 197378).
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.
ذکرایننکتهضروریاستکهچوندریایخزردرواقعدریانبودهوبلکهدریاچهاستدرنتیجهتابعقواعدبینالمللی
حقوقدریاهانبودهوهرگونهتصرفوبهرهبرداریازآن مستلزمتوفقدستهجمعیکشورهایساحلیایندریاچهیعنی،
کشورهایایران،روسیه،جمهوریآذربایجان،ترکمنستانوقزاقستاناست.اگرچهتابحالکشورهایساحلی،تالشهایی
درجهتتعییننظامحقوقیحاکمبرایندریاچهانجامدادهاندکهمهمترینآنمربوطبه اعالمیهتهران( 05مهر)6991
میباشداماهنوزنتوانسته اندحقوقوتعهداتهریکرامشخصنمایندکهاینامربیتردیددراستفادهوبهرهبرداریاز

انرژیهایتجدیدپذیربیتأثیرنیست .
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 .8قواعد بینالمللی در خصوص ایمنی دریانوردی
ازآنجاکه تأسیساتو تجهیزاتمرتبطبا انرژی تجدیدپذیرممکناست درمناطقپرتردد
دریاییاحداثشوندهمینامرامکانبرخوردمیانکشتیهابااینتأسیساتراتاحدودزیادی
تبطباایمنیدریانوردیضروریمیباشد.

افزایشداده،درنتیجهتدوینقواعدومقرراتحقوقیمر
قواعدجهانیبسیاریدرخصوصایمنیدریانوردیتوسطسازمانبینالمللیدریانوردی6تصویب
شدهاندکهاگرچهمستقیماًیابهطورخاصراجعبهانرژیتجدیدپذیرنمیباشندامامیتوانندبهآنها
ارتباطداشتهباشند.مهمتریناینقواعدعبارتستاز:الف)کنوانسیونبینالمللیایمنیجانافراددر
دریامصوب 06315کهقواعدیراراجعبهطراحیمسیرهایدریاییمقررکردهاست.بهموجب
اینکنوانسیون،سازمانبینالمللیدریانوردیتنهاسازمانبینالمللیصالحجهتطراحیوایجاد
مسیرهایدریاییوتعیینمناطقممنوعهکشتیهادرمحیطبینالمللیاست.اینسازمانهمچنین
مسئولجمعآوریوتائیداطالعاتوتوزیعآنهامیانتمامیدولمتعاهداست.بااینحال،مسئولیت
انتخابمسیروانجاماقداماتوتعیینمسیرهایپرترددبادولتمربوطهاست.اگرچهطراحینقشهها
برایطراحیمسیرهاتحتنظارتوارزیابیاینسازماناستولیدولتمربوطهبایدتوجهکافیبه
اطالعاتمنتشرشدهتوسطسازمانرابنماید.عالوهبرآن،دولتمتعاهدبایددرخصوصاستفاده
مناسبازمسیرهایطراحیشدهورعایتاقداماتاتخاذشدهتوسطسازمانبینالمللیدریانوردی
تضمیندهد .
9

ب) مقررات عمومی راجع به مسیریابی کشتیها :این مقرره که در  02نوامبر  6394توسط
سازمانبینالمللیدریانوردیپذیرفتهشد،قواعدالزامآوریرادرخصوصمسیرگزینیکشتیها
وضعکرده است.برطبقاینمقررات،مسیرهایدریاییدرششگروهقرارمیگیرند-6:راههای
جداگانه تردد 5کهمهمترینوشایعترینمسیر حرکت کشتیهاست  -0.مسیردو طرفه 4که با
طراحیخطوطدوطرفهترددوممنوعیتتردددردیگرمسیرها،عبورایمنراتسهیلمیکند-9،
مسیرتوصیهشده1کهتقریباًبدونخطربودهوبهکشتیهاجهتعبورازاینمسیرتوصیهمیشود،
منطقهپیشگیرانهکهکشتیهابایددرنهایتاحتیاطاز

-5منطقهایکهبایدازآناجتنابشود-41
آنعبورکنندو-1مسیرباعمقزیادآب 9.
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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بادرنظرگرفتنانواعمسیرها،ضروریاستدرخصوصتجهیزاتانرژیهایتجدیدپذیر،

ضمنایجادمسیرتوصیهشده،مناطقممنوعهوپیشگیرانهایهمدراطرافآنهاایجادشوندتا

ایمنیعبورومرورراتضمیننماید.


 .9مطالعه موردی قوانین ملی و رویههای عملی راجع به انرژیهای تجدیدپذیر
دریایی
دراینبخشضمنبررسیقوانینموضوعهورویهچندکشورمهموپیشرودرزمینهانرژیهای
تجدیدپذیردریایی،بهمهمترینقوانینومقرراتوالزاماتحقوقیایراناشارهمیشود.


الف) ایاالت متحده آمریکا

ایاالتمتحدهآمریکابادارابودن 00192کیلومترخطساحلی،بزرگترینکشوردارایخط
ساحلیدردنیااستکهحدود14درصدجمعیتآندرمجاورتاقیانوسویادریاچههایبزرگ
زندگیمیکنند(.)Chang, 2015: 36بنابراینقوانینومقرراتاینکشوردرارتباطبامدیریت
ساحلوانرژیهایدریاییجامعبودهوعمدتاًبهتنظیممسائلمحیطیوسازمانیمشترکخشکیو
آب ،اختالف میان استفادهکنندگان ،اختالفات صالحیتی ،تعارض منافع میان مردم ،اشخاص
خصوصیومقاماتفدرال،ایاالتوجامعهبینالمللیپرداختهاست.درسال،6349آمریکا،قانون
اراضیفالتقارهخارجی6راتصویبکردکهاصلجداییقدرتمیاندولتهایفدرالوایالتی
درمدیریتوتوسعهانرژیدریارابهرسمیتشناخت.درسال،6310قانونمدیریتمنطقهساحلی0
کهمهمترینسندقانونیدرحمایتازانرژیدریاییومنابعآناستوضعشدکهاینقانون،نظام
اخذمجوزجهتاستفادهازدریاراایجادکرد.قانونانرژیملی 9مصوب 6319باهدفذخیره
انرژیوبهبودکارآییآنوهمچنینتوسعهانرژیهایتجدیدپذیرقانوندیگریبودکهتالش
داشتبامشوقهاییچونمعافیتهایمالیاتیبههدفخودنائلآید.پسازآندرهمانسال،
قانونرویههایخودتنظیمیخدماتعمومی5تصویبشدکهقصدداشتاستفادهداخلیازانرژی
تجدیدپذیرراارتقابخشد.براساساینقانون،شرکتهایتأمینانرژیمکلفبهخریدبرقاز
یکدیگرشدند(.)Tomain and Cudahy, 2008: 632درسال6392قانونتأمینانرژیوضعشدکه
توسعهانرژیهایدریاییراجهتقطعوابستگیبهوارداتنفتتشویقمیکرد.براساسیکیاز
1. Outer Continental ShelfLands Act.
2. Coastal Zone Management Act.
3 National Energy Act.
4. Public Utility Regulatory Policies Act.
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قوانین زیرمجموعه این قانون ،اداره اقیانوسها و اتمسفر ملی 6اجازه یافت تا برای شهروندان
آمریکائیبرایمالکیت،ساختوبهرهبرداریازانرژیهایگرماییمجوزصادرکند.عالوهبرآن،
دیگرنیازیبهپرداختاجارهبهاویامالیاتبهدولتفدرالنبودوگاردساحلیمأموریتیافت
امنیتساختوبهرهبرداریازانرژیهایگرماییراتأمینکردهوازایجادآلودگیجلوگیریکند

(.)Griset, 2010: 154قانونخطمشیانرژی 0کهدرسال 6330تدوینشددرتوسعهانرژیهای
تجدیدپذیروقطعوابستگیبهوارداتانرژیازطریقمشوقهایمالیاتینقشبسزاییداشت .
اقدامدیگرتشکیلائتالفانرژیتجدیدپذیراقیانوسایاالتمتحدهآمریکا 9در 02می0224
بودکهباهدفبهرهبرداریتجاریازانرژیدریاییایجادشد.تنهادر1ماهاینائتالفتوانست62
عضوشاملشرکتهایبزرگفعالدرزمینهانرژیهایتجدیدپذیرراجذبکندتامبادرتبه
سرمایهگذاریجهتتجاریسازیبهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیرنمایند.درمارس،0223
کمیسیونفدرالتنظیمانرژیآمریکا5وادارهداخلی،شرایطتوسعهانرژیدریاییراتدوینکردند.
ادارهانرژیهمتحقیقاتوپژوهشهایزیادیدرخصوصتولیدانرژیدریاییانجامدادهاست.
درسال،0262شرکتگازوبرقاقیانوس،اولینایستگاهانرژیموجرادرسطحیبسیاربزرگدر
ساتتجاریسازیانرژیموجباقدرتتولید 6مگاواتبودرا

هامبولتبی 4کهدارایپنجتأسی
ساخت .در سال  0266برای اولین بار ،ائتالف انرژی تجدیدپذیر اقیانوس ،نقشه راه مرتبط با
فنآوریانرژیتجدیدپذیردریاییوجنبشمایعاتراتدوینکردکهبیشتربرتجاریسازیاین
نوعانرژیتوجهداشت.تاجاییکهدرحالحاضر،انرژیحاصلازموج،جزرومدوانرژیهای
تجدیدپذیردریاییوجنبشمایعات62،درصدمصرفبرقراپوششمیدهد.براساسایننقشه
راه،امیدمیرودایستگاههاوتجهیزاتیراهاندازیگرددکهبتواندحداقل64گیگاواتانرژیتولید
و 91222فرصتشغلیایجادکند 1.مالحظهمیشوددرایاالتمتحدهآمریکا،قوانینومقررات
زیادیوضعشدهواقداماتزیادیصورتپذیرفتهکههمگیحاکیازاینواقعیتاستکهاین
کشوردربهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیردریایی،دارایارادهایمصمموجدیاست.

ب) انگلستان
واقعیتآناستکهانگلستاندرترویجوتوسعهانرژیبادیبسیارموفقبودهاست.درسال
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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،0225تصویبقانونانرژی،توسعهانرژیبادیراتقویتکردومنجربهتحولبیشترپروژههای
اینانرژیدرفراترازدریاییسرزمینیشد.ازآنجاکهانگلستانمالکآبهایکمعمقیاست
کهبهدریایشمالکشیدهشدهودراینمناطق،بادهایقویومنظمیوزیدهمیشود،اینکشور،
بزرگترین ذخیره انرژی بادی را در دنیا دارا میباشد .بنا بر تحقیقات انجام شده ،انگلستان 99
درصدذخیرهانرژیبادیدراروپاراداردکهمیزاناستفادهمردماینکشورازاینانرژی،سه
برابردیگراروپائیهاست (.(Kolios and Read, 2013: 5024درسال،0225باوضعدستورمنطقه
انرژیتجدیدپذیر 6محدودیتبهرهبرداریدردریاییسرزمینیبرداشتهشدوبهرهبرداریازاین
انرژیبهفالتقارههمگسترشیافت.درسال،0229ادارهانرژیوتغییراتجوی0تأسیسشدو
باتصویبقانونتغییراتاقلیمی9،توسعهانرژیبادیدریاییدرقسمتهایعمیقتربهویژهدر3
منطقهازجملهدریایشمال،دریایایرلندوکانالانگلیسمجازشناختهشد(.)Voke et al, 2013
بهمنظورعدمایجادمحدودیتبرایمردمدرزمینههاییچونماهیگیریودریانوردی،انگلستان،
مقرراتزیادیرادرجهتمدیریتبهتردریاوضعکردهاستکهازمهمترینآنها،چارچوب
آمایشسرزمینساحلیودریایی( 5)0225ابتکارعملمحیطزیستدریاییپایداراسکاتلندی

(4)0224قانوندسترسیبهساحلودریا(1)0223وقانوندریا(اسکاتلند–1)0262است .

همچنینباتأسیسسازمانمدیریتدریادرسال،0262آمایشسرزمیندراکثرمناطقدریای
شمالتوسطاینسازمانانجامشدهاست(.)Leary and Esteban, 2009: 420درهمینسالها،بر
طبققانونانرژی 0225وقانوندسترسیبهساحلودریا،0223مناطقانرژیتجدیدپذیرایجاد
شدندکهتا022مایلدریاییازخطساحلیگسترشیافتند.همچنینتأسیسدوسازمانمهمیعنی
نظامبرنامهریزیدریاییوسازمانمدیریتدریاازدیگراقداماتیبودکهدراینکشوردرخصوص
مسائلمربوطبهانرژیتجدیدپذیردریاییصورتپذیرفتهاست(.)Chang, 2015: 40


ج) کانادا

دربخشتولیدانرژیبرق،کانادادردنیاکشوریسرآمدوپیشروبهحسابمیآید.درسال
،6395اولینایستگاهانرژیجزرومددردنیاباظرفیت 00مگاواتدرکاناداساختهشد.در
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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نوامبر 0266وبهمنظورحفظسرآمدیدراینزمینه،گروهانرژیتجدیدپذیراقیانوسکانادا6،
نقشهراهفنآوریانرژیتجدیدپذیردریاییکانادا»0راتدوینکردکهاینسندراهبردیدرسه

«
بخش اهداف ،فنآوریها و تسهیلکنندهها ،با ترسیم چشمانداز کانادا تا سال  ،0292درصدد
حفظپیشگامیورسیدنبهتولید 0222مگاواتباارزشاقتصادی 0میلیارددالردرسالاست
(.)Islam et al, 2004: 532
9

5

قانون حفاظت محیط زیست کانادا مصوب  6333و قانون اقیانوسها مصوب  6331از
مهمترینقوانیناینکشوردرخصوصانرژیهایتجدیدپذیربهشمارمیآیند.بهموجبقانون
حفاظتمحیطزیست،معیارهایمحیطزیستی،اهدافاکوسیستموراهنماهاوکدهایرفتاری
راجعبهکیفیتمحیطزیستمیتواندگسترشیافتهوبرتمامیاشخاصعمومیاعمالشود.
اینقانونکهبراستفادهمؤثربومشناختیازمنابعطبیعی،اجتماعیواقتصادیمبتنیاستبرنیاز
به یکپارچهسازیمؤلفههایمحیطی،اقتصادی واجتماعیدرتصمیمسازی به وسیلهمسئوالن
دولتیوخصوصیمهرتائیدزدهاست .
قانوناقیانوسهاهممعماریجدیدیرادرارتباطبااقیانوسطراحیکردهاستکهبرحفظ
نظاماکوسیستمورویکردمحتاطانهوپیشگیرانه تأکیددارد تا تنوعزیستیوبهرهوریدریایی

تضمینشود.لذاتوسعهپایدار،حاکمیتیکپارچهوتدابیرمحتاطانهازاصولاساسی اینقانونبه
شمارمیروند4.بهموجباینقانون،وزیرماهیگیریواقیانوسهامأموریتیافتهاستتاباهمکاری
دیگرنهادهاوسازمانهایذیربط،برنامهایجامعدرخصوصآبهایساحلیودریاییتدوینوبر
حفظاکوسیستمدریاییتحتمدیریتیکپارچهتالشنماید(.)Chang, 2011:42بنابراینقوانینو
مقرراتکانادابرحفاظتازدریابنانهادهشدهاست(.)Zaidi, 2011: 6برایمثال،ماده)6(94قانون
ماهیگیری 6394مقررمیدارد:هرگونهتغییرمضروتخریبزیستگاهماهیانممنوعاست.قبلاز
شروعهرپروژهراجعبهانرژیتجدیدپذیردریاییبایداثرمحیطیپروژهارزیابیشدهوپروژهآغاز
نمیشود؛مگرآنکهثابتشودمنجربهتغییریاتخریبزیستگاهماهیاننشدهوهمچنینتهدیدی
علیهگونههایدرمعرضانقراضنمیباشد1.
برطبققانونهیأتانرژیملیمصوب1،6394هیئتانرژیملیمسئولتائیدبیخطربودن
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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ورعایتمعیارهاواستانداردهاجهتاجرائیشدنپروژههایانرژیتجدیدپذیردریاییاست.
در نتیجه هر پروژه پیش از شروع بکار باید مجوز الزم را از این نهاد اخذ نماید 6.همچنین
چنانچه مکان پروژه در مسیر تردد کشتیها باشد ،آن پروژه نباید به نحو قابل توجهی بر
دریانوردیتأثیرداشتهباشد.

0

د) جمهوری اسالمی ایران

ایرانبهدلیلبرخورداریازدریاها،دریاچههاومنابعگوناگونآبیازاینقابلیتبرخوردار
استتاقسمتیازانرژیهایموردنیازخودراازطریقانرژیهایتجدیدپذیردریاییتأمین
نماید.اینموضوعدراسنادباالدستیوبرنامههایتوسعهدیدهشدهاست.درسندچشماندازدر
بخش تغییر جهتها« ،تغییر الگوی بیرویه مصرف انرژی به الگوی بهینه و تغییر رویکرد
مدیریتمجزایعرضهوتقاضایانرژیبهمدیریتیکپارچه وجامع»آوردهشدهاست.در
بهینهسازیمصرفوکاهششدتانرژی»تأکیدشده
بخشسیاستهایکلینفتوگازبر« 
است.همچنیندربخشسایرمنابعانرژیبر«ایجادتنوعدرمنابعانرژیکشورواستفادهازآن
با رعایت مسائل زیستمحیطی و تالش برای افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر با اولویت
تالشبرایکسبفنآوریودانشفنیانرژیهاینووایجادنیروگاههااز

انرژیهایآبی»و«
قبیلبادیوخورشیدیوپیلهایسوختیوزمینگرماییدرکشور»تأکیدشدهاست(عربو
براتیمالیری .)5:6999،
از برنامه های توسعه قبلی گرفته تا برنامه پنجم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی که
همچنانالزماالجراستبهانرژیهایتجدیدپذیرتوجهویژهایشدهاست.بهموجببندب6-
اینقانون ،ایجادتنوعدرمنابعانرژیکشورواستفادهازآنبارعایتمسائلزیستمحیطیو
تالشبرایافزایشسهمانرژیهایتجدیدپذیربااولویتانرژیهایآبی ازسیاستهایکلی
انرژیبرشمردهشدهاست«.قانوناصالحالگویمصرفانرژی»مصوب6993دیگرمصوبهای
استکهبهاینانرژیتوجهخاصیمبذولداشتهاست.بهموجبماده 16اینقانون«،وزارت
نیرو موظف است به منظور حمایت از گسترش استفاده از منابع تجدیدپذیر انرژی ،شامل
کوچک(تادهمگاوات)،دریاییوزیستتوده


گرمایی،آبی

هایبادی،خورشیدی،زمین

انرژی
(مشتملبرضایعاتوزائداتکشاورزی،جنگلی،زبالههاوفاضالبشهری،صنعتی،دامی،
بیوگازوبیومس)وباهدفتسهیلوتجمیعاینامور،ازطریقسازمانذیربطنسبتبهعقد

1. Ibid. Art. 58.
2. Navigable Waters Protection Act, Art. 5.
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قرارداد بلند مدت خرید تضمینی از تولیدکنندگان غیردولتی برق از منابع تجدیدپذیر اقدام
بهرهوریواستفادههرچهبیشتر
نماید».ماده9هم،وزارتنیرورامجازساختهتاجهتارتقای 
ازمنابعتجدیدپذیر،نسبتبهتأسیسیکسازمانباشخصیتحقوقیمستقلاقدامنماید.در
همینراستا،وزارتمذکورباادغامسازمانهایبهرهوریانرژیایرانوانرژیهاینوایران،
سازمانانرژیهایتجدیدپذیروبهرهوریانرژی راایجادکهاساسنامهاینسازماندرمجلس
شورایاسالمیدرشرفتصویبمیباشد.اقدامدیگر،وضع«قانونعضویتدولتایراندر
آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر» در سال  6936است که به دولت اجازه میداد در
آژانس بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت
مربوط،اقدامکند.در«قانونرفعموانعتولیدرقابتپذیروارتقاینظاممالیکشور»مصوب
 6935هم،دولتمکلفشدهاستطرحهایبهینهسازیمصرفانرژیرااجراواستفادهاز
انرژیهایتجدیدپذیرراتوسعهدهد .
ازحیثعملی،بهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیردریاییبیشتردرمرحلهتحقیقوپژوهش
باشد.برایمثال،بنابرگزارشستادتوسعهفنآوریانرژیهایتجدیدپذیر،پتانسیلسنجیانرژی

می
تجدیدپذیرامواجوجریانهایدریاییدردریایخزر ،خلیجفارسودریایعمان ازمهمترین

طرحهایاجراشدهدرکشورمیباشد .
نتیجه این پژوهش نشان میدهد بیشترین مقدار انرژی در محدوده انتهای جنوب غربی
جزیره قشم در خلیج فارس و منطقهای بین جاسک و چابهار انتظار میرود و مقادیر انرژی
بدستآمدهدرحالتکلیدرماههایوقوعمونسونبیشازسایراوقاتسالاست (اخیانی و
همکاران.)6:6930،
علیرغم توجه کشور به استفاده و بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر ،در ایران موانع و
مشکالتمتعددیوجودداردکهمیتواندموفقیتدرطرحهایراجعبهاینموضوعراباچالش
جدیمواجهنماید.وجود سوختهایفسیلی ارزانو یارانهای ،فقدان برنامه جامعومدونملی
مناسب با معیارهای کمی که به صورت قانونی تثبیت شده باشد ،عدم تخصیص اعتبار کافی
پیشبینیشده،وجودمشکالتساختاریمبنیبرحضورچندنهاددولتیدرموضوعانرژیهای

تجدیدپذیرهمانندوزارتجهادکشاورزی،سازمانبهینهسازیمصرفسوخت،سازمانانرژیاتمی
ووزارتنیروکهموجبپراکندگیوموازیکاریودرنتیجهانجامهزینهاعتباراتبهصورت
غیرمتمرکزوکماثروناقصآنهاشدهاست،عدمحمایتازبخشخصوصیجهتسرمایهگذاری
و خرید تضمینی بلندمدت محصوالت از آنها ،محدودبودن مشاوران و پیمانکاران و ناظران
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ذیصالح،فقداندانشکافیوفنآوریروزبهویژهبهعلتتحریمهاوافزایشهزینههایتأمین

مواداولیهقطعاتوتجهیزاتازکشورهایاروپائیناشیازافزایشنرخیوروودالردرمقابلریال
ازمهمتریناینموانعبهشمارمیروند .
فائق آمدن بر مسائل و مشکالت ،نیازمند ارائه راهکار و تدوین نقشه راهی جامع در این
خصوصمیباشد.بهنظرمیرسددرتدوینبرنامهجامعسهمحوراساسیبایدموردتوجهقرار
گیرد-6.استفادهازابزارهادرچارچوبقانون،بدینمعنیکهیکچارچوبقانونیومقرراتی
جامعبایدطراحیشدهوهمهالزامات،حقوقوتعهداتاشخاصوبخشهایدرگیردرآندیده
فنآوریهای روزانرژیتجدیدپذیرازطریقبومیکردن تولیدتجهیزاتمورد
شود؛-0توسعه 
فنآوریانرژیتجدیدپذیروهمچنینبهینهسازیوبهکارگیری
نیازونصبآنهابهمنظورتقویت 
آنجهتتحقیقو توسعهو -9افزایشدانشوعلوممرتبطباانرژیهایتجدیدپذیرازطریق
گسترش اطالعاتمربوط بهفوایداقتصادی،محیط زیستی ،اجتماعیو تجاری تکنولوژیهای
یهادرمصرف .
انرژیتجدیدپذیروکاربردهایآنهادربهرهبرداریبهینهاینانرژ 
تغییر باورهای فرهنگی و اعتقادی در نهادهای دولتی و حتی بخش خصوصی بمنظور به
کارگیریبرنامههایآموزشیوکارآموزیدرزمینهانرژیتجدیدپذیروبهبودارتباطاتوتعامالت
بین نهادهای دولتی محلی ،استانی و ملی در کشور و همچنین بخش خصوصی در زمینه اعمال
هادرمکانهایمناسبدرشهرستانها،

سیاستهایانرژیتجدیدپذیردرکشوروتوسعهاینانرژی
روستاهاوحتینقاطدوردست ازدیگراقداماتیاستکهدرجهتگسترشوتوسعهایننوعاز
انرژیضروریمیباشد 6.

 .11نتیجهگیری
بحران انرژی در جهان ،کشورهای مختلف را به تکاپوی حفظ منابع موجود و کشف منابع
جدیدانرژیواداشتهاست.یکیازاینمنابع،دریاستکهبابرخورداریازمنابعگوناگونمیتواند
منشأتولیدانرژیهاییباشدکهقابلیتبازگشتبهطبیعتراداشتهوبهاصطالحتجدیدپذیرند.از
سالهاقبل،استفادهوبهرهبرداریازایننوعانرژیموردتوجهکشورهاقرارگرفتهوبستهبهتوانو
درجهتوسعهیافتگی،موفقیتهاییهمحاصلشدهاست.باتوجهبهاینکههرگونهتصرفدردریا
مستلزم رعایت معیارها و الزامات مقرر بر مبنای اسناد ملی ،منطقهای و بینالمللی است ،ایجاد و
استقرار تأسیسات مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر نیز منوط به رعایت این شرایط است .بنابراین
.6محمدمیرزائی،انرژیتجدیدپذیربهآدرس .hrm.niordc.ir/uploads/enerji%20tajdidpazir_8673.doc:
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کشورهادردرجهاولبایدبهاینالزاماتتوجهداشتهوبستهبهمنطقهایکهقصدبرپاییتجهیزات
مرتبطرادارند،اقداماتخودراهمسوبااینحقوقوتعهداتانجامدهند.مطالعهقوانینومقررات
گویایاینواقعیتاستکهحفظمحیطزیستدریاییوایمنیدریانوردی،ازمهمترینمسائلی
است که در اسناد مختلف بر آن تأکید شده است .اصوالً کشورها در دریای سرزمینی دارای
حاکمیتتامبودهودرمنطقهانحصاریاقتصادیوفالتقارهدرعینحالکهازحقوقحاکمهو
صالحیتبرخوردارندبایداجازهاستفادهبهدیگرکشورهارانیزبدهند.دریاهایآزادنیزمیتواندبا
رعایت احترام به حقوق دیگر کشورها و استانداردهای بینالمللی ،توسط تمامی کشورها مورد
بهرهبرداریقرارگیرند.
علیرغمموفقیتچشمگیربرخیکشورهادربهرهبرداریازانرژیهایتجدیدپذیر،ایرانبا
وجوددارابودنمناطقدریاییمختلف،آنگونهکهبایدنتوانستهدراینمسیراقدامیقابلتوجه
انجامدهد.هرچنداسنادباالدستیوقوانینومقرراتمختلفبرضرورتاستفادهازاینانرژیها
تأکیدداشتهاند،امابهدلیلوجودموافقتنامههایمتعددوبعضاًمتعارضومتشتتدرخصوص
استفادهازمنابعدریاییمشترکباهمسایگانوعدموجودسیاستقویدربهرهبرداریازانرژی
چهدردریایخزروچهدرخلیجفارسودریایعمانبهدلیلمشاعبودنوظرفیتکمامکانات
کشوردربهرهبرداری،فقدانتمرکزدرمدیریتمنابعانرژیووجوددستگاههایموازیومتعدد،
اینامرباموانعوناکامیهاییروبروبودهاست.لذاضروریاستنظامیکپارچهانرژیتدوین
شده تا در این ساختار و نظام ،تمامی وجوه امنیت ،عرضه ،کارایی انرژی ،حفاظت از محیط
زیست و توسعه پایدار ،پژوهشهای مبتنی بر بازار و همچنین چارچوب بازار آزاد به صورت
منسجممدیریتشدند .
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