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 خزر یایدر یحقوق میدر استقرار رژ یکیژئومورفولوژ یها مؤلفه نییتب

 
 مدرس یتدانشگاه ترب ،یاسیس یایاستاد جغراف -اینحافظ محمدرضا

 مدرس یتدانشگاه ترب ،یاسیس یایاستاد جغراف -پور یاحمد زهرا

 دانشگاه مازندران ،الملل ینبحقوق  یاراستاد -مجتهدزاده سپنتا

 مدرس یتدانشگاه ترب ،یاسیس یایجغراف یدکتر یدانشجو -پیردشتی حسن

 

 04/06/1394: نهایی تأیید   17/11/1393: مقاله پذیرش
 

 دهیچک
 یدآن با یحقوق یمرژ یینتع یاهاحقوق در یونبسته است و طبق کنوانس یایدر یکخزر  یایدر

حق دخالت در مسائل مربوط به آن را  یگرد یو کشورها یردصورت گ یساحل یبا توافق کشورها

 یمرژ یینتع .ستها آن یحقوق یمرژ یینتع ،یاهادر ینمشکالت ا ینتر مهماز  یکیندارند. 

 سال چندین گذشت از پس هنوزاما  ،مطرح شد یشورو یپس از فروپاش یآب ةپهن ینا یحقوق

صورت  یآن توافق یحقوق یماستقرار رژ یچگونگ درمورد یساحل یکشورها ینب موضوع، یناز ا

 یکیژئومورفولوژبه نقش عوامل  توان یممثال  برای دارد؛ ییادز یلدالمسئله  ایننگرفته است. 

 عنوان به یکیژئومورفولوژ طیشراحاضر،  پژوهش دراشاره کرد.  یادر ینا یحقوق یمرژ ییندر تع

 و دشو یم یبررسخزر  یایدر یحقوق میاستقرار رژ رب رگذاریتأث ییایاز عوامل جغراف یکی

 یمدر استقرار رژ یکیژئومورفولوژنقش عوامل  ،یاهادر یاسیس یایاز منظر جغراف همچنین

 براساس و یلیتحل -یفیتوص نوع از تحقیق این روش. شود می وجو جست خزر یایدر یحقوق

 آیا اینکه است تحقیق اصلی پرسش به پاسخ دنبال به پژوهش این .است ای کتابخانه مطالعات

 نی. اندمؤثر ییایدر یمرزها افراز وخزر  در یحقوق میرژ استقرار رب یکیژئومورفولوژ یها مؤلفه

 قاره فالت ر،یجزا ،ها جیخلشکل ساحل، خورها و  ،یجزر یها یبرآمدگ ،ها صخره شامل ها مؤلفه

 ییایجغراف طیبه شرا با توجه نیو همچن 1982 ونیهستند که مطابق با کنوانس رودها ةو دهان

ترکمنستان و  ه،یقزاقستان، روس یکشورها ،جینتا براساس. شدند یابیارز خزر یایدر

 نی. در انددار یحقوق میرژ نییتع یبرا را یکیژئومورفولوژ طیشرا نیبهتر بیترتبه جانیآذربا

بهبود  یدر راستا نهیبه یها استیساتخاذ  ازمندین و درا دار تیموقع نیتر نامطلوب رانیا ان،یم

 .است موجود طیشرا
 

 ونیکنوانس جغرافیایی، عوامل ،یکیژئومورفولوژ طیشرا حقوقی، رژیم خزر، دریای: کلیدی یها واژه

1982. 
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 مقدمه
 کشورهای حاکمیت مفهوم با تقریباً و است متفاوت خشکی در محصور دریاهای با المللی بین های دریاچه حقوقی رژیم

 به محصور یا بسته دریای اها،یدر حقوق سوم ونینوانسک طبق .(613: 1374 واترس، و وینگرادوف) دارد ارتباط ساحلی

 راه آزاد های آب به کوچکی راه آب با و دوش می احاطه کشور چند یا دو سوی از که شود می اطالق داخلی کوچک دریای

 و حقوق تمام است، تعمیمقابل نیز بسته دریاهای درمورد که دریاها حقوق 123 ةماد در مندرج های توصیه براساس. یابد می

 پیشبرد منظور به فقط ها دولت سایر یا المللی بین های سازمان مشارکت و است ساحلی های دولت ةعهد به دریاها این تکالیف

 وضعیتی المللی بین دریای یک عنوان به خزر دریای .(84: 1384 فر،پیشگاهی) است پذیر امکان ماده این مقررات اجرای

 سایر با واحد طبیعی اکوسیستم و تاریخی شرایط اقتصادی، ظرفیت امنیتی، -سیاسی اهمیت نظر از و دارد فرد منحصربه

 را ای ویژه تمهیدات آن حقوقی مباحث و مسائل با برخورد بنابراین، ؛ندارد مشابهتی کشور چند یا دو بین مشترک های دریاچه

 معنای براساس کنند می استدالل بعضی البته .(23: 1382 نیا، حافظ و مجتهدزاده ؛43: 1375 ،پور احمدی) کند می طلب

 اقیانوس یا دیگر دریای به مجرایی دریا این ها آن نظربه زیرا ،نیست بسته نیمه و بسته دریای یک خزر دریای کنوانسیون،

 و کنند اعمال کنوانسیون مبنای بر را اعطاشده حقوق کامل طور به که ندارد امکان خزر دریای ةحاشی کشورهای برای. ندارد

 اصلی مشکل .(34: 1390 زیمنیسکی، ؛130: 1378 کریستوفر،) است ساحلی کشورهای دیگر حقوق با تداخل علتبه امر این

 دریاچه یا داخلی دریای یک خزر دریای زیرا ،گیرد می نشئت خزر دریای جغرافیایی تعریف از منطقه، حقوقی وضع به مربوط

 یکشورها ،نیبنابرا شود؛ نمی آن شامل دریایی حقوقی های رژیم به ناظر الملل بین حقوق مقررات لحاظ این به و است

 و اهایدر حقوق یمبان برعالوه ،توافق به دنیرس یبرا. کنند نییتع را آن یحقوق میو مساعدت رژ یبا همکار دیبا یساحل

 ،یاقتصاد یایجغراف ،ییایوجغرافیب ،یمیدرواقلیه ،یکیژئومورفولوژ یها مؤلفهمانند  ییایعوامل جغراف ،کیپلماتید روابط

 نیینقش را در تع نیتر مهم یکیژئومورفولوژ طیشرا ،مزبور عوامل انیم از .دارد یمهم نقش یکیتیو ژئوپل یانسان اجتماعات

 ییایدر یها ونیکنوانسدر  ییایعوامل جغراف رینسبت به سا یکیژئومورفولوژ عوامل شتریب کاربرد .کند یم فایا یحقوق میرژ

 نییدر تع موجود ریو جزا ها جیخلشکل  ساحل،ساحل، طول  شکل مانندخزر  یایدر. عوامل مذکور در مدعاست نیاشاهد 

 ،نیبنابرا ؛دارد ییبسزا ریتأث ییایبه مناطق در یابیدر دست یساحل یاز کشورها کیهر شتریبسهم  نیو همچن ییایمرز در

 خزر است. یایدر یحقوق میدر استقرار رژ یکیژئومورفولوژنقش عوامل  نییتب دنبالبهحاضر  قیتحق

 که درصورتی ،است بوده توصیفی و بعدی تک صورت به خزر دریای حقوقی رژیم درمورد گرفته صورت تحقیقات بیشتر

 حقوقی، سیاسی، جغرافیایی، های جنبه ةهم دارد، سیستماتیک نگرش که آن جغرافیایی ماهیت دلیل به حاضر تحقیق

 اصلی هدف. دهد می ارائه کاربردی و عملی صورت به را آن و گیرد می درنظر هم با ارتباط در را موجود امنیتی و اقتصادی

 رژیم نیافتناستقرار یا یافتناستقرار در آن های مؤلفه سازی شاخص و خزر ژئومورفولوژیکی عوامل نقش تبیین پژوهش این

 استقرار مشکل باشد، خزر اطراف کشورهای های دیدگاه مشترک فصل که راهکارهایی ةارائ با درنهایت تا است آن حقوقی

 .کند برطرف را خزر در حقوقی رژیم

 

 پژوهش روش
 ةمطالع برعالوه ،منظوراین هب .است گرفته انجام ای کتابخانه مطالعات براساس و یلیتحل -یفیتوص روش با حاضر پژوهش

 با ،درنهایت. شد استفاده نیز ای ماهواره تصاویر هوایی، های عکس ،ها نقشه از اینترنتی وجوهای جست و مقاالت و ها کتاب

 موارد با و شد استخراج آن از ژئومورفولوژیکی های مؤلفه از منبعث مواد ،(1982) دریاها حقوق کنوانسیون به مراجعه

 شد بررسی ژئومورفولوژیکی عوامل نداشتن یا داشتن براساس ساحلی کشورهای و شد هداد مطابقت خزر دریای در مشابه

 عوامل از استفاده های ضعف و ها قوت حقوقی، رژیم تعیین یندافر در مذکور ةناممقاوله به استناد درصورت تا

 .دشو مشخص مذکور کشورهای از هریک برای ژئومورفولوژیکی
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 نظری مبانی

 رینظ یا بسته یاهایدر دیدرمورد تحد یالملل نیب یحقوق نیقوان نبودخزر،  یحقوق میرژ نییعمده در تع مشکالت از یکی

 یکاف خزر یایدر یحقوق میرژ نییتع یچگونگ درمورد تنها نه (1982) اهایحقوق در ونیاست. مواد مندرج در کنوانس آن

 .شود یمآن  یساحل یاز کشورها کیهر یرأبه  ریو تفس یموجب سردرگم که دارد یبلکه ابهامات ،ستین

براساس حقوق  یساحل یکشورها یحقوق میرژ نییتع روشبر  اچهیدر ای ایدر کی عنوان بهخزر  یایدر تیوضع 

 اسناد نیمعتبرتر که( 1982و  1958) اهایحقوق در ةعمد یها ونیکنوانس .(291: 1391 )رمضانوف، گذاشت ریتأث الملل نیب

 ونیکنوانس 122 ةو در ماد 9ندارند. در فصل  یادیخزر مطالب ز یایدر نةیزم در ،اند کردهرا مطرح  اهایحقوق در رةدربا

 حقوق ونیکنوانس 122 ةطبق ماد .(44: 1375 پور،ی)احمد ارائه شده است بسته مهینبسته و  یایاز در یفیتعر 1982

 کیکه  دوش یم اهایدر حقوق ونیمشمول ضوابط کنوانس یدرصورت باشد، محاط کشور چند انیم ییایاگر در ،اهایدر

 نیهم خزر اچةیدراز موارد اختالف درمورد  یکی. باشد داشته انوسیاق ایآزاد  یایدر به -رودخانه کی یحت -یعیطب راه آب

ولگا به  ةرودخان یها کانال قیخزر از طر ةاچیمعتقدند اتصال در یگروه ،وجود دارد یراه آب نیاست. هرچند چن راه آب

 عنوان بهخزر  ،نیبنابرا ؛(76: 1384 ،نزی)جهاست  دست روس ةساخت بلکه رود، یبه شمار نم یعیطب ییآزاد مجرا یها آب

 ،اطراف یبا اجماع کشورها دیو با شود ینم اهایحقوق در ونیو مشمول مواد کنوانس شود یمبسته درنظر گرفته  یایدر کی

 .دشو نییتعآن  یحقوق میرژ

 مواد یبرخجز مراجعه به  یا چاره یحقوق میرژ نییتع منظور بهبه اجماع  دنیرس یبرا یساحل یکشورها ،سو کی از 

 ییایجغراف عوارض یحقوق قواعد کردنفرموله درواقع اها،یدر الملل نیب حقوق 1982 ونیکنوانس .ندارند اهایدر ونیکنوانس

 نیکاربرد را در تدو نیشتریب یکیژئومورفولوژ ةمؤلف ،ییایجغرافعوامل  نیب در ،گرید یسو از. است ییایدر یها طیمح در

 و نندک یمعمل  ونیدر کنوانس یساختار شکلبه شتریب یکیژئومورفولوژ عوامل البته .ستا داشته کورذم ةناممواد مقاوله

 عوامل نیا نقش یتوافق هرگونه ای ونیکنوانس اعمال درصورت خزر یایدر در عالوه، به. کنند یم مشخص را عمل یمبنا

 عوامل .اند متفاوت اریبس ها دهیپد نیا به یدسترس نظر از خزر یایدر یساحل یکشورها رایز ،است ادیز اریبس

 های لنگرگاه و رودها ةدهان جزری، های برآمدگی جزایر، ،ها خلیج شکل ساحل، طول ساحل، شکل مانند یکیژئومورفولوژ

 بستر، شکل ،همچنین .دارد بسزایی تأثیر ساحلی کشورهای دریایی مناطق گسترش و مستقیم مبدأ خط تعیین در طبیعی

 قدرت شیافزا موجب و است مؤثر ها آن از برداری بهره و دریایی منابع پراکندگی و توزیع در رسوبات نوع و بستر شیب

 منابع داشتن دلیل به خزر دریای ،همچنین .شود یم یحقوق میرژ نییتع در ها آن نیب هیتوافقات اول عدم و کشورها یزن چانه

 خواهی سهم موجب امر ینا و است بوده ساحلی کشورهای توجه مورد قاره فالت در ویژه به ،(غیرفسیلی و فسیلی) زیاد

موضوع روند استقرار  نیا. دشو می دریایی مرزهای تعیین برای ها آن بین مناقشات و اختالفات و ساحلی کشورهای بیشتر

 از هریک های قوت و ها ضعف توان می ژئومورفولوژیکی عوامل شناخت با ،بنابراین ؛کند یمرا دچار چالش  یحقوق میرژ

 خزر دریای حقوقی رژیم استقرار روند در تسریع برای را مناسبی راهبرد و کرد بیان مذکور عوامل به توجه با را کشورها

 .یابد استقرار خزر در پایدار حقوقی رژیم درنهایت تا کرد تعیین ساحلی یکشورها از هریک برای

 

 خزر شناسی محیط

 جغرافیایی موقعیت. 1

 ذخایر منبع سومین و جهان دریاچة ترین بزرگ آبی پهنة این .(1 نقشة) است معروف 1کاسپین به جهان های نقشه در خزر

                                                                                                                                                                          
1. CASPIAN 
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 قزاقستان و ترکمنستان به شرق از و آذربایجان به غرب از ایران، به جنوب از روسیه، به شمال از که ستدنیا گاز و نفت

 جدول .(13: 1386 ،یشمس ؛http://lawstudy.ir) است( جنوب به شمال از) ایران سمت به دریا این شیب. شود می محدود

 .دهد می نشان ساحلی نوار گستردگی نظر از را خزر دریای ساحلی کشورهای سهم 1

 
 خزر دریای ساحلی نوار گستردگی از کشورها سهم .1 جدول

 (کیلومتر) اندازه مشخصه

 1204 خزر دریای طول

 220 تا 550 خزر دریای پهنای

 6500 خزر دریای محیط

 657 ایران سواحل طول

 820 آذربایجان سواحل طول

 1476 روسیه سواحل طول

 1647 ترکمنستان سواحل طول

 1900 قزاقستان سواحل طول

 

 
 خزر دریای منطقة. 1 نقشة

  اس آی جی سیستم و /https://www.google.com/maps/search :منبع

 

 انسانی جغرافیای. 2

 .نددار یساختار یها تفاوتمتفاوت وجود دارند که  یاناد و نژاد اقوام، یت،با جمع یخزر، پنج کشور ساحل ةمنطق در

را از هم جدا کرده  ها آن یشپ ها که سال است یاییجغراف یمرزها الشعاع تحت یشترمتفاوت مردم کشورها ب های یدگاهد

 خاصی های علقهخزر  یایمنطقه نسبت به در یها ملت شود. ها آن ینب یوندپ موجبخزر ممکن است  دریای امروز است.

 یآن موجب سرخوردگ تقسیم معتقدند و دانند میخزر  یایدر یو سنت یخود را صاحبان اصل یرانو ا یهروس مردم .دارند

. دارند گرایانه یمل یدو احساسات شد یعاطف یبه آن وابستگ یجانو آذربا ترکمنستان قزاقستان، ملت .شود می یمل
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 مناطق در ها آن جمعیت از نفر 14.700.000 فقط دارند، جمعیت نفر 237.400.000 حدود ساحلی کشورهای که درحالی

 مشاهده( 2) جدول در خزر حوزة مختلف کشورهای در ساحلی جمعیت توزیع نسبت. کنند می زندگی خزر دریای ساحلی

 .شود می

 

 طبیعی جغرافیای. 3

. شود می تقسیم جنوبی و میانی شمالی، بخش سه به کف ناهمواری های مشخصه و طبیعی جغرافیای نظر از خزر دریای

 و میانی بخش بین ،«کاراگان تیوب» ةدماغ و چچن ةجزیر اتصال خط میانی، و شمالی های بخش بین قراردادی مرز

 شامل دریا میانی بخش ،است عمق کم دریا شمالی بخش. است «کوولی ةدماغ» و« ژیلوی» ةجزیر اتصال خط جنوبی

 جنوبی بخش. است تر نزدیک بسیار غربی سواحل به دربند فرورفتگی یعنی آن مکان ترین عمیق که است مجزایی گودال

 ،کاسارف) است قفقاز کوه رشته ةشاخ ةادام برآمدگی این. است دهش جدا میانی بخش از آبشرون برآمدگی طریق از دریا

 .دهد می نشان را خزر دریای مختلف های بخش کلی مشخصات 3 جدول .(16: 1390

 
 ساحلی جمعیت تفکیک به خزر ساحلی کشورهای جمعیت آمار. 2 جدول

 کشور جمعیت به ساحلی جمعیت نسبت (نفر میلیون) خزر ساحل جمعیت جهانی رتبة (2014) جمعیت کشور نام

 46/2 5/3 9 142.467.651 روسیه

 02/8 3/6 17 78.470.222 ایران

 81/4 8/0 64 16.606.878 قزاقستان

 09/43 1/4 90 99،751،488 آذربایجان

 54/7 4/0 116 5.307.171 ترکمنستان

  www.worldometers.info : منبع

 

 خزر دریای مختلف های بخش کلی مشخصات .3 جدول

 (درصد به) بخش هر آب حجم (درصد به) بخش هر مساحت (متر) عمق حداکثر (متر) متوسط عمق بخش

 1/0 73/27 80 2/6 شمالی

 23/36 63/36 850 6/175 میانی

 67/63 6/35 1025 325 جنوبی

 http://guilan-e-ma.ir: منبع

 

 شمال به جنوب راستای در امواج ارتفاع. است شرقی جنوب و شرقی باد، با همسان شمالی خزر در امواج غالب جهت

 با هایی جریان توان می باد جهت برحسب جنوبی و میانی خزر ساحلی مناطق در. یابد می کاهش عمق، شدن کم برحسب

 در. است شرقی اغلب جریان جهت شرقی ساحل در. کرد مشاهده را جنوبی و شرقی جنوب شمالی، غربی، شمال جهت

 تغییرات آب دمای ،خزر در. دارند بیشتری پایداری ،جنوبی و شرقی جنوب جهت با ها جریان میانی خزر غربی ساحل طول

 و است درجه 10 -11 دریا جنوب در و درجه 0 -5/0 شمال در یخبندان کنارة در آب دمای زمستان در. دارد زیادی

 از و دارد زیادی تغییرات شمالی خزر در ویژه به آب شوری. رسد می درجه 10 به زمان این در آب دمای اختالف عبارتی به

 جنوبی و میانی خزر در. است متفاوت میانی خزر با مرز در هزار در 11 تا 10 اورال و ولگا رودخانه دهانة در هزار در 1/0

 سال 170 در خزر یایدر آب تراز نوسانات از گرفته صورت یها یریگ اندازه .(16: همان) نیست زیاد چندان شوری تغییرات

 نیانگیم در متر -55/28 آن مترک و -80/24 حدود در تراز نیباالتر ندک می مشخص( آب تراز یابزار ثبت ةدور) ریاخ

 .شود می مشاهده 1 نمودار در موارد این. (14: 1390 ملک، و قانقرمه) است خزر لک ةساالن

http://www.worldometers.info/
http://guilan-e-ma.ir/
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 2000 تا 1830 یها سال نیب خزر یایدر آب تراز. 1 نمودار

 http://projects.inweh.unu.edu  :منبع

 

 پژوهش های یافته

 یمشکالت حقوق شد یآن سع نیو در تدو دارد یادیز یها تیمز( 1958) نیشیپ ونینسبت به کنوانس 1982 ونیکنوانس

 موضوعنواقص  نیا جملةدارد. از  یادیز یها یکاست موارد یبرخ در رسد یم نظربهاما  ،شود برطرف 1958 ونیکنوانس

: 1377 ستوفر،ی)کر است همبهم به آن اشاره شد طور به( 123و  122است که فقط در دو ماده ) بستهمهینبسته و  یاهایدر

 دهد یم نشان اهایدر حقوق درمورد متحد ملل ونیکنوانس اجالس نیسوم ةشدصیاسناد تلخ یبررس نیهمچن .(138

 ییشناسا منظور بهبلکه  ،است نبوده نیمع یاهایدر به ونیکنوانس کاربرد محدودکردن 123 و 122 مواد نیتدو از هدف

و  1982 ونیخزر مطابق با کنوانس ییایمناطق در فیتوص، 4جدول  درصورت گرفته است.  اهایمشخص در یها شکل

 .شود یممناطق نشان داده  نیمرتبط با ا یکیژئومورفولوژ یها دهیپد

 

 1982 ونیکنوانس با مطابق یکیژئومورفولوژ یها دهیپد وخزر  ییایدر مناطق .4 جدول

 ژئومورفولوژیکی مؤثر های پدیده مواد بند کنوانسیون مواد دریایی مناطق
 یتموقع

 جغرافیایی
 کشور نام

 1 و 2 8 داخلی های آب
 های بریدگی جزایر، دلتا، خور،

 جزری های برآمدگی ساحلی،

 و شمالی سواحل
 غربی و شرقی

 و آذربایجان ،روسیه قزاقستان،
 ترکمنستان

 14 ،7 ،5 مبدأ خط

 3 و 2 و 1
 6 و 5 و 4و

(5) 

 شکل ساحل، عمق ساحل، شیب
 جزایر، دلتا، خور، ساحل،

 های برآمدگی ساحلی، های بریدگی
 مد و جزر تراز، سطح جزری،

 و شمالی سواحل
 غربی و شرقی

 و آذربایجان ،روسیه قزاقستان،
 ترکمنستان

 مبدأ خط نوع و شکل - 15 سرزمینی دریای
 شمالی، سواحل
 شرقی و غربی

 و آذربایجان ،روسیه قزاقستان،
 ترکمنستان

 33 نظارت منطقة
 (ب و الف) 1

2 

 شکل مبدأ، خط نوع و شکل
 ساحل قرارگیری

 شمالی، سواحل
 شرقی و غربی

 و آذربایجان ،روسیه قزاقستان،
 ترکمنستان

 انحصاری منطقة
 اقتصادی

74 
 و 3 و 2 و 1

4 

 شکل مبدأ، خط نوع و شکل
 دریا وسعت ساحل، قرارگیری

 شمالی، سواحل
 شرقی و غربی

 و آذربایجان ،روسیه قزاقستان،
 ترکمنستان

 (25 -23: 1382) دریاها حقوق کنوانسیون ،(38 -35 :1386) یبیحب و یپورنور ،(134: 1390) آلن لو و لیچرچ نیراب :منبع

 

 .نددار یمتفاوت طیشرا ،یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپداز  یاطراف خزر از نظر برخوردار یکشورها ،نیبنابرا

 .را دارند یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپدانواع  ،کم ساحل بیعمق کم آب و ش لیدل به یسواحل شمال یکشورها



 121   خزر دریای حقوقی رژیم استقرار در ژئومورفولوژیکی های مؤلفه تبیین

 شتریعمق ب لیدل به یغرب سواحل دارند. یسواحل شمال یکشورها یمساو باًیتقر یطیشرا زین یسواحل شرق یکشورها

 سواحل در واقع کشور رانیا. نددار ینامناسب باًیتقر طیشرا یو شرق یساحل نسبت به سواحل شمال شتریب بیآب و ش

توجه به  با .دارد را یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپد زانیم نیکمتر ،ساحل ادیز بیآب و ش ادیعمق ز لیدل به یجنوب

و  ترکمنستان ه،یروس یو کشورها برد یمرا استفاده  نیشتریقزاقستان ب ییایدر یقلمروها نییدر تع ها دهیپد نینقش ا

 یساحل شکل ،یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپدکمبود  برعالوه زین رانیا .رندیگ یم یجا یبعد یها رتبهدر  جانیآذربا

 نامناسب عیتوز. است شده محدود ترکمنستان و جانیآذربا یکشورها سواحل یسو از و است (مقعربودن) نامناسب آن

موجب  1982 ونیخزر درصورت اعمال مفاد کنوانس یایدر حوزة یکشورها نیدر ب یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپد

 گرید یو اعتراض کشورها یتیامر سبب نارضا نیا شود. عینابرابر توز کامالً صورت بهکشورها  ییایدر یقلمروها شود یم

 بگذارد. ریتأثخزر  یایدر یحقوق میرژ براست  ممکنخزر  یایدر یکیژئومورفولوژ طیشرا ،نیبنابرا ؛شود یم رانیا ژهیو به

 

 حقوقی رژیم استقرار بر خزر دریای ژئومورفولوژیکی شرایط تأثیر

 ساحلی کشورهای از هریک بیشتر سهم همچنین و دریایی مرز تعیین رب است ممکن خزر دریای ژئومورفولوژیکی شرایط

فالت  ،یجزر یها یبرآمدگ شامل مطالعه مورد ژئومورفولوژیکی های پدیده .باشد تأثیرگذار دریایی مناطق به دستیابی در

 تعیین در 1982 کنوانسیون براساس عوامل این .است طبیعی های لنگرگاه و بنادر و ساحل شکل رودها، دهانة جزایر، قاره،

 درصورت مزبور عوامل ،بنابراین ؛دارند را نقش ترین مهم ساحلی کشورهای دریایی مناطق تعیین همچنین و مبدأ خط

 بستر شیب بستر، شکل همچنین. کنند می ایفا خزر دریای حقوقی رژیم تعیین در ای عمده نقش 1982 کنوانسیون اعمال

 افزایش موجب ،منابع وجود از آگاهی. است مؤثر آن از برداری بهره و دریایی منابع پراکندگی و توزیع در نیز رسوبات نوع و

 .کند می چالش دچار را حقوقی رژیم استقرار روند موضوع این که شود می اولیه توافقات عدم و کشورها زنی چانه قدرت

 .شود می تشریح ژئومورفولوژی های پدیده به مربوط کنوانسیون مواد بندهای جزئیات از ای خالصه درادامه،

 

 یجزر یها یبرآمدگ. 1

در  شتریب یجزر یها یبرآمدگخزر  یایدر در. کند یم حیتشر ونیکنوانس در را دهیپد نیبه ا مربوط یبندها 5 جدول

در  یجو یها دهیپدسواحل و  یبستر، توپوگراف بیآن وجود دارد. عمق کم آب، ش یو غرب یو شرق یسواحل شمال

 در هرچند. شود یمهنگام جزر  در ژهیو به یرآبیز یها صخرهو ترکمنستان سبب باالآمدن  هیقزاقستان، روس یکشورها

مد طوفان و جزر  ةدیپد از یناش ایدر آب تراز راتییتغ ،شود ینم لیتشک اهایدر ریسا مانندجزر و مد  ةدیپد خزر یایدر

رخ  (متر 5/2 -1 )جزر یشمال عمق کم یها آب در جزرمقدار  نیشتریاست. ب مشاهده قابل ایاز آن، در کل در یناش

 یانیاست. در خزر م متر یسانت 40 -30 یو در سواحل شرق متر یسانت 70 -60 یسواحل غرب درتراز آب  راتییتغ. دهد یم

 .(17: 1390 کاسارف،است )کم  اریبس دهیپد نیتراز آب در اثر ا راتییتغ یو جنوب

ی و تفکیک آن بند طبقهکنوانسیون و مواد نظیر آن درمورد پدیدة جزر و مد، عدم  113یکی از اشکاالت وارده به مادة 

رفتن سطح آب بر اثر نیروی جاذبة ماه باشد.  منظور کنوانسیون از این پدیده، باالرفتن و پایین رسد یمنظر  است. به

که به دالیلی خارج از محدوده نیروی جاذبة ماه قرار دارند، عوامل دیگری یی ها آنویژه  در بیشتر دریاها به که یدرصورت

این قاعده طبیعی در دستور کار  رسد یمنظر  شود که به نظیر بادهای شدید منجر به باال و پایین رفتن سطح آب می

 کنوانسیون قرار نگرفته است.
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 یجزر یها یبرآمدگمواد مربوط به  .5 جدول

 مربوطه مادةخزر از  یساحل یکشورها یریرپذیتأث حاتیتوض بند ماده

 جزر هنگام در که است طبیعی خشکی منطقه، یک های برآمدگی 1 13
 آب مد موقع در اما ،گیرد می قرار آب باالی در و محاصره در آب،

 برآمدگی از بخشی یا تمام که جایی در. رود می فرو آب زیر به
 کشور سرزمینی دریای عرض از که دارد قرار ای فاصله در جزری
 جزر خط ترین پایین توان می ،کند نمی تجاوز جزیره یک یا اصلی

 عرض گیری اندازه مبدأ خط عنوان به را برآمدگی آن در واقع آب
  .کرد استفاده سرزمینی دریای

 یایخط مبدأ در در نییو تع دیتحد یبرا که یدرصورت
قزاقستان،  یبند استفاده شود، کشورها نیخزر از ا

نفع را  نیشتریب بیترتبه جانیترکمنستان و آذربا ه،یروس
 ایران ،بنابراین ؛ندارد یازیامت چیه رانیو ا دنبر یم

 .باشد آن اعمال مخالف تواند می

 قرار ای فاصله در جزری های برآمدگی تمام که جایی در 2 13
 یک یا اصلی کشور سرزمینی دریای عرض از که اند گرفته
 سرزمینی دریای خود برای برآمدگی آن ،کند می تجاوز جزیره
  .ندارد

از  ینیسرزم یایوجود در هرچندبند  نیا براساس
و  تیسلب شده است، در مالک یجزر یها یبرآمدگ
و کشور مزبور  ردیگ یمقرار  یکشور ساحل تیحاکم

 ،ینظام یها گاهیپا جادیا یبرا ها آناز  تواند یم
استفاده  ...و گردشگرمناطق جذب  ،ییایدر ساتیتأس
 .ستین رانیا نفع به و کند

 

 قاره فالت. 2

خزر از شمال به  یایعمق در نکهی. با توجه به اکند یم حیتشر ونیکنوانس در را دهیپد نیبه ا مربوط یبندها 6 جدول

 یفالت قاره در بخش شمال ،نیبنابرا ؛است رانیا یسو به بستر آن یعموم بیش جهیدرنت و است افتهی شیجنوب افزا

 ،شود یم تر کیبارباز هم  ی. در سواحل جنوباست لومتریک 40عرض آن  نیانگیو م کیبار یو در سواحل غرب عیوس

 130متوسط حدود  طور به و است عیوس یو در سواحل شرق رسد یم لومتریک 10 -5 به یمتر 400که در عمق  یا گونه به

 عمق با متوسط طور بهخزر  یایدر قارةفالت  ،درمجموعکم است.  اریبس رانی. وسعت فالت قاره در سواحل ااست لومتریک

 .(17: 1390 کاسارف،) دشو یم محدود متر 100 حدود

 

 قاره فالت به مربوط مواد .6 جدول

 حاتیتوض بند ماده
 مادةخزر از  یساحل یکشورها یریرپذیتأث

 مربوطه

 از هک است یساحل دولت یاصل نیسرزم یعیطب تداوم قاره فالت --- 76
 ةحاشی یخارج حد به و شود می شروع ینیسرزم یایدر یخارج حد

 200 از قاره ةحاشی یخارج حد که درصورتی و شود یم ختم قاره
 لیما 200 قاره فالت یخارج حد باشد، مترک مبدأ خط از لیما

 رود نمی فراتر لیما 350 از قاره فالت یخارج حد ،درهرحال. است
 هک یمحل از بعد ییایدر لیما 100 از دینبا قاره فالت نیهمچن و

 .شود شتریب است، متر 2500 آن عمق

 عیتوز یمساو شکلبهخزر  یایقاره در در فالت
 و قزاقستان یکشورها سواحل و است نشده
وسعت و سواحل  نیشتریترکمنستان ب و هیروس

. دارد رامناسب  باًیتقروسعت  جانیکشور آذربا
. ددار راوسعت فالت قاره  نیکمتر رانیسواحل ا

است  ممکن جانیآذربا یو تا حدود کم رانیپس ا
 .باشد مخالف

 فالت طبیعی منابع از برداری بهره و اکتشاف برای ساحلی کشور 1 77
 .دارد حاکمیت حق قاره

 .ندا موافق کشورها بقیة ایران جز به

 را قاره فالت در حفاری اجازة که دارد انحصاری حق ساحلی کشور --- 81
 .ندک تنظیم و صادر هدفی هر برای

 و ترکمنستان روسیه، قزاقستان، کشورهای،
 .است آن مخالف ایران و موافق آذربایجان

 بین قاره فالت حدود منصفانه، حل راه یک به دستیابی برای 1 83
 براساس قرارداد و توافق با مجاور یا مقابل سواحل دارای کشورهای

 دیوان ةنام اساس 38 ةماد در مذکور صورت به الملل بین حقوق
 .دوش می تعیین دادگستری المللی بین

 تنها ،ددارن مناسب قارة فالت اینکهبر عالوه ایران
 و دارد را مجاور سواحل فقط که است خزر کشور

 .باشد آن اصلی موافقان از رسد می نظربه

 به مربوطه کشورهای نشود، حاصل توافقی متعارف مدت یک ظرف اگر 2
 .دونش می متوسل کنوانسیون این 15 قسمت در مقرر های روش

 اگر ،است میانه خط براساس که مزبور بند اجرای
 .است ایران ضرر به نکند تبعیت انصاف اصل از

 (154: 1386) یزدانی  ،(131: 1377) ستوفریکر :منبع
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 خزر جزایر .3

داده مقام سر بر ای ریجزا تیمالک سر بر اختالفات. کند یم حیتشر ونیکنوانس در را دهیپد نیبه ا مربوط یبندها 7 جدول

به  یادیز حد تا مبدأخط  یبرا ریدر استفاده از جزا ها دولت ی. طرز تلقکند یمبروز  مبدأخط  میهنگام ترس ر،یبه جزا شده

خزر را در  یایدر ریجزا نیشتریقزاقستان که ب ،ونیکنوانس نیا مفاد براساس .دارد یبستگها  از آن کیهر شتریب دةیفا

 یبعد یها رتبهو ترکمنستان در  جانیو آذربا هیروس یو کشورها ددار یحقوق میرژ نییدر تع یشتریمواهب ب ،دارد اریاخت

 .رندیگ یمقرار 

 
 1982 ونیکنوانس در ریمواد مربوط به جزا .7 جدول

 مربوطه مادةخزر از  یساحل یکشورها یریرپذیتأث حاتیتوض بند ماده

 صخره رشته یک از که جزایری یا مرجانی جزایر درمورد --- 6
 سرزمینی دریای وسعت گیری اندازه مبدأ خط ،اند شده تشکیل

 طریق از که دریاست طرف به صخره جزر ترین پایین خط
 دولت رسمی های نقشه روی مناسب های عالمت و نمودار

 .اند شده داده نشان ساحلی

 ها صخره و جزایر ایران، کشور رسمی های نقشه در جز به
 روسیه، قزاقستان، کشورهای رسمی های نقشه در

 .دارد وجود ترکمنستان و آذربایجان

  شکل زمین در طبیعی طور به که است منطقه یک هجزیر 1 121
 آب، مد هنگام و شود می محاصره آب طریق از و است هگرفت

 .گیرد می قرار آب باالی

 تمامی سواحل شامل ایران، سواحل در زج هب پدیده این
 .شود می خزر حوزة کشورهای

 و انحصاری اقتصادی منطقة مجاور، منطقة سرزمینی، دریای 2
 بر که کنوانسیون این مقررات با مطابق جزیره یک قاره فالت

 .ندشو می تعیین است، اعمال قابل کشور یک دیگر قلمروهای

 در جزیره نداشتن دلیل به ایران فقط رسد می نظر به
 .باشد مخالف مزبور بند اعمال با خزر دریای

 اقتصادی زندگی یا نیستند بشر سکونت قابل که هایی صخره 3
 قاره فالت یا انحصاری ةمنطق هیچ ،کنند نمی تأمین را خود

 .ندارند

 ایران جز به و نددار سرزمینی دریای ها صخره این البته
 ساحلی کشورهای ةبقی شامل ندارد، را ها صخره این که

 .شود می خزر

 

 ساحل شکل. 4

را در خزر  یساحل یها یدگیبر نیشتری. قزاقستان بشود یم حیتشر ونیدر کنوانس دهیپد نیبه ا مربوط یبندها ،8 جدول در

تا حد  زیو سواحل کشور ترکمنستان ن رندیگ یمقرار  یبعد یها رتبهدر  جانیو آذربا هیروس یدارد و کشورها اریدر اخت

درآمده است.  یساحل یها یدگیبر صورت به یباشترکمن ةریجز شبهچلکن و  یها تپه عمق کم سواحل قیطر از یادیز

 یدوران شورو از زین جانی. آذربادارد یدگیدارد که سواحل صاف و بدون بر رانینسبت به ا یتر مناسب طیشرا جه،یدرنت

خزر در سواحل آن  یایاطراف در یسابق شورو یها یجمهور ریسا یو حت است داشتهخزر  یایدر در یساتیسابق تأس

در  ییایدر یها سازهو  ساتیتأس توانست یم رانیو اضمحالل آن ا یشورو یفروپاش دنبالبه .اند کرده جادیرا ا یساتیتأس

 ساتیتأس گونه نیاساخت  ،یو گاز یمنابع نفت ادیعمق ز نیسواحل و همچن ادیعمق ز لیدل اما به ،باشد داشتهخزر 

 .دیرس ینم نظربه صرفه به مقرون

 یمقابل قرار دارند. مرزها ایسواحل مجاور  شکلبه گریکدینسبت به  ییایجغراف تیخزر از نظر موقع ةحوز یکشورها

 یمرزها .کنند یمجدا  گریکدیرا از  هیهمسا یکشورها یاقتصاد یانحصار ةو منطقفالت قاره  ،ینیسرزم یایمجاور، در

عرض  نکهیا لیدل خزر به یایاست. در در ییایدر لیما 400کمتر از  ها آنعرض  که شود یم میترس ییاهایمقابل در در

 یول ،باشند انهیخط م قیمقابل خود از طر یحل مرزها ةآماد دیمقابل با یها دولت ،است ییایدر لیما 400کمتر از  ایدر

 ةحل منصفان یمجازند برا ها دولت ،1982 ةموجود و معاهد الملل نیبحقوق  در رایزکار ندارند،  نیدر ا یاجبار ها آن

 را انتخاب کنند. حل راه نیتر مناسبمربوط،  طیو شرا امکانات تمام یپس از بررس یمسائل مرز
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 1982 ونیدر کنوانسخزر  سواحل شکلمواد مربوط به  .8 جدول

 خزر از ماده مربوطه یساحل یکشورها یریرپذیتأث حاتیتوض بند ماده

 دارد عمیق بریدگی و فرورفتگی ساحل خط که هایی محل در 1 7
 ترسیم برای دارند، قرار ساحل نزدیکی در جزایر از ای رشته یا

 گیری اندازه آن از سرزمینی دریای عرض که یأیمبد خط
 نقاط که کرد استفاده مستقیم مبدأ خطوط از توان می شود می

 .کند می وصل هم به را مناسب

به ترکمنستان و جانیآذربا ه،یروس قزاقستان، یکشورها
 یدارا رانیرا دارند. ا یساحل یها یدگیبر نیشتریب بیترت

 رسد یماست، پس به نظر  یساحل یدگیبر نیکمتر
 آن باشد. یمخالف اجرا

 خط طبیعی، شرایط سایر و دلتا وجود دلیل به که جایی در 2
 خط ةنقط دورترین در توان می ،است متغیر بسیار ساحلی
 .دکر انتخاب را مناسب نقاط دریا طرف به جزر ترین پایین

 بیترتبه جانیقزاقستان، آذربا ه،یروس یکشورها
 و دارد کم یدلتاها رانیا. دارند را دلتا نیشتریب

دو  نیا رسد یم نظر به ن،یبنابرا ندارد؛ دلتاترکمنستان 
 آن باشند. یکشور مخالف اجرا

 سمت از توجه شایان مقدار به نباید مستقیم خطوط ترسیم 3
 دریایی مناطق و ندک پیدا انحراف ساحل جغرافیایی عمومی

 باشند متصل خشکی قلمرو به باید خطوط این بین در واقع
 .است داخلی های آب رژیم تابع که

 مقعر سواحل داشتن دلیلبه ایران فقط بند این اجرای در
 رسد می نظر به و شود می متحمل را ضرر نبیشتری
 .باشد آن مخالف

 د،ونش نمی ترسیم جزری های برآمدگی از مستقیم مبدأ خطوط 4
 که مشابهی تأسیسات یا دریایی فانوس های برج اینکه مگر

 شده ساخته ها آن روی هستند، دریا سطح باالی دائم طور به
 ها برآمدگی این از مبدأ خطوط ترسیم مواردی در و باشند

 .باشد کرده پیدا المللی بین عمومی رسمیت

 ایران سواحل در فقط جزری های برآمدگی آنجاکه از
 آن مخالف کشور تنها ایران رسد می نظر به ،ندارد وجود
 از ترکمنستان روسیه، قزاقستان، کشورهای .باشد

 .هستند آن اصلی موافقان

 ،ندشو می ترسیم 1 بند طبق مستقیم مبدأ خطوط که جایی در 5
 ةمنطق خاص اقتصادی منافع به باید مبدأ خطوط تعیین برای

 گذشته از آن اهمیت و واقعیت که داشت توجه مربوطه
 .است معلوم وضوح به

 در را ساحلی کشورهای همة منافع است ممکن بند این
 همة توافق مورد آن اجرای رسد می نظر به و برگیرد

 .باشد ساحلی کشورهای

 ،یکدیگرند مجاور یا مقابل کشور دو سواحل که جایی در --- 15
 ها آن بین توافق عدم درصورت ندارند حق ها آن از یک هیچ

 میانی خط از خارج به را خود سرزمینی دریای دیگر، شکل به
 از آن نقطة هر که است خطی میانی خط. دهد امتداد

 دریای عرض که یأیمبد خطوط روی نقطه ترین نزدیک
 یک به ،شوند می گیری اندازه آنجا از کشور دو هر سرزمینی

 سایر و تاریخی یحق دلیلبه اگر ،حال این با. است فاصله
به کشور دو سرزمینی دریاهای حدود باشد الزم ویژه شرایط
 اعمال مزبور قاعدة د،شو تعیین فوق ةقاعد با متفاوت نحوی

 .دوش نمی

 هیروس و قزاقستان یکشورها نیب مشکالت نیکمتر
 یکشورها و رانیا نیب مشکالت نیشتریب و است

 و جانیآذربا یکشورها. است جانیآذربا و ترکمنستان
 شکل یدگیچیپ. دارند مشکل هم با زین ترکمنستان

اصل  ةکشور از قاعد نیکه ا کند یم جابیا رانیا سواحل
 نظربهکند.  یبانیپشت انهیم خط قاعدة یجا بهانصاف 

 .باشند یراض مذکور ماده اعمال با کشورها ةیبق رسد یم

 انحصاری ةمنطق حدود منصفانه، حل راه یک به دستیابی برای 1 74
 طبق مجاور یا مقابل سواحل دارای کشورهای بین اقتصادی

 صورت به الملل بین حقوق براساس ها آن قرارداد و توافق
 دادگستری المللی بین دیوان ةنام اساس 38 ةماد در شدهذکر

 .دوش می تعیین

 عرض دلیل به خزر در اقتصادی انحصاری منطقة هرچند
 «منصفانه حل راه» اصطالح وجود ،است ناچیز دریا کم
 .است ایران ویژه به کشورها بیشتر قبول مورد بند این در

 و تفاهم روح با مربوطه کشورهای ،1 بند در توافق حصول تا 3
 اجرا قابل موقت ترتیبات تا دارند جانبه همه تالش همکاری

 به را نهایی توافق به رسیدن انتقال دوره این در و کنند منعقد
 حدود تعیین به موقت ترتیبات این. نیندازند تعویق یا مخاطره

 .کند نمی وارد خدشه نهایی

 از مهمی بخش است ممکن بند این اعمال هرچند
ترجیح دلیل به ،کند حل را خزر حقوقی رژیم مشکالت

 دخالت و جمعی منافع جای به شخصی منافع دادن
 .است کم آن اجرای امکان ای منطقه برون کشورهای

 مربوطه کشورهای بین االجرا الزم قرارداد یک که مواردی در 4
 منطقة حدود تعیین به مربوط موضوعات درمورد ،دارد وجود

 تصمیم قرارداد آن مقررات با مطابق اقتصادی انحصاری
 .شود می گرفته

 دیگر کشورهای قزاقستان و روسیه کشورهای جز به
 همچنان مشکالت و اند نکرده امضا را ای دوجانبه قرارداد

 .دارد وجود ها آن بین

 

 خورها. 5

خزر  یایدر یساحل یرفولوژوژئوم. شود یم حیتشر 1982 ونیدر کنوانس دهیپد نیبه ا مربوط یبندها ،9 جدول در
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خط مبدأ براساس  نییو درصورت تع دارند را ها جیخلخورها و  نیشتریآن ب یو شرق یاست که سواحل شمال یا گونه به

 یها بخش و شود یم بهتر یجنوب ژهیو بهو  یبه سواحل غرب نسبتآن  یو شرق یشمال سواحل تیموقع 1982 ونیکنوانس

 یکشورها رایز ،ردیگ یمترکمنستان قرار  یحت و هیروس قزاقستان، یکشورها اریاخت در خزر یایدر پهنةاز  یادیز

 را جیو خلتعداد خور  نیو کمتر نیشتریب بیترتبه خود تیموقع براساس رانیا و جانیآذربا ترکمنستان، ه،یروس قزاقستان،

 .(56: 1390 کاسارف،) دارند

 1982 ونیکنوانس در خورها به مربوط مواد .9 جدول

 مربوطه مادةخزر از  یساحل یکشورها یریرپذیتأث حاتیتوض بند ماده

 مربوط( داخلی کوچک های خلیج) خورها به فقط ماده این 1 10
 .است واحد دولت یک به متعلق ها آن سواحل که شود می

 و ترکمنستان و روسیه قزاقستان، کشورهای سواحل
 .برخوردارند ماده این محتویات از آذربایجان

 کامالّ فرورفتگی یک خور کنوانسیون، این اهداف برای 2
 خشکی در محصور های آب حاوی که است مشخص

. است ساحل در صرف انحنای یک از بیش چیزی و شود می
 مگر دوش نمی تلقی خور یک کامالّ فرورفتگی هر ،حال این با

 خطی ةدایر نیم از تر بزرگ یا بزرگی به آن مساحت اینکه
 .شود می کشیده فرورفتگی آن ةدهان طول در که باشد

 سواحل در زیادی های فرورفتگی و های بریدگی
 که دارد وجود ترکمنستان و روسیه قزاقستان، کشورهای

 سواحل .دارند را بند این در مندرج شرایط ها آن بیشتر
 در ها فرورفتگی تعداد ولی است کمتر نسبت به آذربایجان

 .است کم ایران سواحل

 ترین پایین خط بین است ای محدوده فرورفتگی یک مساحت 3
 ترین پایین خطوط که خطی و فرورفتگی ساحل اطراف جزر
. کند می وصل هم به را فرورفتگی طبیعی ورودی نقاط جزر
 یک از بیش فرورفتگی جزایر، وجود دلیل به کهجایی در

 خطوط های طول مجموع قطر به ای دایره نیم ،دارد دهانه
 داخل جزایر. دوش می ترسیم فرورفتگی مختلف ةدهان اطراف

 اینکه مثل دوش می محسوب آن از جزئی فرورفتگی یک
 .باشد فرورفتگی آبی ةمحدود از بخشی

 شرقی، و شمالی سواحل در فرورفتگی وجود بر عالوه
 سواحل از بیشتر نیز ها آن در مد و جزر پدیدة وجود

 این دهانة در جزر پدیدة وقوع ،بنابراین ؛است جنوبی
 شرایط آبی زیر های صخره پدیدارشدن و فرورفتگی

 نظر به. کند می فراهم مبدأ خط تعیین برای را مناسبی
 با ساحلی های فرورفتگی نداشتن دلیل به ایران رسد می

 .باشد مخالف آن اعمال

 یک طبیعی ورودی نقاط جزر ترین پایین خطوط فاصلة اگر 4
 خط یک توان می ،نباشد بیشتر دریایی مایل 24 از خور

 و کرد ترسیم جزر ترین پایین خط دو این بین محصورکننده
 داخلی های آب شود می محصور صورتاین به که هایی آب

 .دوش می محسوب

 روسیه، قزاقستان، کشورهای نفع به بند این اعمال
 ایران رسد می نظر به. است آذربایجان حتی و ترکمنستان

 .باشد بند این اعمال مخالف

 طبیعی ورودی نقاط جزر ترین پایین خطوط بین فاصلة اگر 5
 مبدأ خط یک کند، تجاوز دریایی مایل 24 از خور یک

 یصورت به خور داخل دریایی مایل 24 طول به مستقیم
 طول، آن به خطی در امکان حد تا که دوش می کشیده
 .دربرگیرد را آبی ةمنطق حداکثر

 ایران مخالفت موجب نیز بند این اعمال رسد می نظر به
به ترکمنستان و روسیه قزاقستان، کشورهای. دشو می

 .برند می نفع آن اعمال از کشورها سایر از بیش ترتیب

 

 رودها ةدهان. 6

که از  ییرودهاتعداد  هرچندخزر،  یبخش جنوب در .دهد یشرح م ونیکنوانس در را دهیپد نیبه ا مربوط یبندها 10 جدول

 ةدهان ،رودها شتریب نییپا آب( ی)دب بدهسواحل و  ادیعمق ز لیدل به ،رسد یمبه نظر  ادیز شوند یم وارد آن به رانیا

فراوان با  یبا وجود رودها رانیا ب،یترت نیا به. شود یممحو  ایرودها در ساحل در ةدهان ،گرید عبارت به. ندارند یمناسب

 سواحل رودهای دهانة طول .دارد یبرابر طیشرا -ندارد به خزر یمنته یا رودخانه انیجر باًیتقرکه  -کشور ترکمنستان

 مستقیم مبدأ خط تعیین درصورت و است خزر به منتهی رودهای تمام از بیشتر مراتب به( 2 ة)نقش ولگا ویژه به شمالی

خزر درصورت  یایدر یشرق سواحل. گیرد می قرار روسیه داخلی های آب محدودة در خزر دریای گسترة از زیادی بخش

خزر که  یایبخش از در نیا عمق کمسواحل  برخالف .شد یم مند بهرهخط مبدأ  میداشتن رود از مواهب آن در هنگام ترس

آن محسوب  ضعف بودنیابانیبهوا و  یخشک لیدل به رود نبود کرده است، جادیترکمنستان ا یرا برا یمناسب طیشرا

 .دشو یم
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 رودها ةدهانمواد مربوط به  .10 جدول

 مربوطه مادةخزر از  یساحل یکشورها یریرپذیتأث حاتیتوض بند ماده

 آن مبدأ خط ،ریزدب دریا به مستقیم طور به ای رودخانه اگر --- 9
 نقاط بین رودخانه ةدهان طول در که است مستقیمی خط
 ترسیم رودخانه سواحل جزر ترین پایین خط بر واقع
 .دشو می

 دلیل به را شرایط بهترین قزاقستان و روسیه کشورهای
 ایران و آذربایجان .دارند دریا به رود پیشروی و کم عمق

 رود نداشتن دلیل به ترکمنستان. هستند بعدی های رتبه در
 رسد می نظربه. دارد نامناسبی شرایط مالحظه قابل

 .باشد آن اعمال اصلی مخالفان از ترکمنستان

 
 

 
 ولگا یدلتا. 2 نقشة

 (123: 1390) کاسارف :منبع

 یعیطب یها لنگرگاهو  بنادر. 7

و  زیو تجه دیساخت بنادر جد ،ریاخ یها سال در .کند یم حیتشر ونیکنوانس در را دهیپد نیبه ا مربوط یبندها 11 جدول

 یها یگذار هیسرماخزر  یایدر ةحوز یکشورها که یطور به ؛قرار گرفته است ها دولتدر دستور کار  یمیگسترش بنادر قد

 ،ییایدر ساتیاز بنادر و تأس یاقتصاد یبردار بهرهو  ییایدر ونقل حملمسائل  برعالوه. دهند یمبخش انجام  نیدر ا یادیز

 یمصنوع ریآن است. ساخت جزا یساحل یها دولت نظر مددر خزر  یحقوق میتا قبل از استقرار رژ ییایگسترش قلمرو در

 11 ةآن کشور با درنظرگرفتن ماد ییایدر ساتیو گسترش تأس ریاخ یها سالخزر در  یایدر در جانیآذربا یسو از

 خود مقابل ساحل کشور از کوشد یم نهیزم نیدر ا ،کند یم یرویپ یطرف یب استی. ترکمنستان که از ساست ونیکنوانس

خطوط مبدأ مانع  میتا در هنگام ترس است هرا در دستور کار خود قرار داد یمصنوع ریاحداث جزا ن،یبنابرا ؛فتدین عقب
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گسترش بنادر  منظور بههرچند  رانیمورد اختالف شود. ا یو گاز یآن کشور به منابع نفت یابیو دست جانیآذربا یشرویپ

ساحل و  ادیز عمق لیدلبه رانیدر سواحل ا ییایدر ساتیساخت تأس ،دهد یم انجام یاقدامات دیو احداث بنادر جد یشمال

 .ددار یروند رو به رشد یمناسب دولت در بخش گردشگر یگذار هیسرما نبود نیهمچن

و  ها جیخل صورت به یساحل یها یدگیبر وجود جان،یآذربا یتا حدودترکمنستان و  ،هیروس قزاقستان، یکشورها در

 یها یکشت ژهیو بهکوچک  یها یکشترا فراهم کرده است. پهلوگرفتن  ها آناستفاده از  طیشرا ق،یعم باًیتقر یخورها

در  یعیطب یها لنگرگاه گونه نیا وجود برخالفکرده است.  لیتبد یکیمناطق را به بنادر پرتراف نیاز ا یبرخ یریگیماه

 طیشراکم است.  باًیتقر ق،یعم یها جیخلخورها و  دنبو لیدل به رانیدر سواحل ا ها مکان نیا تعدادمزبور،  یکشورها

 یها لنگرگاه جان،یاز سواحل آذربا یدر برخ قیعم یساحل یها یدگیبراست. وجود  بهتر رانیا بهنسبت  جانیآذربا

 فراهم کرده است. یمحل رانیگیماه یرا برا یمناسب

 

 تحلیل و تجزیه

 دریای حقوقی رژیم استقرار بر مؤثر ژئومورفولوژیکی عوامل و تحقیق های یافته مبنای بر تحلیل و تجزیه پژوهش، این در

 مناسب شرایط از کشورها از برخی برخورداری. است گرفته صورت حوزه این در اثربخش و مهم فاکتورهای و خزر

 مناطق ةرابط. شود می خزر ةپهن در ها آن منابع تعارض موجب دیگر، برخی برای شرایط نامساعدبودن و ژئومورفولوژیکی

 .دوش می داده نشان 12 جدول در خزر دریای حقوقی رژیم استقرار با ،1982 کنوانسیون در شده تعریف دریایی
 

 یعیطب یها لنگرگاهمواد مربوط به بنادر و  .11جدول 

 مربوطه مادةخزر از  یساحل یکشورها یریرپذیتأث حاتیتوض بند ماده

 و تخلیه بارگیری، برای معموالّ که طبیعی های لنگرگاه --- 12
 تمام صورتاین غیر در و شوند می استفاده ها کشتی لنگرانداختن

 قرار سرزمینی دریای بیرونی ةمحدود از خارج ها آن از بخشی یا
 .ندشو می محسوب سرزمینی دریای ءجز ،گیرد می

 کشورهای در طبیعی های لنگرگاه وجود رسد می نظر به
 آذربایجان حدودی تا و ترکمنستان روسیه، قزاقستان،

 مخالفت و شود می مزبور بند اعمال با ها آن رضایت موجب
 .دارد پی در را ایران

 دائمی تأسیسات مصنوعی جزایر و دریا در واقع تأسیسات --- 11
 دریای حدود تعیین منظور به. دشو می محسوب بندری

 جزء که بندری دائمی تأسیسات دورترین سرزمینی،
 از بخشی ،ندشو می محسوب بندر مجموعة ناپذیر جدایی
 .دونش می قلمداد ساحل

 گذاری سرمایه و گاز و نفت منابع وجود سواحل، کم عمق
 روسیه، قزاقستان، کشورهای در بخش، این در دولت

 بند اعمال برای را مناسبی شرایط ترکمنستان و آذربایجان
 ایران رسد می نظر به که درصورتی ،است کرده فراهم مذکور
 .باشد آن اعمال مخالف

 
 خزر یایدر یحقوق می، در استقرار رژ1982 ونیمطابق با کنوانس ییایمناطق در نقش .12 جدول

 حقوقی رژیم در نقش دریایی مناطق

 دریایی مناطق وسعت و مبدأ خط تعین داخلی های آب

 بیشتر منابع به دسترسی دریایی، مناطق وسعت ،برداری بهره و اکتشاف در( انحصاری) حاکمیت حق داخلی، های آب وسعت مبدأ خط

 بیشتر منابع به دسترسی دریایی، مناطق وسعت ،برداری بهره و اکتشاف در( انحصاری) حاکمیت حق سرزمینی دریای

 متخلفان مجازات و مهاجرت یا بهداشتی مالی، گمرکی، مقررات و قوانین نقض از جلوگیری نظارت منطقة

 بیشتر منابع به دسترسی دریایی، مناطق وسعت ،برداری بهره و اکتشاف حق اقتصادی انحصاری منطقة

 

هنگام  ریبه جزا شدهداده مقام ای ریجزا تیمالک درمورداختالف  ،یکیژئومورفولوژمهم عوامل  یامدهایجمله پ از

امر  نی. اشود ینم مند بهره یحقوق میرژ نییدر تع یموهبت چیه از رهیجز نداشتن علتبه رانیا فقطاست.  مبدأخط  میترس

 شد موجب آب تراز سطح کاهش .ابدی یم شیکه از شمال به جنوب افزا گردد یبرمخزر  یایو عمق سواحل در بیبه ش

 آمدننییپا ،یشمال سواحل در کهیدرحال شود، لیتبد رهیجز شبه به آشوراده ةریجز یعنیساحل خزر  یرانیا ةریجز تنها

 شد. هیقزاقستان و روس یکشورها عمق کمدر سواحل  یریبه شکل جزا یآب ریز یها صخرهسطح آب موجب باالآمدن 
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 مناسب شرایط درمجموع و دارد وجود ترکمنستان و روسیه قزاقستان، کشورهای در زیادی ساحلی های بریدگی

 این براساس اینکه فراتر. دهد می قرار ها آن داخلی های آب ةزمر در را خزر های آب از ای عمده بخش کشورها این ساحلی

 آن مورددر حقی گونه هیچ دیگر کشورهای و شود می محسوب ساحلی کشور سرزمین جزء داخلی های آب کنوانسیون

 روسیه، قزاقستان، کشورهای. دارد ایران به نسبت بهتری مراتب به شرایط آذربایجان ،مذکور کشورهای از بعد. ندارند

 درمورد. دارند را خلیج و خور تعداد کمترین و بیشترین ترتیببه خود یتموقع براساس ایران و آذربایجان ترکمنستان،

 درصورت و است خزر به منتهی رودهای تمام از بیشتر مراتب به ولگا دهانة طول گفت باید یزن شمالی سواحل رودهای

 تأثیر. گیرد می قرار روسیه داخلی های آب محدودة در خزر دریای گسترة از توجهی شایان بخش ،مستقیم مبدأ خط تعیین

 .شود می داده نشان 13 جدول در خزر حقوقی رژیم استقرار و ساحلی مناطق بر ژئومورفولوژیکی شرایط

 

 خزر حقوقی رژیم استقرار و ساحلی مناطق بر ژئومورفولوژیکی شرایط تأثیر .13 جدول

 یها دهیپد
 یکیژئومورفولوژ

 ونیکنوانس مواد
 سواحل

 یشمال

 سواحل
 یشرق

 سواحل
 یجنوب

 سواحل
 یغرب

 یحقوق میرژ نییتع بر  ریتأث

 یها یبرآمدگ
 یجزر

 یجنوب سواحل ضرر به ادیز نسبتاً ندارد وجود ادیز ادیز 2 بند 13 ةماد

 قاره فالت
 ،76 ،74 ،71 مواد

77، 83 ، 84 
 یغرب و یجنوب سواحل ضرر به کم نسبتاً ندارد وجود ادیز ادیز

 یجنوب سواحل ضرر به ادیز ندارد وجود ادیز نسبتاً ادیز اریبس 121 و 6 مواد ریجزا

 ساحل شکل
 1 یبندها 7 مادة
 15 مادة 5تا 

 یجنوب سواحل ضرر به ادیز نسبتاً ندارد وجود ادیز نسبتاً ادیز اریبس

 یجنوب سواحل ضرر به ادیز نسبتاً کم اریبس ادیز ادیز اریبس 10 ةماد خورها

 یشرق و یجنوب سواحل ضرر به ادیز کم کم اریبس ادیز اریبس 9 مادة ها رودخانه دهانة

 یغرب و یجنوب سواحل ضرر به کم کم اریبس ادیز ادیز اریبس 12 مادة یعیطب یها لنگرگاه

 
 خزر یحقوق میرژ نییتب عیتسر منظور به خزر حوزة یبه کشورها یژئومورفولوژ حوزة در یراهبرد یشنهادیاقدامات پ .14 جدول

 ها شنهادیپ کشور

 ییایدر یقلمروها نییرا مجاب کند که در تع گرید یو کشورهاانصاف در خزر باشد  بریمبتن یحقوق میرژ دنبالبه دیبا رانیا
را  یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپد بودنکم و بودنصاف مقعربودن، مشکل کهاستفاده کنند  یا ژهیو قاعدةاز  رانیا یبرا

 .است یکاربرد یشنهادیپ زین یمصنوع ریو جزادولت در بخش احداث بنادر  یگذار هیسرماحل کند. 

 ها دهیپد نیقرار دارد. وجود ا دوم رتبة دراز قزاقستان  بعد یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپدبه  یاز نظر دسترس هیروس هیروس
استفاده از  یاست. برا خبندانیعمق کم و  هیسواحل روس ضعف . شود یمکشور  نیا ییایدر یموجب گسترش قلمروها

  .کند یبانیپشت ایدر از یبخش بودن  از مشاع یحقوق میرژ نییدر تع دیبا هیروس شتریب ییایدر یقلمروها

مناطق  نیشتریب یحقوق میرژ نییکشور در تع نیا را در خزر دارد. یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپد نیشتریب قزاقستان قزاقستان
استفاده  یکشور برا نیاست. ا خبندانیو  بودنعمق کم هیکشور مانند روس نیسواحل ا ضعف .ردیگ یم اریرا در اخت ییایدر

 نییتع درمورد 1982 ونیکنوانس مفاد یاجرا از دیبا مشاع تمسیس از یبانیپشت برعالوه گرید یکشورها ییایاز قلمرو در
 .کند تیحما ییایدر یمرزها

 یها تپه عمق کم سواحل قیطر از یادیکشور تا حدود ز نی. سواحل اردیگ یمقرار  سوم رتبةترکمنستان در  هیاز روس پس ترکمنستان
کشور از اعمال  نیا تیدرآمده است. درصورت حما یساحل یها یدگیبر صورت به یباشترکمن ةریجز شبهچلکن و 

 .رسد یمخزر  یایدر ةانیم در یادیز منابع به و ابدی یمآن گسترش  ییایقلمرو در یحقوق میرژ نییدر تع 1982 ونیکنوانس

صاف  سواحل ودارد  رانینسبت به ا یتر مناسب طیشرا یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپداز  یبرخوردار لحاظبه جانیآذربا جانیآذربا
 ییایکشور موجب گسترش قلمرو در نیمتعدد در سواحل ا ری. وجود جزادارد یعیطب یها عارضهاز  یو عار یدگیو بدون بر

 در 1982 ونیکنوانس اعمال بریمبن رانیا جز به گرید یکشورها یالگو از تواند یمکشور  نیا ،لیدل نیهم به. شود یمآن 
 .کند تیحما یحقوق میرژ نییتع

 

ترین حاالت را در  ترین تأثیرات را بر سواحل شمالی و نامطلوب شرایط ژئومورفولوژیکی مطلوببا توجه به نتایج، 

ها در استقرار رژیم حقوقی خزر شامل ایران  سواحل جنوبی خزر دارد؛ بنابراین، بیشترین ضرر در بررسی نقش این پدیده
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ایجاد منافع بیشتر، باید اقدامات مقتضی و فراخور منظور بهبودبخشیدن به شرایط موجود و  شود. درنتیجه، این دولت به می

برخی اقدامات راهبردی را به کشورهای حوزة خزر در حوزة  14شرایط منطقه را تا حد ممکن به انجام برساند. جدول 

 دهد تا تبیین رژیم حقوقی خزر تسریع یابد. ژئومورفولوژی پیشنهاد می

 

 گیری نتیجه

 استقرار یبرا حیصر ومشخص  نیقوان نبودآن است.  یحقوق میرژ نییتع ةمسئل ،بسته یاهایدر مهم مشکالت از یکی

 نیکنستانت یایجز در به -را بسته یاهایدر همة یحقوق میرژ موجود شده است. یها چالش سبب اهایدر نیا یحقوق میرژ

آن به  میتقس ن،یبنابرا ؛است جهان اچةیدر نیتر بزرگ اوالًخزر  یایدر .اند کرده نییتع ها آن یساحل یها دولت  -و خزر

 کهنفت و گاز برخوردار است  میمنابع عظ از ایدر نیا اًیثان .ستین ریپذ امکان گرید یها اچهیدر دیمرسوم در تحد یها روش

و  1982 ونیدر کنوانس جز بهاست که  یالملل نیبکارآمد  نیقوان ازمندیآن ن میپراکنده است و تقس ایدر سراسر در

 ونیکنوانس دربه آن  مربوط مواد ،است بسته یایدر کی نکهیا برخالف خزر ،بیترت نیابه .ندارد وجود آن یقبل ونیکنوانس

 یا جداگانهقواعد خاص  ةمجموع یالملل نیبسطح  در و انجامد ینمدر آن  یحقوق می( به استقرار رژ123و  122) 1982

 دیبا ناچار به پس .شده باشد جادیبسته ا یها اچهیدر یبرامثل سازمان ملل  یالملل نیبسازمان  کی یسو از کهندارد  وجود

 نیتر مهم جه،یدرنت .کرد استفادهخزر  یحقوق میاز آن در استقرار رژ ییها بخش ای مزبور ونیکنوانس در مندرج مواداز 

حدود  دیتحد یچگونگ یبرا ییایدر یها ونیکنوانسالزم در  یقانون مواد نبودخزر،  یایدر در یحقوق میمعضل استقرار رژ

 نشئت ( آن)محصوربودن ییایجغراف طیشرا ازمذکور  یها ونیکنوانسدر  ایدر نیبه ا پرداختنندر  یآن است. مشکل اصل

 شرایط ویژه به یایی،در عوامل جغراف نیز دریا این حقوقی رژیم تعیین مشکل حل برای یاصل راهکار. ردیگ یم

از نظر شکل ساحل  ،دارند یشتریکه طول ساحل ب ییکشورها ،1982 کنوانسیون مواد مطابق .دارد ریشه یکیژئومورفولوژ

 فالت ،یآب ریز یها صخره ،ریجزا ،دلتا ،جیخل )خور، یساحل یکیژئومورفولوژ یها دهیپداز نظر تعداد  و نددار یکمتر بیش

 جه،یدرنت. دارند ییایگسترش مناطق در یبرا یمطلوب اریبس طیشرا یحقوق میرژ نییدر تع ،نددار یبرتر تیقاره( موقع

 .شوند یم مند بهره ییایمناطق در نیو کمتر نیشتریاز ب بیترتبه جانیآذرباو  ترکمنستان ،هیروس قزاقستان، یکشورها

 یها دهیپدتعداد  نیو کمتر ادیز بیش اد،یز عمق بودن،محدود بودن،مقعر طول ساحل، نیداشتن کمتر لیدل به زین رانیا

و  ردیپذ ینمرا  1982 ونیکنوانسمواد  اعمال ن،یبنابرا د؛دار ییایدر قلمرو گسترش در راشانس  نیکمتر یکیژئومورفولوژ

 کشورهای همةاگر  درنتیجه، .استخود  یکیژئومورفولوژنامناسب  تیبهبود وضع یمناسب در راستا یهاراهبرد دنبالبه

 یونرا فراتر از مواد معمول کنوانس یمناسب راهبرد یدبا ،باشند مطلوب حقوقی رژیم تعیین پی در خزر دریای ساحلی

 یمگفت استقرار رژ توان یم یت. پس با قاطعیرنددرنظر بگ یحقوق یمدر استقرار رژ یکیژئومورفولوژ یطشرا کاربرد منظور به

 ةدر نحو ییراتبدون تغ و 1982 یونبراساس کنوانس یکیژئومورفولوژ یطخزر با درنظرگرفتن شرا یایدر در یدارپا یحقوق

 .یستن یرپذ امکانرا دربر داشته باشد،  یساحل یکشورها ةاعمال آن که منافع هم
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