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 چکیده 

دریایی دریای خزر، بزرگترین دریاچه جهان با منابعی غنی از گیاهان،آبزیان و دیگر منابع زنده 

ایررن دریررا دارای  غنی نفت و گاز، محیط زیست آن در شرایط هشدار قرررار دارد  کنار منابعدر  

به شدت آسیب  ناشی از فعالیت های انسانی  زیست بوم ویژه ای است که در برابرعوامل مختلف

مهم ترین ویژگی آن، پیکره بسته آبی وعدم ارتبرراط یبیعرری بررا سررایر اقیررانو  هررا   بوده،پذیر  

مؤلفه هایی مناقشه بر انگیز، مثل، نقصان دررژیم حقوقی جامع،دشواری   به دلیل  حوزه خزرت اس

های سیاسی میان کشورهای ساحلی،عدم درک متقا بل برای بهره بردن از منابع این دریررا،غر  

گرایی مفرط برخی کشورها، استقبال و تالش برای حضور فرا بازیگران،صف بندی های جدید 

مهوری اسالمی ایران، مبنی بر ترویج بنیاد گرایرری اسررالمی غر  علیه جیغات منفی  متاثر از تبل

وخطر نظامی شدن دریای خزر،علی رغم توافق های چند جانبه میان کشررور ها،برره منطقرره ای 

چالش برانگیز،حسا ،ژئو استراتژیک و مهمی تبدیل شده که حاصلش غفلت از محیط زیست 

نقش وتاثیر چالش های سیاسرری میرران "هستیم که رسش روبرو آن است در این نوشتار با این پ

ن کرره بررر مررت یافته های این کشور های ساحلی دریای خزر بر محیط زیست آن چگونه است؟

، به دلیل در هم تنیدگی مفرررط تحلیلی نوشته شده، تبیین خواهد کردکه-اسا  روش توصیفی

 ده است اقتصاد و سیاست، محیط زیست قربانی چالش ها و رقابت های سیاسی ش
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 مقدمه

موثری   نقش بسیار  در معادالت جهان  راهبردی  منطقه  عنوان یک  به  دریای خزر  حوزه 

  ، متاثر از تغییرات بازیگران بین المللی   شوروی،  منطقه پس از فروپاشی اتحاد  در این دارد

د  ،جدید کنبال  به  ژئوپلیتیک پر  برتری  قدرت و  بودند در حقیقت    ردن خالء  منطقه  در 

اهمیت  بین المللی    سیاسی و ارتباط های   فرو پاشی مذکور دریای خزربه دالیل   پس از 

سیاست ها و تصمیم گیری های  از این، دریا ی خزر در محدوده      پیش ویژه ای یافت 

اما پس از استقالل و شکل  وروی بود،جمهوری اسالمی ایران و اتحاد جماهیر شدوکشور 

مثل   دیگر  های  جمهوری  آذرباگیری  شرایط  یجانجمهوری  ترکمنستان  و  ،قزاقستان 

با توجه به   سیاست  جدیدی را تجربه می کند  در شرایط جدید، تنوع تصمیم گیری ها 

ودی غیر قابل  شرایط را پیچیده و تاحد  ی تازه تاسیس،دیپلماسی گوناگون کشور هاها و 

مورد    لف محیط زیست این دریا به به دالیل مخت  (Blan,1995:34)ش بینی کرده است پی

  این نوشتار تالش دارد تاثیر چالش های سیاسی میان کشور های  ر گرفته استتهدید قرا 

را مورد   آن  شرایط زیست محیطی  بر بحرانی شدن  دهد بنابر  ساحلی خزر  قرار  بررسی 

و    ی  نخست شرایط زیست محیط شدا یی خواهد  دو خط موازی ر   نوشتار این  در    این، 

سی شرایط  میانسپس  موجود  بحث    پنج   اسی  مورد  ساحلی  ادامه  کشور  گرفته،در  قرار 

آن زیست  محیط  بر  متغیر سیاسی  متقابل  باید  تاثیر  می  که  ، موضوع مهمی خواهد بود 

    باشدمورد توجه 

به وضوح  یست آن  روی محیط ز  سیاسی کشور های ساحلی خزر برچالش های  تاثیر    

نها عبارتند ازضعف در تدوین  در برخی موارد قابل مشاهده و بررسی است،که برخی از آ

بی   گرایی،  منطقه  به  تمایل  واگرایی،عدم  وزن  فراگیر،افزایش  و  مناسب  حقوقی  رژیم 

عدم برخورد جدی با کشور هایی که  توجه ای به سیستم اکولوژی منحصر به فرد آن و  

و مختلف  دالیل  اق   به  دریاشده  عمدتاً  این  تشدیدآلودگی  مادی، موجب  منافع  و  تصادی 

  مرز هشدارهای جدی   به  خی از آالینده ها،مثل آالینده های ناشی از استخراج نفت،اند بر

از کشور هایی است      رسیده است  منافع اقتصادی برخی  قربانی  محیط زیست این دریا 

را دنبال  دیپلماسی مبتنی بر منفعت گرایی    ها،و تعهد  که با توجه به امضای کنوانسیون ها

توجه قابل  کنند که موضوع  این   می  های  کشور  ای است   بازی  به  تمسک  با  جدید  ها 
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ملی،سیاسی   منافع  توجیه  قربانی  وبا  را  دریا  محیطی  زیست  مشترک  منافع    منافع  این 

ر  کشور های ساحلی خز  ت هایشواهد بسیاری از این چندگانگی سیاسی دول نموده اند 

اف در  آن  تاثیر  توان  و  می  را  دریا  این  اکوسیستم و محیط زیست  بر روی  تهدید  زایش 

بازسازی محیط  و ظرفیت های  توجه به شرایط یبیعی،جغرافیایی  با  دریای مذکور    یافت  

خود به   ، زیست  توجه  اش  با  بالقوه  های  برابر    تا   ، توانمندی  در  تواند  می  حدودی 

اما در شرایط هجوم بی  ازی خود بپردازد، به بازس   لودگی هات محیطی و آزیس  تهدیدهای

ه  آالینده  کربنی، امان  هیدرو  های  آالینده  خصوصا  قدرت  ا،  از  تر  عظیم  و  بزرگتر  که 

تدافعی این دریاست، توان باز سازی و تدافع نداشته و این آغاز فرو پاشی اکوسیستم آن  

برای حفظ محیط زی اراده  این دریا وجود دااست تالش ها  و  کافی نیست   ست  اما  رد 

اقتصادی  چ منافع  آن    –ون  ساحلی  ها  کشور  دیگر سیاسی  با  ارتباط  های    در  حوزه 

رنامه های حفظ محیط زیست  ببهینه سازی    ،مانع بزرگ در تحققژئوپلیتیک مرتبط با آن

  (Bahgat,2005:53)آن است

 

 ادبیات پژوهش 

 چالش های زیست محیطی 

  "ابسوند"از مباحثی است که    یست بوم گراییمحیط زیست و زتفاوت میان دو مقوله   

ون زیست  چ.  معتقد بود که تداخل و تلفیق این دو با هم خطایی آشکار و سنگین است

محیط زیست را بر    سر آن دارد که مدیریتِ  گرایی یک ایدئولوژی پر چالش بوده وبوم

و یبیعت    سود مندی جهانتوان  ن باور است که  عهده بگیرد مدیریت محیط زیست بر ای

گرایی حیات پایدار را منوط  زیست بوم  آید بدون آنکه تغییری در آن بوجود  دارد    وجود

بنیادی ،به یبیعیِ   دگرگونی  جهان  با  ما  و    ارتباط  اجتماعی  زندگی  شیوه  و  انسانی  غیر 

یک خانواده محسو   گرایی از  گرایی و محیط زیست اگرچه زیست بوممی داندسیاسی  

اولی  ،شوندمی بنیادی  اما  اگرچه همسو نگاهی  دیدگاه  دو  این  دارد   زیست  محیط  به  تر 

 (  12:1377های آشکاری میان آنها است )دابسون هستند اما تفاوت

تنها دو دلیل برای اثبات   و گرایی است مراقبت از محیط زیست از اصول  مهم زیست بوم

نخست   بود   کافی خواهد  انسانآن  باید  اینکه  برای مصلحت خود  مها  زیست  از  حیط 
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دوم،   و  کنند  را محافظت  انسان  نیازهای  اگر  بنیادین    حتی  و  ذاتی  ارزش  نکند،  رفع 

جامعه،لذت داشته امنیت  خواهد،بخش   ،موجب  وارزشمندجلوه   & Bookchin)کردمهم 

Foreman, 1991: 37)   

 ژئوپلیتیک زیست محیطی: 

گونهژئوپولیتیک زیست    در واقع  ژئوپولیتیکمحیطی  گفتمان  از  به شکل  ای  که  ی است 

زیستی در قالب سیاستهای    تهدید هایشناسی و جغرافیای  انتقادی به مطالعات بوم   کامال

یرات نظام جهانی برمحیط  تأثصنعتی در تخریب محیط زیست و بطورکامل  امنیتی جهان  

گفتمان درقالب  میزیست  سیاسی  ژئوپ  (Agnew,2004:51)پردازدهای  تیک  یل مباحث 

از آغا بنا می زیست محیطی  اکولوژی  با  تیک  یل و سپس به عنوان مبنایی برای ژئوپود  شز 

سال   در  آلمانی  شنا   جانور  اما  آفریند  هگل  می  نقش  محیطی  میالدی    1866زیست 

تحقیقاتی   به  اشاره  برای  هگل  سوی  از  واقع  در  واژه  این  نهاد   بنیان  را  اکولوژی  واژه 

آنبارهدر روابط  و  حیوانات  تمامی  محیط  ی  با  غیرها  و  شد   یبیعی  گرفته  بکار  یبیعی 

افزون وارد مباحث  به شکل روز  1960مدتی بعد کاربست آن توسط جنبش سبز در دهه  

این شامل همه از  سیاسی شد  زیستن سالم مورد تهدید قرار گرفته بود و  ی موجودات 

ای  یوهتوجه باشد  انسانها باید به گونه و ش تواند به آن بیشد، کسی نمیجمله انسان می

تق آنان  اکولوژیک محیط  ارزشهای  که  کنند  انقال  سبز یک  زندگی  بنابراین  ویت شود  

ذخایر موجود در زمین و شکل استفاده مشترک   ( 45:1382وود، انقال  درونی است )هی 

کند  همگرایی و یا  ا برجسته میهای ژئوپولتیک آن ر از آن برای دو کشور همسایه جنبه

های مشترک میان همسایگان  لتیک است  پیمانئوپاز این اتفاق ژی موضوع حاصله  واگرای

تعاریف به  توجه  با  بود   خواهد  موضوع  ژئوپ  راهگشای  بازیگران  بنیادین  عموما  لیتیک 

کافی   تا سود  هند شد  عرصه خوا  دیگری وارد  شود،چونقدرتمند  از    عایدشان  عموما 

و واگرایی دو گونه رفتار    شوند  همگراییهای چند ملیتی وارد صحنه میریچه شرکتد

دولت  متضاد سوی  شکلاز  است   بازیگران  و  عها  این  در  بازیگران  به  گیری  نیز  رصه 

  در واقع دور شدن و یا نزدیک شدن به منافع آنان وابسته  منافع آنان وابسته خواهد بود

 (  373 :1385نیا،  است )حافظ
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لیتیک خاصی را به  موقعیت ژئوپروپاست به همین دلیل  دریای خزر حلقه پیوند آسیا و ا 

نامیده هارتلند جدید  را  دریای خزر  گرفته است برخی  بر کشورهای  خود  آن  تأثیر  اند  

فرامنطقه کشورهای  دیگر  بر  و  شرکتپیرامون  و  لحاای  به  چندملیتی  انرژی  های  ظ 

ژئوپ موقعیت  آن  در  منحلیتیک  موجود  ژئواکونومیک  بخشیده  و  آن  به  را  فردی  به  صر 

 (  69: 1386وی اصل، )تقاست

 محیطی دریای خزر: زیستتهدید های  

فرایند تخریب این دریا زمانی آغاز شد که کشورها ی ساحلی برای خود در جهت پیش  

برن از  شدند گیری  قائل  وتو  ها،حق  کشور  دیگر  شده  ارائه  های  برخی  ناخشنوامه  دی 

منطقه ای  ازیگران فرا جمهوری اسالمی ایران و روسیه از حضور راهبردی ب  کشور ها مثل 

تان از  قزاقستان و ترکمنساسرائیل در کشور هایی مثل جمهوری آذربایجان،   مثل آمریکا و

ها ی دولت  میان  در جهت حفظ    موانع مهم همکاری  اییاد شده  دریا    نمحیط زیست 

به  راه های دیپلماتیمحسو  می شود  ک برای مذاکره بر سر محیط زیست دریای خزر 

شرکت  حضور  مثل    دلیل  هایی  کشور  در  ملیتی  چند  آذربایجان های  برای    جمهوری 

میان کشور   "همگرایی"استخراج نفت همواره با چالش روبرو بوده است  تکیه بر عوامل 

کننده تشدید  های  ازموضوع  دریای خزرودور شدن  ح  صالا،راه  "واگرایی"های ساحلی 

دریای خزردر چارچو  ها"مدیریت  ن  مطروح"کنوانسیو  قوانین  با  و  رابطه  در  کنترل  ه 

  (Sakwa,2002;64)، خواهد گشودآالینده ها را 

ترین دریاهای جهان است منابع آلرودگی دریرای دریای خزر در حال حاضر یکی از آلوده

منرابع دریرای خرزر را بره ریشه در استفاده نا مطلو  از آن دارد   مری تروان   خزر عمدتا

ناپرذیر تقسریم کررد  پذیر  و منابع تجدیدلحاظ اصل و ریشه آن به دو بخش منابع تجدید

ی پرنج کی و دریا از جمله عوامل اصلی آلودگی بروده و همرهمنابع متعددی واقع در خش

کشور ساحلی به نحوی در آلودگی آن سهیم هسرتند  بره لحراظ ژئوپرولتیکی خرالء یرک 

نگرشری  قی پایدار، محدود بودن دریا به خشکی و عدم دسترسی به آبهای آزاد،رژیم حقو

بره دریرای خرزر و وابسرتگی برخری از کشرورهای سراحلی بره   انرهانگارمند و سادهفایده

احمرردی،  اقرری ورسررت  )ز یررا تکنولرروژی غربرری از عوامررل مررؤثر در آلررودگی ایررن در

152:1397   ) 



12 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

لطط   المبطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

  چهطططار ه شطططمار

پ اپی   چهط  شماره 

 مسطططتان   زو سططه

1400  

 
 
 
 

 خزر:  منابع تهدید کننده محیط زیست دریای 

 بخش تقسیم کرد:  توان به چند کند که میمنابع بیشماری این دریا را تهدید می 

 ای منابع آبهای آلوده رودخانه .1

 آبهای آلوده صنعتی و شهری رو بستر  .2

 نفوذ نفت زیر بستر و روبستر  .3

چاه .4 نفوذ  معرض  در  که  ساحلی  منایق  نفوذ  حاصل  که  آ   سطح  های  رشد 

 نفتی قرار دارند  

 دریای خزر برای مصارف کشاورزی و غیره  انتقال آ   .5

 هجوم شانه دار ها   .6

 یر کار شناسی شده آ  به دیگر نقاط  رویه و غ  انتقال بی .7

برداری از نفت و گاز خزر حاصلی جز گسترش آلودگی هوا و آ   شدت توسعه در بهره

آن زندگی گیاهان به خطر افتاده، منابع یبیعی فرسوده شده  ،  و سواحل ندارد که در پی 

زیان بواختالل در اکوسیستم رخ داده و  آید خطر  جود میهای بیشماری در تنوع زیستی 

عی و تجاوز به آن است  تغییرات  زیست محیطی در واقع استفاده بیش از حد از منابع یبی

می انسانی  میر  و  مرگ  افزایش  به  منجر  زیست  محیط  در  در  منفی  زندگی  شود نرخ 

تر از کشورهای پیشرفته است  و این به دلیل آلودگی  نسال پایی  20الی    15سواحل خزر  

عدم رعایت اصول شهرسازی موجب شده است فضوالت    منایق است  بیش از حد این  

-برای ساخت شهرها از آغاز می ها به دریا هدایت شود  عمدتا انسانی از یریق فاضال 

آینده افق  و  باید  کنند  مشخص  را  شهر  محدوده  سپس  و  جمعیت  به  ی  توجه  با  آنگاه 

سیستم موجود  فاضال   شرایط  اما  تعبیه  های  مه   گردند  در  عدم  در    شهرسازی  ارت 

خزر   دریای  مشگل سواحل  محیطاه   بر  زیست  است  ی ی  عموماافزوده  سواحل       در 

و   ساخت  برای  نظارتی  و  ندارد  وجود  شهرها  محدوده  از  جامعی  تعریف  خزر  دریای 

افزایش لجام گسیخته جمعیت و مهاجرت بیش از حد به منایق  گیرد   سازها انجام نمی

تهدیدهای خزر  کناره  شمالی خصوصا  به  برای موضوع محیط  تبدیل  بالقوه و جدی  ی 

 زیست آن شده است   

 



13 

 

 

 

 

هاا     راختالفیتاا  

 ی سیس  ی   چ لش ه 

ه   یساا     یکشور 

 ساا یز طیباار   اا 

-2017خزر )  ی یدر

1991.) 

 آلودگی های نفتی:

های نفتی باید اذعان داشت که نبود دیپلماسی قروی و دقیرق روی منرابع در مورد آلودگی

موجب آلودگی بیش از حد این دریا شرده چرون دریرای خرزر در برابرر استخراج نفت ،  

با توجه به جدول زیرتبیین این موضوح آسران خواهرد  ت محیط زیست بسیار شکننده اس

 بود 
 منابع هیدروکربنی دریای خزر براساس تُن: 

مساحتی از   کشور 
دریا براساس  
کیلومتر و  

 درصد 

کمیت  
محدوده  
 نفت و گاز 

بینی  پیش
منابع  
 آلودگی 

محدوده  
امتداد  
 منابع 

آورد  به
تولید نفت  

 خام

مقدار  
انباشت  
 تجاری 

 24-27 650 1600 3600 137 78(7/20) آذربایجان 

 1 500 1200 3400 82 113(9/29) قزاقستان 

 57 100 250 600 65 79(2/19) ترکمنستان 

 1 50 150 400 20 64(6/15) روسیه 

     43 44(6/14) ایران 

-1310 3200 8000 347 378( 100) مجموع 
1300 

36-30 

Source: http://www.caspinfo.net/content/content.asp?menu=0120000_000000 
 

دریای خزر به لحاظ شرایط زیست محیطی به شدت تحت فشار است  بیراهه نیست       

عنوان   به  دریاچه  این  مرده ایالق شود  بطور کلی  سرزمین  منایق آن  از  به برخی  اگر 

-د را از دست داده است بسیاری از گونهگاه بسیاری از ماهیان، اعتبار زیستی خوتزیس

ماهیان»های   بوده  «خاویار  مشهور  خود  خاویار  تاریخی  ارزشهای  واسطه  به  به  که  اند، 

می محسو   انقراض  حال  در  نسلی  عنوان  به  آن،  حد  از  بیش  استحصال  -دلیل 

هزار تن بود که در   30بالغ بر    1985ل  های خاویاری در سا شوند استحصال چنین گونه

تن کاهش یافتند و در حال حاضر صید آن   2100به  2010تن و در  1330به  1990 سال 

از   و    2000به کمتر  جنوبی  آبهای  در  خاویاری  ماهیان  این  از  بسیاری  تن رسیده است 

به  شمالی تلف شده و    رسدعدد می   3000اند که در برخی نواحی تعداد تلف شد نشان 

دل به  بسیاری این  محیطی  زیست  مشکالت  و  است    یل  است)کوالیی  تأمل  قابل  که 

http://www.caspinfo.net/content/content.asp?menu=0120000_000000
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گیرددر اشکال مختلف رخ  هایی که در بستر دریا صورت میآلودگی  (89:1392گودرزی 

ترمینال در  نفتی  بارگیریی  دهد   آلودگیمی  نفتی،  و  های  ضایعات  از  ناشی  های 

نفتی، رفت   در سکوهای  ایجاد شده  به  پسماندهای  ارائه خدمات  برای  آمد شناورها  و 

ترمینال جزایر،  و  چاهسکوها  از  گاز  و  نفت  استخراج  عملیات  نفتی،  منایق  های  های 

لوله نشست  لولهدریایی،  عملیات  گاز،  و  نفت  انتقال  سوانح  های  آن،  نصب  و  گذاری 

می  دریا  به  نفت  نشت  حاصلش  که  آلودگی  دریایی  ساحلی،  خدمات  انوع  تمام  شود، 

های در حال رفت  در سکوهای نفتی و کشتیی از ضایعات و پسماندهای ایجاد شده ناش

و آمد از نمونه های بارز آن است  آلودگی نفتی در زمان بارگیری به دلیل نشت نفت از  

-گاهتأسیسات، منجر به خسارات بیشماری بر بستر و موجب انفجار بستر شده و زیست

صخره مثل  تهایی  با  را  مرجانی  نوهای  از  تماما  که  کرده  مواجه  جدی  آلودگی هدید  ع 

 (    42:1388است )ببران و قادری  ، های یاد شده در باال 

 دریای خزر  اشکال و انواع آلودگی های هیدروکربوری 

و   فیزیکی  تفاوتهای  با  هیدروکربورها  انواع  آن  در  نیست   خالص  ماده  یک  خام  نفت 

به اشکال مختلف  یر  به خادارد آلودگی دریا    دوجو  مختلف  شیمیایی  رخ می دهد  نفت 

است    آفرین  خطر  آبزیان  برای  در (Nasrolahzade, 2010: 99)که  آلودگی   غلظت 

و    جمهوری آذربایجانقسمتهای جنوبی و غربی دریا در مجاورت و پایین دست سواحل 

 Brekhovskir, 2008های کمتر در نواحی شمال و شرقی آن گزارش شده است   غلظت

های نفتی در سواحل انزلی در  هیدروکربن  حداکثر غلظت     )  Nemirovskayaو     ( 45,

  0/ 01گرم بر لیتر و غلظت آن در تاال  پسیخان به میزان  میلی  13/ 9مجاورت تاال  آن،  

های نفتی و فلزات سنگین در  گرم بر لیتر گزارش شده است میزان کل هیدروکربنمیلی

(  Khodaparast ,2009:38است)  ال ن بسیار بامنطقه گیالسواحل جنوبی دریای خزر در  

سال   در  بررسی  هیدروکربن  2011برابر  کل  سطحی  غلظت  رسوبات  در  نفتی  های 

لودگی متوسط آن  گرم در کیلومتر مشاهده شد که بیانگر آمیلی  29تا    6/7بندرانزلی بین  

است هیدروکربن  مقایس(Hajizadehzaker et al, 2011:110)   به  در  بررسی  این  با     ه 

مازندران نشانگر آن است که سواحل مازندران از آلودگی  در سواحل    2010بررسی سال  

-های نفتی در مراحل حفاری و انتقال به در یا منتقل میبیشتری برخوردار است آالینده
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مازندران در یول    15های  بردارینمونه   شوند فصل غلظت کل    5گانه سواحل گیالن و 

) میرزایی و  تعیین شده است veetorمدل FT-SRوسیله دستگاه  های نفتی به هیدروکربون

هیدروکربناندازه  ( 228:1393همکاران   غلظت  ییفگیری  سیستم  بوسیله  نفتی  -های 

و  نظر  مورد  موج  یول  محصور  سطح  براسا   که  گرفت  انجام  قرمز  مادون  سنجی 

اس شد کالیبراسیون  محاسبه  کالیبراسیون  منحنی  از  استفاده  با  پکتروفتومتر  همچنین 

در که  است  می  فرآیندی  گرفته  کار  به  دستگاه  کار  تضمین صحت  برای  مراحلی  -آن 

( کند  عمل  نور  گیرنده  و  فرستنده  عنوان  به  است  قادر  همان،  شود اسپکتروفتومتر 

230،1393 ) 

 

 آلودگی فلزات سرب و کادمیوم

مراهی کفرال باشرند  گونه مری 100جنس و حدود  15ماهیان کفال دریای خزر مشتمل بر  

گونه ماهی ساکن در این دریا معرفی شده است  برا توجره بره ارزش  133یالیی از جمله  

های مختلف ماهی خزر این ماهی از صید براال و ارزش غرذایی خروبی غذایی باال در گونه

( سرواحل جنروبی دریرای خرزر بره دلیرل 230  :1396برخوردار است )آبادی و همکاران،

ر بوده کره امکران جرذ  آن در بردن تجمع عناصر سنگین برخوردافعالیت انسانی باال از  

شروند احتمرال آبزیان وجود دارد و چون این ماهیران در چرخره غرذایی انسران وارد مری

هرای آسیب رسیدن به انسان بسیار باالست  ورود عمده فلرزات آلروده ، احترراق سروخت

کشرها  در ا و آفرتهرا، کودهرفسیلی، معدن کاوی، ضایعات شرهری و صرنعتی، فاضرال 

(  دریرای خرزر  110: 1395روند )باقری توانی نوروزی،ن آلودگی ها به شمار میشمار ای

به عنوان بزرگترین دریاچه جهان در سالهای اخیر به دلیل نشت نفرت ناشری از اسرتخراج 

ها، عدم کنتررل آن و سود بردن از تکنولوژی فرسوده در استخراج، تخلیه آ  توازن کشتی

، در معررض آلرودگی شردید قرراردارد  جرذ  های صنعتی، کشراورزی و شرهریپسا 

سطوح باالی فلزات در محیط آبی بطور مسرتقیم از راه آبشرش یرا از یریرق مرواد غرذایی 

زیسرتی  _شود از یرف دیگر انباشت فلز تحرت ترأثیر عوامرل محیطریوارد بدن ماهی می

 Kotze et alگرردد  )مری منجرر بره تفراوت در انباشرت در منرایق گونراگون و فصرول

,1999:10 ) 
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 : هاآلودگی از طریق کشتی

با فاضال  خود به دریا می  های دیزلی معموالکشتی   ریزند و دود  مقداری نفت همراه 

نیز به هوا فرستاده می  به  شود  جابجایی آ  مخازن کشتیآنها  های غیرنفتکش که آلوده 

دری  به  باره  آ   دو  هنگام ریختن  است،در  بشنفت  آلودگی  عوامل  دیگر  از  میا  -مار 

کند     آ  دریا را آلوده می  های نفتکش برای شستشوی مخازن خود مشخصارود کشتی

ای اند نیز، موجب آلودگی هستند  محموله های  های هسته ها که از نوع کشتیزیردریایی

    (257،  1394کنند ) زرگر و نوروزی کلرمی  آلودگی ایجاد می  ها معموال این کشتی

 نوسان آبآلودگی ناشی از  

های صنعتی و کشاورزی اتحاد جماهیر شوروی به اجرا  زمانی که یرح،  1930در دهه   

 این نوسان شامل  نوسان دارد آ  بسیار شدید بود  آ  دریای خزر معموال  ، نوسان درآمد

دهد و  چنین فرآیندی در یول زمان رخ می دوره های مختلف است که باال و پایین دارد 

این دریا و تغییرات در مبانی اقتصادی کشورها  خود موجب تغییرا ت در محیط زیست 

های مصنوعی،  آ  دریای خزر موجب بروز دریاچه  ، نوسان  گردد  در دهه یاد شده می

سطح  سدها، آ   حالتی  چنین  در  آن محدوده شد   در  انسانی  فعالیتهای  افزایش  بندها و 

پایین به  دریا  میزانآ   پایین  19)   ترین  از  متر  سال  تر  تا  که  آزاد( رسید  دریاهای  سطح 

سال    1977 تا  آن  از  پس  اما  داشت   داشته و ساالنه    2000ادامه  افزایش    15روند آ  

   (3،1397مرکز ملی مطالعات و تحقیقات دریای خزر، متر به سطح آن افزوده شد)سانتی 

بهرهالعملموجب عکس  این نوسان ها   از  های انسانی برای  از  وری بیشتر  دریا شده و 

آنسو در زمان افزایش سطح آ  موجب آلودگی این دریا به دلیل تجاوزات دریا به حریم  

  3000بوده است  بطوری که در    سطح آ  دریای خزر دارای نوسان زیادی  گردد آن می

دریای خزر   سطح آ   مسیح  میالد  از  قبل  پایین  35سال  آزاد  متر  دریاهای  از سطح  تر 

تر از  متر پایین 44/28با توجه به افزایش به   1977-78آ  در سالهای  ان بود  افزایشجه

افزایش تدریجی آن آغاز شد  در   1978سطح آبهای دریاهای آزاد جهان رسید اما از سال  

به    2با    2004-2005سالهای   به گذشته  پایین  19/26متر افزایش نسبت  تر از مقدار  متر 

ن از  زوالت آسمان و  قبلی رسید  عالوه بر  رودخانه اصلی و    130آبهای زیرزمینی بیش 

از رودخانه ولگا در    76/ 3کنند حدودفرعی آ  دریاچه خزر را تأمین می درصد آ  آن 
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در    8/4،  فدراسیون روسیه رودخانه کورا  از  آذربایجان درصد  از    2/3،  جمهوری  درصد 

بقیه   قزاقستان و  در  اورال  از سایر ر  1/15رودخانه  از جودخانهدرصد  مله سفیدرود،  ها 

   (20،1378)پورکاظمی   شودگرگان، اترک و غیره تأمین میتجن، 

نشان می   دریای خزر  جنوبی  سواحل  سنجی  تراز  های  ایستگاه  های  داده  تحلیل  نتایج 

متر رسیده است و    -01/ 27،میانگین تراز سطح آ  دریا،به  1396-97دهد در سال آبی  

سانتی متر پایین تر می باشد     4( حدود  1395-96گذشته )  این میزان نسبت به سال آبی

متر و    -27/41کمترین تراز آ  مشاهده شده در این دوره درنیمه اول آذز ماه و به میزان 

بوده است  دامنه نوسانی تراز آ  در    1397متر در مرداد ماه  -26/63باالترین تراز آ   

   (6:1397دریای خزر، سانتی متر می باشد)فصلنامه 34این سال بالغ بر 

 
96-97الی   1391-92تغییر های تراز آب در سال های آبی "3نمودار شماره   

 
 منبع:

http://wri.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-

IR&ItemID=2644&mid=15089&wVersion=Staging 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://wri.ac.ir/DesktopModules/News/NewsView.aspx?TabID=1&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR&ItemID=2644&mid=15089&wVersion=Staging
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نمودار زیر به گونه ای خالصه موارد و گونه های تهدید زیست محیطی دریای خزر را  

  نشان خواهد داد

 

  :1نمودار شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : یافته های نویسندگانبعمن

 

 منابع تهدید کننده محیط زیست دریای خزر 

مشخص کانون های آلودگی با منابع   

 آلودگی ناشی از انسان 

 آلودگی هوا 

و فاضالب های شهری  منابع آلوده رودخانه ای  

 نشت پساب های کشاورزی 

 منابع گازی 

 

یر بستر و بستر نفوذ نفت از ز   

ربنی منابع هیدرو ک  

 نوسانات آب 

 هجوم شانه دار ها 

آلودگی فلزات سرب و  

 کادمیوم 

        حفاری غیر اصولی 

در دریا         

کربن ها هیدرو    

دی اکسید  

 نیتروژن 
دی اکسید 

 کربن 

مهاجرت های بی رویه  

 به شهر های ساحلی

انتقال آب به  

ق دیگر مناط  

 لوله های نفتی 

آب توازن کشتی  

 ها

ی با منابع نا مشخص کانون های آلودگ  

کشتی های حامل  

 نفت 

 دی اکسید سولوز
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 :عوامل چالش برانگیز میان کشورها جهت حل بحران محیط زیست

 توان به دو دسته تقسیم کرد:های کشورهای منطقه را میچالش

 هایی از بیرون یی از درون و چالشهاچالش

نگاه  دیدگاه ک  -سیاسی  یبیرونی  است  بازیگران  فرا  سوی  از  دیدگاه،    دره  امنیتی  این 

ورود  تواند  سیاسی می  اقتصادِ  باشد محور اقتصاد بهترین دستمایه برای ورود به منطقه می

ز انرژی این  برداری انه تنها برای بهره  یبازیگران  راتسهیل کند چنین این بازیگران    و نفوذ

می وارد  ندمنطقه  نی،شو  برآوردن  بر  عالوه  کبلکه  انرژی،توان  به  نیاز  کاهش  و  نترلی  از 

عامل و  مهمترین  جمهوری اسالمی ایران را افزایش میدهند  و  دوسویه برفدراسیون روسیه

فدراسیون  کاهش وابستگی سه کشور دیگر حوزه دریای خزر به  دستاوردِ از این حضور،

ن    روسیه ایرا  چا  است  و  درونی  تمکین  مس  ، هالشدیدگاه  عدم  دریا و  این  ئله حقوقی 

اجال  علیرغم  کشورها  ماندن    ها،برخی  الینحل  و  جانبه  چند  و  دوجانبه  قراردادهای 

آن است   آبی  ومرزهای  ماهیگیری  مثل محدوده  سیاسیمسائل مهمی  نگاه  امنیتی    -البته 

ها  ی موارد یاد شده نیز بر این چالشبه همه  فدراسیون روسیه و    جمهوری اسالمی ایران 

 توان نادیده گرفت  با این همه نقش انرژی را در تشدید آن نمی   افزاید می

 نقش انرژی   

جغراف  آس  یا یدر  ییایمکان  غر   در  ا  استی خزر  بوده    نیو  چالش  پر  همواره  منطقه 

در عن  یا یاست   به  ترین  وانخزر  انرژ  مهم  وگاز    یمنبع  نفت  از  اعم  در    نایق یجهان 

در   ن یق یخزر به  ی ایقرار دارد منابع در ی منطقه و فرا منطقه ا  یاس یس  ی ر  قدرت هاریت

  ی برا   یاصل  قوقبه ح  یابی دست    یبرا   کند  یم  فای را ا  یاقتصاد جهان نقش مهم  ی  ندهیآ

  ا ی بستر در  ریمنابع ز را یاست  ز  ی مهم و ضرور،  کاری آن هم  یساحل   یکشورها   ی همه 

اقتصاد بشر به  اقتصاد  یمتعلق  منافع  ن  یبوده و  ح  نیا   یبرا  زیآن  ها مهم و    ی اتی کشور 

همه عالوه   ن یخواهد بود  با ا ریامکان پذ  یهمکار  ی  هیامنابع در س  ن یا ی است  سود ده

ها   ی،کشور ساحل   5بر   ا  یگرید  یکشور  دوم  ن  نیدر خط  ا  زیمنطقه  به  منابع    نی چشم 

   ان زستی،گرجستان ،ارمنستان،ازبکستان و قرقهیمثل ترک  ییخواهند داشت کشورها
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اقتصادی قرار می    چالش بر سر منابع انرژی در دریای خزر به ظاهر در دسته بندی های

دریا   این  در  انرژی  ذخایرمناسب  وجود  های  گیرد،اما  فزاینده کشور  توجه  تنها مورد  نه 

ساحلی این دریا است، بلکه توجه ویژه قدرت های جهانی را نیز معطوف به آن ساخته  

ز انرژی،کشور ها را وادار می کند تا از ابزارهای نوین اکتشاف  است رقابت در استفاده ا 

ار دهند   خراج سود برده، سپس ورود به بازار های جهانی را دردستور کار خود قرو است

حضور شرکت های بزرگ چند ملیتی در این منطقه موجب نفوذ سیاسی کشور های فرا  

فدراسیو توجه به حضور  با  و  داده  را گسترش  ای  اسالمی  منطقه  ن روسیه و جمهوری 

جای اقتصادی  های  منطقه،رقابت  این  در  می    ایران  سیاسی  های  رقابت  به  را  خود 

و   دو قدرت هژمون  بر چالش  دهد بنابراین وجود  در حوزه خزر  راهبردی  یک قدرت 

دسته   در  ها  چالش  افزاید این  می  سیاسی  ساحلی  های  های  کشور  میان  قابل    بندی 

 مشاهده است  

 حقوقی پایدار رژیم 

از اصلی ترین عوامل چالش زادر میان موضوع رژیم حقوقی  کشور های ساحلی    روابط 

یای خزر است   دو کشور  در  میان  در  دریای خزر  ایرانزمانی که  اسالمی  و    جمهوری 

معاهدات   داشت  قرار  گونه  1940و    1921شوروی  مسالمتبه  حل  برای  آمیز  ای 

حاکمیت جدید    3با  اشی شوروی به ناگاه این دریاکرد اماپس ازفروپمشکالت کفایت می

ب بنابراین  شد   مواجه  آیین  دیگر  پاک"رابر  جدید  "لوح  به  کشورهای  الزامی  التأسیس 

پدید آمدن شرایط حقوقی جدید الزمه اش   آن قراردادها نداشتند  در این حالت  پیروی از 

حقوقی   در  تازه رژیم  اکوسیستم  از  حفاظت  نیازمندبود   خزر  همه   یای  ی  حمایت 

ساحل امکاکشورهای  حقوقی  قوانین  درچارچو   حمایت  این  و  است  مینی  -پذیر 

سال   تابستان  کشو   1397باشد در  در  سران  قزاقستان  در  خزر  دریای  ساحلی  های   ر 

با   دررابطه  یافتند،اما  دست  کلی  توافقی  به  خزر  دریای  حقوقی  کنوانسیون  با  رابطه 

وزیر   بستر  دریا محدوده  این  باقی   بستر  نشده  حل  مواردی  این    هنوز  است   مانده 

روش   که  دارد  تصریح  موافقتنامکنوانسیون  در  باید  می  مبدا  خطوط  ترسیم  و  ه  تعیین 

کنوانسیون حدود بستر و زیربستر دریای خزر    8ماده    1جداگانه ای معین شود برابر بند  

تو مقابل،با  مجاور و  با سواحل  بین کشورهای  توافق  یریق  از  باید  و  می  به اصول  جه 
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با علم    ی دریا ی خزرکشورهای ساحل  موازین شناخته شده حقوق بین الملل انجام شود 

  ر اثر فعالیتهای مختلف انسانی ، همچون و آگاهی از تخریب محیط زیست این دریا که ب

مضر و خطرناک   فعا  ، تخلیه مواد  اینکه  تضمین  برای  و   گرفت  می  در  صورت  لیتهای 

البته و  نیست  مضر  دریا  و  آ   خشکی  سطح  نوسانات  به  توجه  ویژگی  ،با  های  که 

به   تهدید می  فرداکولوژیک منحصر  را  زیست    کند،آن  محیط  از  برای حفاظت  در کل 

سازمان با  با همکاری  و  بیندریای خزر  تهراالملی مربویههای  کنوانسیون  امضاء  ،  را  ن 

   ( 71:1388)کوالیی، گودرزی   کردند

مسئله آلودگی دریای خزر    2003  سال رسد پس از تصویب کنوانسیون تهران دربنظر می

ا تأثیر  تحت  ساحلی  خیلی  کشورهای  و  است  نگرفته  قرار  کنوانسیون  خین  زر  دریای 

آلوده می را  دریا  ازکماکان  الحاقکند پس  پروتکل  تهران چندین  این  کنوانسیون  به  که  ی 

توان به پروتکلی اشاره کرد که  شد تصویب شده است  از جمله میکنوانسیون مربوط می 

دکه از فعالیتهای در خشکی به  می کنمصون    هایی در آن دریای خزر را در برابر آلودگی

( معروف  2012دسامبر  12الی  10)   "پروتکل مسکو"شود  این پروتکل به  آن تحمیل می 

ل  همچنین پروتک توان نام برد،از نوع دیگری است که می"آبادعشق  پروتکل "شده است   

به  ب   2016ژانویه  25در  "آکتائو"موسوم  کشورها  که  امر  این  به  رسیدن   برای  ه  اگرچه 

نا امیدکننده  را کنند در حها را مهم دانسته و اجدرستی این پروتکل ال حاضر تصویری 

کنواناست، تأکید  به  توجه  با  دیگر  نگاهی  در  آمار  و  گونه ایالعات و  هیچ  تهران  سیون 

درست و دقیقی از فعالیتهای کشورهای ساحلی برای اجرای کنوانسیون در دست نیست   

های ناشی از  های  متعدد از جمله آلودگیدر مورد آلودگی  باید سهم هرکدام از کشورها

مشخص   دریایی  و  صنعتی  شهری،  کشاورزی،  کارهای  سموم  و  ساز  بتوان  تا  شود 

بعاد   برای کنترل این آلودگی بکار گرفت و سپس  در  چارچو  ا  اصالحی مناسب را 

 رد  گیری کلی تصمیمالمل ای و بین مختلف از جمله ابعاد داخلی، منطقه  

باید به اجرای کامل آن متعهد باشند  سیون میاز سوی دیگر کشورهای امضا کننده کنوان  

( ماده  در  مثال  عنوان  از  8به  کدام  هر  که  است  شده  آورده  صراحت  به  کنوانسیون   )

می کننده  امضا  نظامیرفهای  چارچو   در  آالیندهباید  به  نسبت  ملی  نفتی  ههای  ای 

ت و گاز را از  علیرغم اینکه بیشترین برداشت از نف  ذربایجان جمهوری آمسئول باشند  اما 
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می ایفا  آالیندگی خزر  در  را  نقش  بیشترین  آن  پی  در  دارد و  دریا  دو  درون بستر   ، کند 

محی زیست  مسائل  مورد  در  الحاقی  جمهوری پروتکل  این  است   نکرده  امضاء  را    طی 

یطی اقدام به برداشت نفت  ی موارد زیست مح اولین کشوری بود که بدون توجه به همه

دریای خزر در  گاز  در    و  تهران  در  اکو  سران  اجال   در حاشیه  است   بهمن    29کرده 

اولین گام اساسی برای حل مشکالت حقوقی این دریا با    1992فوریه    17برابر با    1370

ایرانحضور رؤسای جمهور   ترکمنستان و    جمهوری اسالمی  فدراسیون روسیه  و  سفیر 

بر تهران  شد در  لزوم    داشته  بر  جلسه  این  از  حاصل  همکاری  بیانیه  سازمان  تشکیل 

آغازی بر    داشت  آنچه در این نشست مطرح شد،های ساحلی دریای خزر تأکید  دولت

یجادشکل باا  که  بود  دریا  این  حقوقی  رژیم  کمیته کمیتهچند    گیری  جمله  از  رژیم    ، 

تحقیقاتی کمیته  نقل،    -حقوقی،  و  حمل  کمیته   ، منابع  کمیعلمی  )کمیته  ماهیگیری  ته 

آ  وکمیته حفاظت از محیط زیست رامیتوان نام    تخزر(،کمیته نوسانا  یاییک دربیولوژ

زیست    (Damirchilu,2008: 24).  برد محیط  موضوع  جدید  کنوانسیون  امضای  در 

فقط   کنوانسیون  این  در  کلی  است بطور  ابهام  در  زیست    4همچنان  محیط  واژه  از  بار 

آن   14ه است که تنها یک مورد آن شرایط اجرایی دارد در همین رابطه در بند استفاده شد 

دریای   بستر  روی  بر  دریایی  زیر  سراسری  لوله  خطوط  تعبیه  اش به  که  خزر  شده  اره 

به آن هستند ودرادامه به پروژهایی با استاندارد محیط زیستی اشاره دارد   کشورها مجاز 

در چارچو  ح اقدامات  همه  باید  باشد درماده  که می  از محیط زیست  این    15فاظت 

ویا   مشترک  یور  به  ها)کشورها(  یرف  همه  که  است  شده  ذکر  حقوقی  کنوانسیون 

تدابیر ال را  جداگانه همه  پایدار  زم  محیط زیست،تنوع زیستی،مدیریت  از  برای حفاظت 

توجه   گیرند باید  بکار  خزر  دریای  آلودگی  وکنترل  دریا،جلوگیری،کاهش  زنده  منابع 

جنوب دا بخش  متوجه  نهایت  در  آلودگی  این  تمام  مرفولوژی  ژئو  لحاظ  به  که  و  شت  ی 

ای مبانی محیط  انتی برای اجراین کنوانسیون هرگز ضم جمهوری اسالمی ایران است اما

این    زیست از  نفتی  بردای  بهره  اینکه  دلیل  افتد به  نمی  اتفاقی  چنین  عمال  نیست چون 

 ت  دریا موجب تشدید آلودگی این دریا اس
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   همگرایی  کشور های ساحلی خزر  _اییواگر

منافع   که  در روابط دولتها و بازیگران سیاسی است همگرایی و واگرایی دو رفتار متضاد  

به عبارت دیگر     باشدکننده روش دولتها در همگرایی یا واگرایی با دیگران می ملی تعیین

به واگرایی یا همگرایی تن می باگر بازیگری  -ه تأمین منافع ملی خود میدهد نخست 

همگ شکل  بازیگران  منفعت  بنابراین  واگرایاندیشد   و  میرایی  تعیین  را  در  کند ی 

خیزبرداشت بازیگرهمگرایی  دیگر  با  درست    ن به سمت هدفی مشترک  است و واگرایی 

-متغیرهای ضدهمگرایی را می  ( 73،1385نیا، یابد )حافظن حالت معنا مینقطه متقابل ای

در مؤلفه  توان  مؤلفه  ها برخی  ایدئولوژیک،  برشمرد   های  اختالف  مثل    _مرزی   هایی 

پایبندیهفساحلی، ضع  منافع ملی و نفوذ    ای ساختاری در اقتصاد و صنعت،  صرف به 

گونه حاالت سیاسی در کشورهای جهان در حال توسعه بیشتر یافت  این  بیگانگان  عموما

اینمی اقتصادی  روابط  چون  کششود   مهمتری  گونه  و  بزرگتر  بازیگر  به  معطوف  ورها 

آن برای  بیشماری  خارجی  تعهدات  موجب  که  میاست ان  است  تعهدات  این  تواند    

باشد که دقیقا منطقه  سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی  برابر همگرایی  ای آنان با دیگر  در 

   ( 69:1372 ،گرافگیرد )دوئرتی و فالتزطقه قرار مینکشورهای م 

به دلیل    "باری بوزان"یا همگرایی امنیت است  به اعتقاد    ل در واگراییاصل دیگر دخی 

هاییاینکه   نزدیک  تهدید  فواصل  اغلب  تر احسا  می سریع  ،از  دور   فاصله  از  تا  شود 

می بوجود  نزدیک  مرزهای  از  ناامنی  خاصاحسا   امنیتی  سیاست  الزام  و  در    ، آید 

می رخ  جغرافیایی  مالمجاورت  امندهد   خاص  معموال حظات  مجاور    یتی  مرزهای  در 

به اعتقاد  جغرافیای کشورهای هم اتفاق می افتد   اعتماد حداکثری    "الکساندر ونت"مرز 

اعتماد حداقلی مناقشات حلمرز میموجب دوستی دو کشور هم ناشدنی است  شود  در 

و خارج شدن کمونیسم    پس از فروپاشی شوروی   (  26:1385    القلم و سجاد پور،)سریع

خاز   دریای  جهان  سیاسی  دیدگاهمدار  از  بینزر  یاهای  فراوانی  اهمیت  این     فتالمللی 

از   پس  به اوج    کشف و شناخت اهمیت  دریا  در  نهفته  هیدروکربنی  غنی  منابع  اهمیت 

بازارهای جهانی به  آن  انتقال  سپس  و  عملیات و حفاری  برای کشورهای    ، خود رسید  

امنیتی به خود گرفت     – صادی ، بلکه شکلی سیاسیبه موضوعی نه تنها اقت ، یافتهاستقالل

کنسرسیوم و  چندملیتی  شرکتهای  به  فرامنطقه گرایش  نفتی  بروز  های  موجب  ای 
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و  پیچیدگی سیاسی  یکدیگرشد   کشورهای ساحل  "واگرایی"های  از  بازیگران  ی  حضور 

عمالفرامنطقه  و  افزود  واگرایی  این  شدت  بر  نیز  میان  گ  ای  را  همکاری  به  رایش 

این نظریه قوت   به دنبال فروپاشی شوروی  به صفر رساند کشورهای ساحل دریای خزر  

فدراسیون   بر  مشتمل  که  گیرد  شکل  خزر  دریای  حوزه  در  جدیدی  منطقه  که  یافت 

روسیه ایران   ، فدراسیون  اسالمی  یافته    جمهوری  استقالل  تازه  کشور  سه  جمهوری  و 

ایآذربایجان چون  است  ترکمنستان  و  قزاقستان  دالیل،  به  کشورها  دارای     ن  جغرافیایی 

 شد: ای در حوزه خزر از بخشهای زیر تشکیل مینظام منطقهبودند  نقاط مشترک 

یعنی   .1 مرکزی  بخش  روسیهبازیگران  اسالمی  فدراسیون  جمهوری  جمهوری  ، 

 و قزاقستان  جمهوری آذربایجان ، ترکمنستان، اناسالمی ایر

 ند از ترکیه، گرجستان و چین شدبازیگران بخش پیرامونی که تشکیل می .2

   گر که عبارت بودند از آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل و ناتوبازیگران مداخله .3

ای خزر تأثیری نهاده اند  این تأثیرات  گر به نظام منطقهرفتار بازیگران پیرامونی و مداخله

رکزی،  به دلیل ضعف برخی از کشورهای بخش مهمان عوامل واگرایی در منطقه است   

برای کاهش قدرت  بخش مداخله  راهبرد گر چه در حوزه نفوذ در بخش مرکزی و هم 

در بسیاری    جمهوری اسالمی ایرانو حتی تضعیف جمهوری اسالمی    فدراسیون روسیه

مداخله بود  حتی کشورهای  تصمیم به حذف  از موارد بسیار مؤثر  موارد  برخی  در  گر 

از شرایط منطقهجمهوری اسالمی از منطقه و دور کردن آ و تالش بر  د آمده،ای بوجون 

داشتند جایگز کشورها  دیگر  توسط  آن  اقناء،  شیوهینی  تهدید،  از  بود  عبارت  آنها  های 

  و   فدراسیون روسیهآنها برای کاهش قدرت    تصمیماتترین  وعده و توسل به زور  عمده

پیشنهاد  شود به ی به مسئله انتقال گاز و نفت دریای خزر مربوط م جمهوری اسالمی ایران 

  فدراسیون روسیه و    جمهوری اسالمی ایراناز خاک کشورهای    که  این انتقال  شکل های 

 (  10:1389عبور نکند  )رمضانی و محرابی، 

ی برخوردار  از یرف دیگر رفتار بازیگران بخش مرکزی دریای خزر نیز از انسجام کاف   

و ترتیبات    نابع یبیعی، انتقال انرژیبرداری ازمهای بهره به گونه  نیست  این عدم انسجام

معادالت   وارد  منطقه  این  الجرم  چون  شود   می  مربوط  منطقه  دولتهای  بین  همکاری 

بین  توجهات  پی آن خواهان  در  مذکور بدون  سیاسی جهان شده  المللی است توجهات 
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-و سیاستهای کشورهای فرامنطقه  "ژئواکونومیک"و    "لیتیکژئوپ"شک به دلیل تأثیرات  

این منطقه بطور    همگرایی گیری ای برای عدم شکلامنطقهای است  بنابراین کشورهای فر

می  تالش  کنند مؤثر  تقویت  منطقه  این  در  را  خود  دائم  حضور  تا  و  کنند  )عباسی 

در    ( 72،  1392موسوی، واگرایی  به  هم  که  است  موضوعی  خزر  دریای  حقوقی  رژیم 

ی خزر  دریا    یول ساحلیم به همگرایی کشورهای ساحلی منجر خواهد شد  منطقه  و ه 

مجموع   حدود    6500در  در  که  است  ساحل    700کیلومتر  در  آن  جمهوری  کیلومتر 

قراردارد  این دریاچه به دریاهای آزاد جهان راه ندارد تنها راه اتصالی آن کا   اسالمی ایران 

به دریای سیاه نال به یک    های ایجاد در ولگا رود   این منطقه  است  پس از جنگ سرد 

است    مهم و حساسی بدل شده  ژئواکونومیک  ژئوپولیتیک و  دریای    "کولبرگ  "منطقه 

الملل تأثیرات  بین   و یکم در سیاست  داند که در قرن بیستنوینی می  "هارتلند"خزر را  

   (Zabortseva, 2012:170) شگرفی خواهد نهاد

 حوزه های امنیتی خزر 

ختحلیل   امنیتی  های  به زر  حوزه  پرداختن  بزرگتر    نیازمند  های    امنیت   ازجمله حوزه 

است اوراسیا جنوبی  قفقاز  و  میانه  فولر"،آسیای  نخست  "گراهام  را  امنیت  این  خطرات 

در مرحله  ، ترکیه، افغانستان،هند و پاکستان می داند فدراسیون روسیهتحوالت داخلی  در

سوم  در مرحله  و ترکیه و   فدراسیون روسیه یران جمهوری اسالمی ابعد در همکاری میان 

حوزه  شکل گیری بلوک های منطقه ای و ائتالف های جدید میان دولت ها در داخل و

رابطه  اوراسیا؛   به  نهایت  ایرانودر  اسالمی  و    جمهوری  غر   روسیهبا  می    فدراسیون 

را به خود جلب   غربی ها لیتیکی و امنیت انرژی توجه شرایط ژئوپداند این منطقه به دلیل  

است مثل    تحول    کرده  هایی  کشور  خارجی  سیاست  روسیهدر  جمهوری  ،فدراسیون 

ایران  تازه ای  اسالمی  تعاریف  و  شرایط  دستخوش  را  امنیت  این  ترکیه همواره  ،چین و 

جمهوری اسالمی  مونیک کرده است  غر  و ناتو همواره تالش داشته اند تا از قدرت هژ

و  ،  ایران روسیه  بکاهند،فدراسیون  منطقه  این  در  چین  به  حتی  یابی  دست  برای  چون 

درانرژی   غر   برای  امنیت  دیگر  هستند مولفه  هژمون  تضعیف  پیگیری   این  نیازمند 

فرهنگی،قومی،زبانی و حتی مذهبی است  منطقه شرایط  دارد  کنترل  ثانوی  اهمیت   از  که 

رشد غر   منطقه    نهضت نگاه  در  افرایی  هاهای  همگرایی  چنین  از  است این  منتج  ی 
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 غر  البته خواهان  افزایش دهدرا تمایل به غر  ستیزی می تواند انگیزه های پیوند آنان  

ت های یرفدار غر  اگر ضعیف  چون دول ضور دولت های ضعیف در منطقه نیست،  ح

نفع  باشند به  توازن  ایر،  اسالمی  جمهوری  و  روسیه  واین فدراسیون  بود  خواهد  از    ان 

ی منطقه  مورد تهدید قرار  که در این صورت امنیت انرژ  است  عوامل بی ثباتی در منطقه

  ی و حت   ه یترک  ،جمهوری اسالمی ایران    ( 154:1394می گیرد)شیخ االسالمی و همکاران، 

م  ا  یپاکستان  در  این    باشند   یقدرتمند   گرانی باز  وزهح  نیتوانند  امنبنابر  به    یتی نگاه 

ایران پ  شیب  از سوی غر   جمهوری اسالمی  شوددانست  ی رضرو  شیاز  آب    ه می    ی راه 

دهد که قابل توجه    یم  جمهوری اسالمی ایرانرا به    یصر به فرد  منح  یهژمون  کیخزر  

ها  در    تیشدن حساس   ختهیمنطقه موجب برانگ  نیدر ا  ییقدرت ها  نی است  حضور چن

مدرن وجود دارد   کیت یلمنطقه ژئوپ  کی  یمرکز  یای آس  یاست  در منطقه    یجهان  ستمیس

د حوادث  حساس  رکه  موجب  است    کایآمر  تیآن  ناتو  قفقاز  و  و  خزر  ارتباط  آن  و 

که   خوددارد  در  را  سازی  بحران  پتانسیل  ارتبایی  آمراست چنین  توجه  قرار    کایمورد 

است   م  ی اتحاد  آن  حاصل  و گرفته  موقت  آذربایجان،  کا یآمر  انی است  و    جمهوری 

که   روسیهگرجستان  به    فدراسیون  ورود  به  وادار  با    "بزرگ  یباز "کیرا  است   نموده 

تئور  توجه ا   "هارتلند"  ی به  ا  فدراسیون روسیه  نکه یو  دارد    رتلند ها  ن یدر مرکز  ،  قرار 

از منظرراهبردی آن   نیست منطقه    ن یدر ا  خود  یهژمون  به کاهش   ل یما فدراسیون روسیه 

راجدالی سیاسی می بیندکه درصورت عدم کنترل آن، امکان کاهش قدرت هژمونیک این  

   (Kurecic, 2010:32 ). دارد کشور وجود

 توازن قوا 

قوا   موازنه  باره  است مخ  تفسیرهایدر  شده  ارائه  آن،تلفی  توزیع    نخستین  شکل  تغیر 

ایجاد تعادل ویا    است که موجب  قدرت و یا مکانیسمی خود کار در سیاست بین الملل

ا سهمی  زمانی کارکرد دارد که دولته  عدم تعادل مطلو  و مناسب می گردد  این تفسیر

بهم  چنین فرایندی توازن  قدرت   در یلب می کنندبیشتر از قدرت را در نظام بین الملل  

دراین  میخورد برخ انگارند که  برای خود می  تهدیدی  را  افزایش قدرت  ها  دولت  از  ی 

می   دست  دیپلماتیک  یا  نظامی  اقدامات  به  قدرت  موازنه  مجدد  برقراری  برای  صورت 

 از تعاریف موازنه قدرت به شرح زیر است:   پاره ایبا اینهمه زنند   
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 دولت ها ناشی می شود  موازنه ای که از توزیع برابر یا نابرابر قدرت میان -1        

 نظامی که موجد برقراری صلح و ثبات نسبی شود  -2        

 موازنه ای که بر اثر تسلط یک دولت بوجود آید  -3        

 جنگ بوجود آید نظامی که از بی ثباتی و  -4        

 (  219،  1387، قوام)سیاستی که محور آن اصالت قدرت باشد -5        

،امضای  حاصله از مذاکرات مختلف  ی خزر علیرغم توافق هایی ساحلی دریاکشور ها  

حقوقی سیاسی    کنوانسیون  مسئولین  و  سران  دیپلماتیک  گوناگون  های  مالقات  و 

را  ، تاکید بر توازن قوا داشته و این موازنه لروابط بین المل واقعگرایی در  ،درجهتمربویه

فرا   بازیگران  به  توسل  انگارند   می  خود  امنیت  برای  برخی  راهی  سوی  از  ای  منطقه 

ها قزاقستان،  مثل  کشور  ترکمنستان و  آذربایجان،  این    جمهوری  بر  پای فشردن  نشانگر 

اما در عین حال    می کنند ایده است  اگر چه آنان بر همکاری های نظامی مشترک تاکید  

توان افزایش  قوا  با  موازنه  بر  تالش  خود  نظامی    نظامی  برای  تالش  شک  بدون  دارند  

 اگر گرددحوزه در یای خزر تهدید ی جدی برای همه کشور ها محسو  می  گری در  

شوند موج داخلی مواجه  های  نارضایتی  یا  با آشو  و  منطقه  های  ثباتی    ب دولت  بی 

دولت های مذکور به همسایگان سرایت کرده و مرزهای  منطقه خواهد شد زیرا ضعف  

بر بی    فدراسیون روسیهت  کشور ها نفوذ پذیر می گردد  در این صورت است که دخال

افزود    ثباتی ها  بر این بی  از زمان  ناتو در مقطعی  ثباتی و چالش ها می افزاید  حضور 

قوا دست یابند و این  توازن    کشور ها در این صورت تالش کردند تا در جهت نظامی به

خطر نظامی شدن را در منطقه مذکور    شد که   تبدیل   نگیزچالش برا  به پدیده ای   موضوع

 زایش داد  اف

  5باتوجه به توافق سران کشور های دریای خزر ، هیچ نیروی نظامی به غیر از نیروهای   

ین زده   کشور ساحلی نباید در دریای خزر حضور داشته باشند اما باتوجه به انرژی تخم

و صد  برداری  بهره  های  وشکل  گاز  و  نفت  از  اعم  دریای خزر  های  در  آن، کشور  ور 

آذربایجان    ترکمنستان،  شرایط  جمهوری  به سمت  را  می  "فراتوافقی  "وقزاقستان  سوق 

این    دهد  در  غربی  های  نیرو  حضور  برای  بهانه  بهترین  آن  صادرات  و  ها  لوله  امنیت 

و تعارضاتی در حوزه مالکیت منایق نفت خیز میان  کشور ها است نوسانات قیمت نفت  



28 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

لطط   المبطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

  چهطططار ه شطططمار

پ اپی   چهط  شماره 

 مسطططتان   زو سططه

1400  

 
 
 
 

ها و بودجه ،موجب رشد پنجاه درصدی هزینه  2007الی    1997برخی کشور ها، از سال  

 (   158:1395های نظامی کشور های این حوزه شده است )موالیی و جانباز،

 دریای خزر  ژئوپلیتیکی  چالش های  

ه امکاناتی توجه دارد که جغرافیا در اختیار  ،در حقیقت آن بلیتیک ژئوپ تعاریف به توجه با

این اسا  منطقه خزر از نقطه نظر   ژئوپلیتیک خط  انسان یا دولت ها قرار داده است بر 

پهناوری است که از قفقاز در خاور دور تا آسیای میانه در باختر کشیده شده است دریای  

به هم است به ای  اتصال آن دو  ن دلیل مهم، این  خزر ضمن جداسازی این دوخط محل 

را   آن  ژئوپلیتیکی  اهمیت  که  است  برخوردار  فردی  به  منحصر  های  ویژگی  از  منطقه 

 (  35:1381زاده، افزایش می دهد)مجتهد 

پ  یا یدر    تا  فروپاش  ش یخزر  ایران  انی م  یشورو   یاز  اسالمی  شورو   جمهوری    ی و 

فروپاش   شده   میتقس از  پس  اما  ا   یبود   منطقه  تبدپر  یبه  حشد  لی چالش    ی رو   ی تکه 

ا  فرامنطقه  است   ریتاث  زین  یمسائل  ایران نهاده  اسالمی  جنوب   جمهوری  بخش    ن یا   یدر 

رفتار باز  ایدر   ی ساحل خزر وارد عرصه جهان  یکه در آنسو  یگرانی قرار دارد و کنش و 

بس اند  است   اری شده  ایران  مهم  اسالمی  نپذ  را  4+1  لمد   جمهوری  ا   رفتیهرگز    ن یو 

ها تنش  دریا شد   ی بعد  ی خود موجب  دل  این  انرژ  لی به  منابع  بودن  و    یدارا  داخل  در 

عرصه   آن  ها  یکیایراف  رقابت  و  ده یچ یپ  یاز  به  است   منطقه  جمهوری    که  ژه یدر 

ایران  مستق   ی عییب   ریمس  اسالمی  آبها  اچهیدر  ن یا  م یو  با  یبه  و  است  ا   دی جهان    ن یاز 

  د ینبا  المی ایرانجمهوری اس، منافع    آناز    یریو ضمن بهره گ   کند   یبرداربهره    ت یظرف

 (  59:1392)کوالیی و گودرزی،   ردیکشور ها قرار گ گرید یها یابزار باز

این دریا میان دو قاره آسیاو اروپا قرار دارد که وسعت آن با توجه به تغییرات آ  از       

عمق    378400-429140 از  شمال  به  نسبت  جنو   در  و  است  متغیر  مربع  کیلومتر 

است)دان برخوردار  کار،بیشتری  ت112،1380ه  محل  در  گرفتن  های  ( قرار  تمدن  القی 

بزرگ چندین هزار ساله و تالقی قاره های آسیا و اروپا،از نظر جغرافیای سیاسی، منطقه  

است)ازغندی،  استثنایی  و     (  117،  1381ای  دالیل  همین    اهو یه   ی همه    رغم   ی عل   به 

نطقه خزر منحصر به فرد  در م  ط ی  شرااستیدر دن  کی تیل منطقه ژئوپ  نیهمچنان مهمتر،ها

مناف   است  بازچون  ا  گرانیع  ا  ی منطقه  منطقه  فرا  تنگاتنگ  ی و  در حوزه    چه،  به شکل 



29 

 

 

 

 

هاا     راختالفیتاا  

 ی سیس  ی   چ لش ه 

ه   یساا     یکشور 

 ساا یز طیباار   اا 

-2017خزر )  ی یدر

1991.) 

امن  یانرژ حوزه  در  چه  است     وندیپ  گری کدیبه    ت ی و  اسالمی  خورده  جمهوری 

  ن یا  نیاز جمله برجسته تر کا ی اروپا و آمر  هیو اتحاد ه ی، ترکن ی، چ فدراسیون روسیه ،ایران

اه  گرانی باز پنهان  و  آشکار  مبارزه  ها  نیستند   انرژ  یقدرت  منابع  کنترل  بر    ی بزرگ 

  ن یاز عناصر موثر در مناسبات ب   یک یخزر در حال انجام است که در حال حاضر    یایدر

و  یالملل  ابوده  گونه  دربازار  ی به  قوا  توازن  بر  توجه  است ریتاث  ی جهان  ی هاقابل                                نهاده 

   (15،1395،  انی حمدرایام   )

برانگیز      چالش  و  مباحث مهم  از  انرژی  انتقال  دریای خزر  ساحلی  درمیان کشورهای 

بین   بازیگران  گذاری  تاثیر  و  منطقه  ژئوپلیتیک  به  انتقال،باتوجه  این  های  است مسیر 

انتقال این انرژی قرارمی  المللی، شکل پیچیده تری یافته است کشور هایی که در   مسیر 

ن دارند چنین  گیرند،  ای  ویژه  توجه  آن  سیاسی  منافع  به  بلکه  اقتصادی  سود  به  تنها  ه 

در جهت تثبیت مواضع و موقعیت ژئوپلیتیکی، برای کشورهای مذکور،موقعیتی   شرایطی، 

استثنائی محسو  می شود جمهوری اسالمی ایران از جمله امن ترین کشورها برای این  

و فنی  کارگران  مثل  است امکاناتی  و    انتقال  بندری،حمل  نفتی،تسهیالت  صنایع  ماهردر 

وگازی،ازامتیازات   نفتی  های  بالوله  رابطه  در  موجود  های  شبکه  و  ها  نقل،پاالیشگاه 

است)مجتهدزاده، خزر  دریای  انرژی  انتقال  برای  کشور  اما    (  234،1381چشمگیراین 

روسیه  ی که با جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون  کشور های غربی به دلیل چالش های

دارند همواره مانع شکل گیری این همکاری در انتقال بوده اند  تالش آمریکا بر این بوده  

بدون   ساحلی  های  کشور  انرژی  انتقال  موضوع  شوروی  فروپاشی  از  پس  که  است 

اصلی نه تنها  وابستگی به فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی ایران صورت گیرد دلیل  

بلکه   انرژی  انتقال  در  به  تنوع  ژئوپلیتیک  دیدگاه  از  منطقه  انرژی  بنابراین  است   سیاسی 

 (  183:1381شدت مورد توجه و اهمیت قرار دارد)میرحیدر و یاهری، 

مالحظات      بلکه  نیست  اقتصادی  های  مزیت  انرژی،  انتقال  اهمیت  که  است  واضح 

زیاد  های  هزینه  از  که  حالی  در  آمریکا  منطقه ای،خصوصا  فرا    سیاسی است کشورهای 

انتقال انرژی در صورت انتقال از مسیری به غیر از جمهوری اسالمی ایران و فدراسیون  

ند که مسیر های دیگری را جایگزین کنند  متغیر  روسیه واقف اند، اما همچنان تالش دار

بر این تصمیم گیری ها بوده است اگرچه این کشور   های سیاسی تاثیر گذارترین عامل 
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ل انرژی تاکید داشته اند،علیرغم امنیت جمهوری اسالمی ایران  ها بر موضوع امنیت انتقا 

ان نرفته  ایران  از مسیر جمهوری اسالمی  استفاده  بار   ,Cortdsman, 2012). دهرگز زیر 

  ی کربن   درویمنابع هبوده،    شیمداوما در حال افزا  خزر  یمنطقه    کیتی لژئوپ  تی اهم    (120

نقش    ،مختلف بکار آمده  عیدر صنا  که  استاز کشور ها مهم    یاریمصارف بس  یآن برا

حت افزا  یجهان  یانرژ  در  یآن  به  برا   شیبه شدت رو  منطقه  کنترل    ی نهاده است الجرم 

  ت ی امن  یبرا   "بزرگ  یباز"  لیدل  ن یمربوط خواهد شد به هم  تی به مسئله امن  دهی،سود  

از فروپاش  قای مسئله دق  نیا  ،منطقه آغاز ه  منازع  ، آغازشدت گرفته است از   یشورو  یپس 

فقط    ی کیو ژئواستراتژ  ی کی تیمسئله ژئوپول  ن یا  رخ داد و   ک یدر سطوح آکادم  ، بزرگ  ی

ها کشور  به  آن  بلکه  ، نیست  یساحل   یمنحصر  از  شود  فراتر  می  لحاظ     تفسیر  به 

از سو  یا یدر  یی ایجغراف اما معنا  5  ی خزر  است    ی اش کیت یژئوپول  ی کشور احایه شده 

بود   منا فراتر از آن خواهد    ی کشورها   ملشا  که  خواهد داشت  ی عتریوس   یق که اشاره به 

فرا منطقه    یروهایدر منطقه خزر نقش ن  "بزرگ  ی باز"موضوع   شود  یم  مرتبط و متصل  

 (  (Abilov, 201240  کند  یم  روشنمنطقه  یژبه انر ی ابی دست  یرا برا یا

ایران در دریای    ژئوپلیتیک آمریکا با فدراسیون روسیه و جمهوری اسالمی  بازی بزرگ 

این منطقه افزوده است  از سوی دیگر اروپا که  زردر رابطه با انتقال انرژی به حساست  خ

از منابع انرژی فدراسیون روسیه استفاده می کند، به دلیل تهدید های احتمالی فدراسیون  

روسیه در شمال آفریقا،در این بازی ژئوپلیتیک روی آورده و به دلیل امنیت و تنوع بیشتر  

م به  انتقال  دارد جمهوری اسالدر  نگاهی ویژه  نفوذ  نطقه خزر  از  پیشگیری  اما  ایران  می 

راهبردی خود قرار داده،تالش می کند مسیر   منطقه را در اولویت های  بیشتر آمریکا در 

انتقال انرژی از این کشور را امن تر و ارزان تر مطرح کند نفوذ و سلطه فدراسیون روسیه  

عنوان  به  ساحلی  های  کشور  دیگر  بناب  بر  است   پابرجا  هنوز  هژمون  قدرت  راین  یک 

دیدگاه   از  خزر  منطقه  در  چنین  این  های  اختالف  و  ها  دشواری  شدن  حل  تصور 

 ژئوپلیتیکی در کوتاه مدت بعید است   

 یگران پنهان منطقه باز

نو   های  اقتصادجمهوری  های  مندی  نیاز  دلیل  به  خزر  حوزه  در  در    پا  آغازگری  و 

به عواید با دنی  یمبادالت تجار  نیاز مبرم  این توس  ای غر   بنایر  عه  فروش انرژی دارند  
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جها اقتصاد  دنیای  به  نیازمند ورود  آنان  اقتصادی  نظام  با آن ی  ارتباط  برای  و    نی است 

باید به شبکه های ارتباط ا این منطقه  قیانوسی متصل شوند می    نیز   نیاز غر  به انرژی 

ا  داده  شکل  را  دوسویه  در  سنیازمندی  و  غربی ت  نفتی  های  شرکت  با    مجموع  همراه 

منطقه   ای  75  در حال حاضر  وارد شده اندتکنولوژی جدید به  ن منطقه در  در صد بازار 

از موارد مهم و      سیاست های غر  در منطقه خزر  شکل گیری  اختیار غربی ها است 

کشور   دو  منطقه  این  است در  آن  ساحلی  های  کشور  میان  برانگیز  هوری  جممناقشه 

ایراناسال منافع آمریکا قرار دارندبه شدت در ت  فدراسیون روسیهو    می    سیاست  قابل با 

آمر های  سیاست  با  کشور  دو  این  است های  جویانه  ستیز  مثل  یکا  ها  کشور  دیگر 

و   ،قزاقستان  آذربایجان، ترکمنستان  دو    جمهوری  این  با  متفاوت  مراتب  به  شرایطی 

مریکا در منطقه خزر عبارتند از سیاست ، فرهنگ  مورد استفاده آمهم  ابزار های    دارند از 

م در  ثباتی  بی  خواهان  آمریکا  البته  اقتصاد   نبوده، و  پ  نطقه  رویارویی  رهیز  از 

 (Valiyer, 2005, 45)دارد 

اگر تصور کنیم آمریکا نفوذ  و    فدراسیون روسیه  هژمونیکبه دلیل حضور  بدبینانه نیست 

  ، لیتیک منطقهتنش پرهیزمی کند اهمیت ژئوپ  یران، ازافزایش راهبردی جمهوری اسالمی ا

پس از فرو پاشی شوروی و ظهور کشور های جدید برا ی آمریکا افزایش یافت  به دلیل  

ن ذخایر  ثباتی  وجود  بی  خزر  منطقه  در  گاز  و  محدوفت  این  خوش  در  غر   برای  ده 

تو به بهانه  یش می یافت  ناافزا  به انرژی   چون هزینه های آنان برای دست یابی  آیندنبود،

به   برای صلح  "یرحی موسوم  ارتباط    "مشارکت  تاسیس  تازه  های  از کشور  برخی  با 

کرد    برقرار  پیوست   جمهوری  نزدیکی  یرح  این  به  که  بود  کشوری  اولین  ترکمنستان 

از میان دیگر کشور های ساحلی تنها کشوری بود که تالش فراوان    جمهوری آذربایجان 

در این منطقه بسته نگه دارد   را    فدراسیون روسیه یکا دست  آمربه ناتو ول  داشت با توس

واقعیت این است که دریای خزر برای آمریکا و غر  منطقه ای حیاتی است چون برخی  

اسا    بر  ناتو  حضور  انگارند   می  فار   خلیج  از  فراتر  را  آن  انرژی  منابع  ناظران 

و کشور های ساحلی    در آسیای میانه درخواست برخی از کشور های تازه تاسیس شده  

و این در چارچو  تحلیل    فدراسیون روسیه بودو    جمهوری اسالمی ایرانخزر منهای  

  تهدید های دورتر پس از جنگ سرد به مراتب مهم تر از    تهدید هایسران غر  بود که  



32 

 

 

 

 

 فصلنامه 

 های پژوهش  

لطط   المبطط  روابطط  

  یططططططازدهمدوره 

  چهطططار ه شطططمار

پ اپی   چهط  شماره 

 مسطططتان   زو سططه

1400  

 
 
 
 

پیمانان جدید غر  در این منطقه  به دلیل اهمیت هم  عالقه    ،مرزی نزدیک خود است  

کتمان این  ای خزر همراه با نگرانی های ویژه ای است  واقعیت بدون  ان به حوزه دری آن

من انرژی  اهمیت  که  راط است  بازیگری  هر  انرژی    قه  دارد   می  وا  حرکت  می    خزربه 

از خاور  ان منبعی اضافی برای آینده بکار آتواند به عنو ید ضمن  اینکه برخی  فشار ها 

 (  150:1394می، شیخ االسال  )شدمیانه به این جا منتقل خواهد  

 نتیجه گیری

خزر   سایردریای  با  یبیعی  ارتباط  گونه  هر  فاقد  ای  بسته  پیکره  و   همانند  ها    دریا 

محیطا اقیانوسها برای  ویژگی  این  زند  ست   می  رقم  را  نامناسبی  شرایط  آن  که    زیست 

ر عوامل خارجی از جمله کنش های انسانی، آ   موجب آسیب پذیری شدید آن در براب

خاویاری در خطر انقراض قرار  فک خزری و ماهیان    می شود حتی سیاسی    و هوایی و 

یول     دارند به    20در  میلیون  از یک  ها  آن  کنون جمعیت  تا  و   100سال گذشته    هزار 

در مصب   کفال که  یافته است  ماهی  کاهش  به شکل چشمگیری  ماهیان  دیگر  جمعیت 

جه است  در دریای خزر پسا   با حجم انبوهی از سموم موا  ،رودخانه ها زندگی می کند

وآالیند  شوند   ها  می  محسو   تهدید  بزرگترین  ها  نفتی  ه  های  آلودگی  آن  از  مهمتر 

بع زنده  اآذر بایجان به شدت من  جمهوری  خصوصا در منایق شمال ،شمال شرق و منطقه 

برابر   میلیون تن نفت به این دریا تقریبا  دریای خزر را تهدید می کند ورود ساالنه یک 

آلودگی  است بیشترین  فار    خلیج  آلودگی  است     با  آذربایجان  جمهوری  سمت  از 

نفر   میلیون  هفت  حدود  است   آلودگی  از  دیگری  مورد  روسیه  صنعتی  های  پسا  

در صد از آنها به شبکه فاضال     20جمعیت در سواحل ایران زندگی می کنند که فقط  

در هیچ منطقه ای رعایت نمی    متر است،تقریبا  60متصل هستند  حریم دریا، که اکنون  

آالینده ها ی هیدرو کربنی از مهمترین راه کار ها  شود  پیشگ از پسا  ها و کنترل  یری 

های شمال   است  نفتی کشور  های  فعالیت  کنار    ،تشدید  در  دریای خزر  شرق و غر  

را در آلودگی این دریا دارد آالینده های دیگر    دیگر آالیند های شیمیایی، بیشترین نقش 

عب  است  شده  دریا  این  فرسایش  ازکه موجب  هایی   : ارتند  و    آلودگی  اکتشاف  از  ناشی 

انرژی از توازن آ  کشتی ها و  استخراج  ، تخلیه مواد زائد و سمی، آلودگی های ناشی 

مختلف روی اکوسیستم    آلودگی های نفتی به گونه های   آلودگی های ناشی از اتمسفر 
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، بستر  به منایق دیگرمراه با انتقال آن  اج نفت و گاز هدریای خزر تاثیر منفی دارد  استخر 

دریا را آلوده می کند  بکارگیری فناوری های کهنه وغفلت های انسانی، حتی در بهترین  

شرایط عملکردی نیز، تاثیر منفی دارد از سوی دیگر انتقال انرژی نیز محیط زیست را با  

نَانتقال نفت و گاز از یر   تهدید روبه رو می سازد امکان    خطر   ،ریزششت و یق لوله با 

ایرانهای جدی را به دنبال دارد سواحل   در جنو  این دریا به دلیل    جمهوری اسالمی 

انرژی، از  استفاده  توسعه صنایع مربوی  عدم  ن  هعدم  اکتشافی،تا حدی  و  عملیات  داشتن 

ی،منابع  به دالیل جریانات جنوبدالیل ژئومورفولوژیک و   با این همه به صون مانده است م

سواحل ایران به شدت در معرض آسیب قرار دارند وبا توجه به تغذیه  زنده این دریا در  

انواع   معرض  در  آنان  از  ایران،بسیاری  در  مردم  از  کثیری  جمعیت  سوی  از  منابع  این 

 بیماری ها قرار گرفته اند  

عنو    و مسائل آن به  ز مهمترین نقاط راهبردی جهان استیکی اخزر  بدو ن شک دریای  

چالش  ان   گرفته  بین  هایمهمترین  قرار  جهانیان  توجه  مورد  اخیر  دهه  المللی 

موضوع انرژی،اگرچه درمقدار و حجم آن از آغاز اغراق شده بود،به مهمترین عامل  است 

است  شده  تبدیل  فرابازیگران  حضور  درشکل  زیستی  واگرایی  تنوع  از  اگرچه  دریا  این 

توجه اکثر جهانیان بوده و  منابع نفت و گاز آن مورد  منحصر به فردی برخوردار است اما 

تم  در  آن  حاشیه  در  متعددی  ماهیگیری  گرفته  صنایع  شکل  ساحلی  کشورهای  ام 

است تر  از فدراسیون روسیه برای کشور هایی مثل جمهوری آذربایجان و ترکمنستان  

ه کشور های  و قزاقستان،پس از استقالل از اتحاد جماهیر شوروی، موجب نزدیکی آنان ب

ش منطقه ای  منافع  فرا  که  هنگفت است  های  به بودجه  نیاز  این مواضع  تقویت  د برای 

ها   کشور  بود این  خواهد  کارساز  هدف  این  به  رسیدن  برای  انرژی  صدور  از  حاصل 

اتحادیه اروپا برای   علیرغم تاکید بر ایدئولوژی پیشن،عمال به دنبال نزدیکی به آمریکا و 

ویژگی های خزر مبنی بر   آینده هستند  های الزم برای رقابت های  دست یابی به سرمایه 

نیاز این حوزه به رژیم حقوقی منحصر   اینکه دریا محسو  می شود یا دریاچه، موجب 

شده است تعارض منافع در رابطه با استفاده از انرژی و خطوط ساحلی متفاوت   به فردی 

افزاید امضای کنوانسیون حقوقی   قزاقستان بر این ابهام می  در مرداد ماه    دریای خزر در 

مثبت    1397سال   از سوی سران کشور های ساحلی دریای خزر اگرچه می تواند گامی 
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ارزیابی شود اما ابهام هایی را نیز به همراه دارد از جمله عدم جدیت در اجرای بند های  

از محیط زیست  در این کنوانسیون معیار های تقسیم دریا ب ه تعویق  مربوط به حفاظت 

چ است،  نمی  افتاده  دیده  رابطه  این  در  ساحلی  های  دولت  مواضع  در  تغییری  ون 

از   خارج  اختالفی،  موضوع  مهمترین  عنوان  به  خزر  دریای  در  حدود  شود تعیین 

است  ها همچنان برجا  ابهام  این  بنابر  شد  آمدی  نا  کنوانسیون بررسی خواهد    م ی رژکار 

استفاده  خزر  یایدر  یحقوق در  ابهام  انرژ  نهی به،  در  یاز  در  ها   ا،یموجود    ی نقش کشور 

  ت ی امن  ن یتام  یها   وه یحرکت، مشترک نبودن ش  ریو کاال در مس   ی انرژ  تیمنتفع از ترانز

کشور ها در    ن یمتفاوت ا  ی خارج  ی ها  است یس ی،  ساحل  ی ورهاکش  ی خزر از سو  یایدر

از    ،ییطقه گرابه من  یتفاوت  یب   تیو در نها  کایو آمر  فدراسیون روسیهبزرگ    یبرابر باز

کنوانسیون حقوقی دریای خزر در مورد      کشور ها در منطقه خزر است  یی عوامل واگرا

آنچه از متن کنوانسیون جدیدبر می   آلودگی به مثابه یک ویترین قشنگ اما ناکارآمد است 

مورد   در  اما  گرفته  صورت  داشته،اصالحاتی  پیشرفت  گذشته  به  نسبت  چه  اگر  آید 

این دریا مورد خاص و جدیدی به آن اضافه نشده است در این   حفاظت از محیط زیست

فقط   تعیین    4کنوانسیون  دریا و  تقسیم  در مورد  شده است   اشاره  زیست  به محیط  بار 

دریا  خطوط   تقسیم  موضوع  پیشنهادی  های  مدل  میان  واز  نشد  گرفته  تصمیمی  مرزی 

ارجاء  آینده  در  جانبه  یا سه  دو  های  توافق  به  و  مانده  مقاله   داده شد   مسکوت  این    در 

تالش شد که ضمن تبیین شرایط  و ساختار سیاسی کشور های ساحلی خزر به عوامل  

به عواملی مثل ان باتوجه  پنهان مثل آمریکا و  همگرایی و واگرایی  رژی،حضور بازیگران 

برای برهم زدن توازن قوا وکاهش قدرت هژمونیک فدراسیون روسیه و کنترل   اسرائیل 

ایران و تغییر راهبردی انتقال نفت و گاز بدون تکیه    قدرت منطقه ای جمهوری اسالمی 

ه عمال کشور  انرژی،  انتقال  به شکل  توجه  با  شود   دو کشور،پرداخته  این  به  بر    2+3ا 

تهدید محیط   عوامل مهم  از  به سمت غر   دریا  از مسیر  ها  لوله  عبور  شدند و  تبدیل 

ا  در  سیاسی  های  دریا است  چالش  این  از  زیست  هایی  بخش ،چالش  دو  به  ین فصل 

درون و از بیرون تقسیم بندی شد  مهمترین تاثیر این چالش ها بر محیط زیست این دریا  

   حقوقی این دریا می شود جانبه و پایدار برای موضوعات است  چون مانع توافقی همه 
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ترین دریای    مهم  محیط زیست  در  گذار  تاثیر  گمتغیر  قرار  رفت  خزر که مورد بررسی 

اختالفات و  ها  بود   چالش  است  سیاسی  ارزیابی  قابل  محور  سه  در  منفی  های  نگرش 

به عنوان قرا ر گرفتن در  نخست در سیاست خارجی کشور ها، سپس فدراسیون روسیه 

تاثیر   منطقه ای  عنوان قدرت  به  ایران  اسالمی  سوم، جمهوری  جایگاه قدرت هژمون و 

به دلیل اقدامات دوجانبه فدراسیون  گذار برخی از آشفتگی های سیاسی در حوز ه خزر 

دریای   با  رابطه  در  یافته  استقالل  تازه  های  از کشور  برخی  با  هژمون  جایگاه  در  روسیه 

است  ای   خزر  های بنابر  کشور  میان  سیاسی  های  چالش  که  گرفت  نتیجه  توان  می    ن 

ر این  هدف اصلی این مقاله بررسی شرایط سیاسی کشور های ساحلی دریای خزر وتاثی

این   بر محیط زیست  به این سوال بود که  شرایط  تاثیر  "دریا است در واقع هدف پاسخ 

دریا   این  زیست  محیط  روی  بر  خزر  دریای  ساحلی  های  کشور  سیاسی  های  چالش 

به این پرسش که بر اسا  مطالعات و کنکاش  "چیست؟   فرضیه مورد نظر برای پاسخ 

بود شداین  بررسی  و  یرح  سطور  این  زینگارنده  محیط  در  بحران  های  زمینه  ست  که 

با   ارتباط  در  یاد شده  های سیاسی کشورهای ساحلی  نگرش  انواع  دلیل  به  دریای خزر 

هم وجامعه جهانی با عنایت به استفاده از انرژی حوزه خزر و نگرش فایده گرایانه آنان  

برخی  به این دریا،بسیار متنوع و مختلف بوده که حاصلش تبدیل به سؤظن های سیاسی  

اساسا تقسیم کشور های    ،به تشدید این اختالفات می افزاید از کشور ها به یکدیگر شده

ایران و فدراسیون   به دو محور،که یک محور آن جمهوری اسالمی  ساحلی دریای خزر 

موجب   دارد،  قرار  قزاقستان  و  آذربایجان،ترکمنستان،  دیگرجمهوری  سمت  و  روسیه 

آنان   میان  واگرایی  وزن  شدن،بافزایش  تقسیم  آغازاین  شود   های  می  مؤلفه  دلیل  ه 

ژئوپلیتیک و استفاده بیش از حد از انرژی این دریا است مؤلفه های ژئوپلیتیک بر عوامل  

 مهمی استوار است که برخی از آنها عبارتند از: 

ارتباط با  -1 برای کسب هژمونی در منطقه بر مبنای تالش فدراسیون روسیه، در  رقابت 

انت  بر  نگاتسلط  و  ها  کشور  این  انرژی  اسالمی  قال  جمهوری  و  اوراسیا  به  راهبردی  ه 

 ایران، در ارتباط با جهان اسالم و خاور میانه قابل درک است   

 صف آرایی در رابطه با این کشور ها و کشور های فرامنطقه ای  -2
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ا-3 که  اسرائیل  و  آمریکا  ژئوپلیتیک  هجوم  برابر  در  ایران  اسالمی  جمهوری  ز  مقاومت 

ش دارند در نزدیکی مرزهای جمهوری اسالمی ایران حضور  نقطه نظر موازنه تهدید تال 

باشند  اکو    داشته  توسعه  یای خزر  در  از محیط زیست  برای حفاظت  پژوهی  آینده  در 

توریسم بجای گردشگری انبوه برای تحقیق پیشنهاد می شود  اکو توریسم مبتنی بر دانش  

میزبا بومی  جامعه  که  است  بومی  محلی  جامعه  بود   خواهد  آن  اهمیت  ن  از  آگاهی  با 

عناصر   تمام  کوشید،  خواهد  خود  پایدار  اقتصاد  به  اینکه  به  توجه  با  دریا  و  یبیعت 

برای محافظت از محیط زیست با خود همراه خواهد کرد جامعه محلی و   وگردشگر را 

خواهند    اکو توریسم  در چار چو  ورود همان گروه های غیر دولتی و ثمن ها عمل

 کرد  

 

 

 منابع
جاده ابریشم چین)اهداف،موانع وچالش "(. ابتکار    1395امیر احمدیان، بهرام.صالحی دولت آباد،روح اهلل ،)  

 . 10-38(، 35)9،فصلنامه مطالعات رواب  ب   المل ها ،

 ،تهران:نشرقومس. س است خارجی جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی ایران(،1381ازغندی،علیرضا)

،عباسعلی.پری آبادی ،)  ،محمد.زمانی  بررسی غلظت  1396زنگنه،عبدالحسین.خسروی،یونس.بدیعی،حمید   .)

ایران،   اسالمی  های سواحل جنوبی دریای خزر جمهوری  ماهی  و  در آب  و  جیوه  مجله سالمت 

ز اسالمی  مح    جمهوری  مح    بهداشت  علمی  انجم   پژوهشی  علمی  فصلنامه  یست  

 . 320-338( ، 3)10،ایران

)باقر ،مهرنوش،  مصطفی،نوروزی  توانی،  کادمیوم حوضه  "(، 1395ی  و  فلزات سرب  آلودگی  وضعیت  پایش 

  مجله بو  شناسی آبزیان  " GISجنوبی دریای به واسطه ماهی کفال طالیی با استفاده از سیستم 

 . .115-101،صص  2شماره  6،دوره 

دریای عمان، تهران،گروه پژوهشی   فارس و (. محیط زیست خلیج  1388ببران،صدیقه . قادری ،محمد رضا،)

 35-4توسعه پایدار و محیط زیست، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

( زیست،1378پورکاظمی.محمد،  محیط  وکنوانسیون  خزر  دریای  زنده  مطالعات (.منابع  دوفصلنامه 

  ،سال اول مرکز مطالعات عالی ب   المللی دانشکده حقوق و علو  س اسی اوراس ای مرکزی

(،1 ،)20-2    . 

، رژیم حقوقی دریای مازندران،اطالعات سیاسی  1386تقوی اصل، سید عطا.) -245اقتصادی، شماره  –( 

 . 71-58، صص  246

 ، مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی. "اصول و مفاه م ژئوپول ت ک "(،1385حافظ نیا،محمد رضا)
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کار،افشین) دریای  1380دانه  زیست  محیط  مرکزی(،  آسیای  قفقاز،دوره    خزر،مطالعات  و 

 138-111،صص35هفتم،شماره

رابرت) المل   "(،1372دوئرتی،جیمز.فالتز گراف،  ب    رواب   در  متعارض  های  ترجمه علیرضا  "نظریه   ،

 طیب و وحید بزرگی، تهران، نشر قومس. 

 ثالثی، تهران انشارات آگاه. ، ترجمه : محسن "فلسفه و اندیشه س اسی سبز ها"(.1377دابسون،اندرو )

،علیرضا)  رمضا  محرابی  ،رحمت.  .  1389نی  های ساحلی  "(  واگرایی کشور  و  ، "ژئوپولیتیک دریای خزر 

 صص  72،شماره مطالعات آس ای مرکزی و قفقاز 

تبیین ژئوپولیتیک زیست محیطی دریای خزر)بررسی منشاء   "(.1397زرقانی.سید هادی،احمدی .ابراهیم،)

   .182-149صص 93و پنجم،شماره  بیست ،دوره فصلنامه مجلس و راهبرد، "آلودگی( 

،زینب)  نقش دولت های خلیج فارس در حفاظت از    "(. 1394زرگر،علی اصغر.نوروزی کلرمی  مسئولیت و 

         251 -281،صص 33، سال نهم ، شماره فصلنامه مطالعات رواب  ب   المل ، "محیط زیست

دیگ  و  القلم،محمود  به  "(،1385ران)سریع  جنگ  ژئوپولیتیک  صلح  تبدیل  فصلنامه   "،  "ژئوپولیتیک 

 82-70سال دوم ، شماره سوم و چهارم،صص  "ژئوپول ت ک

تاثیر نظامی کردن حوزه دریای خزر  "(1394شیخ االسالمی،محمد حسن ،حسینی.حسین،شیرآوند.صارم، )

،شماره  فصلنامه آس ای مرکزی و قفقاز ، "بر امنیت ملی جمهوری اسالمی جمهوری اسالمی ایران

 .   126-158،صص  89

رضا،) محمد  .سید  جمهوری  1392عباسی.مجید،موسوی  اسالمی  جمهوری  »روابط  و  (  ایران  اسالمی 

واگرایی«   های  زمینه  و  همگرایی  های  آذربایجان،بستر  جمهوری  اوراس ای  جمهوری  مطالعات 

 . 61-80،صص2،دوره ششم،شماره مرکزی

 رد ها ،تهران انتشارات سمت ، چاپ هشتم. ، روابط بین الملل ، نظریه هاورویک 1388قوام ، عبدالعلی   

 تهران، نشر میزان. »دریای خزر  چالش ها و چشم انداز ها«  .( 1392مهناز ) کوالیی ،الهه.گودرزی،

.مهنا  )گودرزی  کوالیی.الهه،  تهدیدهای1388ز،   « کنوانسیون    (  ونقش  مازندران  دریای  محیطی  زیست 

 69-94،صص 1، دوره هفتم، شماره ی نشریه ی علو  مح طتهران در مقابله با آن«   

سیاسی1381مجتهدزاده،پیروز) بایدکرد،اطالعات  چه  و  گذرد  می  -186اقتصادی،شماره  -(،درخزرچه 

 . 47-28،صص185

، مطالعات اوراسیای مرکزی،  ژئو پول ت ک و موازنه قدرت در خزر (،  1395موالیی،یوسف.جانباز، دیان)
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