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 دريايي پيرامون آلودگي  زيست محيط چهارچوب حقوقي حمايت و حفاظت از

 ناشي از سكوهاي حفاري

 ، فرنوش شهركي جزينكي*1فرناز شهركي جزينكي

 دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل دانشگاه شيراز -1

  ي كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري دانشگاه عالمه طباطباييآموختهدانش  -2

 چكيده

زيست به تخريب محيط. بيندزيست بيشترين لطمات را از فعاليتهاي اقتصادي اما ارزشمند بشر ميمحيط    

نظر گرفتن است كه با دردر اين پژوهش تالش شده. ويژه درياها به دست انسان قدمتي به اندازه عمر انسان دارد

ويژه در زيست بههاي حقوقي حمايت موثر از محيطمحيطي، چهارچوبهاي عملي ايران در مسائل زيسترويكرد

اين پژوهش در پي يافتن پاسخ اين پرسش است كه چه نوع نظام . ي آلودگي نفتي درياها روشن گرددزمينه

محيطي مصون بدارد ناپذير زيستز خطرات جبرانزيست مناطق دريايي ايران را اتواند محيطحمايتي امروزه مي

حال، اهداف اصولي جمهوري اسالمي ايران را تأمين كند و از بروز تنش و جدال و اختالف در منطقه و در عين

همواره از ساير منابع آالينده به خصوص سكوها، عملياتهاي حفر چاههاي  دريايي ايران طقامن .جلوگيري نمايد

محيطي المللي كه به صورت اختصاصي به مسائل زيستايجاد يك مرجع بينلذا ن رنج برده نفتي و بارگيري آ

با در نظر گرفتن اين نكته مهم كه  .محيطي درياها باشدرسيدگي كند ميتواند تا حدي راهگشاي مشكالت زيست

درياها ناشي از سكوهاي حفاري  نفتي محيطي كره زمين بويژه آلودگيچون در امر ترميم و بهبود وضعيت زيست

 و اصول   توان انتظار پديدار شدنمجالي براي مسامحه وجود ندارد، لذا همكاري حرف اول است و از آنجا كه نمي

و به مرحله اجرا رسيدن آنها در يك سطح  زيستسازي محيطحقوقي در راستاي حمايت و بهينه قواعد

كننده بخشي از حركت به سوي حفظ تواند تاميناي ميطقهجهانشمول نشست، همكاري دولتها در سطح من

                                                           
  نويسنده مسئول*
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شناسايي منشاء آلودگي  زيستالزم به ذكر است كه در مسئله آلودگي محيط .اكوسيستم سياره زمين باشد

به كمك فناوري نانو تغييرات آلودگي به صورت موضعي قابل امروزه با پيشرفت تكنولوژي . بسيار مهم است

ناوري نانو اين امكان را ايجاد كرده است كه مواد طوري مصرف شوند كه به طور موثري ف. بررسي خواهد بود

حركت با برنامه به سمت برخي لذا  ،زيست را كم كنندورود آالينده هاي ناشي از فعاليت هاي انساني به محيط

اگر چه نياز ورزد كه اين پژوهش بر اين نكته مهم تاكيد مي .صنايع منجر به كاهش آسيب به طبيعت خواهد شد

دارد اما آنچه از اهميت  همچنان ادامه هاي گوناگون آلودگي درياييقواعد حاكم بر جنبه به تدوين و توسعه 

زيست دريايي و جلوگيري از آلودگي آن ميتر دولتها نسبت به محيطمسئوالنه توجه  ست،ا بيشتري برخوردار

  .باشد

  ، ايرانزيستحفاري، محيطدرياها، سكوينفتي، حقوق آلودگي: واژگان كليدي

  مقدمه

هاي نوين براي استفاده از منابع طبيعي دستاوردهايي را به  امروزه پيشرفت تكنولوژي و دستيابي انسان به روش

به . آورد همراه دارد كه عالوه بر تاثيرات فراوان در زندگي بشر، تاثيراتي منفي را نيز براي طبيعت به ارمغان مي

انسان متمدن به اين تفكر رسيده است كه شايد بتوان با استفاده از تكنولوژي مدرن و پيشرفته به كمك  تازگي

توان به فناوري نانو و كاربرد آن در حفظ محيطزيست  منابع طبيعي و محيطزيست شتابد كه ازجمله آنها مي

 )1388رضا آذين، (. اشاره كردي آلودگي نفتي درياها باالخص در مسئله

حجم عمده توان گفت هاي اين پژوهش ميزمينه آلودگي درياها ناشي  از سكوي حفاري بر مبناي بررسي در

هاي نفت و سكوهاي نفتي فراوان است به هايي كه در خليج فارس و تنگه هرمز ايجاد شده، ناشي از چاهآلودگي

دهد كه آمارها نشان مي سكوي نفتي در خليج فارس فعال است و 70 سكوي نفتي حدود 160 شكلي كه از

زيست دريايي دارد، اگر حيطمبا توجه به اهميتي كه . هاي دنيا استترين خليجخليج فارس يكي از آلوده

وجود نداشته حال چه به لحاظ حمايتي  چه به لحاظ قانوني، براي كنترل آلودگي  و نظام قانونمندي سازوكار

زيست منطقه را تهديد اي است كه محيطترين مسئلهآلودگي عمدهاين . باشد زمينه نابودي آن فراهم خواهد شد

هاي نوانسيونك با مناطق دريايي ايرانهمكاري نكردن كشورهاي حاشيه ) 1386پروين فرشچي، (. كندمي

بايد گفت كه متاسفانه تاكنون هيچ اقدام . دهدافزون گسترش ميمحيطي، اين آلودگي را به طور روززيست
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است كه علت آنرا بايد در عدم همكاري انجام نشده اين مناطقمحيطي رفع آلودگيهاي زيستمهمي در جهت 

سواحل جستجو كرد زيرا براي رفع اين مشكل بايد همه كشورهاي ساحلي براساس اقدامي حاشيه كشورهاي 

  .استها اقدام كنند كه اين امر مهم هنوز محقق نشدهمند براي رفع اين آلودگيهماهنگ و نظام

دولت جمهوري اسالمي ايران در ميان كشورهاي توان گفت با بررسي موازين حقوقي ايران در اين پژوهش مي

منطقه، به عنوان دارنده بيشترين نوار ساحلي، همواره از پيشگامان تصويب و الحاق به كنوانسيونهاي مرتبط با 

ايجاد يك نظام حمايتي قانونمند در زمينه  است تري برخورداراست اما آنچه از اهميت بيشزيست  بودهمحيط

  .  باشدهاي جديد همچون فناوري نانو ميمحيطي و كاربرد فناوريهاي زيستآلودگي

 تچشم اندازي بر مفهوم سكوي حفاري و نشت نف -1

  مفهوم بنيادين سكوي حفاري -1-1

منابع نفت و گاز مورد استفاده قرار  سكوهاي حفاري دريايي به طور كلي به منظور اكتشاف و يا بهره برداري از

در سالهاي اخير صنعت حفاري به سمت حفاري چاه هاي نفت وگاز در آب هاي عميق روي آورده  .گيرندمي

گردد و بيشترين منابع آلودگي مربوط به چاه هاي نفتي و دكلها و مواد نفتي از منابع مختلفي وارد آب مي .است

امروزه با توجه به كشف ميادين نفتي در آب هاي فوق عميق استفاده از . 2باشدبرداري نفت ميسكوهاي بهره

هاي عملياتي و رعايت نكات ايمني و چه گاز چه به لحاظ تكنيك تر در استحصال نفت وهاي پيشرفتهتكنولوژي

حفاري در  در بسياري از مناطق سكوهاي .كندبه لحاظ كاهش هزينه هاي تمام شده را شايسته توجه فراوان مي

هاي مخصوص اقدام به حفاري و استخراج و سپس اين سكوها پس از كشف نفت با دريل. درياها مستقر است

در حفاري ها اين نكته بايد مد نظر قرار بگيرد كه كمترين آسيب را بر روي موجودات  .انتقال نفت مي كنند

ها بايد مد نظر داشت استحكام آنها است زيرا كه اي كه درباره اين سكونكته. ها داشته باشددريايي نظير ماهي

ترين عمده. ها واژگون شده و ميليون ها ليتر نفت وارد آب شودهاي دريايي اين سكوممكن است در اثر توفان

كوچكترين برخورد با اين  .هاي انتقال از بستر دريا بسيار خطرناك استعبور لوله. آلودگي به هنگام انتقال است

در كنار . آلودگي كه شايد براي جبران آن چندين و چند سال طول بكشد اعث انتشار آلودگي مي شود،لوله ها ب

  .3ها مي شود، نشت لوله هاي انتقال نفت نيز باعث آلودگي مي شوداين آلودگي كه مستقيماً وارد آب

                                                           
2  : www.worlddoil.com 
3   : www.offshore-mag.com 
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از عمده ترين داليل آلودگي شود، هرچند اين آلودگي به نوبه خود ها مربوط نميهاي نفتي تنها به كشتيآلودگي

هاي نفتي و وجود سكوهاي زميني نظير معادن و ميدانبرداري از منابع زيرها به شمار مي رود،بهرهآب

ها بدون برنامه و نظارت و حضور برداريچنانچه اين بهره .خواهداي ميالعادهحفاري،دقت و مهارت فوق

قرار دادن سكوهاي نفتي و وسايل . محيط زيست وارد مي كندكارشناسان باشد صدمات جبران ناپذيري به 

. شودزيست و همچنين تغيير بافت زيستي منطقه ميحفاري در مناطق دور افتاده نيز باعث تخريب محيط

در نزديكي ساحل و به دليل . رسند صدمات بيشتري دارندهاي نفتي هنگامي كه به نزديكي ساحل ميآلودگي

   .4ها و خطرات آن به مراتب بيشتر استمناطق ميزان آلودگيحضور انسان در اين 

  

  و آلودگي نفتيتعريف و علل نشت نفت  -2-1 

پديده ي نشت نفت در واقع تراورش نفت يا هيدروكربن به محيط و نهايتاً ايجاد آلودگي هاي نفتي در اثر فعاليت 

. دريايي خصوصاً مناطق فراساحلي مي باشداين محيط معموالً شامل محيط هاي . شودهاي انساني تعريف مي

هاي آن از تانكرهاي حمل، سكوهاي حفاري و چاههاي نفتي علت اين نشتي ممكن است نفوذ نفت يا فرآورده

نشت نفت در دريا از كشتي ها، چاههاي نفت، تاسيسات ساحلي و سكوهاي حفاري خسارات زيست  .باشد

  . محيطي واقتصادي فراواني به دنبال دارد

يكي از مهمترين منابع آلودگي آبها نفت خام است كه در پي فعاليتهاي حفاري در زير دريا و به دنبال وقوع 

  .حوادثي براي كشتي هاي نفت كش و سكوهاي حفاري محقق مي شود

محيطي واقتصادي فراواني به نشت نفت در دريا از كشتي ها، چاههاي نفت، تاسيسات ساحلي و  خسارات زيست

نتايج مطالعات درمورد سرنوشت آلودگي نفتي درياها و روند خود پااليي دريا نشان مي دهد . دارددنبال 

موادسبك نفتي تبخير شده و مواد آروماتيك تاحدي به صورت محلول در مي آيند و تركيبات سنگين به صورت 

بصورت ذرات معلق در آب گلوله هاي نفتي به ساحل آمده يا در بستر دريا ته نشين مي گردد وساير تركيبات 

به اين ترتيب سميت نفت با گذشت زمان و تغييرات فيزيكي و شيميايي اعمال شده بر آن . دريا مخلوط ميشوند

  .مقدار كمي از اين تركيبات به وسيله باكتريها و ساير موجودات شكسته مي شود. يابدكاهش مي

يستم درياها اثرات مخربي را مي گذراند و در اين ميان آلودگي نفتي در درياها و جوامع گياهي و جانوري و اكوس

عوامل بسياري در . بيشترين آسيب به ماهيان درياهاي آلوده به نفت وارد آمده كه بر اقتصاد آسيب ميرساند

                                                           
 استيس مجله مسلحانه، مخاصمات حقوق و تيکو و عراق جنگ در ستيز طيمح بيتخر، 1371زييپا و تابستان ممتاز، ديجمش:  4

 1371زييپا و تابستان ،2و3،شمارهیخارج
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ميزان خسارات ناشي از نفت وجود دارد ازجمله آنها مقدار مواد نفتي، و شرايط آب وهوايي، كدورت، و فصل مي 

توجه به اهميت حفظ اكوسيستم هاي آبي كشور و سالمت پروتئين دريايي و اقتصاد الزم است در با . باشد

  . كاهش آلودگي درياها خصوصا آلودگي نفتي كوشا باشيم

ها سال طول كشيده و اكثراً در مناطقي است كه كمتر تحت نفوذ انسان بوده به ايجاد نفت به دليل آنكه ميليون

قرار . كمترين حضور انسان بيشترين آلودگي وتغيير را به دنبال دارد. نيروگاه جديد است تر از ايجادمراتب سخت

تغيير بافت  زيست و همچنيندادن سكوهاي نفتي و وسايل حفاري در مناطق دور افتاده نيز باعث تخريب محيط

م شد مشخص شد از سوي آكادمي علوم آمريكا انجا 2002طبق تحقيقاتي كه در سال  .زيستي منطقه مي شود

اين در حالي است كه در سال . ميليون تن نفت وارد آب هاي جهان مي شود 3/ 1كه ساالنه بطور متوسط 

در . شدها شده بود كه نيمي از آن از لوله هاي انتقال نفت ناشي مي،ميليون ليتر نفت وارد اقيانوس3/ 2 1980

اكثر اين  .شودهاي انتقال نفت نيز باعث آلودگي ميلوله شود، نشتها ميكنار اين آلودگي كه مستقيماً وارد آب

هاي نظارت و بازرسي نيز به دليل طوالني ايجاد پست. هاي انتقال استها عمدتاً به دليل فرسوده بودن لولهنشت

. گذارندها بيشتر بر زندگي انسان ها اثر مي آلودگي. هزينه استهاي انتقال بسيار پربودن و صعب العبور بودن راه

  .دريايي تغذيه مي كنندخوار از حيوانات عالوه بر آن بسياري از موجودات نظيرمرغ ماهي

  تعريف و بحث كلي پيرامون آلودگي دريايي -3-1

الملل عرفي درباره آلودگي دريايي قواعد اندكي در مورد چارچوب حقوقي آلودگي درياها بايد گفت كه حقوق بين

دامنه صالحيت قانونگذاري و اعمال قوانين توسط دولتها را از لحاظ مسائل مربوط به را عرضه ميدارد و بيشتر 

الملل عرفي، عمده اصول و به لحاظ كمبودهاي حقوق بين. آلودگي دريايي تعيين كرده كه وافي به مقصود نيست

، )جانبهمي چندمعاهدات عمو( كه در سطح جهاني  منعكس است المللي آلودگي درياها در قراردادقواعد بين

 . استجريان يافته) معاهدات دو جانبه(اي اي و زير منطقهمنطقه

وارد نمودن مواد و اشيا و نيز انرژي «حقوق درياها، آلودگي دريايي عبارت از  1982براساس تعريف كنوانسيون 

آوري نظير زيان مستقيم انسان است كه منجر به آثارزيست دريايي از طريق دخالت مستقيم يا غيردر محيط

آسيب به منابع زيستي و حيات دريايي، خطر براي سالمت انسان، ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله 

هاي مشروع از دريا با لطمه زدن به كيفيت استفاده از آب دريا و تقليل ويژگي هاي ماهيگيري و ديگر استفاده

با توجه به اين تعريف  بخش دوازدهم . باشدداشته را ثارسازگار با انسان گردد و يا احتمال ايجاد اين آ
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حقوق درياها تحت عنوان حمايت و حفاظت محيط زيست دريايي، چارچوب رژيمهاي  1982كنوانسيون 

زيست و اي، كمكهاي فني، نظارت و ارزيابي محيطحقوقي را بر اساس اصول عمومي، همكاريهاي جهاني و منطقه

-بوده جهاني سطح در حقوقي اقدام عمده هدف  هاآلودگي ناشي از فعاليت كشتي .وردآها، فراهم ميمسئوليت

 عرضه را جهاني مقررات اولين درياها نفتي آلودگي از جلوگيري براي 1954 الملليبين كنوانسيون كه است

نوعي  به هم زائد مواد تخليه. بود اقيانوسها در مناطق بعضي در عمدي تخليه با مبارزه به محدود البته كه نموده

جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از تخليه مواد  1972يافته كه در كنوانسيون تنظيم مقررات جهانشمول دست

ي اخير مطالب زيادي در مورد آلودگي الملل در دو دههبه طور كلي حقوق بين. زائد و ديگر مواد منعكس است

زيست الملل محيطبرداري از اصول و قواعد بينلي هنوز تا بهرهالملاست ولي جامعه بيندريايي بدست آورده

  . دريايي فاصله زيادي دارد

-اي كويت براي همكاري درباره حمايت از محيطمنطقه با در نظر گرفتن مفاهيم و تعاريف كلي در كنوانسيون

داخل » لودگي درياييآ« ، مقصود از ) 5/2/1357برابر با  1978آوريل  24(زيست دريايي در برابر آلودگي

باشد كه اثرات  زيست دريايي بوسيله انسان به طور مستقيم يا غيرمستقيم ميكردن مواد يا انرژي در محيط

بخش مانند آسيب به منابع زنده و خطر براي سالمت انسان و ايجاد مانع در فعاليتهاي دريايي از جمله  زيان

آب دريا و كاهش وسايل رفاهي به بار آورد يا احتمال ايجاد  ماهيگيري و لطمه به كيفيت از لحاظ استفاده از

با نگاهي بر آنچه كه در واقعيت امر صورت گرفت ميتوان گفت كه دولتهاي . اينگونه خطرات را دربرداشته باشد

زيست الوقوع در محيطمنطقه حتي در موارد اضطراري در دريا هم كه منجر به آلودگي مهم يا تهديد قريب

ها رخ ميدهد از گردد و نيز ساير حوادثي كه براي كشتيها از جمله نفتكشبوسيله مواد نفتي ميدريايي 

اند و در موارد بسياري به علت نقض قوانين موجود در كنوانسيون هاي الزم در اين زمينه كوتاهي كردههمكاري

محيطي موجب بروز هاي زيستتاي كويت و عدم توجه و نظارت كافي بر دولتهاي منطقه در زمينه فعاليمنطقه

  .اندهاي جدي در اين منطقه دريايي شدهآسيب

  و كاربرد فناوري نانو محيطيهاي زيستچالش -2

   تأثيرهاي زيست محيطي آلودگي دريايي -1-2
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 به عنوان يك نمونه از. سازدزيست، حيات آبزيان، حيوانات و نيز پرندگان را پر مخاطره ميبروز آلودگي به محيط

 ،توان به تأثير آلودگي در زندگي پرندگان دريايي اشاره كردمحيطي، ميها بر مالحظات زيستتأثير اين آلودگي

در حقيقت با نفوذ نفت و آلودگيهاي نفتي به بدن پرندگان  .باشداين تأثير عالوه بر ماهيت آاليش محيط مي

رت شناوري آنها بر روي آب تحت تأثير قرار مي قابليت عايق بودن بدن آنها در برابر دماهاي محيط و نيز قد

به علت اينكه سطح دريا با آلودگي . ي اين موجودات مي شودآلودگي در دريا باعث تأثير مستقيم در تغذيه. گيرد

هاي نفتي پوشيده مي شود، امكان تابش نور خورشيد به سطح زير آب كمتر بوده و از اين نظر براي حيات 

اين موضوع همچنين با كاهش جمعيت گونه هايي از موجودات . نكتونها پر مخاطره مي باشدگياهان دريايي و پال

  . دريايي ، اكوسيستم را دچار اختالل مي كند

يا  APBو ) Sulfates Reducing Bacteria(ي سولفاتيا باكتري كاهنده SRBدو گونه ي اول يعني 

يا  GRBبوده و باكتري سوم موسوم به ) Acid Producing Bacteria(باكتري توليد اسيد غيرهوازي

ها به طور هر سه اين باكتري. كند، از هوا تغذيه مي)General Aerobic Bacteria(باكتري كالً هوازي

طبيعي در اكوسيستم جهت تغذيه از نفت در اكوسيستم فعاليت مي كنند كه تغذيه آنها از مواد نفتي باعث 

عوض باعث رشد و نمو آنها و نهايتاً تأثير منفي در چرخه ي غذايي دريا حذف آلودگي هاي نفتي شده ولي در 

 . مي گردد

تميز سازي آلودگي هاي نفتي بوسيله ي مواد شيميايي قابل انجام است اما اين نوع تميز كننده ها در كف دريا 

نگين تر به علت س) Poly Chlorinated Biphenyl(ها PCBچرا كه موادي از قبيل . ته نشين مي شوند

بازيابي . بودن از آب، جمع آوري و پاك سازي آنها مشكل بوده و بستر سمي را در كف دريا تشكيل مي دهند

مواد نفتي نيز با مشكالت بسياري مواجه بوده و به فاكتورهاي متعددي از قبيل نوع مواد نفتي، دما و موقعيت 

  . قرارگيري آنها بستگي دارد

  در منطقه خليج فارس ناشي از سكوي حفاري هاي نفتي ابعاد آلودگي -2-2

محيطي داراي اهميت خاصي خليج فارس و درياي عمان به لحاظ وجود منابع عظيم نفت و شرايط خاص زيست

هاي سياسي و نظامي و موضوعات اقتصادي، مسايل مهمي حساسيت راهبردي موجود در آن و تنش. باشدمي

- يايي را تحت الشعاع قرار داده و خليج فارس و درياي عمان را به يكي از آلودهزيست درهاي محيطچون آلودگي
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زيست دريايي دارد، اگر سازوكاري براي با توجه به اهميتي كه اين محيط. استترين مناطق دريايي مبدل نموده

-كنوانسيون براي تحقق هدف حمايتي،. كنترل آلودگي وجود نداشته باشد زمينه نابودي آن فراهم خواهد شد

المللي در سطح بين. استهاي دريايي تنظيم و تدوين شدهاي براي جلوگيري از آلودگيالمللي و منطقههاي بين

ها و همچنين مسوول نظارت و پيگيري و به روز درآوردن مفاد كنوانسيون) IMO(» سازمان جهاني دريانوردي«

  . باشددار ميوظيفه تدوين مقررات جديد را عهده

ها و مقررات بين است ولي تعداد اين كنوانسيونهاي بسياري در مورد آلودگيهاي دريايي تصويب شدهوانسيونكن

، »كنوانسيون مارپول«هاي نفتي اندك است كه از جمله آن ها مي توان به المللي در خصوص آلودگي

بران خسارت ناشي از آلودگي كنوانسيون ج«، »كنوانسيون آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي«

و ) UNEP(زيست ملل متحد در منطقه خليج فارس و درياي عمان با همكاري برنامه محيط. اشاره كرد» نفتي

زيست دريايي در برابر هاي آن به منظور حفاظت از محيطكشورهاي منطقه، كنوانسيون كويت و پروتكل

اي حفاظت از محيط وانسيون تاسيس سازمان منطقهكن 16به موجب ماده . ها تدوين گرديده استآلودگي

هاي متقابل در مواقع اي، تاسيس مركز كمكپروتكل همكاري منطقه 3زيست دريايي و به استناد ماده 

هاي مرتبط با آلودگي نفتي هاي سازمانها و مسووليتبررسي كنوانسيون. استاضطراري در دريا تصويب شده

المللي مرتبط، به دليل عدم امكان هاي بينها از عضويت در كنوانسيوناز دولتحاكي از اين است كه بسياري 

ورزند و به همين دليل المللي امتناع ميهاي بينها و تجهيزات مورد نظر كنوانسيوندسترسي به فن آوري

با  .هاي مرتبط متفاوت هستندكشورهاي منطقه خليج فارس و درياي عمان از لحاظ عضويت در كنوانسيون

است، وجود اين كه محدوده دريايي خليج فارس و درياي عمان به عنوان منطقه ويژه دريايي اعالم گرديده

زيست اين منطقه اي براي حفظ محيطالزامات ويژه) هاي آنكنوانسيون كويت و پروتكل(ابزارهاي قانوني موجود 

نين و مقررات و ساختارهاي موجود در مورد است تا با بررسي قوادر اين مقاله سعي شده. استقايل نگرديده

ها و نيازهاي موجود المللي به شناسايي نقاط قوت و ضعف آناي و بينهاي نفتي در سطح منطقهآلودگي

  .پرداخته شود

 مناطق دريايي ايرانمحيطي هاي زيستوضعيت آلودگي -3-2

هاي نفتي از سوي انسان ها، مخصوصا آاليندههاي اخير به عنوان مدفن آاليندهدرياهاي جهان متاسفانه در دهه

زيست درياها از زمان تاسيس سازمان تخصصي سازمان ملل متحد، يعني مساله آلودگي محيط. شوداستفاده مي

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
 مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 

9 

 

 

اما با رشد سريع آلودگي دريا به دليل نشت نفت از  ;مورد توجه ويژه آن بود (IMO)سازمان جهاني دريانوردي 

ضايعات صنعتي و فاضالب هاي شهري به دريا، متدها و رويكردهاي جديدي به وجود  ها و سراريز شدنكشتي

  .آمد

درصد ذخاير نفتي دنيا در خليج فارس و به همين نسبت صادرات نفت از خليج هميشه  60با اشاره به وجود 

تنگه هرمز كش هاي دنيا از درصد صادرات نفت و فرآورده هاي نفتي توسط نفت 90فارس در حال حاضر حدود 

 .كنندهزار شناور از اين تنگه عبور مي 40شود كه براساس آمار سازمان بنادر و دريانوردي ساليانه انجام مي

هاي نفت و سكوهاي نفتي هايي كه در خليج فارس و تنگه هرمز ايجاد شده، ناشي از چاهحجم عمده آلودگي

نفتي در خليج فارس فعال است و آمارها نشان  سكوي 70سكوي نفتي حدود  160فراوان است به شكلي كه از 

هاي دنيا است كه بزرگترين آلودگي ايجاد شده در خليج فارس ترين خليجدهد كه خليج فارس يكي از آلودهمي

- ميليون بشكه نفت در آن رها شد و بعد از آن آتش سوزي چاه 8/5گردد كه به زمان جنگ ايران و عراق باز مي

رود حجم زيادي از نفت خام به دريا شد و عالوه بر آن آلودگي هوا در اثر سوختگي نفت كه هاي نفتي كه باعث و

دامنه پراكندگي آن تا هيماليا رصد شد و تحقيقاتي كه در ايران براي طرح دعوي به دادگاه الهه انجام شد نشان 

با اين وجود باز هم تاثيرات  است وليميليارد دالر خسارت به اكوسيستم خليج فارس وارد شده 28داد كه حدود 

  .ها را هنوز شاهديماين آلودگي

هايي كه هنوز از سازمان ها از تنگه هرمز، آب توازون كشتيهاي نفتي از طريق تردد نفتكشعمده آلودگي

IMO   ها و قاچاق سوخت از خوريات شرق استان است، يكي از مسائلي اند و تخليه آب موتورخانهمجوز نگرفته

كند، قاچاق مواد سوختي به صورت قاچاق به كشورهاي ستان هرمزگان را در بحث آلودگي دريايي تهديد ميكه ا

جايي غيراستاندارد توسط شناورهاي غيرمجاز از خوريات شرق استان در شهرستان حاشيه خليج فارس و جابه

ي اينكه از تخلفات خود كم كنند كنند براجاسك است كه زماني كه با نيروهاي انتظامي و درياباني برخورد مي

   .كنندمواد نفتي را در دريا رها مي

  زيستتأثيرات سودمند فناوري نانو بر محيط -4-2 

هاي ژه در زمينه نانوتكنولوژي، تحوالتي بزرگ را در زمينه  در سالهاي اخير، پيشرفتهاي سريع علوم و فنون به وي

محيط زيست آلوده همگان را بر اين انديشه وا مي دارد كه . محيط زيست و علوم پايه زيستي در پي داشته است
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راه هاي فراواني كه امكان پذير است به مانند سالمت انسان براي . توان محيطي سالم تر فراهم كردچطور مي

تغيير در صنايع به كمك فناوري نانو مي  با. پيشگيري، مراقبت و درمان. نيز به سه شكل است محيط زيست

توان موادي ساخت كه در بستر طبيعت قابل هضم بوده و يا دوباره مي توان آن ها را به كاالي ديگري تبديل 

گازهاي سمي با توسعه پيل هاي سوختي حذف مي شوند و انرژي هاي تجديد پذير جاي انرژي هاي  .كرد

بت ها از محيط با دقت انجام شود، قبل از وقوع يك خطر بزرگ اقدامات چنانچه مراق. فسيلي را خواهند گرفت

سنجيده براي مقابله با آن صورت مي گيرد و در نهايت اگر خطر از حد معمول گذشت مي توان از راه كارهاي 

   .فناوري نانو استفاده كرد و آسيب هاي محيطي را كاهش داد

در . ستكنترل آلودگي محيط زيست، پايش مستمر آلودگي دريا ايكي از نيازهاي مهم و اساسي در ارتباط با 

رابطه با كاربرد نانوحسگرها در محيط زيست بايد گفت نانوحسگر وسيله اي است بسيار ريز كه قادر به شناسايي 

نانوحسگرها كاربردهاي متعددي در علوم . و ارائه پاسخ به محرك هاي فيزيكي در مقياس يك نانومتر است

  .جمله محيط زيست يافته اند مختلف از

و يا ناشي از سكوي  هاي آلي مانند نشت نفت از تانكرها به اقيانوس شدن منابع آبي به آالينده در صورت آلوده 

 .دباشنميقادر به پاكسازي منابع مذكور محيطي نانو هستند كه از كاربردهاي زيست پليمرهاحفاري، 

كاربرد اين فناوري در . هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است كاربردي در دههنانوتكنولوژي بعنوان يك فناوري 

اين فناوري با توليد محصوالت متنوع در بخش هاي شيمي، انرژي و محيط . حوزه هاي مختلف، متفاوت است

رزيابي البته قبل از استفاده از محصوالت اين فناوري در محيط زيست، الزم است ا. زيست كاربرد فراواني دارد

  .دقيقي از تأثيرات مثبت و منفي كاربردآنها بر محيط زيست صورت گيرد

فناوري هاي اميدبخش شامل حسگرها يا سنسورها و ساير دستگاه هاي به كار رفته براي آشكار سازي آلودگي و 

  :برخي كاربردهاي سودمند فناوري نانو در ذيل آورده شده است. برطرف نمودن آنها مي باشد

  رها ياحسگرهاسنسو -

هاي آب يا خاك با ظرفيت آشكارسازي  اين نوع نانوسنسورها براي آشكارسازي همزمان چند آالينده در نمونه

هاي  اي و متخلخل از قبيل نانو لوله رود، تحقيقات زيادي بر روي نانوساختارهاي لوله حساسيت باال به كار مي

اي زيستي براي افزايش كيفيت و فعاليت بيومولكول هاي كربني انجام شده است، اين نانوساختارها در حسگره

ال  هاي كربني آنها را به موادي ايده خواص ابعادي، شيمي سطح و الكترونيك نانولوله. شوند ساكن استفاده مي

  .براي استفاده در حسگرهاي شيميايي و بيوشيميايي تبديل نموده است
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ساسيت حسگرها و توليد ارزان و خودكار آنها گردد و بتواند شود كه فناوري نانو موجب افزايش ح بيني مي پيش

موجود در آبهاي آلوده به ) پاتوژن ( در آزمايشگاه و خارج از آن جهت آشكارسازي سريع مواد سمي و بيماريزا 

اي كه به سختي از آب يا  نسل جديدي از نانوذرات به منظور حذف هيدروكربنهاي آروماتيك چندحلقه. كار رود

  .شوند، طراحي شده است آلوده حذف ميخاك 

  نانو ذرات -

ها ايفا كند، اصالح آب آلوده ناشي از مواد نفتي با استفاده  رود فناوري نانو نقش مهمي در حذف آالينده انتظار مي

از اين فناوري به راحتي صورت پذيرد و همچنين در توسعه فرآيند توليد سبز كه انتشار و توليد مواد زائد را 

فناوري نانو موجب كاهش مصرف مواد خام مورد نياز شده و بنابراين از منابع . دهد، مهم واقع شود ش كاه

بطور كلي فناوري نانو با كارآمدكردن دستگاه ها و ابزار مورد استفاده در بخش هاي . نمايد طبيعي محافظت مي

از منابع طبيعي و محيط زيست  مختلف و نيز با كاهش مصرف ماده خام و انرژي گامي مؤثر در جهت حفاظت

  . برداشته است

توانند داراي خطرات احتمالي نيز باشند، بنابراين بايد مسائل  ذرات نانو و فناوري نانو جداي از مفيد بودن مي

ذرات نانو ممكن است سرعت . مرتبط با ايمني و خطرات احتمالي همراه با اين روش هاي جديد را در نظر گرفت

. باكتريها را افزايش دهند و تهديدي بالقوه براي محيط زيست و سالمت انسان باشند) mutation(جهش

نمايد، اندازه اين ذرات كه جزء خواص مهم  عليرغم اينكه فناوري نانو محصوالت موجود را مؤثرتر و كارآمدتر مي

حتماالً مهمترين منبع نانوذرات طبيعي احتراق ا. نمايد آنها است، مي تواند سالمتي و محيط زيست را تهديد 

تر  زيست خطرناك انتشار نانوذرات مهندسي شده در محيط . باشند زيست مي توليد ذرات نانوي طبيعي در محيط

ها و موجودات زنده ديگر ممكن است داراي مكانيزم  از ذرات طبيعي است، زيرا آنها مواد جديدي هستند و انسان

دهد كه بطور كلي ذرات نانوكربني و  ها نشان مي ررسيب. هاي دفاعي كافي در مقابل آنها نباشند

  .تر از ذرات بزرگ همان مواد هستند اكسيدتيتانيوم سمي دي

امروزه نقش نانوتكنولوژي در همه ابعاد روشن است، اما جنبه ديگر اين توانمندي، خطرات احتمالي مرتبط با 

. دن قوانين و مقررات خاص ايجاد مي شوداستفاده از محصوالت فناوري نانو است كه در صورت رعايت نكر

بنابراين ضمن تاكيد بر اهميت فناوري نانو، الزم است آيين نامه هايي جهت انجام ايمن و سالم استفاده از 

محصوالت نانو تهيه و تدوين گردد تا بر اساس آن بتوان كنترل و نظارت بر كليه فعاليتهاي نانوتكنولوژي را 

تها موظفند كه عالوه بر تدوين استراتژي ملي و تصويب چارچوب سازماني براي در واقع دول. اعمال كرد
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از اينرو پيشنهاد مي شود يكي از اين . نانوتكنولوژي، شرايط قانوني تحقيق و توسعه را مشخص نمايند

  . باشد) nanosafety(زيرساختهاي قانوني، قانون ايمني نانو 

ي اتخاذ شده جهت اطمينان ازكاربرد بي خطر محصوالت نانو از نظر در واقع، ايمني نانو به سياستها و روشها

از اينرو تدوين اين سياستها و قوانين امري ضروري بنظر مي . محيط زيست و سالمت انسان اطالق مي شود

كما اينكه در حال حاضر در برخي از كشورهاي پيشرفته مانند اياالت متحده امريكا، انگلستان، فرانسه، . رسد

ن و ژاپن قوانين ايمني نانو وجود دارد و در هر يك از بخش هاي مرتبط با محصوالت نانو كميته هايي آلما

كشورهايي مانند چين و هند نيز قوانيني در اين مورد وضع كرده اند و در حال . مشغول فعاليت مي باشند

هت سازماندهي كميته هاي مرتبط، از اينرو تدوين اين قوانين و برنامه ريزي ج. سازماندهي كميته ها مي باشند

 . در كشور ما نيز امري ضروري بنظر مي رسد

  زيست و رويكردهاي عملي ايران  آلودگي محيط -3

  و بررسي موازين حقوقي ايرانمحيطي زيست هاي مرتبط با آلودگيكنوانسيون -1-3

اي و مساعدت در هاي منطقهزيست به خصوص درياها ما را به سمت همكاريرشد خسارت به محيطبهروند رو

در زمينه سكوهاي حفاري . كندزيست هدايت ميمحيطهايي جهت مبارزه با آلودگي و آسيب به حلارائه راه

هاي دريايي و سكوهاي حفاري جهت نظارت و حضور كارشناسان و وضع قوانين جهت الزام مسئوالن واحد

متحد و نيز اصل مسئوليت مللطبق اصول منشور. مي باشد اطمينان از استحكام سكوها و ارزيابي آنها الزم

كارهاي پيشگيري از بايست جهت تبادل اطالعات در زمينه سكوهاي حفاري و راهمشترك دولتهاي منطقه مي

زيست صالحيتي نامحدود است و آلودگي درياها با يكديگر همكاري نمايند، زيرا صالحيت دولتها در قبال محيط

- ي حاكميتي خويش نيز مسئوليت محافظت از محيطدر وراي مرزهاي خود بلكه در محدوده دولتها نه فقط

زيست درياها در صورتي محقق مي شود كه امكان الزام تمامي تابعان حمايت پايدار از محيط. زيست را دارند

فري در اين با توجه به عدم وضوح رژيم مسئوليت كي. محيطي فراهم شودالملل به تعهدات زيستحقوق بين

زيست زمينه و نيز فقدان يك قوه قهري و اجرايي قاطع در زمينه مسئوليت كيفري دولتها ناشي از آلودگي محيط

المللي موثر جهت برخورد به صورت اعم و آلودگي درياها به طور اخص، و نيز فقدان يك مرجع قانوني بين

  .تر مطرح شودالبمللي به صورت قاطعمجامع بينزيست، انتظار ميرود اين مسئله در مناسب با جرايم محيط

www.SID.ir



Arc
hive

 of
 S

ID

 اولين كنفرانس بين الملي نفت، گاز، پتروشيمي و نيروگاهي 
 مركز همايش هاي بين المللي هتل المپيك تهران

 

13 

 

 
بادر نظر گرفتن قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي ناشي از 

قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون  نيزو  25/6/1375 دفع مواد زايد و ديگر مواد مصوب

درياهاي آزاد درصورت بروز  مداخله در درياهاي آزاد درصورت بروز سوانح آلودگي نفتي و پروتكل مداخله در

- گفت كه دولت ايران التزام خود به قوانين مربوط به آلودگي  ميتوان 1375/ 7/11يرنفتي مصوب آلودگي غ

باشد است و اين مسئله تنها معطوف به آلودگي در دريا نميمحيطي را همواره مورد تاكيد قرار دادههاي زيست

است و ولت ايران قرار گرفتهزيست به طور كلي چه در خشكي و چه در دريا مورد توجه دبلكه حفاظت از محيط

زيست دريايي در برابر منابع آلودگي مستقر در خشكي مصوب قانون پروتكل راجع به حمايت محيط

اجرا الزم در اين توجه شود وجود ضمانتبايست بدان ، اما آنچه ميباشدنيز مويد اين مطلب مي 9/12/1371

ي قاطع در اين زمينه، دولتها تحقق منافع ملي ي موارد به علت نبود قوه قهرهزمينه ميباشد، متاسفانه در عمده

دهند و اين همان چالشي است كه در زمينه آلودگي ي قوانين برتري ميرا بر نفع عمومي و رعايت همه جانبه

  .شودداختهدرياها بايد بدان پر

مي توان )OPRC, 1990(المللي آمادگي، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي با نگاهي بر كنوانسيون بين

متذكر اين مطلب شد كه تاكيد اصلي اين كنوانسيون بر اقدام سريع و موثر در صورت وقوع سانحه آلودگي نفتي 

ها، تاسيسات دريايي، بنادر، تجهيزات تخليه و شتيبه منظور جلوگيري از ورود خسارات جبران ناپذير به ك

المللي جهت مقابله با بروز حوادث هاي بينهاي الزم براي همكاريبارگيري نفت و همچنين فراهم نمودن زمينه

  . ناشي از آلودگي نفتي است

آورده و  را فراهمو مردم دولتها با استنباط از موازين حقوقي اين كنوانسيون، آلودگي آبها همواره موجبات نگراني 

 هايسيستمتخريب . نمايندو مشاركت  اقدامالملليملي و بين است دولتها در سطحالزم با آن مبارزه  براي

امروزه بدليل استفاده . استزيست گرديدهمحيطبه جبراني قابل غير بروز صدمات موجب سطحيو آبهاي دريايي

 و بهشده كاستهدريايي هاياكوسيستمخودپااليي  دريا، توانبه مواد آالينده  تخليهو سرعت تنوع زياد از دريا و

ايجاد در كنار ساحلكه  و صنايعي جاري آبهاي. نمودرا خنثي  موادياز ورود چنين  ناشي توان اثراتمي زحمت

مربوط به دريايي اكوسيستم بخش ديگر از آلودگي. ردندگمي دريا را موجباند بخش عظيمي از آلودگي شده

با  آبسطح مستقيم ، تماس آسمانينفت، ريزشهايطبيعي  ، نشت)كشتيراني(دريايي ونقلبستر، حملحفاري

المللي تأسيس يك صندوق بينيكي از اهداف كنوانسيون بين. باشددريا ميمواد بهعمديو ريزش  اطرافهواي 

مكمل كنوانسيون بين)  (1992(المللي براي جبران خسارت ناشي از آلودگي نفتي با اعمال اصالحات پروتكل 
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پرداخت غرامت در ازاي خسارت آلودگي به ) 1969(المللي مسؤوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي

 .كافي نيست) 1992(ميزاني كه پوشش حمايتي ارائه شده توسط كنوانسيون مسؤوليت 

با توجه به قانون الحاق دولت جمهوري اسالمي ايران به كنوانسيون بين المللي آمادگي، مقابله و همكاري در  

 1369كنوانسيون بين المللي آمادگي ، مقابله و همكاري در برابر آلودگي نفتي مصوب (برابر آلودگي نفتي 

زيست آگاهي نسبت به ضرورت حفظ محيطالحاق به اين كنوانسيون با ) ميالدي 1990هجري شمسي برابر با 

زيست دريايي بطور اخص، با شناسائي خطرات جدي كه از طريق سوانح آلودگي نفتي انساني بطور اعم و محيط

زيست دريايي نقل نفت به محيطواز سوي كشتيها، واحدهاي دور از ساحل، بنادر دريايي و تجهيزات حمل

ن اهميت اقدامات احتياطي و بازدارنده در جلوگيري از آلودگي نفتي در شود، و نيز با در نظر گرفتتحميل مي

المللي موجود در ارتباط با ايمني دريايي و جلوگيري از آلودگي وهله اول و ضرورت بكارگيري جدي اسناد بين

با  1974هجري شمسي برابر با  1353المللي ايمني جان افراد در دريا مصوب دريايي، به ويژه كنوانسيون بين

هجري شمسي  1352ها، مصوب المللي جلوگيري از آلودگي توسط كشتياصالحات بعدي، و كنوانسيون بين

 1978هجري شمسي برابر با  1357ميالدي تعديل شده توسط پروتكل مربوط به آن مصوب  1973برابر 

طرح، عمليات و نگهداري  ميالدي با اصالحات بعدي  و همچنين توسعه سريع استانداردهاي رو به رشد مربوط به

كشتيهاي حامل نفت و واحدهاي دور از ساحل، همچنين با در نظر گرفتن اينكه، در صورت وقوع سانحه آلودگي 

نفتي، اقدام سريع و مؤثر جهت به حداقل رساندن خسارتي كه ممكن است از چنين سانحه اي ناشي شود، 

اي مبارزه با سوانح آلودگي نفتي و نقش مهمي كه صنايع حياتي مي باشد، با تاكيد بر اهميت آمادگي مؤثر بر

 .نفتي و كشتيراني در اين خصوص دارند، صورت ميگيرد

المللي در زمينه موضوعاتي از جمله مبادله اطالعات جانبه و همكاري بينبا شناسائي مجدد اهميت كمكهاي دو

بيني نشده آلودگي ، تهيه طرحهاي موارد پييشمربوط به قابليتهاي كشورها براي مقابله با سوانح آلودگي نفتي

زيست دريايي يا خطوط ساحلي و منافع مربوطه نفتي، مبادله گزارشهاي سوانح مهمي كه ممكن است محيط

زيست كشورها را تحت تأثير قرار دهد و تحقيق و توسعه در ارتباط با وسايل مبارزه با آلودگي نفتي در محيط

به عنوان يك اصل كلي حقوق بين الملل » آلودگي كننده مسؤول پرداخت است« دريايي، و با توجه به اصل

المللي در مورد مسؤوليت و جبران خسارات ناشي از آلودگي زيست، همچنين با توجه به اهميت اسناد بينمحيط

ت ميالدي در مورد مسؤولي 1969هجري شمسي برابر با  1348المللي مصوب نفتي، از جمله كنوانسيون بين

ميالدي در  1971هجري شمسي برابر با  1350المللي مصوب مدني خسارات آلودگي نفتي، كنوانسيون بين
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االجرا شدن هر المللي براي جبران خسارات ناشي از آلودگي نفتي، و نياز مبرم با الزممورد تأسيس صندوق بين

-هاي فوقبوط به كنوانسيونميالدي مر 1984هجري شمسي برابر با  1363چه سريعتر پروتكلهاي مصوب 

  .الذكر و نيز ساير كنوانسيون ها، بررسي مسئوليت دولتها ناشي از آلودگي درياها جاي تامل بسيار دارد

هاي ها و موافقتنامهجانبه از قبيل كنوانسيونها و ترتيبات دو جانبه و چندبا توجه بيشتر به اهميت موافقتنامه 

 12رات مربوط به كنوانسيون ملل متحد در مورد حقوق درياها، به ويژه بخش اي، با در نظر داشتن مقرمنطقه

  .باشدمي هايي جهت همكاري در برابر آلودگي نفتي حائز اهميتآن وضع چنين كنوانسيون

  ي آلودگي دريايي حقوقي ايران درباره رويكردنگاهي به   -2-3

تردد زياد شناورها، نيازمند حفاظت و مراقبت در  محيطي وبه دليل شرايط خاص زيستايران طق دريايي امن

هاي نفتي دهد حفاظت در برابر آلودگيمطالعات انجام يافته نشان مي. باشدمحيطي ميهاي زيستبرابر آلودگي

ايران طرح ملي اسالميمحيطي اين مناطق است در همين راستا دولت جمهوريهاي زيستدر صدر اولويت

اري در برابر آلودگي نفتي را تدوين نمود كه هدف آن، فراهم نمودن آمادگي ملي و مقابله، آمادگي و همك

دولتي و نيروها و امكانات مردمي براي مقابله و همكاري در هماهنگ سازي كليه نهادها و سازمانهاي دولتي و غير

باشد آلودگي نفتي ميزيست دريايي بهنگام وقوع سوانح منجر به انجام هرچه مؤثر وظيفه ملي حمايت از محيط

-اسالميو منطقه تحت پوشش طرح ملي شامل محدوده سواحل و كليه آبهاي تحت نظارت و حاكميت جمهوري

  . باشدايران در خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر مي

 ايران و احتمال ايجاد آلودگي نفتياسالميبا توجه به تعدد سكوهاي نفتي در آبهاي تحت حاكميت جمهوري

 استمرار  .هاي ويژه از اين سكوها در دستور كار سازمان بنادر و دريانوردي قرار گرفتتوسط آنها، انجام بازرسي

 با مقابله و بازرسي و كنترل بازرسان توسط حاكميت تحت آبهاي در مستقر نفتي سكوهاي كليه از بازديدها اين

. ايمني اين سكوها و حفاظت از محيط زيست دريايي دارد تأمين در ايكننده تعيين نقش بنادر و مركز آلودگي

كه در آبهاي جزيره كيش مستقر است توسط   تحت پرچم پاناما ORIENTALبه عنوان مثال سكوي حفاري 

  .گروه بازرسان سازمان بنادر و دريانوردي مورد بازديد فني، ايمني و زيست محيطي قرار مي گيرد

مسئوليت بين المللي دولتها بايد گفت كه اصل تأديه آلوده ساز درحقيقت مانع در موضوع آلودگي دريايي و طرح 

- زيست ناشي از عمل اوست و هم او بايد هزينهاز آن مي شود كه كشور مسئول آلودگي كه زيان وارده به محيط
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له اين اصل به عنوان يك وسي. هاي جبران خسارت وارده را تأمين كند، مسئول پرداخت آن خسارت نگردد

آنچه در .هايي براي جلوگيري از آلودگي استشود و آن عبارت است از تخصيص هزينهاقتصادي مؤثر تلقي مي

كنند كه به واسطه آن اينجا الزم به توضيح است، اين است كه به واسطه اين اصل دولت ها مقرراتي را وضع مي

  .شودزيست ميساز ملزم به پرداخت خسارات وارده به محيطآلوده

بر اساس نظريه قديمي مسئوليت دولت، هر عمل غيرقانوني بين المللي كه يك دولت انجام دهد موجب 

مسئوليت بين المللي است بر اين مبنا دولتي كه از طريق آلودگي متضرر گردد و موجب ضرر قابل اثبات به 

نتيجه اين مسئوليت بايد اموال يا اشخاص دولت ديگر را فراهم كند، براي هر دو مورد نيز مسئول است، در 

شود از گذشته تاكنون قواعد حاكم بين الملل درخصوص مسئوليت دولت جبران خسارت كند پس مشاهده مي

 .اندمحيطي مقرر داشتهبراي جبران زيان وارده زيست

-بين تعهدات ايفاي ازاي در هادولت«: است آمده 235ماده در) 1982( درياها حقوق دركنوانسيون همچنين 

الملل باشند، آنها بر طبق حقوق بينالمللي شان براي حمايت وحفاظت از محيط زيست دريايي مسئول مي

 در ها دولت الملليبين مسئوليت ،زيستمحيطي ايمنطقه و الملليبين معاهدات به نگاه با ».ضامن خواهند بود

  . رسد مي نظر به شده اثبات كامالً محيطيزيست خسارات مقابل

هاي درياي خليج فارس براي اجراي ظر گرفتن اين مباحث توجه به استقرار سكوهاي حفاري در آبن در با

عمليات اكتشاف نفت شايسته است و نيز بر لزوم مجهز شدن اين سكو به تجهيزات مناسب و متناسب با آلودگي 

  .نفتي تاكيد ميشود 

زيست و اكوسيستم زمين كافي است ز محيطبراي اشاره مجدد به اهميت مباحث مربوط به حمايت و حفاظت ا

زيست منطقه خليج فارس، كميسيون ياد آور شويم كه با توجه به اقدامات عراق در جنگ كويت عليه محيط

الملل سازمان ملل متحد در قالب طرح جنايات عليه صلح و امنيت بشريت، استفاده از وسايل جنگي حقوق بين

ت شديد، گسترده و دراز مدت بر محيط طبيعي زيست به كار برده مي شوند يا را كه به منظور وارد آوردن خسارا

المللي اكنون مساله تخريب بين. نمايدامكان دارد چنين آثاري داشته باشند، جنايت جنگي بسيار مهم تلقي مي

است و دهالمللي عرفي به رسميت شناخته شزيست به ويژه آلودگي دريا به عنوان يك تخلف از حقوق بينمحيط

المللي ها براي اجراي اصول و قواعد بينجانبه بين دولتجانبه و چندهاي دوتعداد كثيري از قراردادها و عهدنامه
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اين حال، فقدان يك مرجع با. باشدالمللي دولتها پيش بيني شده و قابل اجرا ميو طرح مسئله مسئوليت بين

 .زيست كامال مشهود استجرايم محيط المللي موثر جهت برخورد مناسب باقانوني بين

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 گيرينتيجه
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هاي علمي جديدي در زيست  نشانگر آن است كه يافتهمطالعه و تحقيق در مورد اصول و مقررات حقوقي محيط

باشند، تا به امروز برخي از اصول و مقررات زمينه مقررات مربوط به آلودگي درياها در حال پيدايش و تحول مي

در اين راستا  .باشندالمللي ثابت و تصويب شده و برخي ديگر نيز در حال تدوين ميزيست بينحقوقي محيط

فعاليت . اي صورت گرفته سود جستالمللي و منطقهتوان و بايد ازآنچه تا به حال در سطح بينالبته مي

زيست را خطر آلودگي محيط شركتهاي بزرگ براي استخراج منابع زيرزميني يا فرآوري محصوالت شيميايي

نواحي دريايي محيطي اين واقعه قابل مالحظه بوده، عالوه بر آلودگي كلي اثرات مخرب زيست .افزايش داده اند

گري كامالً تأثيرگذار بوده است لذا تالش بسيار گسترده اي در خصوص گيري و نيز گردش، بر صنعت ماهيايران

گيري حذف كامل آن در انجام بوده و هر روزه تمهيدات موثرتري در حال پي ها و نهايتاًجلوگيري از بست نشتي

عمده قوانين  .المللي استو مسئوليت ناشي از آن يكي از مباحث كنوني مجامع بين بحث آلودگي درياها. است

اهداف و  هاي حقوقي با در نظر گرفتن اي پيرامون آلودگي دريايي تنها به بررسي چارچوبالمللي و منطقهبين

در انتها الزم به ذكر . پردازند و از طرح مسئوليت كيفري در اين زمينه شانه خالي ميكنندمنافع مشترك مي

اند و به مصاديق المللي راجع به آلودگي درياها به صورت عام مباحثي را مطرح كردههاي بينكنوانسيون است كه

است و به عوامل اين آلودگي به ودگي نفتي درياها اشاره شدهاست و در اكثر موارد به آلآن توجه به سزايي نشده

حفاري تاكنون موضوع كنوانسيون خاصي اند، آلودگي دريا ناشي از سكويفرد نپرداختهصورت امري منحصربه

در مورد آلودگي  لذا. المللي تا طرح مسئوليت راجع به اين آلودگي بسيار فاصله دارداست و هنوز جامعه بيننبوده

ناشي از منابع مستقر در خشكي و حفاري در دريا مقررات و قواعد جهانشمولي تنظيم نشده و هر دو مستلزم 

اي مورد توجه اي هستند، در حالي كه آلودگي از جانب اتمسفر در سطح منطقهنوعي برخورد در سطوح منطقه

و المللي سئله آينده مجامع بينبايست ممي مناطق دريايي ايرانقرار گرفته، مسئله حفاري در بستر عميق 

  .باشداي منطقه
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