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Abstract 
Environmental geopolitics based on the study of ecological changes, security 
policies of the industrialized world, the geography of environmental threats, the 
effects of the global system on environmental degradation and environmental 
refugees in the form of political discourses can affect the national security of 
actors at national, regional and regional levels. Transnationally influential. In this 
context, the Caspian region is affected by environmental issues such as pollution, 
aquatic death and infectious diseases due to special geographical and human 
conditions. Therefore, Iran as a coastal state can be overshadowed by such 
dangers. The basis of the current research is based on the question of what are 
the consequences of the environmental geopolitics of the Caspian Sea for the 
national security of the Islamic Republic of Iran? In expressing the research 
hypothesis, it seems that the environmental geopolitics of the Caspian Sea is 
based on the elements of a deterrent legal regime, lake confinement, oil and non-
oil pollution, weak participation of coastal countries in transferring the 
Secretariat of the Tehran Environment Convention in Geneva to the Caspian 
region. The national security of the Islamic Republic of Iran is challenged. This 
article uses descriptive-analytical method and collection of information in library 
style and statistics to analyze the proposed idea. The results showed that the 
environmental geopolitics of the Caspian Sea and its associated characteristics 
have some security consequences for the Islamic Republic of Iran such as 
potential and actual threats from the Caspian coast, dust, climate change, 
sedimentation, earthquakes and water level fluctuations. 
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 چکیده
  جهان   امنیتی  هایسیاست  شناسی،بوم  تغییرات  یمطالعه  بر  مبتنی  محیطیزیست  ژئوپلیتیک

 و  زیستمحیط  تخریب  از  جهانی  نظام  تأثیرات  محیطی،زیست  تهدیدهای  جغرافیای  صنعتی،
  سطوح   در  بازیگران  ملی  امنیت  بر  تواندمی  سیاسی   هایگفتمان  قالب   در  محیطی-زیست  پناهندگان

  خاص   شرایط  توجه  با   خزر  ی منطقه  چارچوب،  این  در.  باشد  تأثیرگذار  فراملی   و  ایمنطقه  ملی،
 واگیر   هایبیماری  و  آبزیان  مرگ  آلودگی،  همانند  محیطیزیست  مسائل   از  متأثر  انسانی  و  جغرافیایی

 بنیان .  گیرد  قرار  مخاطراتی  چنین  الشعاعتحت  تواندمی  ساحلی  کشور   یک  عنوان  به  ایران  لذا، .  است
 برای   پیامدهای  چه  خزر  محیطیزیست  ژئوپلیتیک  که  است  استوار  سؤال  این  بر  کنونی  پژوهش

 رسد می  نظر  به  تحقیق  یفرضیه  بیان  در  دارد؟  همراه  به  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت
 دریاچه،  محصوربودن  بازدارنده،  حقوقی  رژیم  هایشناسه  بنیاد  بر  خزر  محیطیزیست  ژئوپلیتیک

  کنوانسیون   دبیرخانه  انتقال  برای  ساحلی  کشورهای  مشارکت  ضعف  غیرنفتی،  و  نفتی  هایآلودگی
 جمهوری   ملی  امنیت  آن،  برای  اجرایی  دبیر  تعیین  و  خزر  یمنطقه  به  ژنو  در  تهران  زیست  محیط

 یشیوه  به  اطالعات  گردآوری  و  تحلیلی  ـ  توصیفی  روش  به  نوشتار  این.  سازدمی  متأثر  را  ایران  اسالمی
 داد،  نشان  پژوهش   نتایج.  است  پرداخته  شده  طرح  یایده   واکاوی  به  ارقام  و  آمار  و  ایکتابخانه

 جمهوری   برای  امنیتی  پیامدهای  برخی  آن  با  مرتبط  هایشناسه  و  خزر  محیطیزیست  ژئوپلیتیک
  اقلیمی،   تغییرات  ریزگردها،  خزر،   سواحل  از  ناشی  بالفعل  و  بالقوه  تهدیدات  نظیر  ایران  اسالمی
 .   است داشته همراه به را آب سطح نوسانات و  زلزله گذاری،رسوب

 کلیدواژه ها: 
  محیطی؛زیست ژئوپلیتیک

  جمهوری خزر؛ ملی؛  امنیت
 .ایران  اسالمی
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 مقدمه ١
دوره طی  خزر  توجه  ی  دریای  مورد  پساشوروی 

ضعف  دچار  عمدتاً  که  ساحلی  های  کشورهای 
اقتصادی و مالی بودند، قرار گرفت. از سوی دیگر، به  

ای تبدیل  های فرامنطقهمیان قدرت  ی رقابت عرصه 
هایی به  شد. گسترش فعالیت این کشورها، آسیب 

ساخت   وارد  خزر  دریای  زیست  محیط 
این، به دلیل وجود منابع  ). عالوه بر  ۳:۱۳۹۳(انصاری،

زیست  مالحظات  بدون  که  گاز  و  محیطی  نفت 
توسط کشورهای ساحلی مورد اکتشاف، استخراج و  

می بهره  قرار  آلودگی برداری  خطر  های  گیرد، 
است.  زیست  شده  دوچندان  خزر  محیطی 

ها از  رویه از منابع زنده و ورود آالیندهبرداری بی بهره 
پساب  صنعتی،  کشامراکز  به  های  شهری  و  ورزی 

بحران با  آن،  به  بسته  زیست محیط  محیطی  های 
و   (رمضانی  است  شده  مواجه  روزافزونی 

صنعت،  ۲۰۲:۱۳۹۷همکاران، سریع  پیشرفت  لذا،   .(
برداری گسترده از معادن و منابع طبیعی، ایجاد  بهره 

توسعهقطب ی  های صنعتی، گسترش شهرنشینی، 
گر  و  باال  نسبی  تولید  با  مدرن  دشگری،  کشاورزی 

جبران  گاه  عرصه صدمات  بر  خاک  ناپذیری  و  آب  ی 
این  این منطقه می  از  باشد.  داشته  تواند به همراه 

حیث، خزر به عنوان اکوسیستم آبی بسته یا حداقل  
محیطی  بسته دارای طیفی از مشکالت زیست نیمه

ناحیه  سیاست از  زیاده ی  و  افراطی  ی خواهانه های 
ابتدا به صورت یک    پنج کشور ساحلی است. خزر در

حساب  دریاچه  به  شوروی  و  ایران  بین  مشترکی  ی 
آمد، ولی پس از فروپاشی شوروی که سه کشور  می

پدید   ترکمنستان  و  آذربایجان  جمهوری  قزاقستان، 
زیست  مشکالت  مراتب  آمدند،  به  خزر  محیطی 

رژیم   یک  خأل  اینکه  خصوص  به  یافت؛  افزایش 
کنوانسیون   رغم  (علی  پایدار  تأثیر  ۲۰۱۸حقوقی   (

محیطی خزر داشته است.  شگرفی بر بحران زیست 
آلودگی خزر که   این، کشورهای ساحلی در  با وجود 
و   (زرقانی  نفتی است، سهیم هستند  نوع  از  عمدتاً 

 
1 . Geopolitics 
2. Rudolf Kjellén 

رقابت ۱۵۱:۱۳۹۷احمدی، کلی،  طور  به  های  ). 
اهمیت   فاز جدید حائز  در سه  در خزر  ژئوپلیتیکی 

می ایران برای  ی جمهوری اسالاست: نخست؛ برنامه 
ی مصنوعی در خزر با همکاری  ساخت اولین جزیره 

ی قزاقستان برای تبدیل آکتائو به  چین، دوم؛ برنامه
قطب تجاری بین آسیای مرکزی از یک سو و ایران و  

محیطی در  غرب از سوی دیگر، سوم؛ بالیای زیست 
آینده مورد  در  نگرانی  و  تنوع  خزر  حفظ  و  دریا  ی 

 ). 021:6Gobel,2(زیستی آن 

سؤال استوار است که    بنیان پژوهش کنونی بر این
زیست  برای  ژئوپلیتیک  پیامدهای  چه  خزر  محیطی 

امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به همراه دارد؟ در  
فرضیه می بیان  نظر  به  تحقیق  ژئوپلیتیک  ی  رسد 

شناسهزیست  بنیاد  بر  خزر  رژیم  محیطی  هایِ 
های  محصوربودن دریاچه، آلودگی حقوقی بازدارنده،  

مشارکت کشورهای ساحلی  نفتی و غیرنفتی، ضعف  
زیست   محیط  کنوانسیون  دبیرخانه  انتقال  برای 

ی خزر و تعیین دبیر اجرایی  تهران در ژنو به منطقه
امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران را متأثر    برای آن، 

 سازد.می

 

 چارچوب نظری ٢
 ژئوپلیتیک  ٢٫١

برای اولین بار به سال   1ژئوپليتيك واژهی دانش ریشه 
مطرح    ٢گردد که از سوی رودلف کیلن م. برمی ۱۸۹۹

فردریک   سیاسی»  «جغرافیای  پژوهش  از  وی  شد. 
بود  ٣راتزل   رابطه ژئوپليتيك از كيلن منظور .متأثر 

 & Dodds(   بود سياست با و زمين طبيعي جغرافياي
Atkinson,2000:3  ترکیبی مفهومی  ژئوپلیتیک   .(

است که در آن سه عنصر اصلی جغرافیا، سیاست و  
این   از  دارند.  ذاتی  خصلتی  موضوع  قدرت  رو، 
آن  بین  متقابل  روابط  را  تشکیل  ژئوپلیتیک  ها 

دهد. بنابراین، تعریف ژئوپلیتیک عبارت است از:  می

3 . Friedrich Ratzel 
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ی روابط متقابل جغرافیا، قدرت و سیاست.  مطالعه
ی فضا، محیط و  س، جغرافیا در سه حوزه بر این اسا

می انسان  قرار  توجه  مورد  گیرد  ها 
از سطح  ۳۸:۱۳۹۰نیا،(حافظ بخشی  از فضا،  مراد   .(
ی مشخص است که  ی زمین و به عبارتی عرصهسیاره

های مرتبط با هم بوده و ممکن است  مرکب از مکان 
محدوده  یک  ناحیهبر  شهری،  آمایش ی  یافته، ی 

، ساحلی، جنگلی، واحدهای تقسیمات  ی نفتیناحیه
منطقه سازمان  و  کشور  ملی  قلمروی  ای  کشوری، 

های فضایی،  ی فضا، تعاملتطبیق پیدا کند. در حوزه 
ها و ساختارهای فضایی مد  های نفوذ، سیستمحوزه

توان علم  باشد. از سوی دیگر سیاست را می نظر می 
و جامعهاداره  ی سیاسییافتهی سازمانی حکومت 

ی انسان در فرآیند حکومت  دانست که به مطالعه
می  خویش  دربرگیرنده بر  سیاست  عنصر  ی  پردازد. 

حوزه  اندیشه سه  و  ایدئولوژی  سیاسی،  ی  ی 
سیستم و  سرانجام،  ساختارها  است.  سیاسی  های 

مهم اجرای  قدرت  و  تفسیر  تعیین،  عنصر  ترین 
دهی سیاست جامعه است که در  سیاست و سازمان 

المللی شامل  مختلف ملی، محلی و بین   هایمقیاس
علمی،   نظامی،  فرهنگی،  سیاسی،  اقتصادی،  ابعاد 

رسانه ـ  ارتباطی  می تکنولوژیکی،  غیره  و  باشد  ای 
و  ۸۶:۱۳۷۹نیا،(حافظ متغیرها  چارچوب،  این  در   .(
برخوردار    طیف گستردگی  از  ژئوپلیتیک  موضوعی 

اند از: ژئوپلیتیک به  ها عبارتی آن است که از جمله 
ی  عنوان دانش کسب قدرت، دانش رقابت و گستره 

ی نفوذ، تأثیر عوامل جغرافیایی بر سیاست و  حوزه
ها، دانش مناطق بحرانی، دانش مرزهای  روابط دولت 

نتایج  بین دانش  قدرت،  دانش  انطباق  المللی،  عدم 
حیاتی   منابع  تقاضای  و  عرضه  فضایی  الگوی  دو 

ژئوپلیتیکی،  ۱۷- ۱۸:  ۱۳۹۰نیا،(حافظ مطالعات  در   .(
عوامل  جغرافی  بین  رابطه  برقراری  با  اغلب  دانان 

جغرافیای طبیعی (موقعیت، وسعت، جمعیت، منابع  
می  سعی  کشور  یک  سیاست  و  غیره)  به  و  کنند 

تاریخ  رویدادهای  و  وقایع  وقایع  تفسیر  پرداخته،  ی 
پیش  را  خط آینده  و  را  بینی  کشور  سیاسی  مشی 

محمدزاده  و  (گودرزی  نمایند  تعیین 
ژئوپلیتیک  ۱۰۵:۱۳۹۶ابراهیمی، اساس،  این  بر   .(

ای و جهانی بر  های منطقهقرارگیری قواعد سیاست
درواقع ژئوپلیتیک دانش   واقعیات جغرافیایی است.

های سیاسی  روه ها و گی نفوذ حکومت رقابت و حوزه
ابزارها،   تصرف  و  قدرت  کسب  درصدد  که  است 

های جغرافیایی هستند؛ معرفتی که  ها و فرصت اهرم 
آن  می به  رقیب  بر  چیرگی  امکان  و  قدرت  دهد.  ها 

ها  ها و مقدورات، در مکان ها برای تصرف فرصت آن
سعی   و  پرداخته  رقابت  به  جغرافیایی  فضای  و 

اهای جغرافیایی بیشتر  کنند تا نفوذ خود را در فض می
ی خود بیفزایند  توسعه دهند و به قلمرو اعمال اراده

برانند   منازعه  مورد  فضای  از  را  رقبا  برعکس،  و 
به ۸۴:۱۳۹۰نیا،(حافظ ژئوپلیتیک  و    ).  کشف  دنبال 

اثبات این واقعیت است که چگونه موقعیت مکانی،  
یک   که  سرزمینی  و  جمعیت  طبیعی،  منابع  اقلیم، 

رو بر  گزینهکشور  است،  گرفته  قرار  آن  های ی 
در    سیاست را  آن  جایگاه  و  حکومت  خارجی 
انتخاب سلسله تعیین  مراتب  حکومت  یک  های 

این  می از  مکان کند.  داشتن  اختیار  در  های  رو، 
فضا،   یا  زمین  از  منطقه  هر  در  برتر  جغرافیایی 

دست  برای  آتی  تضمینی  و  فعلی  اهداف  به  یابی 
که   قدرتی  است.  اختیار  واسطهبه  کشورها  در  ی 

شود، معموالً  داشتن یک نقطه یا ناحیه حاصل می 
مأموریت  حسب  موقعیتبر  نیروها،  ها،  شرایط  ها، 

های سیاسی متغیر است. متأثر از زمین و محدودیت 
ویژگی  یک  این  جغرافیایی  دارایی  را  ژئوپلیتیک  ها، 

و   جهانی  سیاست  تعامالت  ساختار  در  کشور 
 .  (Gaddis:1982:48)اندتعریف کرده ای منطقه

 محیطی ژئوپلیتیک زیست  ٢٫٢
های نوین و حائز اهمیت ژئوپلیتیک،  یکی از گرایش 

گرایی  محیطی است که به محیط ژئوپلیتیک زیست 
شود و ارتباط تنگاتنگی  و یا ژئوپلیتیک سبز تعبیر می 

محیطی دارد. برخی این شاخه را با  با امنیت زیست 
م منابع  می ژئوپلیتیک  دانند  ترادف 

زیست،  ی انسان با محیط ). رابطه۱۱۳:۱۳۸۳(دالبی،
محیطی را تشکیل  ی اصلی ژئوپلیتیک زیست شالوده 

زیست   دهد. می مطالعهژئوپلیتیک  به  ی  محیطی 
بوم سیاست تغییرات  جهان  شناسی،  امنیتی  های 
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زیست  تهدیدهای  جغرافیای  محیطی،  صنعتی، 
محیط  تخریب  از  جهانی  نظام  و  تأثیرات  زیست 

زیست  گفتمان پناهندگان  قالب  در  های  محیطی 
می  (کاویانی سیاسی  بر  ۱۸۶:۱۳۹۰راد،پردازد  عالوه   .(

حکومت  عملکرد  بررسی  سازماناین،  و  در  ها  ها 
و  استفاده تجدیدپذیر  منابع  از  نامطلوب  ی 

زیست  ژئوپلیتیک  تجدیدناپذیر  توجه  مورد  محیطی 
و  زیست  (احمدی  دارد  قرار  محیطی 
   ). ۱۲۴:۱۳۹۲ان،همکار 

محیطی  هایی که ژئوپلیتیک زیست ماهیت برهان 
کند، مبتنی  زیست عرضه می برای مراقبت از محیط  

برهان  است:  اصل  دو  آن بر  مبنای  بر  که  ها  هایی 
ها به دلیل رعایت مصلحت خودشان  ها و ملت دولت 

هایی که بر  زیست مراقبت کنند. برهان باید از محیط 
محیط  آن  دارد  اساس  ذاتی  ارزش  زیست 

پاک (زین  و  متکی،العابدین  این  ۱۰۳:۱۳۹۶نژاد  بر   .(
توسعه بحران اساس،  زیست ی  و  های  محیطی 

و   همیاری  چارچوب  در  آن  از  ناشی  پیامدهای 
بازیگران   و  انسانی  نیروهای  بین  تنش  معاضدت، 

نظریه اعتنای  باعث  به  سیاسی  ژئوپلیتیک  پردازان 
شده و این موضوع    محیطیی موضوعات زیست حوزه

شده  مطرح  ژئوپلیتیک  مفاهیم  از  یکی  عنوان  به 
ها نظیر  است. در این چارچوب، برخی عوامل و مؤلفه 

گرایی، نامتوازن بودن  گسترش اقتصاد جهانی، مصرف
تولید، توزیع و مصرف ذخایر اقتصادی، رشد جمعیت 

روش  فضای  و  و  انسان  کنش  نادرست  های 
برای زیستگاه بشر در  جغرافیایی باعث ایجاد خطر  

ای، ملی و محلی شده است.  سطوح جهانی، منطقه
این مخاطرات شامل سه بعد یعنی کاهش و کمبود  

زیست است.  منابع، تخریب منابع و آلودگی محیط  
بی  و  زیست  ذخایر  یک  نقصان  آحاد  کردن  نصیب 

گیری تنش  قلمرو در مکان مورد نظر خود باعث شکل 
آن  بین  متقابل  رقابت  مختلف  ه و  سطوح  در  ا 

زیست می موضوعات  لذا،  دهه شود.  از  ی محیطی 
در سیاست جهانی مورد مداقه قرار گرفت که    ۱۹۶۰

هایی همانند صلح سبز  گیری جنبشبرآیند آن شکل 
ی  محیطی در حوزهو رفقای زمین بود. مسائل زیست 

های آبی، خاکی، هوا و فضا و تخریب  آلودگی محیط 
ازن، الیه  همانند  پوشش  گونه  زمین  حیاتی،  های 

احساس   به  منجر  منابع  کمبود  همچنین  و  گیاهی 
دولت  سیاست خطر  و  گردیده  جهانی،  ها  های 

است  منطقه نموده  متأثر  را  ملی  و  ای 
)Braden&Shelley,2000:115  .( 

محیط   مباحث  مجموع،  امنیت  در  با  زیست 
خورده  گره  بزرگ  بازیگران  ساختار  از  قسمتی  و  اند 

ر  می ژئوپلیتیک  تشکیل  امنیت ا  دهند. 
ایمنزیست  بر  ناظر  سالم محیطی  و  سازی  سازی 
های آبی، خاکی،  زیست و جلوگیری از آلودگی محیط

هوایی، صوتی، اخالقی و غیره است. بر این اساس،  
زیست تنش سطح  های  به  معطوف  صرفاً  محیطی 

خارجی نیست، بلکه سطح داخلی در یک قلمرو که  
و   قومی  منابع  نیروهای  به  حصول  جهت  مذهبی 

کنند، کمیاب و بنیادهای زیستی با یکدیگر رقابت می 
رو، با در نظر گرفتن بنیادهای  مشهود است. از این  

پایه  پایه و انسان زیستی، عوامل جغرافیایی طبیعت
تعادل  حفظ  اهمیت  توسعهو  و  اکولوژیک  ی  های 

  پایدار و پیوند تنگاتنگ آن با مسائل امنیتی، سیاسی 
های انسانی و بازیگران سیاسی به ویژه  و تنش گروه 

رسد این گرایش در ژئوپلیتیک  ها به نظر می دولت 
یابد  محیطی بسط می عنوان ژئوپلیتیک زیست تحت  
می۹۱:۱۳۹۰نیا،(حافظ اساس،  این  بر  گفت  ).  توان 

عاملی  محیطی می کمبودهای زیست  مثابه  به  تواند 
فرینی کند. همچنین  آثباتی و نزاع نقش در ایجاد بی 

تالش برای آماده ساختن خود برای جنگ یا پرداختن  
آن   دیدن  لطمه  و  طبیعت  فرسایش  به  جنگ  به 

شود. افت طبیعت و آسیب دیدن آن به  منجر می 
مندی و رفاه وی آسیب  سالمتی انسان و سطح بهره 

زند. بهبود وضعیت و جایگاه طبیعت به نوعی در  می
ا موضوع  که  حاکمیت  مطابق  تقویت  امنیت  صلی 

آن   از  امر حکایت  این  و  مؤثر  است،  رویکرد سنتی 
دارای   نیز طبیعت  دارد که در قالب گفتمان سنتی 

 ).  ۱۲۸:۱۳۹۲اهمیت است (احمدی و همکاران،
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 امنیت ملی   ٢٫٣
به معنای ایمن بودن و به    ١معنای استاندارد امنیت

دور بودن از مخاطرات است. امنیت بر اساس توجیه  
ی  اجتماعی، امری است که باید به وسیله  های نظریه

این  ).  walker,1988:71-82(قدرت دولت تأمین گردد  
از   بسیاری  امنیتی  موقعیت  که  است  حالی  در 

در  داخلی  حال کشورهای  عوامل  با  بیشتر  توسعه 
می  دولت شکل  به  نسبت  تهدیدات  و  ها  گیرد 

مجموعه  از  زیست برخاسته  عوامل  از  محیطی،  ای 
امی، مشکالت قومی و مسائل مربوط  اقتصادی، نظ

است   قدرت  جانشینی   Azar &In(به 
moon,1984:135  .(مفهومی،   لحاظ   از   ٢ملی   امنیت  

  سیاسی   نظر  از  ولی  مبهم،  تعریف،  نظر  از  و  ضعیف
  مفهوم   است؛ چراکه  مانده  باقی  مندقدرت   مفهومی

  راهبردهای   طرح  برای  را  راه  ملی  امنیت  نامشخص 
  باز   نظامی   و  سیاسی   نخبگان   توسط   قدرت  بسط 

  یعنی   ملی  امنیت).  Walt, 1991:213(گذارد  می
  امکان   کشور   یک   به  که   شرایطی   به  یابیدست 

  سیاسی   نفوذ  و  خارجی  بالفعل  تهدیدات  از  دهد می

  امر پیشبرد   راه در  و  باشد  امان  در بیگانه   اقتصادی  و
تأمین    و  انسانی   و  اجتماعی  اقتصادی،  یتوسعه
  از  فارغ  عامه  رفاه  و  کشور   موجودیت  و  وحدت
بردارد    گام  بیگانه  یمداخله

)2015:13,Rowshandel(در   کشور  یک  . امنیت ملی  
  کشور   که  است   شرایطی   تأمین  به معنای  اول   یدرجه

  های ارزش   سیاسی،  استقالل   به   دیگران  تعرض   از  را
دارد    نگه  دور   اقتصادی  رفاه  و  فرهنگی

)Basiri,2018:168 .( 

 روش پژوهش ٣
پژوهش حاضر ماهیتی کاربردی دارد که طی آن به  

زیست  ژئوپلیتیک  مثابه  بررسی  به  خزر  محیطی 
متغیر مستقل، و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران  
به عنوان متغیر وابسته پرداخته خواهد شد. روش  
ـ تحلیلی و گردآوری   دارای ماهیتی توصیفی  تحقیق 

کتابخانه ها  داده  روش  بهره به  و  و  ای  آمار  از  گیری 
 ارقام است.   
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 (تدوین: نگارندگان) 

 

 ی پژوهشپیشینه ٤
اثر   تعدادی  حاضر،  پژوهش  موضوع  با  ارتباط  در 

ی تحریر درآمده است. پورکاظمی  پژوهشی به رشته
درياي    یضمن مروري بر وضعيت منابع زنده )  ۱۳۸۷(

ت  خزر خاوياري،  أ با  ماهيان  وضعيت  بر  ويژه  كيد 
درياي خزر   زيست  كنوانسيون محيط  كه  را  نقشي 

ذخاير  م  وضع  بهبود  در  تواندمي و  زنده  نابع 
رمضانی  ساخته است. تاسماهيان ايفا نمايد، روشن  

ی خزر به  اند که حوزه ) بیان کرده ۱۳۹۷و همکاران (
دلیل موقعیت بیوکلیمایی، ژئومورفولوژیکی، ساختار  

زمین زمین و  معرض  شناختی  در  زیرسطحی  لغزشی 
)  ١٣٩٧عزیزی (  تهدیدات بالقوه و بالفعل قرار دارد.

نامبه   چگونگی  خزر،  موضوعات  دریای  گذاری 
خزر با توجه به کنوانسیون حقوق    یوضعیت دریاچه 

دریاها، سیر تحوالت مذاکرات راجع به آلودگی دریای  
ایران و  خزر، چگونگی تقسیم  بندی دریای خزر بین 

بین  حقوقی  حمایت  بررسی  برای  شوروی،  المللی 
انجام شده   و  زیست  حفظ محیط  ایران    یاقدامات 

است.   برای حفظ محیط زیست دریای خزر پرداخته
) همکاران  و  دس۲۰۱۸نجات  نتیجه  این  به  ت  ) 

ی دریای خزر نسبت  های حاشیهدولت اند که  یافته
به هرگونه فعل و ترک فعل خویش چه منفرداً و چه  

زیست  خسارت  به  منجر  كه  محیطی  مشتركاً 
به  می را  وارده  خسارت  باید  و  بوده  مسؤول  گردد، 

غرامت   پرداخت  یا  و  سابق  وضع  به  اعاده  طریق 
بر   توافق  نگارندگان،  نمایند.  رژیم  جبران  موضوع 

کاهش   عوامل  از  یکی  عنوان  به  را  خزر  حقوقی 
 اند.  محیطی ذکر کرده معضالت زیست 

شود که تا  با تأمل در منابع موجود مشاهده می 
پژوهش  و  مطالعات  برخی  زمینهکنون  در  ی  هایی 

محیطی خزر صورت گرفته است،  ژئوپلیتیک زیست 
شناسه برشمردن  حقوقی  اما  (رژیم  کلیدی  های 

های نفتی و  نده، محصور بودن دریاچه، آلودگی بازدار 

ژئوپلیتیک 
 محیطی خزرزیست

 هاشناسه

امنیت ملی جمهوری 
 ایراناسالمی 

 پیامدها:
 . تهدیدات بالقوه و بالفعل ناشی از  سواحل خزر برای ایران١

 . ریزگردها٢
 . تغییرات اقلیمی٣

 گذاری. رسوب٤
 . زلزله٥

 . نوسانات سطح آب٦

 . رژیم حقوقی بازدارنده١
 . محصور بودن دریاچه٢

 های نفتی و غیرنفتی. آلودگی٣
. ضعف مشارکت کشورهای ٤

برای انتقال دبیرخانه ساحلی 
کنوانسیون محیط زیست تهران 
در ژنو به منطقه خزر و تعیین 

 دبیر اجرایی برای آن
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ضعف   برای  غیرنفتی،  ساحلی  کشورهای  مشارکت 
دبیرخانه  تهران  انتقال  زیست  کنوانسیون محیط  ی 

ی خزر و تعیین دبیر اجرایی برای  در ژنو به منطقه
محیطی خزر که به  ی ژئوپلیتیک زیست در حوزه  آن)

درت، ی روابط متقابل جغرافیا، سیاست و قواسطه
تحت  را  ایران  اسالمی  ملی جمهوری  الشعاع  امنیت 

قرار دهد، چندان مورد عنایت سایر نگارندگان واقع  
ی  نشده است. این موضوع با عطف توجه به حوزه

خزر مغفول مانده است. بنابراین، این پژوهش جدید  
 و از خصلت نوآوری برخوردار است. 

 های پژوهشیافته ٥
 محیطی خزر مسائل زیست  ٥٫١

محیطی در دریاي خزر  هاي زیست ی فعالیت سابقه
دهه  به  آن  کنونی  مفهوم  میالدي    ۱۹۶۰ی  به 

ی همکاري علمی  نامهگردد. به موجب موافقت برمی 
در   شوروی  و  ایران  فنی  ،  ۱۹۷۱ی  فوریه  ۲۵و 

سال  نامهتفاهم در  زمینه  ۱۹۷۲ای  مبادلهدر  ی  ی 
گروه  فنی،  اسناد  کارشناساطالعات،  و  علمی  ی  هاي 

زیست  مسائل  بررسی  به  براي  خزر  دریاي  محیطی 
 ) کارگروه  یک  تشکیل  باعث  که  رسید  )  ۱۹۷۳امضا 

در    را  جدیدي  تفاهم  یادداشت  کارگروه  این  شد. 
 ) ادامه ۱۹۸۳تهران  در  کرد.  منعقد  همکاري )  هاي  ی 

زیست دریاي خزر،    محیط یایران و شوروي در زمینه
مبادالت طرفین در چارچوب  "کمیسیون دائمی فنی  

سال  در  شوروي"  و  این    ۱۹۸۸ایران  گرفت.  صورت 
هاي سطح آب داشت؛ چراکه  مسأله ریشه در نوسان 

بخش  آب،  سطح  آمدن  باال  از  با  توجهی  قابل  های 
و چالش رفته  آب  زیر  و شوروي  ایران  های  سواحل 

شدزیست  ایجاد  زیادي  بر  محیطی  عالوه  بود.  ه 
زمینه در  کشور  دو  نوسان همکاري  آب،  ی  هاي 

به همکاري  کشور  دو  شیالتی  مسأله هاي  در  ی  ویژه 
همچنین   و  قاچاق  صید  با  مقابله  ذخایر،  بازسازي 

  هاي صیادي در دریاي خزر از کنترل مؤثر بر فعالیت 
زیست خزر در  ترین محورهای حفاظت از محیط مهم

می  تلقی  دوره  ظهور    شود.این  و  شوروي  فروپاشی 
حاشیه در  جدید  ساحلی  خزر کشورهاي  دریاي    ی 

هاي گوناگون  تأثیر آالینده   این دریا تحت باعث شد تا  
گیرد.   اقتصادی  قرار  تحرکات  افزایش  به  توجه  با 

گونه  ساحلی،  پرندگان  کشورهای  و  دریایی  های 
مهاجر در معرض نابودی قرار خواهند گرفت (کوالیی  

 ).۷۶:۱۳۸۸و گودرزی،

محیطی خزر باعث کاهش  هاي متعدد زیست چالش 
ها  های این اکوسیستم شده است. این آلودگی گونه

و   کشاورزي  صنایع،  از  گرفته  نشأت  بیشتر 
نوسان   این،  بر  عالوه  هستند.  شهري  پسماندهاي 

ها به آن  دریا در افزایش سطح آب و دخول آالینده 
ی نطقهها بیشتر از منقش داشته است. این آلودگی 

کنند و عملیاتی  شمال و غرب خزر به آن راه پیدا می 
بهره  و  استخراج  اکتشاف،  چاه نظیر  از  هاي  برداري 

ی جنوبی  سازند. حوزه ها را تشدید می نفت، آلودگی 
خزر نیز با چالش سموم شیمایی مواجه و وضعیت  

های آبزی در سواحل ایران را به خطر انداخته  گونه
ص  دیگر،  سوی  از  بی است.  آبزیان،  رویه ید  ی 

هاي اتمی در خزر در  رانی غیرمجاز و دفن زبالهکشتی 
است  دوره بوده  علت  بر  مزید  شوروی  ی 

 ). ۱۷۹:۱۳۹۵شهیدانی،(هدایتی 

ی  یکی دیگر از عوامل آلودگی دریای خزر، مسأله 
کشتی آب که  توازن  است  آبی  توازن،  آب  است.  ها 

اقیانوس کشتی  حفظ  های  برای  و  پیما  ثبات  تعادل، 
استحکام ساختاری خود در جریان سفرهای دریایی  

ای دیگر از دریا  ای بارگیری کرده و در نقطه از نقطه 
می  آبتخلیه  کشتی کنند.  برای  هرچند  رانی  توازن 

ها و  المللی ضروری است، ولی طیفی از چالش بین
زیست  این  معضالت  دارد.  همراه  به  را  محیطی 

جنبهچالش  دو  از  جامعه  یها  توجه  بین  مورد  ی 
بین  و مقررات  اسناد  در  و  قرار گرفته  المللی  المللی 

آلودگی   به  اولین جنبه،  است.  آمده  در  تحت نظم 
توازن آغشته به  ها، آبکش گردد. نفت نفتی باز می 

ی نفت وارد دریا  نفت را در جریان بارگیری و تخلیه
ه  ی دوم بشوند. جنبه کرده و منجر به آلودگی آن می 

گونه  بیماری انتقال  عوامل  و  بیگانه  مربوط  های  زا 
شود که مخاطراتی همچون تخریب تنوع زیستی  می

 و آسیب به سالمت بشر را به بار آورده است.  
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موضوع دیگر، تنوع زیستی در خزر است. دریای  
تعداد   و  نمونه   ۸۵۴خزر  جانوری  ی  نمونه  ۵۰۰ی 

ها در سه  گیاهی را در خود جای داده است. این گونه 
شور هویدا  شیرین و لب شکل موجودات دریایی، آب 
ها از سوی دریای آزوف و  هستند. برخی از این گونه 
شده  خزر  رهسپار  گونه سیاه  این،  بر  عالوه  ی  اند. 

و   ۳۰۵، ۸۷۱زی درشت و ریز به ترتیب مهره، کفبی 
گاوماهيان    ۵۶۶ خزر،  ماهیان  میان  در  است.  بوده 

كپورماهيا۲۹( و  ( گونه)  وجود  ۱۹ن  وفور  به  گونه) 
کلی،   طور  به  اهميت    ۲۵دارند.  از  که  ماهي  گونه 

قرار   استفاده  مورد  برخورداند،  تجاري  و  اقتصادي 
ی آبزیان خزر، شش گونه  ترین نمونهگیرد. مطرح می

از ماهيان خاوياري است. اگرچه تا قبل از فروپاشی  
اما  هزار تن بود،    ۵/۲۸شوروی، میزان صید این نمونه  

شرایطی نظیر فقدان نظام مديريت واحد، افزايش  
صيد غيرمجاز و عدم نظارت بر قاچاق خاويار باعث  

تن    ۴۹۷شد تا صيد قانوني ماهيان خاوياري به کمتر  
برسد. شایان ذکر است که کشورهای   ۲۰۰۷در سال  

بی  صید  به  خزر  در  ساحلی  و  پرداختند  رویه 
تن به كمتر از    ۳۰۰۰زمان مشابه، میزان آن را از  مدت

 ).  ۳:۱۳۸۷تن تنزل دادند (پورکاظمی، ۵۰

بر اساس مطالعات انجام شده، تنزل خاویار خزر  
می نشأت را  مداخلهتوان  از  در  گرفته  انسان  ی 

برداري و مديريت  اکوسیستم و تغییر در نظام بهره 
به   دانست. کشورهای ساحلی خزر  ذخاير مشترك 

پردازند و  ر می ی آبریز خز انجام کشاورزی در حوضه 
می  آن  زیست  محیط  بر  مخرب  تأثیر  شوند  باعث 

روی  ۲۸۳-۲۹۴:  ۱۳۷۵(كواليي، بر  سد  تأسیس   .(
رود  های ولگا، كورا، سفيدرود، تجن و گرگان رودخانه 

رودخانه  هیدروبیولوژی  در  تغییرات  ایجاد  ها  باعث 
شده و جهت مهاجرت ماهیان را تغییر داده است.  

هاجرت آبزیان، کاهش  این نوع مسدود شدن جهت م
ریزی را به همراه داشته است. به همین  مناطق تخم

ی تکثیر مصنوعی در  دلیل احیای خاویار به واسطه
ناپذیری  شود که اثرات جبران مراکز پرورشی انجام می 

می  وارد  آبزیان  بر  گسترش  را  این،  بر  عالوه  سازد. 
رودخانه مجاورت  در  فلزات،  صنعت  دخول  و  ها 

های نفتی به خزر زیست  زی و آلودگی سموم کشاور 
آبزیان را بیش از پیش به خطر انداخته است. باید  

درصد میزان صنایع روسیه    ۹۶اشاره کرد که تقریباً  
ی ولگا مستقر است که به سوی  در مجاورت رودخانه 

می  سرریز  چاه خزر  در  شود.  قزاقستان  نفتی  های 
آذربایجان  در  نفتی  زائد  مواد  و  دریا  نیز    زیربستر 

شوند. سموم کشاورزی هم  های خزر می ی آب روانه
واسطه راه  به  به خزر  فرسایش خاک  و  بارندگی  ی 

ها باعث مرگ و میر خاویار  کنند. این آلودگی پیدا می 
بدن   به  سموم  ورود  و  اورال  كورا،  ولگا،  مناطق  در 

آن فک فیزیولوژیکی  بافتار  تغییر  و  دریایی  ها  های 
اال آمدن سطح آب خزر و رکود  شوند. با توجه به بمی

ها کاسته شد، ولی  اقتصادی از میزان دخول آالینده
ها افزوده است.  استخراج نفت بر میزان این آلودگی 

انباشته می این آلودگی  شوند و  ها در خزر تجمیع و 
می  رسوخ  دریا  مناطق  سایر  کنند  به 

 ).  ۶-۸: ۱۳۸۷(پورکاظمی،

ا نظیر  هشایان ذکر است که وجود برخی چالش 
بیکاری صیادان و قاچاق خاوریار توسط دالالن باعث  

دهي این  کاهش منابع تاسماهیان شد. براي سامان
ی درياي خزر» در سال  مسأله، «كميسيون منابع زنده

روسيه،   ۱۹۹۲ چارچوب،  این  در  شد.  تشکیل 
موافقت پيش  و  نامهنويس  «حفاظت  عنوان  با  اي 
درياي خزر» را به کشورهای  ی  برداري منابع زنده بهره 

و   داد  ارائه  تركمنستان  و  قزاقستان  آذربايجان، 
های کارشناسی در این خصوص برگزار شد،  نشست 

نامه در خصوص محدوده  های این موافقت ولی طرف 
منطقه طول  ماهي و  و  ی  تعريف  كشورها،  گيري 

توافق   به  آن  حقوقي  جايگاه  و  دريايي  مرز  تعيين 
، روسیه تشكيل «كميسيون منابع  رو  نرسيدند. از این 

در  زنده كه  كرد  مطرح  را  خزر»  درياي  آبزيان  ی 
در آستاراخان به تصويب رسيد که به    ۱۹۹۲دسامبر  

موجب آن، نمايندگان شيالت كشورهاي ساحلی خزر  
می  شمار  به  كميسيون  چهار  عضو  ابتدا  در  روند. 

ترکمستان   و  قزاقستان  آذربایجان،  روسیه،  كشور 
كميسيو زنده عضو  منابع  و  ن  بودند  خزر  درياي  ی 

سال   تا  ايران  اسالمي  جمهوري  شيالت  نمايندگان 
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نشست   به   ۲۰۰۲ در  ناظر  ساالنه عنوان  ی هاي 
 ).  ۱۱۰:۱۳۹۹كردند (حسینی،كميسيون شركت مي 

زیست ملل متحد    ی محیطدر این میان، برنامه
هاي گوناگون با کشورهاي  (یونپ) با برقراري نشست 

برن ویژه امهمنطقه،  کشورهاي  ی  همکاري  با  را  اي 
زیست خزر»  عنوان «برنامه محیطساحلی خزر تحت  

زیست خزر  ی محیط  گذاری کرد. برنامه(ِسپ)، پایه 
کمیته نشست  اولین  از  مه  پس  در  آن  راهبردي  ی 

در رامسر رسمیت یافت و با تأمین بودجه از    ۱۹۹۸
و   محیطی  تسهیالت  جهانی  صندوق  یونپ،  طرف 

محیط  هبرنام (یونپ)  ی  متحد  ملل  زیست سازمان 
از   قبل  تا  کرد.  شروع  رسمی  طور  به  را  خود  کار 

برنامه  به دلیل قرار    ی محیط تشکیل  زیست اخزر، 
کمک  چارچوب  در  ایران  برنامه  نداشتن  های 

اتحادیه محیط اروپا زیست  بدون  ١ی  برنامه  این   ،
حضور ایران در جمع کشورهاي ساحلی شکل گرفته  

سایر سازمانبود.   و  یونپ  ورود  بین با  المللی،  هاي 
برنامه  محیط یکپارچگی  همکاري  ی  با  خزر  زیست 

خود  همه به  واقعی  صورت  ساحلی  کشورهاي  ی 
هاي  گرفت. جمهوري اسالمی ایران از طریق حمایت 

برنامه   و  محیطی  تسهیالت  جهانی  صندوق  مالی 
ی زیست سازمان ملل متحد (یونپ) به برنامه محیط  
برنامهمحیط   مجموع،  در  پیوست.  خزر  ی  زیست 

برنامه یک  خزر،  زیست  بین محیط  میان  ی  دولتی 
ترکمنستان،   ایران،  (آذربایجان،  ساحلی  کشورهاي 

محیط  حفظ  براي  قزاقستان)  خزر  روسیه،  زیست 
سازمان با  همکاری  و  برنامهاست  نظیر  ی  هایی 

برنامهتوسعه متحد،  ملل  محيط  ی  ملل  ی  زيست 
محيط  متح جهاني  صندوق  كمك د،  هاي  زيست، 

هاي غيردولتي  ی اروپا، بانك جهاني و سازماناتحاديه 
اند  را دنبال می کند. اهداف اساسی این برنامه عبارت 

ی مکانیسم هماهنگی و مدیریت محیطی  از: توسعه 
محیطی  خزر، بررسی و تشخیص موضوعات زیست 

اولویت  تعیین  فرامرزي،  ماهیت  تدویبا  و  ن  ها 
منطقهبرنامه استراتژیک  کاري  تهیهی  و  ی  اي 
چارچوب برنامه تقویت  ملی،  اقدام  مناسب  ی  هاي 

 
1.EU/TACIS 

برنامه اجراي  منظور  به  قانونی  و  کاري  حقوقی  ی 
اولویت  تشخیص  خزر،  در  هاي  استراتژیک 

سرمایه زیست  و  بخش محیطی  در  هاي  گذاري 
هایی که  ترین فعالیت مهمعالوه بر این،    دار.اولویت 

محیط  امهبرن گذشته ی  سالیان  در  خزر  زیست 
عبارت  است،  اولویت داشته  و  تعیین  از:  بندي اند 

ی عمل  محیطی خزر، تدوین برنامهمشکالت زیست 
و   ملی  اولویت  چهار  ساختن  مشخص  استراتژي، 

ماهی منطقه مدیریت  شامل:  خزر  براي   گیری اي 
دریاي   تاسماهیان  ذخایر  احیاي  بر  تأکید  (با  پایدار 
ورود   از  و جلوگیري  تنوع زیستی  از  خزر)، حفاظت 

مناطق  گونه پایدار  مدیریت  خزر،  به  مهاجر  هاي 
آلودگی  آلی و آالینده ها بهساحلی،  با  ویژه سموم  ها 

:  ۱۳۸۸منشأ سرزمینی (کشاورزی) (گودرزی و کوالیی،
عملك۸۰-۷۸ ارزيابي  در  برنامه).  محيطرد  زيست  ی 

مي  خزر  برنامه  درياي  اين  كه  گرفت  نتيجه  توان 
شبكه  است  كشورهاي  توانسته  بين  ارتباطي  ی 

المللي را ايجاد كند.  هاي بينی خزر و سازمانحاشيه
زيست درياي  ی محيط برخی از محورهايي كه برنامه

زيست  مشكالت  عنوان  به  شناسايي  خزر  محيطي 
عبارت  است،  سازمانانكرده  ضعف  از:  هاي  د 

اولويت محيط تعدد  و  رقابت  هاي  زيستي، 
ها در رابطه با همکاری  هاي عمومي، چالش سياست

اجراي ضعيف  میان سازمان واحدهاي مختلف،  و  ها 
با  گيري منطقهی مديريت ماهي برنامه اي و مقابله 

 صيد غيرمجاز.  

ايران در   که جمهوری اسالمي  شایان ذکر است 
ی عضويت رسمي كميسيون منابع زنده   به  ۲۰۰۲سال  

تشكيل كميسيون   اصلی  اهداف  درآمد.  درياي خزر 
اند از: مبادالت میان  ی درياي خزر عبارتمنابع زنده 

کشورهای عضو به منظور کنترل و استفاده از ذخایر  
ی مسائل علمی و تاسماهیان،  خزر، پژوهش در زمینه

ساختن   مشخص  و  صید  به  مربوط  قوانین  تدوین 
سهميه و  مجاز  ذخاير  حدود  صادرات  و  صيد  ی 

(حسینی، از  ۱۱۱:۱۳۹۹مشترك.  دیگر  یکی   .(
هاي برنامه محیط زیست خزر، «كنوانسيون  موفقيت
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تهران» است که توسط نمايندگان پنج كشور ساحلی  
ه.ش) به امضا  ۱۳۸۲آبان    ۱۳(  ۲۰۰۳نوامبر    ۴در تاریخ  

دبیرخانه  نهای رسيد.  تا  کنوانسیون  این  موقت  ی  ی 
عهده  بر  آن  دائمی  مقر  محیط شدن  زیست    ی 

هاي  سازمان ملل متحد در ژنو است. عناوین پروتکل 
عبارت  تهران  کنوانسیون  به  پروتکل  الحاقی  از:  اند 
و همکاري منطقه واکنش  با  "آمادگی،  مبارزه  در  اي 

نفتی  آلودگی  دریاي  "سوانح  از  "حفاظت  پروتکل   ،
آلودگی  برابر  در  منخزر  از  ناشی  و  هاي  ابع 

، پروتکل "حفاظت  "هاي مستقر در خشکیفعالیت
محیطی  ، پروتکل "ارزیابی اثرات زیست "تنوع زیستی 

). اصول مورد توجه  ۹-۱۲:  ۱۳۸۷فرامرزي" (پورکاظمی،
اند از: اصل پیشگیری، اصل  کنوانسیون تهران عبارت 

کننده، اصل دسترسی  پرداخت خسارت توسط آلوده
(امیدی، تعهد به همکاری  اطالعات، اصل  :  ۱۳۸۹به 

۹-۵  .( 

روز پس از    ۹۰بر اساس مفاد كنوانسيون تهران،  
هر   توسط  كنوانسيون  تصويب  رسمي  سند  تسليم 
امين   كشور  به  خزر  درياي  ساحلي  كشور  پنج 
(جمهوري اسالمي ايران)، اين كنوانسيون در نهايت  

الجرا و  ) الزم ۱۳۸۵مرداد    ۲۱(   ۲۰۰۶اوت    ۱۲در تاريخ  
تقویم   در  ایران  اسالمی  جمهوری  پیشنهاد  به  بنا 
کشورهای ساحلی خزر تحت عنوان «روز دریای خزر»  

(تیزتک و احمدی، ). هدف  ۱۱۵:۱۴۰۱نامگذاری گردید 
محيط   از  كنوانسيون، حفاظت  از  این  خزر  زيست 

كننده از جمله حفاظت، نگهداري،  ی منابع آلوده كليه
ی منطقي و پايدار از منابع بيولوژيكي  ا و استفاده احي

مفاد   اساس  بر  است.  شده  بيان  خزر  درياي 
تا کنون چندین کنفرانس در کشورهای   کنوانسیون 

اند  ها عبارتی آن عضو برگزار شده است که از جمله
در باکو،    ۱۳۸۵از: نخستین کنوانسیون در خردادماه  

تاریخ   در  کنفرانس  در    ۱۳۸۵  آبان  ۲۰- ۲۲دومین 
  ۱۳۹۰مرداد    ۱۹-۲۱تهران، سومین کنفرانس در تاریخ  

مهم  آستانه.  پیش در  چالش  اجرای    ترین  روی 
است؛   خزر  حقوقی  رژیم  تعیین  تهران،  کنوانسیون 
چراکه هرگونه اقدام كشورهاي عضو كنوانسیون در  
و   خزر  آلودگي  كاهش  و  كنترل  جلوگيري،  خصوص 

فعاليت  از  (موضناشی  دريا  بستر  ماده هاي    ۸ی  وع 
(موضوع   شناورها  از  ناشي  آلودگي  کنوانسیون)، 

تخليه    ۹ی  ماده از  ناشي  آلودگي  کنوانسیون)، 
ماده  ورود    ۱۰ی  (موضوع  از  جلوگيري  کنوانسیون)، 

هاي غيربومي مهاجم (موضوع  كنترل و مبارزه با گونه 
اضطراري    ۱۱ی  ماده موارد  کنوانسیون)، 

ماده زيست  (موضوع  انسیون)،  کنو  ۱۳ی  محيطي 
محيط  احياي  و  نگهداري  دریايي    حفاظت،  زيست 

تعیین حدود صالحیت    ۱۴(موضوع   به  کنوانسیون) 
شایان   است.  شده  موکول  خزر  ساحلی  کشورهای 
ذکر است که پنج کشور ساحلی خزر به معاهدات  

محیطی نظیر کنوانسیون رامسر،  المللی زیست بین
ترکمنستان)،    CITESکنوانسیون   استثنای  (به 

کنوانسیون   بازل،  کنوانسیون  وین،  کنوانسیون 
و   زیستی  تنوع  کنوانسیون  هوا،  و  آب  تغییرات 

بیابان  با  برای مبارزه  گستری  کنوانسیون ملل متحد 
بوده  این، کنوانسیو متعهد  با وجود  و  اند.  ن روتردام 

های مهاجر مورد پذیرش ترکمنستان  کنوانسیون گونه 
اضافه  آالینده(به  کنوانسیون  و  هی  پایدار)  آلی  ای 

اند. ایران نیز کنوانسیون اسپو  آذربایجان قرار نگرفته 
تمامی   روسیه  است.  نپذیرفته  را  آرهوس  و 

های اخیر به استثنای کنوانسیون آرهوس  کنوانسیون 
کنوانسیون  تمامی  قزاقستان  از  و  غیر  به  ها 

گونه  مهاجر  کنوانسیون  است  های  پذیرفته  را 
 ).  ۶۷-۸۱:  ۱۳۹۲(پورهاشمی و اکرامی،

ساحلی   کشورهای  سران  نشست  با  رابطه  در 
زیست  مسائل  اشاره  پیرامون  باید  خزر  محیطی 

کشورهای   نشست سران  اولین  برگزاری  که  داشت 
 ) خزر  در  ۲۰۰۲ساحلی  کلی  تفاهم  یک  باعث   (

آلودگی  زیست خصوص  راهکارهای  های  و  محیطی 
سند  برون  امضاي  آن  برونداد  که  شد  آن  از  رفت 

) بود.  ۲۰۰۳زیست خزر در تهران ( محیط کنوانسیون  
توسط   حقوقی  سند  نخستین  مثابه  به  سند  این 
مجلس هر پنج کشور تصویب و اجرایی شد. سومین  

در سال نشست سران کشورهاي حوزه   ۲۰۱۰ی خزر 
وضعیت   ارتقاي  راستاي  در  و  شد  برگزار  باکو  در 

اي نامهمحیطی دریاي خزر موافقت مشکالت زیست 
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ی ایمنی در دریاي خزر»  «همکاري در حوزه با عنوان  
به امضاي کشورهاي ساحلی رسید. برگزاری چهارمین  

) سران کشورهای ساحلی در روسیه ۲۰۱۴نشست (
موافقت  امضای  خصوص  نامهباعث  در  هایی 

برداري بهینه از منابع آبی»، «آب و  «حفاظت و بهره 
وضعیت   به  واکنش  و  «پیشگیري  و  هواشناسی» 

ی مشترک از سوی سران  صدور بیانیه اضطراری» و  
و  مذاکرات  استمرا  بر  مبنی  ساحلی  کشور    پنج 

این،  همکاري  بر  عالوه  شد.  صادر  کشور  پنج  هاي 
منطقه (محدوده)  آبعرض  تحت  ی  سرزمینی  هاي 

ملی   منطقه  ۱۵حاکمیت  عرض  و  دریایی  ی  مایل 
مایل) براي    ۲۵مایل (مجموعاً    ۱۰گیريانحصاري ماهی 

ساحلی  کشور  به  هر  دریا  مابقی  پهنه  و  ی  عنوان 

مشترك بین پنج کشور تعیین شد. برای نخستین بار  
حاکمیت   «دریای  اصطالح  آستاراخان  اجالس  در 
کرد.   پیدا  کاربست  سرزمینی  دریای  جای  به  ملی» 
همچنین کشورهای ساحلی در خصوص  ممنوعیت  
در   ساحلی  غیر  کشورهاي  نظامی  نیروهاي  حضور 

دند. عالوه بر نشست سران،  دریاي خزر موافقت کر 
گرفت.  نشست  قرار  کار  دستور  در  کارشناسی  های 

برنامه  موضوعات  همچنین  با  رابطه  در  هایی 
ی  محیطی در نظر گرفته شد که دربرگیرنده زیست 
محیط برنامه زنده  ی  منابع  کمیسیون  خزر،  زیست 

کمیته آبخزر،  ـ  هماهنگی هواشناسی  و  ی  شناسی 
هستن خزر  محیطی  د  مراقبت 

 ).  ۱۶۶-۱۶۷:  ۱۳۹۵شهیدانی،(هدایتی 

 
ُن در سال)   ١جدول    حجم آلودگی در کشورهای ساحلی خزر (ت

 آلودگی نفتی  نمک اسید فسفریک  نیتروژن، ازت  زیستی ـ شیمیایی  منابع  کشورها

 
 روسیه 

 ۷۳۱۰۰ ۸۷۵۰۰ ۸۰۵۰۰۰ ۸۰۷۹۰۰ هارودخانه
 ۳۸۰۰ ۱۴۰۰ ۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰ شهرها 
 ۸۹۰۰ ۱۰۰ ۳۰۰ ۴۹۰۰ صنایع 

 
 آذربایجان

 ۶۰۰ ۱۰۰۰ ۱۹۰۰۰ ۳۶۰۰۰ هارودخانه
 ۶۴۰۰ ۳۳۰۰ ۱۳۰۰۰ ۳۸۰۰۰ شهرها 
 ۱۴۰۰۰ ۳۰۰ ۱۱۰۰ ۷۱۰۰ صنایع 

 قزاقستان
 ۴۰۰ ۶۰۰ ۶۰۰۰ ۱۳۲۰۰ هارودخانه
 ۲۰۰ ۱۰۰ ۵۰۰ ۸۰۰ شهرها 
 ۱۸۰۰ ۱۰۰ ۷۱۰۰ ۲۹۰۰ صنایع 

 
 ترکمنستان 

 ۰ ۰ ۰ ۰ هارودخانه
 ۱۰۰ ۱۰۰ ۴۰۰ ۱۶۰۰ شهرها 
 ۵۴۰۰ ۳۹۷۰ ۱۰۰ ۱۵۰۰ صنایع 

 ۱۱۷۷۰۰ ۹۸۴۷۰ ۸۵۷۵۰۰ ۹۲۹۹۰۰  جمع 
 ). ١٠٢:١٣٩٦راد و همکاران، (کاویانی 

 

های ژئوپلیتیکی تأثیرگذار بر  شناسه  ٥٫٢
 محیطی خزر شرایط زیست 
های ژئوپلیتیکی بر شرایط  به طور کلی برخی شناسه

ها به  خزر تأثیرگذارند که هریک از آن محیطی  زیست 
جمهوری  نوبه  ملی  امنیت  برای  پیامدهایی  خود  ی 

اند از:  ها عبارت اسالمی به همراه دارند. این شناسه

دریاچه،   بودن  محصور  بازدارنده،  حقوقی  رژیم 
ضعف  آلودگی  غیرنفتی،  و  نفتی  مشارکت  های 

کشورهای ساحلی برای انتقال دبیرخانه کنوانسیون  
ی خزر و تعیین  ط زیست تهران در ژنو به منطقهمحی

 دبیر اجرایی برای آن.  
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 رژیم حقوقی بازدارنده ٥٫٢٫١
ی های متعددی در زمینهکشورهای ساحلی نشست 

کرده برگزار  خزر  حقوقی  به  رژیم  نهایت  در  که  اند 
امضاء «کنوانسیون وضعیت حقوقی خزر» در تاریخ  

منجر  ) در قزاقستان  ٢٠١٨اوت    ١٢(  ١٣٩٧مرداد    ٢١
شد، ولی هنوز الزم الجرا نشده است. با وجود این،  

زیست  بحران  به  که  اصلی  دالیل  جمله  محیطی  از 
واحد،   رژیم حقوقی  فقدان  زده،  آسیب  دریای خزر 

زمینهیک  که  است  منسجمی  و  های  دست 
گریزی کشورهای ساحلی را فراهم ساخته  مسؤولیت 

تعیین   و فصل موضوع  عبارتی، عدم حل  به  است. 
معضالت  حد جمله  از  خزر  زیربستر  و  بستر  ود 

مسائل   متعاقباً  و  خزر  حقوقی  رژیم  پیرامون 
محیطی آن است. این در حالی است که با  زیست 

ی محیط زیست  تعیین رژیم حقوقی مشخص، برنامه
خزر قادر خواهد بود کمیت و کیفیت وظایف هر یک  

فعالیت  با  رابطه  در  را  ساحلی  کشورهای  های  از 
نظیر  محیطزیست  فرامرزی  منفی  پیامدهای  که  ی 

نفتکش  استخراج  فعالیت  و  اکتشاف  عملیات  ها، 
گیری، حفاظت از  نفت، انتقال نفت از بستر، ماهی 

آلودگی  و  مهاجر  به  پرندگان  خشکی  منشأ  با  های 
 همراه دارد، تعیین نماید. 

 محصور بودن دریاچه  ٥٫٢٫٢
بزرگ  پهنه خزر  آبی محصور بر سطح کره ترین  ی  ی 

با  زمین   طبیعی  ارتباط  گونه  هر  فقدان  است. 
کامالً  اقیانوس  اکوسیستم  یک  خزر  از  ها، 

پذیر در  فرد و در عین حال به شدت آسیب منحصربه 
یا   اقلیمی  تغییرات  نظیر  خارجی  فشارهای  برابر 

های انسانی ساخته است. بنابراین، به علت  فعالیت
(به استثنای   هیچ خروجی  محصور بودن خزر، عمالً 

از دست    کانال  تبخیر  با  آن  آب  و  ندارد  ـ دن)  ولگا 
شود میزان شوری آن به  رود. این مسأله باعث می می

احمدی، و  (زرقانی  شود  بیشتر  - ١٦٨،  ١٣٩٧تدریج 
١٦٦  .( 

 های نفتی و غیرنفتیآلودگی ٥٫٢٫٣
به آلودگی  تأثیر  غیرنفتی  و  نفتی  بر  های  سزایی 

زیست  بهمخاطرات  دارند.  خزر  طورکلی،  محیطی 

آ میکنندهلوده منابع  را  خزر  دسته ی  سه  به   توان 
از   آلودگی ناشی از منابع در خشکی، آلودگی ناشی 

هاي سطح  برداري از منابع نفت و گاز و نوسان بهره 
در خشکی   منابع  از  ناشی  آلودگی  کرد.  تقسیم  آب 
شامل فاضالب شهري (سرریز فاضالب تصفیه نشده  

شأ صنعتی  خانگی، دفع نامطلوب زباله)، آلودگی با من
ی وسیعی از  (آلودگی ناشی از صنایع در خزر گستره 

تا   سنگین  فلزات  تجمع  و  مضر  شیمیایی  مواد 
شود) و آلودگی با منشأ  تغییرات فیزیکی را شامل می

برداري از منابع  کشاورزي است. آلودگی ناشی از بهره 
تولید صنعتی سبب   و  انتقال  با  همراه  گاز  و  نفت 

بستر و  آب  هوا،  می   آلودگی  ساالنه  خزر  شود. 
و    ۱۲۲۳۵۰ نفتی  آلودگی  وارد    ۳۰۴تن  کادمیوم  تن 

شود. بیشتر منابع نفتی آذربایجان و  دریای خزر می 
و    ۴۰تا    ۳۰ قزاقستان  نفتی  منابع  کل  درصد 

شده  واقع  سواحل  در  بیشترین  ترکمنستان  اند. 
دریا   این  شمالی  همسایگان  سوی  از  نفتی  آلودگی 

دلیل شیب خزر به  که  آلودگی است  به سمت  ،  ها 
پیش  می ایران  نفت روی  مناطق  آلودگی  و  کند.  خیز 
ها تا حد زیادي ریشه در فناوري، عملکرد  پاالیشگاه 

سهل  و  تجهیزات  با  نامطلوب  دارد.  انسان  انگاری 
استخراج   براي  مناسب  فرآیندهاي  حتی  این،  وجود 
نفت و گاز تأثیرهاي محیطی دارند. عالوه بر تهدید  

زیست ناشی از تولید نفت در خزر،  حیط سالمتی و م
در   بودن  محصور  دلیل  به  آن  جغرافیایی  موقعیت 

شبکه  به  نیاز  و  عامل  خشکی  انرژي  انتقال  هاي 
زیست  دیگري است که تالش براي حفاظت از محیط

کند. انتقال نفت و گاز از طریق خط  آن را پیچیده می 
خطرهاي   ریزش  و  نشت  وجود  امکان  با  لوله 

گسترش  گریزناپذی به  رو  روند  دارد.  همراه  به  ری 
نگاري، حفاري و اکتشاف در  هاي لرزه رویه فعالیت بی 

نفتکش  تردد  و  خزر  زمینه  بستر  منطقه  این  در  ها 
بروز فاجعه را تشدید کرده است. از آثار مهم آلودگی  
براي   زیستی  مشکالت  ایجاد  نفتی،  منشأ  با  آب 

نفتی   مواد  است.  دریایی  زنده  تر، سبک موجودات 
می سریع  تبخیر  می تر  آلوده  را  هوا  و  سازند. شوند 

سازد، ها را مسموم می تغذیه ماهیان از این مواد آن 
هایی از نفت وارد پوست آبزیان شده و باعث  بخش 
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کف  موجودات  می آلودگی  به  زي  نیز  قسمتی  شود. 
گیرد و  ی نازک در سطح دریا قرار می صورت یک الیه

دهد. بخشی هم به  کاهش مینفوذ نور خورشید را  
آید که در اثر جریان آب و  هایی در می صورت توده 

آلودگی می  شوند  باد به سوي ساحل رفته و سبب 
 ).  ۶۷-۸۱:  ۱۳۹۲(پورهاشمی و اکرامی،

مشارکت کشورهای ساحلی برای ضعف  ۵٫۲٫۴
ی کنوانسیون محیط انتقال دبیرخانه

ی خزر و  زیست تهران در ژنو به منطقه
 جرایی برای آن. تعیین دبیر ا

انتقال  ضعف   برای  ساحلی  کشورهای  مشارکت 
دبیرخانه کنوانسیون محیط زیست تهران در ژنو به  

ی خزر و تعیین دبیر اجرایی برای آن از دیگر  منطقه
ستقرار  رود. اهای ژئوپلیتیکی خزر به شمار می چالش 

اجرای    یدبیرخانه  همواره  ژنو  در  تهران  کنوانسیون 
خیر  أنسیون از سوی کشورها را به تهای کنوا پروتکل 

 ً این در حالی است که    .شوداجرا نمی   انداخته یا عمال
زیرمجموعه  کشورهای  گرفتن  قرار  یکدیگر   یکنار 

دبیرخانه و انتقال مصوبات و قوانین کنوانسیون به  
اصلی حفاظت    یمند از خزر از الزمهکشورهای بهره 

  واقع بودن . با وجود این،  است  آن از محیط زیست  
  ،مرجع اجرایی کنوانسیون در کشوری خارج از منطقه

ب در  را  خزر  دریای  از  حفاظت  روکراسی  وهمواره 
  مثبت   اتفاق   هرگونه المللی قرار داده و در عملبین

    است.  کرده  روروبه   مانع   با   را  خزر   در   محیطیزیست 

پیامدهای ژئوپلیتیک   ٥٫٣
محیطی خزر بر امنیت ملی  زیست 

 ایران جمهوری اسالمی  
 تهدیدات ناشی از سواحل خزر  ٥٫٣٫١

محیطی خزر بر امنیت  در رابطه با پیامدهای زیست 
ملی جمهوری اسالمی ایران باید گفت سواحل ایران  

ی های جنوبی خزر تحت تأثیر دو گروه عمده در آب 
زمینه در  دارد.  قرار  بالفعل  و  بالقوه  ی تهدیدات 

می  بالفعل،  آسیب تهدیدات  به  از توان  ناشی    های 
داران ای (مانند ژله ماهیان) از شانه بیگانه ورود گونه 

ی آبی خزر و مرگ و میر فک خزری اشاره کرد  بر پهنه

محیطی است. این  ترین تهدیدات زیست که از مهم 
فاضالب پیامد  همراه  به  های شهری سرازیر  مسأله 

های  ی آبریز خزر، آالینده شده به دریا و رودهای حوزه 
از   کشاورزی  فعالیت ناشی  سموم  و  صنعتی  های 

محیطی بالفعل برای ایران  منجر به تهدیدات زیست 
مهمشده کلی  طور  به  بالفعل  اند.  تهدیدات  ترین 

ی مهاجم، طاعون سگی، مرگ و  اند از: بیگانه عبارت
های شهری و  میر فک خزر، آلودگی ناشی از فاضالب 

بالقوه  تهدیدات  دیگر،  از سوی  کشاورزی.    ی سموم 
عبارت زیست ایران  تهدید  از:  ذخایر  اند  محیطی 

محیطی تغییرات سطح آب  فسیلی خزر، آثار زیست 
محیطی فقدان تعیین رژیم  خزر و پیامدهای زیست 

). عالوه بر این،  ۱۲۷- ۱۳۴:  ۱۳۹۳کار،حقوقی خزر (دانه 
زیست  تهدیدات  خزر  سایر  در  ایران  برای  محیطی 

اقلعبارت تغییرات  ریزگردها،  از:  یمی، اند 
 گذاری، زلزله و نوسات سطح آب.  رسوب

 ریزگردها  ٥٫٣٫٢
آمیز آب و هوایی  های مخاطره ریزگردها یکی از پدیده 

های جنوبی خزر،  ی اخیر در کرانه است که در دهه
غبار   و  گرد  است.  یافته  افزایش  آن  وقوع  تعداد 

در هوا می  به  تواند چرخهموجود  را  هوایی  و  آب  ی 
ر دهد. ذرات گرد و غبار  طرق مختلفی تحت تأثیر قرا 

تواند توزیع  با جذب نور خورشید (ابر گرد و غبار) می 
افزایش حرارت در جو،   با  را تغییر دهد.  حرارت جو 

کرانه در  باران  کاهش  و  احتمال  خزر  جنوبی  های 
سواحل ایران وجود دارد. در صورت تداوم این روند  

جات، مرکبات و صدها  محصوالتی نظیر برنج، صیفی 
ل استراتژیک برای ایران وجود نخواهد داشت  محصو

میلیون نفری ایران در    ۷/ ۵و حیات جمعیتی بیش از  
های جنوبی دریای خزر با چالش مواجه خواهد  کرانه 

). از سوی  ۱- ۱۱:  ۱۳۹۵رودباری،شد (احمدی و دادشی 
بیماری از  انتقال بسیاری  تأثیر عوامل  ها تحت دیگر 

لیل تأثیرگذاری  آب و هوایی است. اهمیت خزر به د
اکوسیستم بر  های طبیعی در سه سطح محلی،  آن 

است  منطقه آن  جهانی  و  ای 
)Arpe&Leroy,2007:144  .( 
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 تغییرات اقلیمی ٥٫٣٫٣
هایی نظیر ماالریا و  تغییرات اقلیمی بر ایجاد بیماری

پراکنش   در  تغییر  اساس،  این  بر  است.  مؤثر  التور 
از جنبه برخی موجودات زنده می  تلف  های مختواند 

اثر بگذارد و سالمت   بر ساکنان ایرانی حاشیه خزر 
تحت    ).Wu&et al,2016:14-23(ها را تهدید کند  آن

پیش  شرایط،  بر  این  اقلیمی  تغییرات  اثرات  بینی 
خصوصیات بیولوژیکی یک گونه و همچنین افزایش  

های انسانی  ها به عنوان ناقلین بیماری یا کاهش کنه 
ها را  امنیت جانی ایرانی ترین چالشی است که  مهم

می  تهدید  خزر  جنوبی  سواحل  کند  در 
)Graham&et al,2011:34  .( 

 گذاریرسوب ٥٫٣٫٤
های  اکوسیستم خزر به علت عدم دسترسی به آب 

ی آزاد جهان، یک دریای بسته است و فقط پذیرنده 
ی آبریز خود است. تنها خروجی آن  مواد و آب حوزه

ماند. آن باقی می تبخیر است. لذا، مواد آلوکتونوسی  
عالوه بر این، رسوبات ورودی عمدتاً آلوده به مواد آلی  

های شهری و صنعتی حاوی فلزات  ناشی از فاضالب 
ی سموم  رویهسنگین و فاضالب ناشی از مصرف بی 

رسوبات بستر  کشاورزی هستند. بخش  باالیی  های 
به   آلوده  چشمگیری  طور  به  جنوبی  خزر 

کههیدروکربن  است  نفتی  سالمت    های  بر 
است   تأثیرگذار  خزر  حاشیه  در  ایرانی  شهروندان 

همکاران، و  آلوده ۲۱۵:۱۳۹۷(رمضانی  محل  ).  ترین 
هیدروکربن به  آلوده  خور  رسوبات  خزر،  نفتی  های 

باکو است. تبادل محدود آب با دریای باز و آزادسازی  
زبالهطوالنی  و  صنعتی  زائد  مواد  انواع  های  مدت 

ساز» است  سوبات «انسان شهری دلیل اصلی ظهور ر 
 ).  ۲۱۳:۱۳۹۷(رمضانی و همکاران،

 زلزله ٥٫٣٫٥
استان  میان  استان  از  خزر،  در  ایران  ساحلی  های 

و گسل   (تالش)  اصلی آستارا  دو گسل  دارای  گیالن 
های فعال تمام سواحل جنوبی  البرز است. این گسل 

ای و کوهستانی را  پایه خزر به ویژه نواحی جنب کوه
پذیر کرده است. همچنین  آسیب  خیزیاز نظر زلزله

خزر   در  زمین  لغزش  اثر  بر  سونامی  وقوع  احتمال 

وجود دارد. خزر جنوبی و بخش وسیعی از خزر میانی  
لرزه با  مرتبط  پرخطر  ژئودینامیک  معرض  خیزی در 

هستند. به همین دلیل قراردادن خطوط لوله بر روی  
ی زلزله) برای ایران  بستر خزر (نشت نفت در نتیجه

زیست پی دارد.  امدهای  همراه  به  محیطی 
زیست خطرناک  پیامدهای  نشت  ترین  محیطی، 

(مانند   نفت و گاز با محتوای سولفور هیدروژن باال 
و   (رمضانی  است  تنگیز)  نفتی  میدان 

 ). ۲۱۶:۱۳۹۷همکاران،

 نوسانات سطح آب  ٥٫٣٫٦
زیست  امنیت  بر  آب  سطح  و  نوسانات  محیطی 

می  تأثیر  ایران  به  اقتصادی  کلی،  گذارد.  طور 
های هیدروالکتریک  های آبیاری فشرده و پروژهبرنامه

حوزه  طول  رودخانه در  به ی  که  ولگا  سنتی  ی  طور 
از   تأمین    ۷۰بیش  را  درصد ورودی آب شیرین خزر 

از پیش هویدا  می نابسامانی شرایط را بیش  نماید، 
نشان می  این وضعیت  آب  ساخت.  که سطح  دهد 

ان داشته است. این  هاي مختلف نوسدریا در دوران 
زیست  تغییرات  ایجاد  باعث  و  فرآیند  محیطی 

هاي اقتصادي خزر شده است.  دگردیسی در فعالیت 
  ی نوسانات سطح آب و هواشناس  نهیزم  در   ی مکاره

اول  یا یدر جزو  همکار  ن یخزر    ان یم  ی موضوعات 
بد  ی ساحل  یکشورها کم  ن یبود.    ته یمنظور، 
  ست یز  ط یو مراقبت مح ی آب و هواشناس ی هماهنگ 

  یصالح ذ  یبا مشارکت نهادها )  کامپکاس(   خزر  یا یدر
.  شد  لیتشک  ۱۹۹۴در سال    ، یساحل  یکشورها  یمل

ها، ایجاد  با وجود این، تغییر بستر برخی از رودخانه 
آبدریاچه  سدها،  مصنوعی،  افزایش  هاي  و  بندها 

های انسانی در این مناطق باعث تنزل سطح  کنش 
شد. این    ۱۹۷۷سال  ترین حد ممکن تا  آب به پایین 

، تراز آب دریا روند  ۱۹۷۸در حالی است که از سال  
سال   تا  را  خود  طور    ۲۰۰۰افزایش  به  و  کرد  آغاز 

ساالنه   اضافه  سانتی   ۱۵متوسط  آب  به سطح  متر 
محیطی و  شد. باال آمدن آب، باعث لطمات زیست 

مواد   انتقال  نظیر  ساحلی  کشورهاي  به  اقتصادي 
ت کنندهآلوده  و  صنایع  مناطق  ی  در  نفتی  ولیدات 

ساحلی به دریا، کاهش مواد غذایی ماهیان، از بین  
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خشک  گیاهی  پوشش  فرسایش  رفتن  تشدید  زی، 
چشم ساختار  در  تغییر  مرزهای  بادی،  و  انداز 

ساختارهای  سرزمین تشکیل  ساحلی،  های 
و   ایران  ساحلی  منطقه  در  جدید  مورفولوژیک 

یی و  شود (کوال های شور و نمکی می گسترش زمین
). از سوی دیگر، پایین رفتن سطح  ۷۳:  ۱۳۸۸گودرزی، 

های  آب خزر موجب تغییر تنوع زیستی اکوسیستم 
آب  آلودگی  کشور،  نتیجه  ساحلی  در  دریایی  های 

های نفتی، نابودی ذخایر طبیعی،  گرفتگی میدان آب
تغییرات حاصل و  زیستی  و  می جانوری  گردد  خیزی 

همکاران، و  بر  ۲۹۲:۱۳۹۱(قربانی  اساس،  ).  با  این 
م مربوطه  مذاکرات    ،یساحل ی  کشورها  انیانجام 

در    یدرخصوص آب و هواشناس  یموافقتنامه همکار«
خزر  در  »  خزر  یا یدر سران  اجالس  چهارمین 

شدن  الزم االجرا ا ) به امضا رسید. ب۲۰۱۴(آستاراخان 
ژانویه    ۱۳(   ۱۳۹۴  بهمن  ۱۱یخ  تار  موافقتنامه در   نیا

  ته یکم« د یبا عنوان جد  ی قبل ی هماهنگ   تهیکم)، ۲۰۱۶
  ت ی، به فعال»خزر یایدر یآب و هواشناس یهماهنگ 

ادامه   با    ته،یکم  ن یا   ی سهااجال  داد.خود  سال  هر 
  آن   ج ینتا و    لیموافقتنامه، تشک  ن یمفاد ا  یهدف اجرا 

کشورها  هیتوص  قالب   در  توافق  به  و  صادر    ی نامه 
 ).  ۵۵ -۵۶: ۱۳۹۹(هاشمی،  رسد یم  یساحل

 گیرینتیجه ٦
مسائل   که  است  این  بیانگر  پژوهش  نتایج 

های ژئوپلیتیکی  محیطی خزر متأثر از شناسهزیست 
است که در چارچوب ژئوپلیتیک زیست محیطی بر  
ظاهر   اثرگذار  ایران  اسالمی  جمهوری  ملی  امنیت 
شده است. بر این اساس، خزر به عنوان اکوسیستم  

نیمه حداقل  یا  بسته  از آبی  طیفی  دارای    بسته 
زیست  سیاست مشکالت  سوی  از  های  محیطی 

رژیم   یک  خأل  است.  ساحلی  کشورهای  افراطی 
حقوقی پایدار (عدم تعیین خط مبدأ و تعیین حدود  
این   شوروی  فروپاشی  از  پس  زیربستر)  و  بستر 
مشکالت را دوچندان کرده است. استقرار شهرها و  

باعث  شهرک  خزر  سواحل  در  متعدد  صنعتی  های 
های  ها به طور مستقیم فاضالب آن شده است که  

شهری و صنعتی خود را به خزر روانه سازند. عالوه  

ترین منبع و بیشترین  های نفتی اصلی بر این، آلودگی 
آلودگی  از  دارند.  سهم  را  خزر  زیستی  های 

های نامتعارف نفت کشورهای شمالی خزر  برداشت 
  ترین دلیل آلودگی این دریا به از میادین انرژی، عمده 

های نفتی آن به طور خاص است.  طور عام و آلودگی 
یکی دیگر از مسائل ریشه در ارتباط محدود خزر با  

در  آب پایین  توان  بودن)،  بسته  دلیل  (به  آزاد  های 
خودپاالیشی (ناشی از گردش طبیعی)، تبخیر شدید  
این،   بر  عالوه  دارد.  آب  سطح  آمدن  پایین  و 

امنیآلودگی  بر  غیرنفتی  و  نفتی  ت  های 
تأثیرگذار  زیست  ایران  سواحل  در  خزر  محیطی 

اند. بیشترین آلودگی خزر ناشی از منابع مستقر  بوده 
فاضالب  پتروشیمی،  (تأسیسات  خشکی  های  در 

تخلیه  دریا  شهری)،  در  نفتی  مشتقات  و  نفت  ی 
و   آذربایجان)  جمهوری  ویژه  به  شمای  (کشورهای 

ه)  های گسترده به دلیل رودخانه ولگا (روسیآلودگی 
 بوده است.  

شناسه انسان بنابراین،  ژئوپلیتیک  و  هایِ  پایه 
های ایران که در  پایه، زیست ساکنان استانطبیعت

کند. در  های جنوبی خزر قرار دارند را تهدید می کرانه 
ی عامل انسانی، هرچند کنوانسیون حفاظت از  زمینه

و   تهران  کنوانسیون  خزر،  دریای  زیست  محیط 
زند منابع  تصویب  ه کمیسون  به  خزر  دریای  ی 

ها را موظف به اجرای  کشورهای ساحلی رسیده و آن
ها حکایت  مفاد آن کرده است؛ ولی گسترش آلودگی 

از عدم رعایت کامل تعهدات از سوی  کشورهای عضو  
که   طبیعی  عوامل  تحقیق،  نتایج  اساس  بر  دارد. 

محیطی برای جمهوری اسالمی ایران  تهدیدات زیست 
حوزه خزردر  داشته  ی  همراه  نظیر  به  مواردی  اند، 

رسوب اقلیمی،  تغییرات  و  ریزگردها،  زلزله  گذاری، 
بوده  آب  سطح  پیامدهایی  نوسانات  ریزگردها  اند. 

ی انرژی را به  همانند کاهش تابش، تبخیر و مبادله 
همراه داشته است. تغییرات اقلیمی به عدم تعادل  

بیماری  افزایش  و  شده  فصول  منجر  اقلیمی  های 
گذاری، تغییرات ژئومورفولوژیکی، تغییر است. رسوب

ترکیب امالح، ورود مواد سمی و خطرناک را به دنبال  
بر   تأثیر  گسلی،  فعالیت  باعث  زلزله  است.  داشته 
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نشت میدان و  نفتی  است.  های  گردیده  نفتی  های 
نوسات سطح آب باعث تهدید باالآمدگی آب، تهدید  

های آب خزر  کاهش سطح آب و تغییر رژیم جریان 
دگرگونی  این  است.  می شده  اکولوژیکی  تواند  های 

کرانهآسیب و  خزر  امنیت  پذیری  تهدید  و  ها 
محیطی را برای ایران به همراه داشته باشد.  زیست 

رسد تا زمانی که تحدید حدود  در مجموع، به نظر می 
کشورهای  و تعیین خط مبدأ در خزر صورت نگیرد و  

انتقال   برای  محیط  ساحلی  «کنوانسیون  دبیرخانه 
ی خزر و تعیین دبیر  زیست تهران در ژنو» به منطقه

آن برای  آلودگی   اجرایی  نکنند،  های  تالش 
 محیطی پابرجای خواهد بود.  زیست 

 

 منابع
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ی چهل  ، دوره های جغرافیای انسانیپژوهش 
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)  ۱۳۹۵رودباری، عباسعلی ( احمدی، محمود و داداشی 
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مجموعه  های شهری»،  جدید در حوزه بحران 
لی پدافند غیر عامل  مقاالت اولین همایش م
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) علی  کردن  ۱۳۸۹امیدی،  عملیاتی  «ضرورت   (
کنوانسیون   اجرایی  و  نظارتی  سازوکارهای 
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قفقاز،   و  مرکزی  شانزدهم،  دورهآسیای  ی 

 .  ۱- ۱۷:  ۷۱ی شماره

محیطی و  امنیت زیست )  ١٣٩٣انصاری، معصومه (
خزرچالش  دریای  زیست  محیط  ،  های 
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