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ساخت فضاهاي جغرافيايي جديد
(مطالعة موردي :جزاير مصنوعي خليجفارس)
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چكيده

از قرن هفدهم ميالدي ببعد ،برخي از كشورهاي جهان كه
داراي مرزهاي آبي بودند ،اقدام به ايجاد جزاير دستساخت و
مصنوعي 4در آبهاي نزديك سواحل خود کردند .اين جزاير با
اهداف نظامي و دفاعي ،ساخت فرودگاه ،استخراج و توليد مواد
نفتي و معدني يا امور تجاري ساخته شدند .در سالهاي اخير
برخي از كشورهاي حوزة خليجفارس نيز مبادرت به ساخت
جزاير بسيار بزرگ مصنوعي ،با اهداف چندمنظوره در سواحل
و آبهاي سرزميني خود در اين درياي نيمه بسته کردهاند.
بدليل ابعاد بسيار عظيم ساختوساز اين جزاير در دريا ،بدون
شک ،ساخت اين جزاير تأثيرات مخرب و نامطلوبي را در
منطقه بدنبال خواهد داشت .در اين ميان كشورهاي جنوبي
حوزة خليجفارس از قبيل امارات متحده عربي؛ بحرين؛ قطر
و  ...نيز دست به احداث چندين جزيرة مصنوعي در سواحل
خود زدهاند كه از لحاظ حجم و گستردگي در نوع خود پديدة
جديدي هستند .آنچه در اينجا اهميت پيدا ميکند ،تأثير
زيستمحيطي بسيار زياد و نامطلوب اين جزاير مصنوعي
است که بر حوزة جغرافيايي خود خواهند داشت .با توجه
به اينکه خليجفارس بلحاظ زيستمحيطي ،يکي از مناطق
بشدت آلودة جهان بشمار ميرود و آلودگي نفتي در اين خليج
(خليجفارس) دو برابر بيشتر از درياهاست ،ساخت جزاير
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 .1دكتراي جغرافياي سياسي و عضو هيئت امناي بنياد ايرانشناسي.
 .2استاديار گروه جغرافيا ،دانشگاه علوم انتظامي امين.
 .3استاديار گروه جغرافيا ،دانشگاه علوم انتظامي امين.
4. Artificial Islands.

مصنوعي ميتواند ،ابعاد آلودگيها و تخريب زيستمحيطي را
شدت بخشيده و پيامدهاي زيستمحيطي جبرانناپذيري را
بهمراه داشته باشد .همچنين از آثار منفي ايجاد اين جزاير،
تغيير مرفولوژي ظاهري منطقه خواهد بود .هدف از نگارش
اين مقاله بررسي ابعاد زيستمحيطي ،حقوقي ،سياسي و
امنيتي جزاير مصنوعي در آبراه حياتي خليجفارس است .در
نوشتار حاضر ،به روش توصيفي -تحليلي ،مدارك و مستنداتي
كه در اين مورد وجود دارند ،تحليل و ارزيابي ميشوند.
كليد واژگان

جزاير مصنوعي؛ خليجفارس؛ آبهاي ساحلي؛ آبهاي آزاد؛
آلودگي زيستمحيطي؛ کشورهاي عربي.
مقدمه

از ساخت اولين جزاير مصنوعي ،حدود سه قرن ميگذرد.
ساخت اين جزاير در ابتدا بصورت محدود و در آبهاي سرزميني
نزديك به ساحل صورت ميگرفت و هدف از ساخت آنها نيز
بسيار محدود بود؛ اما در يك دهة اخير برخي از كشورها از
جمله ،امارات متحده عربي ،اقدام به ساخت پروژههاي بسيار
بزرگي در آبهاي خليجفارس کردهاند كه نتايج حاصل از ساخت
اين جزاير ،برخي ديگر از کشورهاي حاشية خليجفارس را هم
به اقدام مشابه تشويق کرده و در اين ميان دو کشوركويت و
بحرين در اين زمينه پيشتاز شدهاند.
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خليجفارس درياي نيمهبستهيي است كه اهميت بسيار
زيادي در منطقة خاورميانه دارد؛ اما همين ويژگي نيمه
بستهبودن از نظر زيستمحيطي ،مشكالتي را براي اكوسيستم
اين دريا ايجاد ميكند كه معضل آاليندها را در اين دريا بسيار
حاد خواهد كرد .كشورهاي اطراف خليجفارس بزرگترين
توليدكنندگان و دارندگان ذخاير نفتي و گازي جهان هستند.
عالوهبر اهميت اين دريا براي حملونقل سوخت و انرژي،
كف دريا خود از بزرگترين منابع انرژي محسوب ميشود.
دريا از لحاظ گونههاي زيستي يكي از بزرگترين ذخاير
ارزشمند زيستي است؛ همچنين از لحاظ «ژئوپليتيك» 1و
«ژئواستراتژيكي» 2نيز خليجفارس از جمله معدود خليجهاي
بسيار مهم جهان بشمار ميرود.
با اين توضيحات ميتوان گفت كه ايجاد جزاير مصنوعي كه
هر كدام چندين هزار كيلومترمربع وسعت داشته و جمعيت
زيادي را در خود جاي ميدهند ،نتايج متعددي بر روي
محيطزيست دريايي و مناسبات منطقهيي خواهد داشت .در
اين نوشتار سعي ميشود ،وضعيت جزاير مصنوعي ايجادشده
در خليجفارس و اثرات مختلفي كه ساخت اين جزاير بر روي
محيطزيست و اكوسيستم دريا و نظام حقوقي حاكم بر دريا
دارند ،مورد بحث و بررسي قرار گيرد .بنظر ميرسد كه ايجاد
اين جزاير در زمينههاي مذکور ،چالشهايي را در منطقة
خليجفارس بهمراه خواهد داشت و ساير دولتهاي منطقه را در
اين مورد ،وارد رقابتي ميکندکه وضعيت اقليمي دريا را بخطر
خواهد انداخت.
پژوهش حاضر بدنبال بررسي و تحليل ايجاد و ساخت
جزاير مصنوعي در خليجفارس توسط کشورهاي جنوبي
حاشيه آن است و تالش دارد تا به شناسايي و تحليل اثرات
ساخت اين جزاير بر آيندة سياسي و زيستمحيطي اين درياي
نيمهبسته بپردازد .همچنين تالش شده است تا اطالعات مورد
نياز از منابع روزآمد و در دسترس حاصل شوند .از اينرو روش
 .1ژئوپليتيک ،سياست جغرافيايي يا جغراسياست از ترکيب دو واژة
«ژئو» ،بمعناي زمين و «پليتيک» ،به معناي سياست تشکيل شده است.
 .2ژئواستراتژي به بررسي روابط ميان استراتژي و عناصر جغرافيايي
ميپردازد.
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پژوهش ،توصيفي  -تحليلي و با استفاده از منابع اسنادي و
کتابخانهيي است.
اهداف ساخت جزاير مصنوعي

جزاير مصنوعي بر اساس نوع و کاربرد آنها به چهار دسته
تقسيم ميشوند:
دستة اول ،شامل جزاير مصنوعي و تأسيساتي است كه
براي بهرهبرداري و اكتشاف منابع طبيعي مورد استفاده قرار
ميگيرند (مانند :معادن نفت و گاز ،باد ،امواج توليد انرژي،
ماهيگيري دريايي).

دستة دوم ،مربوط به جزايري است كه براي فعاليتهاي
اقتصادي ساخته و مورد استفاده قرار ميگيرند (مانند :ايجاد
بندر ،فعاليتهاي تفريحي  -گردشگري و سكونتگاه انساني).
دستة سوم ،جزايري هستند كه براي اهداف نظامي
و فعاليتهاي حكومتي مورد استفاده قرار ميگيرند (مانند:
تأسيسات و دستگاههاي نظامي ،پروژههاي ايجاد زمين و
ساخت زندان).
دستة چهارم ،مربوط به جزايري است كه براي پژوهشهاي
علمي استفاده ميشوند (مانند :دستگاههاي هواشناسي،
مشاهدة تنوع زيستي ،سكوهاي تحقيق و تالشهاي سازمانهاي
3
بينالمللي)
خليجفارس و وضعيت جغرافيايي آن

خليجفارس ،منطقهيي با شرايط استراتژيکي و ژئوپليتيکي
خاص است که وجود منابع مهم انرژي دنيا در اين منطقه و
ارتباطات اقتصادي و تجاري گستردة اين دريا با ديگر نقاط
جهان ،نشانگر ميزان اهميت آن در معادالت قدرت جهاني
است .نقاط ضعف و شدت ژئوپليتيکي آن تأثير بسزايي در
امنيت منطقهيي و ملي هر يک از کشورهاي ساحلي داشته
و ميتواند اين کشورها را به بهرهبرداري مناسب از امکانات و
پرهيز از خطرات آن رهنمون شود .بدليل اهميت ژئوپليتيكي
3. Tsaltas & Tilemachos 2010
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و حتي احتمال جابجايي جنگلهاي حراء و درختان ساحلي و
دريايي را بدنبال خواهد داشت.

و ترانزيتي و وجود منابع بسيار وسيع انرژي در خليجفارس
و اهميت نظامي اين درياي نيمهبسته ،بديهي است كه در
اختيار داشتن هر جزيرهيي در خليجفارس ،امتياز بزرگي براي
آن كشور محسوب ميشود.

● ●باد

خليجفارس در جنوب غربي آسيا واقع شده و در شبه
جزيرة جنوب غرب آسيا ،شکاف ايجاد کرده است .اين آبراه
حياتي با وسعتي حدود دويست و سي و هفت هزار کيلومتر
مربع از طريق تنگة هرمز ،به اقيانوس هند راه دارد (حافظنيا،
 )16 :1384و از لحاظ آب و هوايي در منطقة گرمسيري و
خشک جاي گرفته است .اين وضع محيطي سبب شده است
که دامنة تحمل آبزيان در اين پيکرة آبي ،زير فشارهاي
ناشي از دگرگونيهاي محيطي کم و در برابر آاليندهها سخت
آسيبپذير باشد (اميدي.)71 :1384،

● ●دانسيته

جهت بادهاي غالب در خليجفارس شمالي  -شرقي است
که در زمستان اين جهت بادها ،شدت بيشتري نسبت به
تابستان پيدا ميکند .بنابرين خليجفارس در زمستان تحت
فشار هواي بيشتري ناشي از اين بادها روي سطح آب قرار
ميگيرد و اين عامل روي سطح تراز آب اثر ميگذارد .ساخت
اين جزاير ،جريانات ناشي از باد 2را نيز مورد تأثير جدي قرار
داده که الگوي آن بايد توسط مدلهاي رياضي مورد بحث و
بررسي قرار گيرد].
1

برخي ويژگيهاي طبيعي و آب و هوايي خليجفارس،
عبارتند از:
● ●جريانات دريايي

هجوم آبهاي ناپايدار فصلي از اقيانوس هند به خليجفارس،
باعث باال رفتن سطح آب ميشود .نوسانات سطح تراز آب در
حين تغييرات فصلي روي سواحل اثر گذاشته و سطح تراز آن
را تغيير ميدهد .وقتي موج به سمت ساحل ميرسد در خط
شکست خود ،باعث انتقال دانههاي رسوب از نقطهيي به نقطة
ديگر ميشود .بنابرين وجود هرگونه مانعي در خليجفارس باعث
ميشود ،رسوبات در طي حمل ،به موانع برخورد کنند و همانجا
انباشته شوند که در نتيجه ،خطوط جريان آب تغيير ميکند.
سرعت جريان آب در ميزان انتقال رسوب ،تأثير فراواني داشته
و در طي سالها جريان آب ،رسوبات را از جاي خود بلند کرده
و به مکان ديگر انتقال ميدهد .ساخت جزاير مصنوعي امارات
در طولها و طرحهاي مختلف ،چرخة طبيعي جريانات جذر و
مدي را که باعث خلوص طبيعي آب دريا ميشود ،تحت تأثير
قرار داده است .همچنين اين اقدام الگوي جريانات دريايي
را در سواحل ايران ،در جزاير قشم؛ ابوموسي؛ تنب بزرگ؛
تنب کوچک؛ سيري و حتي تا حدودي جريانات ورودي و
خروجي از تنگة هرمز را نيز در درازمدت تغيير خواهد داد.
عالوهبرين باعث تغييرات جدي در اکوسيستم منطقه شده

در زمستان در منتهياليه شمال خليجفارس ،چگالي آب
نسبت به بخشهاي جنوب و غرب آن بيشتر ميشود .در طول
خط ساحلي جنوب و غرب خليجفارس ،بدليل اعتدال بيشتر
اقليم ،در طي زمستان ،بعلت تبخير زياد ،آب شوري باالتري
داشته و اين ميزان شوري ،يکي از عوامل کنترلکنندة انتقال
رسوب محسوب ميشود .ايجاد مانع با ساخت جزاير مصنوعي
در خليجفارس ،ميتواند روي چرخة آب اثر گذاشته و حتــي
بـاعث ايجاد تغييراتي در الگوي جريانات دانسيتهيي شود
(مروتي.)5 :1385 ،
بوهوايي بسيار شکننده
خليجفارس در اين شرايط ،داراي آ 
و آسيبپذير است و ورود کمترين آاليندهها به آن ،آثاري
زيانبار بر زندگي ساکنان کنارهها و سالمت آبزيان آن دارد.
گرماي آب دريا در تابستان گاهي به  36تا  37درجه و ميانگين
دماي آن در سطح دريا به  27درجه ميرسد و با شدت گرفتن
گرما ،ميزان تبخير نيز باال رفته و به  1400ميليون ليتر در
سال ميرسد (خبرگزاري مهر .)1385 ،با وجود اين خليجفارس
از گوناگوني زيستي گستردهتري در مقايسه با درياي خزر
برخوردار است؛ براي نمونه  400تا  450گونة ماهي در آن
زندگي ميکنند که بهرهبرداري اقتصادي مناسبي از بسياري از
1. NW.
2. Wind Generated Current.
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نقشة خليجفارس؛ مأخذ.)www.persiangulf/map.com( :

آنها ميشود .افزونبر ماهيها  300تا  450گونه آبزي ديگر نيز
در اين پهنة آبي يافت ميشوند و اين امتياز ،خليجفارس را از
نظر تنوع زيستي در شمار مناطق کمنظير جهان درآورده است.
خليجفارس يکي از زيستگاههاي مهم مرجانهاي دريايي است؛
اما در چند سال گذشته بسبب آلودگي فزاينده و صيد گسترده
و نسنجيدة اين آبزي ،با تهديد جدي روبرو شده است .ساخت
اسکلههاي نفتي و باراندازهاي آن و در ادامه افزايش غلظت
آب ،نابودي و خفگي مرجانها را بدنبال داشته است.
از سوي ديگر ،خليجفارس محل ترابري جهاني نفت و انرژي
است .از اينرو طي سالهاي گذشته ،لکههاي نفتي بسياري در
آبهاي خليجفارس پديد آمده که در نتيجه ،آثار زيانباري را
بر محيطزيست منطقه برجاي گذاشته است .بررسيها نشان
ميدهد که ساالنه بيش از  610تن فاضالب و زبالة کشتي در
خليجفارس رها ميشود و از آنجا که در طول يکسال بيش از
12هزار شناور و اقيانوسپيما در آبهاي جنوبي ايران رفتوآمد
ميکنند ،بايد منتظر تهديد خطرهاي سنگين زيستمحيطي
در اين منطقه بود .در اين زمينه ،براي نمونه برپاية برآوردها،
بيش از  90درصد ترابري خارجي ايران با کشتي و  99درصد
صادرات نفتي آن از طريق نفتکشها صورت ميگيرد .در
اين ميان سرازيرشدن آاليندههاي گوناگون ،مانند ضايعات
محمولهها؛ موتورخانهها؛ پساب کشتيها و فاضالبها به دريا
شرايط زيستمحيطي دريا را نامساعدتر کرده است.

تاريخچة جزاير مصنوعي

از لحاظ تاريخي اولينبار در قرن هفدهم ميالدي،
قسمتهايي از دريا توسط آلمانها براي ساخت جزاير مصنوعي،
احيا و احداث شد (رابينسون آر و تي هاريسون:1987،1
 .)5099اين اقدامات شامل توسعة قسمتهاي شبهجزيرهيي،
گسترش جزاير موجود و ساخت جزاير مصنوعي بود .در
همين قرن ،مهندسين آلماني به فرانسويها براي ساختن
جزاير مصنوعي در «سنتلويس» و در قرن بيستم ميالدي
به ژاپنيها براي ساختن جزاير مصنوعي ،براي استفادههاي
صنعتي در «ناكازاكي» مشاوره دادند .اين در حالي بود که
در نيمة دوم قرن نوزدهم ميالدي در ژاپن جزاير مصنوعي
براي دفاع ساحلي طراحي و ساخته شده بودند (کوروکا،2
تي .)1973 ،در آن زمان شش جزيرة مصنوعي در نزديكي
«توكيو» بدينمنظور ساخته شد .از شش جزيرة مذکور فقط
دو جزيرة آن سالم باقي مانده است .اين در حالي است که
در اواخر قرن نوزدهم ميالدي نه جزيرة مصنوعي در نزديكي
دهانة «خليج توكيو» 3در عمق  30تا  40متر آب ساخته شده
بود .با توجه به کوهستاني بودن کشور ژاپن و نيز در اختيار
داشتن سرزمينهاي مسطح بسيار كم ،حدود  20درصد از
جزاير مصنوعي ،براي ايجاد زمين قابل استفاده ،بخصوص
1. Robinson, R. and T.Harrison,1987:paper No.5099.
2. Kuraoka, T.
3. Tokyo Bay.
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در مناطق صنعتي است .بنابرين از جنگ دوم جهاني ببعد،
بسياري از جزاير مصنوعي بزرگ براي اهداف صنعتي ايجاد
شدهاند .مجموع ساخت جزاير مصنوعي ژاپن بيش از 1000
كيلومترمربع است.
در اياالت متحده آمريكا از جزاير مصنوعي ،بمنظور
اكتشاف و توليد هيدروكربنها استفاده شده است (گيتر ،دبليو.
اس .)61 - 67 :1981 ،1تعدادي از اين جزاير مصنوعي در
ساحل كاليفرنيا و تعدادي نيز در ديگر سواحل احداث شدهاند.
بطور کلي موارد استفادة جزاير مصنوعي را ميتوان
بدينصورت خالصه كرد:
	●بمنظور اجراي عمليات صنعتي و نيز استخراج و ذوب
فلزات در آنجا؛
	●بعنوان فرودگاه؛
	●بمنظور نمكزدايي از آبهاي ساحلي؛
	●بمنظور توليد نفت و ايجاد سكو؛
	●بعنوان سكويي براي زيرساختهاي تصفية معادن
زغالسنگ؛
	●بعنوان مراكز سياحتي و تفريحي؛
	●بمنظور ايجاد مناطق مسكوني؛ تجاري؛ تفريحي
(چندمنظوره) ،مانند جزاير مصنوعي دوبي؛ سنگاپور و
غيره.

تجاري دوبي اين شهر را به «هاب» 3تجاري منطقه تبديل كرده
است .اين موارد همراه با فعاليتهاي ديگري است كه در زمينة
گسترش توريسم ،برگزاري مسابقات بينالمللي و  ...صورت
ميگيرد .در اوايل قرن بيستويکم ميالدي شيخ محمدبن
راشد آل مكتوم تصميم گرفت تا در آبهاي خليجفارس و در
4
نزديكي دوبي جزاير مصنوعي ايجاد کند.
در ابتداي كار حاكمان دوبي ،براي طراحي طرحهاي خاص
خود سعي كردند كه از مشورت مشاوران مختلفي استفاده
کنند .پس از آنكه طرحهاي مختلفي مورد بررسي قرار گرفت،
در نهايت طرحي به تأييد رسيد كه شبيه درخت خرما 5بود.
بنابرين طرح سه جزيرة نخلمانند ،در سال  2001م .وارد
مراحل اجرايي شد .اين سه جزيره با نامهاي «جميره»« ،ديره»
و «جبلعلي» نامگذاري شدهاند و شركت دولتي نخيل 6كار
ساخت جزاير را با مشورت شركتهاي خارجي و از جمله
شركت آلماني «ون اُرد»7؛ شركتهاي آمريكايي؛ شركتهاي
هلندي و بلژيكي شروع كرد .مجموعه جزاير نخل ،بزرگترين
مجموعه جزاير مصنوعي جهان است كه با هزينهيي بالغ بر
 14ميليارد دالر ساخته شده است .هدف از انجام اين پروژهها
تبديل امارات متحده عربي به قطب تجاري جهان ،همانند
سنگاپور و هنگکنگ است.
مهمترين جزاير مصنوعي امارات متحده عربي

جزاير نخل

8

جزاير مصنوعي امارات متحده عربي

كشور امارات متحده عربي در سال  1971م .بصورت
فدراسيوني از شش امارت تشكيل شد كه امارت «فجيره» نيز در
سال 1972م .بدان پيوست( 2کتاب سال امارات متحده عربي،
 .)29 :2005در بين امارتنشينهاي امارات متحده عربي
«ابوظبي» و «دوبي» از اهميت ويژهيي برخوردارند .شهر بندري
«دوبي» ،طي دهة اخير شاهد تحوالت بسيار گستردهيي بوده
و از يك محيط سنتي عقبمانده ،به بندري تجاري و داراي
جاذبههاي بسيار براي گردشگري تبديل شده است .توسعة
1. Gaither, W.S.
2. UAE Year Book 2005, p.29.

جزاير نخل ،بصورت سه قطعه جزيرة مصنوعي و بشکل
درخت خرما ساخته شدهاند .دو جزيرة «جميره» و «جبل علي»
داراي پنج هزار واحد آپارتمان؛ چهارهزار ويالي اختصاصي؛
 60هتل و  200فروشگاه لوکس؛ بندرگاه تفريحي؛ پارکهاي
Hub .3؛ بمعني قطب و مرکز.
 .4در آن زمان ،شيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم ،حاكم دوبي بود .وي
در چهارم ژانوية 2006م .درگذشت و برادرش ،شيخ محمد ،جانشين
وي شد .وي در حال حاضر ،طراح اصلي پروژههاي توسعه و تبديل دوبي
بسمت عمدهترين مرکز توريسم ،خريد و فروش و تجارت در منطقة
خاورميانه است.
5. Palm Tree.
6. Governnient - Controld Nakeel.
7. Van Oord.
8. Palm Tree Islands.
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نقشة جزاير نخل امارات متحده عربي؛ مأخذ.)http://nakheel.com/developments( :

آبي؛ رستوران؛ بازار خريد؛ امکانات ورزشي؛ چشمههاي آب
درماني و مکانهاي مختلف غواصي است .از ميان سه جزيره،
جزيرة «ديره» از دو جزيرة ديگر بزرگتر است .شعار «وب سايت
نخيل» اين است:
«مکاني بينقص براي دورشدن از دنيا» .اين شعار با
تصاويري از جزاير سبز و آبي و سواحل سفيدرنگ آنها کامل
شده است (.)http://nakheel.com/developments
ميتوان گفت دو جزيرة اول ،تقريباً ،شامل صدميليون متر
مکعب صخره و ماسه است .جزيرة نخل «ديره» نيز حدود ده
ميليون متر مکعب صخره و ماسه را بخود اختصاص خواهد
داد .تمام اين مواد از امارات متحده عربي فراهم شده است.
مساحت جزيرة «ديره» تقريباً سه برابر جزيرة «جميره» و دو
برابر جزيرة «جبلعلي» است (موسسة فرهنگي مطالعات و
تحقيقات ابرار معاصر تهران.)26 :1385 ،
در مجموع ،اين سه جزيره داراي بيش از ۱۰۰
هتل لوکس؛ آپارتمان و ويالهاي ساحلي بسيار شيک و
منحصربفرد؛ تفرجگاههاي ساحلي؛ پارکهاي آبي؛ رستوران؛
مراکز خريد؛ مراکز ورزشي و چشمههاي آب معدني هستند
(صالحالدين.)3 : 2006 ،1

جزاير العالم

2

مجموعهيي شامل  300جزيرة مصنوعي كه در فاصلة
چهاركيلومتري خط ساحلي شهر دوبي در خليجفارس ساخته
شدهاند .جزايرالعالم 325 ،جزيرة کوچک مصنوعي و انسان
ساخت بشکل قارههاي زمين است .طراح اين جزاير لوئيس
آجيميل 3آمريکايي و سازندة آن ،شركت دولتي «توسعة
نخيل» 4امارات متحده عربي است .اين جزاير که در فاصلة
چهارکيلومتري ساحل دوبي -از اميرنشينهاي امارات متحده
عربي -واقع شدهاند ،سواحل امارات در خليجفارس را از۶۰
5
کيلومتر کنوني به  ۱۲۰۰کيلومتر افزايش خواهد داد.
اين مجمع الجزاير ،همانند ديگر جزاير مصنوعي امارات
متحده عربي از فضا قابل مشاهده است .وسعت و اندازة هر
جزيره از  ۲۳۰۰۰مترمربع تا  ۸۴۰۰۰مترمربع متفاوت و
ارتفاع آنها بين  ۵۰تا  ۱۰۰متر از سطح دريا متغير است.
مساحت اين مجمعالجزاير  54کيلومتر مربع است که توسط
يک موجشکن بيضيشکل احاطه ميشود .طي مسافت بين
جزاير ،بوسيلة قايق يا هليکوپتر امکانپذير است .قيمت هر
جزيره از ۱۵ميليون دالر تا ۴۵ميليون دالر متفاوت است .اين
جزيره در چهارکيلومتري ساحل منطقة «جميره» و نزديک
جزيرة نخلمانند «جميره» واقع شده است .سياست ساخت
 .The World .2مجمع الجزاير جهان

1. Bayyinah Salahuddin.

3. Louis Jymyl.
4. Nakheel.
 .5جزاير مصنوعي امارات متحده عربي (.)www. wikipedia.org
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قطر افزوده خواهد شد .مرواريد قطر در واقع از  ۱۳جزيرة
کوچک تشکيل شده که  ۱۵هزار واحد مسکوني را در خود
جاي ميدهد .فاصلة اين جزاير از فرودگاه بينالمللي دوحه ۲۰
کيلومتر است.
جزيرة امواج بحرين
جزاير العالم ،امارات متحده عربي؛ مأخذ.)www. wikipedia. org(:

اين جزاير بسيار زيرکانه بوده است؛ زيرا با استفاده از يک
فاکتور جهاني(نقشة دنيا) سعي در جهانيکردن اين مجموعه
جزاير کردهاند .طبيعي است که اين اقدام ،نتايج تأثيرگذاري
را در حاکميت سياسي اين کشور (در اين منطقه از ساحل
خليجفارس) بدنبال خواهد داشت
(http:\\www.nakheel.com/developments/the world).
جزاير مرواريد قطر

پس از آنکه امارات متحده عربي شروع به ساخت جزاير
زنجيرهيي مصنوعي در خليجفارس کرد ،ديگر کشورهاي
عربي حوزة خليجفارس نيز اين کار را نوعي تشخص و
موجب کسب اعتبار جهاني تلقي کرده و بفکر ساختن جزاير
مصنوعي افتادند .جديدترين جزايري که توسط اين کشورها
در خليجفارس ساخته شده و چندي پيش بدون سر و صدا
افتتاح شد ،جزاير مرواريدند .مرواريد نام جزايري مصنوعي
درخليجفارس ،واقع در نزديکي شهر «دوحه» ،پايتخت کشور
قطر است .مساحت اين جزاير  ۴۰۰هکتار است و پس از
پايان اين پروژه ۳۲ ،کيلومتر ساحل تازه به کرانههاي کشور

پروژة جزيرة امواج ،پروژة ساخت يک جزيرة مصنوعي
در منطقة «محرق» بحرين است .اين جزيره در آينده تبديل
به يک شهر با آپارتمانهاي مدرن و ويالهاي زيبا با اشکال
و طرحهاي معماري گوناگون خواهد بود .پروژه ،شامل
استحصال  2798ميليون مترمربع از مساحت دريا و با محيط
 9/5کيلومتر است که در نهايت ،اين جزيره به منطقة محرق
واقع در نزديک شهر «جاللي» متصل خواهد شد .فاصلة اين
جزيره تا فرودگاه بينالمللي بحرين  11کيلومتر است .پروژة
جزيرة امواج از سال  2002م .آغاز و تکميل فاز اول آن در
سال  2003م .به اتمام رسيد و فاز دوم از اوايل سال 2004م.
به همراه تأمين سرويسهاي ضروري از قبيل گاز ،آب و برق
آغاز شد .عالوهبرين طبق قراردادي توسعة شبکة فيبري،
براي ارتباطات در تمام خانههاي مسکوني و هتلها ،به شرکت
«سيسکو» و «اوراکل» آمريکا سپرده شده است.

جزيرة امواج ،بحرين؛ مأخذ.)www.wikipedia.org( :

پيامدهاي ساخت جزاير مصنوعي
● ●تأثيرات زيستمحيطي

جزاير مرواريد ،قطر؛ مأخذ.)www.wikipedia.org( :

ساخت جزاير مصنوعي در سواحل خليجفارس باعث
ايجاد تغييرات در محيطزيست منطقه شده و گلوالي
برجايمانده از ساخت جزاير ،ساحل خليجفارس را گلآلود
کرده است .در اين زمينه کارشناسان معتقدند ،جزاير

ساخت فضاهاي جغرافيايي جديد / ....

مصنوعي آثار زيستمحيطي زيانباري را بر اکوسيستم منطقه
خواهند گذاشت و حتي در صورت تداوم ساخت جزاير ،در
قسمتهاي ديگر خليجفارس ،اقليم منطقه نيز تغيير خواهد
کرد .افزونبرين کارشناسان محيطزيست ،برخي از آثار
زيستمحيطي جزاير مصنوعي را در سواحل خليجفارس
اينگونه برشمردهاند:
تنها ساحل مرجاني شناخته شده در دوبي ،در جريان
عمليات ساختوساز جزاير مصنوعي آسيب بسيار ديده است.
در اين زمينه سازندگان پروژه اعالم کردهاند که مرجانها
پيش از ساخت جزاير مرده بودهاند و جاي هيچگونه نگراني
نيست؛ اما هواداران محيطزيست ميگويند که ساخت اين
جزاير زيانهاي سنگيني به اکوسيستم وارد کرده است (سايت
آفتاب ،بنقل از خبرگزاري فارس ۲۶،تير  .)۱۳۸۶اين زيانها
عبارتند از:
 .1آشيانههاي ساحلي الکپشتهاي دريايي (گونة ويژة
منطقة خليجفارس) نابود شده است.
 .2مسير جريانهاي طبيعي آب تغيير يافته است.
 .3گلوالي خارج شده از آن ،آبهاي روشن و پاکيزة
پيرامون اين جزاير را مانند لجنزاري ،گسترش داده و اين
پديده ،زيست گونههاي جانوري در خليجفارس را دشوار کرده
است.
فردريک الوني يکي از کارشناسان بينالمللي محيطزيست
در دوبي ،در گزارشي در سال 2005م .اعالم کرد:
«اينکار ،بويژه در محل برپايي نخستين جزيره ،براي
محيط زيست طبيعي دوبي ،بسيار زيانآور بوده و آنچه پيش
آمده شرمآور است؛ زيرا آنجا مکاني طبيعي و بسيار عالي
بوده و تا مدتي امکان حفاظت و بازگشت بحالت نخستين
وجود داشت و هنوز چيزي از سرماية طبيعي مانده بود
تا با آن بتوان بجايي رسيد؛ اما آن فرصت از دست رفت
و اکنون تنها ميتوانيم از ترميم و تسکين سخن بگوييم»
(صالحالدين.)27 :2006 ،
از سوي ديگر با ايجاد يک پارک زيردريايي مصنوعي ،براي
غواصان ،آشکارا به نقض قوانين بينالمللي در بستر درياها

43

ميپردازند؛ اما فاجعة اصلي در راستاي اين پروژه که مراحل
آغازين خود را طي ميکند ،اين است که مساحتي حدود
 63کيلومتر مربع از اکوسيستم خليجفارس را کام ً
ال نابود
ميکند و اين در حالي است که ايجاد آلودگيها و عدم حفظ
محيط زيست خليجفارس در ارتباط با اکتشافات ،حفاريها
و آلودگيهاي سازمانهاي منطقهيي از عوارض ديگر اين
پروژههاست .تغيير سطح آب دريا در مقياس جهاني و محلي،
در تغيير خط ساحلي نقش بسزايي دارد .اين تغييرات ناشي
از اقليم؛ حرارت سطحي آب؛ سرعت باد و رطوبت است که
ميزان چگالي و دانسيته آب را که خود وابسته به نرخ تبخير
هستند ،کنترل ميکند (مروتي.)3 :1385 ،
● ●حقوق بينالملل درياها و جزاير مصنوعي

«جزيرة مصنوعي» به تأسيسات ساخت انسان گفته ميشود

که:
 .1پيرامون آن آب باشد؛
 .2در حالت باالآمدن آب دريا ديده شود؛
 .3در يک نقطة جغرافيايي و براي مدتي معين برپا شده
باشد؛
 .4بعنوان ايستگاهي براي فعاليتهاي دريايي بکار رود.
بر پاية کنوانسيون 1982م .جزاير مصنوعي نميتوانند،
پايهيي براي مرز دريايي کشورها محسوب شوند؛ از اينرو
نميتوانند براي دولتهاي داراي منفعت ،حقوقي در زمينة خط
مبدأ ،درياي سرزميني ،منطقة انحصاري اقتصادي و ...ايجادکند
(اَقاي .)25 :2006 ،1بر پاية مادة  56کنوانسيون 1982م .اگر
جزاير مصنوعي در منطقة انحصاري اقتصادي برپا شوند ،دولت
ساحلي موظف است ،همراه با برخورداري از مزاياي اين منطقه،
حقوق کشورهاي ديگر را بدين شکل رعايت کند:
 .1اعالم ذخيرة ماهيان موجود در منطقه و اندازة صيد؛
 .2تالش و برنامهريزي براي حفاظت از زيست جانداران
موجود در منطقه؛
 .3دادن اجازه رفتوآمد آزاد به کشتها.
(مقتدر 221 :1377 ،و .)188
1. Aghai.
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بر اساس مادة  5کنوانسيون 1958م .تأسيسات ويژة کشف
و استخراج منابع طبيعي در فالت قاره ،منزلت و جايگاه حقوق
جزاير طبيعي را ندارند و در تعيين مرزهاي دريايي هيچ امتيازي
براي کشور مالک جزيرة مصنوعي ايجاد نميکند .بنابرين بر
اساس کنوانسيون 1958م .جزاير مصنوعي نميتوانند پايهيي
براي خط مبدأ باشند (براولين.)210 :2003 ،1
کنوانسيون 1982م .نيز تغييري در ديدگاه کنوانسيون
1958م .در مورد جزاير مصنوعي پديد نياورده است .بر اساس
مادة  11کنوانسيون 1982م .تأسيسات و جزاير مصنوعي
بيرون از ساحل را نميتوان تأسيسات بندري ثابت بشمار آورد.
براساس مواد  60و  80اين کنوانسيون نيز جزاير مصنوعي
و تأسيسات واقع در منطقة انحصاري اقتصادي ،فالت قاره
يا درياي سرزميني براي خود ندارند و هيچ اثري در اندازة
مرزهاي دريايي کشورها نخواهند داشت(الو.)51 :1999،2
بر طبق مادة 87همان کنوانسيون ،هر چند در آبهاي آزاد
فراتر از منطقة انحصاري اقتصادي ،دولتها ميتوانند جزاير
مصنوعي برپا کنند(رضا موسيزاده)295 :1380،؛ ولي از
تملک بخشي از درياي آزاد در مناطق دريايي براي خود منع
شدهاند.
حادثة «توري کانيون» مشکل چگونگي رسيدگي به دعاوي
و پرداخت خسارت و مسائل مربوط به مسئوليت را در حقوق
موجود آشکار کرد .از اينرو« ،ايمکو» پيشنويس دو کنوانسيون
را در سال 1969م .آماده کرد :اول ،در مورد مسئوليت مدني
براي جبران خسارت بر اثر آلودگي نفتي و دوم ،در زمينة
دخالت در درياي آزاد ،در مورد حوادث موجد آلودگي نفتي.
در دسامبر سال 1972م .دولتهاي شرکت کننده در کنفرانس
لندن ،کنوانسيون جلوگيري از آلودگي دريايي را بر اثر ريزش
ضايعات و ديگر مواد امضا کردند .پس از يکسال ،کنوانسيون
جلوگيري از آلودگي ناشي از کشتيها (کنوانسيون مارپول در
دوم نوامبر سال1973م ).در لندن امضا شد .در همان سال
سومين کنفرانس ملل متحد در مورد حقوق درياها آغاز بکار
1. Ian Brownlie.
2. A.V.Lowe.

کرد و پس از سالها تالش ،درکنوانسيون سال 1982م .حقوق
درياها امضا شد که نزديک به  60ماده از آن (بخش دوازدهم و
مواد پراکندهيي در ديگر بخشها) ،به حفاظت از محيط زيست
دريايي اختصاص يافته است (براولين.)282 -273 :2003 ،
همانگونه که ميبينيم تا مدتهاي طوالني ،آلودگي نفتي
تنها گونة آلودگي مورد توجه بود؛ ولي پس از چندي کارشناسان
دريافتند که هرچند آلودگي ناشي از فعاليت نفتکشها بيشتر
نمايان است؛ ولي از نوع جديدترين آلودگيها نيست .ازاينرو
کنوانسيونهاي ديگري نيز براي کنترل و ممنوعيت تخليه و
دفع مواد زايد امضا شد که کنوانسيونهاي سال1972م«.اسلو»
و «لندن» نمونهيي از آنهاست .همچنين روشن شد که آلودگي
نفتي تنها گونة آلودگي برآمده از کشتيها نيست .کنوانسيون
سال1973م« .مارپول» در پي آن بود که از همة آلودگيهاي
برآمده از کشتيها جلوگيري کند؛ سپس دريافتند که اندازه و
شدت آلودگي ايجادشده در دريا در مقايسه با آلودگي برآمده
از منابع مستقر در خشکي بسيار ناچيز است .بدنبال سانحهيي
که در سال 1975م .در ميدان نفتي در درياي شمال روي
داد ،در سال 1976م.کنوانسيوني براي کنترل فعاليتها در
زمينة پيداکردن و اکتشاف نفت در ساحل تدوين شد .در مادة
دو اين کنوانسيون آلودگي چنين تعريف شده است:
«هر مادهيي که به دريا وارد شود و خطراتي براي سالمت
انسان داشته باشد و نيز به منابع زنده و فرايند زيست دريايي
زيان برساند و مانعي براي بهرهبرداري مشروع از درياها ايجاد
کند» (زماني.)5 :1385 ،
در سطح منطقهيي نيز دگرگونيها سريع و گسترده بوده
است .در سال 1969م .موافقتنامة «بن» براي همکاري در
زمينة آلودگي نفتي درياي شمال ميان دانمارک ،فنالند،
سوئد و نروژ در کپنهاک امضا شد .در سال 1972م .کشورهاي
اروپايي کنوانسيون «اسلو» را در مورد آلودگي دريايي بر
اثر دفع مواد زائد از کشتيها و هواپيماها تدوين کردند.
کنوانسيون «هلسينکي» در  22مارس 1974م .در مورد
حفاظت از محيطزيست دريايي «بالتيک» ،پيشرفتي ديگر در
مکانيسمهاي حقوقي حفاظت از محيطزيست دريايي بشمار
ميرود .اين کنوانسيون براي نخستين بار گونههاي آلودگي
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دريايي را مورد توجه همهجانبه قرار داد .برنامة محيطزيست
ملل متحد( 1يونپ) که اعالمية سال  1972م .استکهلم شالودة
آن بود ،فرصتي مناسب براي بررسي وضع همة درياهاي در
معرض خطر جهان از رهگذر آزمايش مکانيزمي که در اروپاي
شمال غربي بکار رفته بود ،فراهم آورد.
برنامة محيطزيست سازمان ملل متحد ،ديدگاه
کنوانسيون «هلسينکي» در مورد درياي بالتيک را الگو قرار
داد و برنامهيي براي درياهاي منطقهيي ارائه داد .يونپ براي
هر دريا شماري موافقتنامة فراگير دربرگيرندة يک طرح و
يک کنوانسيون فراگير براي حفاظت از محيطزيست دريايي
مطرح ساخت که وابسته به پروتکلهاي ويژهيي بود که به
مسائل معيني ،مانند تخلية ضايعات و همکاريها ميپرداخت.
در اين راستا در  16فورية سال  1976م .در بارسلون
کنوانسيون منطقهيي مربوط به محافظت از درياي مديترانه
در برابر آلودگي امضا شد که دو پروتکل پيوست داشت:
پروتکل اول به ريختن ضايعات از کشتيها و هواپيماها و
پروتکل دوم به مبارزه با آلودگي ناشي از نفت و ديگر مواد
زيانآور در شرايط اضطراري ميپردازد .سپس دو پروتکل
ديگر نيز به اين کنوانسيون افزوده شد:
اول ،در مورد پاسداري از درياي مديترانه در برابر
آلودگي ناشي از منابع مستقر در خشکي (آتن ،هفتم مي
سال1980م).؛ دوم ،مربوط به آلودگي غيرمستقيم (ژنو ،سوم
آوريل سال1982م .).بدينترتيب ديگر آبهاي منطقهيي نيز با
اسناد تهيه شده از سوي يونپ زير پوشش قرار گرفتند.
خليجفارس (کنوانسيون کويت  24آوريل سال 1978م).
و پروتکل مربوط به آلودگي دريا بر اثر اکتشاف و بهرهبرداري
از فالت قاره ( 11دسامبر سال  1988م ،).آفريقاي غربي و
مرکزي (آبيجان  23مارس سال 1981م ،).پاسيفيک جنوب
شرقي (ليما نوامبر سال1980م ،).خليج عدن و درياي سرخ
(جده سال 1982م ،).کارائيب (مارس سال 1984م،).
پاسيفيک جنوبي (نوامبر سال 1986م ).و  ...در مجموع 300
پيمان چندجانبه 900 ،پيمان دوجانبه و بيش از  200سند
1. United Nations Environment Programme )UNEP(.
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در سازمانهاي بينالمللي در مورد محيطزيست به امضا رسيده
است که شمار چشمگيري از آنها به محيطزيست دريايي
مربوط ميشود (.)UN, UNEP
بر پاية مادة  194از کنوانسيون سال1982م .درياها،
دولتها بايد با همه گونههاي آلودگي محيطزيست دريايي
مبارزه کنند .همکاري بينالمللي در دو سطح منطقهيي
و جهاني براي تنظيم و اجراي استانداردها ضرورت دارد و
مقررات ويژهيي براي همکاري در شرايط اضطراري تدوين
شدهاند .مواد  198و  199کنوانسيون سال1982م .با در
نظرگرفتن صالحيتهاي معين ،براي دولتهاي داراي بندر و
ساحل و صاحب پرچم در مادة  235مسئوليت بينالمللي
دولتها را در نگاهداشت و حفاظت از محيطزيست دريايي،
در برابر کشتيهاي جنگي ،ناوهاي کمکي و ديگر کشتيها
يا هواپيماها که ازسوي دولتها در خدمات غيرتجاري بکار
ميروند ،اجرا نميشود (يونپ .)18 :1983 ،با اين همه
بسياري از دولتها پس از چندسال گفتگو ،سرانجام در سال
1996م .توانستند ،پروتکل تازهيي تدوين کنند که هدف
آن حفاظت از محيط زيست دريايي در برابر همة منابع
آلودهکننده است .اين پروتکل در سنجش با اسناد موجود
از نظر محدوديتهاي وضع شده و تعريف آلودگي ،در زمرة
پيشرفتهترين اسناد شمرده ميشود (سولمانسون:2003 ،2
 .)585 - 596در مورد اسناد جهاني که غيرمستقيم به
آلودگي درياها پرداخته است ،پس از مصوبات کنفرانس
«استکهلم» ،ميتوان به اسناد کنفرانس «ريو» که در
سال1992م .با شرکت  172دولت و شش سازمان بينالدولي
وابسته به سازمان ملل متحد در «ريودوژانيرو» برگزار شد،
اشاره کرد .از پنج سند اين کنفرانس اعالمية «محيطزيست
و توسعه» ،مهمترين دستاورد شمرده ميشود که با تأکيد
بر اعالمية سال  1972م .استکهلم ،مبني بر اينکه انسانها
موضوع اصلي هرگونه توسعه هستند ،برخورداري از سالمت
و تواناييهاي جسمي و روحي را از حقوق طبيعي انسانها
دانست (هانتر)300 :1998 ،3
2. Solmanson.
3. Hunter.
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واپسين سند مهم زيستمحيطي ،سند «ژوهانسبورگ» يا
سند نشست سران براي توسعة پايدار است .نشست جهاني
توسعة پايدار که در سال 2002م .در ژوهانسبورگ با شرکت
سران و نمايندگان دولتي و غيردولتي همة کشورها برگزار
شد ،بتصويب و ارائة برنامة اجرايي توسعة پايدار در جهان
پرداخت که اين هم بگونهيي آلودگي درياها را مورد توجه
قرار داده است (سولمانسون) .1در مجموع از دگرگونيهاي
مربوط بحقوق بينالملل محيطزيست ،بويژه حقوق بينالملل
محيطزيست درياها ،اين اصول حقوقي نمايان شده است:
 .1اصل مسئوليت بينالمللي دولتها در پاسداري از محيط
زيست؛
اين اصل بدان معناست که دولتها نسبت به آلودگي محيط
زيست که از سرزمين آنها ريشه ميگيرد ،بيتوجه به اينکه
از سوي کارگزاران دولتي يا شهروندان آنها باشد ،مسئولند.
اجراي اين اصل الزامي است و دولتها موظفند با اقدامات
پيشگيرانه از آلودگي آن جلوگيري کنند.
 .2اصل همساية خوب؛
اين اصل که برآمده از حقوق رم است ،دولتها را مکلف
ميکند که باتوجه به يکپارچهبودن محيطزيست ،تدابير الزم را
براي پاسداري از محيطزيست درون مرزهاي خود بينديشند
تا ديگر کشورها از همسايگي آنها آسيب نبينند.

 .4اصل پرداخت خسارت از سوي آلودهکننده؛
اين اصل بدان معناست که دولتي که سبب آلودگي (عمدي
يا غيرعمدي) شده است ،بايد خسارت آن را جبران کند.
 .5اصل توسعة پايدار.
دولتها براي دستيابي به توسعة پايدار ،بايد پاسداري از
محيطزيست را بخش جدانشدني از توسعه بشمار آورند و
نبايد برنامههاي توسعة اقتصادي را بيتوجه به برنامههاي
پاسداري از محيطزيست تنظيم کنند .ضرورت پاسداري از
محيطزيست دريا چنان اهميت يافته است که دولتها در آبهاي
آزاد بر پاية يکي از موارد قاعدة پرچم ،ميتوانند صالحيت خود
را اعمال کنند .از اينرو اگر ساخت جزاير مصنوعي آثار زيانآور
زيستمحيطي بهمراه داشته باشد ،حقوق بينالملل منافع
جامعه بينالمللي را بر منافع دولت سازنده و مالک جزاير
مصنوعي برتري ميدهد (براونلي.)274-278 :2
کاستيهاي رژيم حقوقي کنوني براي پاسداري از محيط

زيست خليجفارس

پس از اعالم خليجفارس ،بعنوان يک منطقة ويژه در برنامة
محيطزيست سازمان ملل متحد ،به ابتکار دولتهاي منطقه از
 15تا  23آوريل سال  1978م .کنفرانسي در کويت از سوي
مدير اجرايي «يونپ» ،با عنوان« کنوانسيون منطقهيي کويت»،
در زمينة نگاهداشت و توسعة محيطزيست دريايي و نواحي
ساحلي برگزار شد .برآيند کار تدوين کنوانسيون منطقهيي
کويت ،براي همکاري در زمينة پاسداري از محيطزيست
دريايي در برابر آلودگي و نيز تصويب پروتکل همکاري دربارة
مبارزه با آلودگي دريا به مواد نفتي و ديگر مواد زيانآور در
 23آوريل سال 1978م .بود که با تصويب  5سند اجرايي شد
(کنوانسيون منطقهيي کويت.)1978 ،3

 .3اصل تدابير احتياطي پيش از عمل؛
اين اصل بدان معناست که کاربران تکنولوژيهاي تازه ،بايد
از پيش تدابيري اطمينان بخش ،براي اينکه آن تکنولوژيها بر
محيط زيست اثر منفي نگذارند ،بينديشند و در صورت زيانبار
بودن آنها ،مسئول خواهند بود .بر پاية اين اصل که پيش از
اين در کنوانسيون سال  1969م .بصورت ابتدايي مورد توجه
قرار گرفته بود ،چنانچه احتمال خطرات زيستمحيطي وجود
داشته باشد ،نبود يقين علمي نميتواند توجيهکنندة تأخير در
پيشبيني اقدامات احتياطي براي پاسداري از محيطزيست
باشد.

هرچند اين کنوانسيون در برگيرندة اصول کلي برجسته،
براي پاسداري از محيطزيست خليجفارس است؛ ولي در
آن راهکارهاي اجرايي و نظارتي مؤثر ،براي حسن اجراي
آن پيشبيني نشده است و در مورد جزاير مصنوعي و آثار

1. Solmanson,op.cit.

2. Brownlie,op.cit.
3. Kuwait Regional Convention.
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زيستمحيطي آن ،نگراني جدي در آن بچشم نميخورد .در
مادة  3کنوانسيون از کشورهاي عضو خواسته است راهکارهاي
الزم ،مانند بستن موافقتنامههاي تکميلي را براي اجراييکردن
کنوانسيون بررسي کنند؛ ولي اين کار انجام نگرفته است.
بدينترتيب کنوانسيون کويت ،دست کشورهاي منطقه را در
مورد جزاير مصنوعي باز گذاشته است .در بند ديگري از مادة
 3و  6آن از کشورهاي امضاکننده خواسته شده است ،براي
جلوگيري از ورود آاليندهها از خشکي به دريا ،قوانين بايسته
وضع کنند و راهکارهاي الزم را در نظر بگيرند؛ ولي اين کار
از سوي بسياري از کشورها ،بگونة مؤثر انجام نگرفته است.
در مادة  4اين کنوانسيون مقرر شده است که کشورهاي
عضو براي جلوگيري از آلودگي دريا از سوي کشتيهاي عبوري
با يکديگر همکاري کنند؛ ولي راهکارهاي اجرايي در اين
زمينه پيشبيني نشده است .در مادة  13پيشبيني الزم ،براي
جبران خسارت از سوي کشورهاي مقصر انجام شده است؛
ولي اين ماده در عمل به اجرا در نيامده و راهکارهاي اجرايي
براي آن پيشبيني نشده است .در مادة  24فقط آمده است که
کشورهاي پذيرندة پيمان ،بايد براي حسن اجراي کنوانسيون
همکاري کنند؛ ولي راهکار اجرايي و نظارتي کارآمدي براي
آن پيشبيني نشده است (همانجا).
کشورهاي عضو اين کنوانسيون براي اجراييشدن و
انجام امور نظارتي ،سازمان منطقهيي «راپمي» را در کويت
بر پا کردند؛ اما اين سازمان تاکنون نتوانسته است ،اقداماتي
جدي و بازدارنده انجام دهد و عملکرد راپمي تنها در چارچوب
آگاهسازي بوده است .از اينرو کنوانسيون کويت دربارة جزاير
مصنوعي خاموش است ،استناد به ديگر پيمانهاي بينالمللي
براي بررسي موضوع جزاير مصنوعي ،در خليجفارس الزم است.
● ●تأثيرات امنيتي

از لحاظ امنيتي ميتوان در مورد ساخت جزاير مصنوعي
دوگونه تحليل ارائه کرد:
اول ،ساخت اين جزاير همراه با افزايش وسعت سرزميني
خاک کشور امارات شده است .اگر چه مرزهاي آبي آن تغيير
نخواهد کرد؛ اما ايجاد و توسعة مناطقي که بلحاظ اقتصادي
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توانايي تأثير بر اقتصاد يک منطقه را داشته باشند ،نيازمند
داشتن پسکرانههاي امنيتي خواهد بود .بنابرين احتمال دارد
که امارات متحده عربي اين هزينه را توسط ديگر کشورهاي
منطقه که منافعي در اين منطقه دارند ،پرداخت کند.
همچنين با توجه بحضور نيروهاي آمريکايي در منطقة
خليجفارس ،ادامة اين حضور ،بعلت تأمين امنيت اين
مناطق ،توجيه خواهد شد .تأثير ديگر در اين زمينه ،مربوط
به اقدامات مشابه توسط ساير کشورهاي کوچک خليجفارس
است که باعث اختالفات مرزي موجود و ايجاد شبهات و دعاوي
در آينده خواهد شد .در همينزمينه ،بخصوص کشورهاي
کموسعت خليجفارس از جمله ،بحرين و کويت با استقبال
از برنامههاي امارات متحده عربي اعالم کردهاند که طرحهاي
مشابهي در دست بررسي دارند.
نتيجهگيري

بررسيهاي کارشناسي نشان ميدهد که ساخت اين جزاير
مصنوعي بر «چرخة کلي آب در خليجفارس» 1اثر گذاشته و
اثرات درازمدت جدي بر آن خواهد داشت که اين اثرات در
مورفولوژي سواحل باشدت بيشتري همراه خواهد بود.
الگوي جريانات مدي در خليجفارس (که معمو ًال اثر آن بر
سواحل شمال خليجفارس (کشور ايران) و جريانات جزري که
اثرات آن بر سواحل جنوبي خليجفارس (کشور امارات) ديده
ميشود) ،تغيير کرده و تحليل دقيقتر آن بر سواحل بايد با يک
مدل رياضي 2مورد بررسي قرار گيرد.

رسوبگذاري در پشت جزاير مصنوعي امارات ،غير از
استحصال هزاران هکتار زمين ساحلي براي اين کشور ،تغذية
خطوط ساحلي را در مناطق بعد از جزاير مصنوعي (شرق
امارات) که نزديک به تنگة هرمز ميشود ،افزايش خواهد داد
و تغييرات آن که اثرات امواج دريا 3بر آن اضافه ميشود ،بايد
مورد مطالعه جدي قرار گيرد.
1. Circulation in Persian Gulf.
2. Mathematical Mode.
3. Sea Waves.
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باتوجه به نفوذ طول جزاير مصنوعي در آبهاي خليجفارس
که طول آنها به کيلومترها ميرسد ،فشار هيدروديناميکي آن
بر بدنة آب خليجفارس ،اثرات درازمدت مورفولوژيکي و ساحل
در جزاير ايراني ابوموسي؛ تنببزرگ؛ تنبکوچک و سيري
جدي خواهد بود و بايد آنها را بوسيلة مدلهاي رياضي قوي
مورد بررسي قرار داد.
همچنين رابطة ايجاد جزاير مصنوعي و اثرات زمينشناسي؛
رسوبشناسي (رسوبگذاري  -فرسايش)؛ هيدروليک رسوب؛
فيلتراسيون طبيعي رسوبات در سواحل؛ زيستمحيطي؛
اکوسيستمي؛ شيالتي؛ تغيير بستر دريا؛ مرجانهاي دريايي؛
بيولوژي دريا؛ حقوق درياها ،بايد هر کدام بطور جدي مورد
مطالعه قرار گيرند (مروتي.)5: 1385 ،
بر اساس مشكالت مطرحشده در مورد ساخت جزاير
مصنوعي ،اين موارد قابل توجه هستند:
وضعيت زيستمحيطي

 .1تخريب محيطزيست از قبيل تبديل آب شفاف دريا
به لجن ،تخريب آشيانههاي ساحلي الكپشتهاي دريايي،
آلودگي آب دريا و...؛
 .2فاضالب ايجاد شده از سكونت انساني در جزاير مصنوعي؛
 .3تخلية بيش از  25ميليونتن سنگ ،بيش از 300
ميليون متر مكعب خاك 87 ،ميليون متر مكعب صخره ،يك
ميليارد متر مكعب ماسه در دريا؛
 .4خشكشدن بيش از  50كيلومترمربع از آبهاي
خليجفارس؛
 .5تغيير مسير جريان طبيعي آب.

ميزان رزمايش كشورهاي همسايه كاهش يافته است؛
 .4ساير كشورهاي حوزة خليجفارس نيز به احداث جزاير
مصنوعي تحريك خواهند شد كه اين اقبال را از كشورهاي
بحرين و كويت شاهد بودهايم؛
 .5تغيير محيط نيمه بستة دريايي خليجفارس كه متعلق
به همة كشورهاي ساحلي است؛
 .6بروز مشكالت در حملونقل دريايي و ايجاد خلل در
تردد كشتيها و سرويسهاي دريايي.
وضعيت امنيتي

 .1با افزايش تأثيرگذاري کشورهاي ساحلي در
خليجفارس ،معادلة حضور قدرتهاي غيرهمسايه (آمريكا و )...
بنفع اين کشورها تغيير خواهدکرد؛
 .2از نقش جمهوري اسالمي ايران ،بعنوان مؤثرترين
كشور خليجفارس كاسته خواهد شد؛
 .3از اهميت جزاير طبيعي و زيباي ايران كه امكان جذب
توريست را دارند ،كاسته خواهد شد؛
 .4امكان و فرصت زيادهخواهي امارات بر جزاير سهگانة
ايران افزايش خواهد يافت؛
 .5امكان ايجاد پايگاههاي نظامي در نزديکترين مرزهاي
ايران براي آمريكا فراهم خواهد آمد؛
 .6معادلة امنيتي خليجفارس و كشورهاي ساحلي آن بنفع
کشورهاي جنوبي خليجفارس و بضرر كشورهاي همسايه،
بخصوص ايران ،تغيير خواهد كرد.
منابع
کتاب

 حافظ نيا ،محمدرضا؛ جغرافياي سياسي ايران ،تهران:وضعيت سياسي -حقوقي

 .1آبهاي ساحلي کشورهاي ساحلي وسعت پيدا كرده
است .با پيشروي جزاير مصنوعي ،خط مبدأ آبهاي ساحلي نيز
افزايش پيدا كرده است؛
 .2نقش و تأثيرگذاري امارات متحده عربي و ديگر
کشورهاي ساحلي افزايش چشمگيري پيدا ميكند (افزايش
بيست برابري ساحل امارات اين امكان را فراهم آورده است)؛
 .3عرصة آبهاي آزاد خليجفارس محدودتر شده و در نتيجه
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 دارمي ،سليمه؛ بررسي اختالفات سرزميني در ديوانبينالمللي دادگستري :مطالعه موردي ادعاي امارات بر جزاير
سهگانه ،تهران :مؤسسة فرهنگي مطالعات و تحقيقات بينالمللي
ابرار معاصر تهران.1385 ،
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