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تاریخ پذیرش مقاله97/02/07 :

بنیان و پایۀ فضاسازی ،قلمروگستری ،تحدید حدود و مرزبندی در دریاها بر اساس عوامل جغرافیایی (بویژه جغرافیای

طبیعی) صورت میگیرد .در میان عوامل متعدد جغرافیای طبیعی ،جزر و مد در تحديد حدود و قلمروسازی دریایی نقش بسیار
تعیینکنندهای دارد .با اين وجود ،کشورهای جهان هرکدام از سطح مبنای مشخصی برای تعيين خط جزر خود بهره گرفته و
این موضوع مسائل و چالشهایی را در قلمروسازي دریایی به همراه داشته است .در اين زمینه تغييرات اقليمي که به افزایش

سطح دریاها منجر میشود ،پديدۀ مزبور را با تغييراتی مواجه خواهد ساخت .هدف پژوهش حاضر که با استفاده از روش
توصیفی -تحلیلی انجام یافته و از نرمافزار  GISو محاسبهگر ریاضی نقشه به نام Raster calculatorبرای ترسيم نقشههای

مورد نياز بهره گرفته شده ،این است که ضمن بررسي نقش و اهميت جزر و مد در تحديد حدود دريايي ،تأثیرات افزايش
سطح درياها را بر آن و فرايند قلمروسازي دريايي ،تحليل و واكاوي کند .نتایج تحقیق نشان میدهد افزایش دو متری سطح

دریا که در این تحقیق به آن توجه شده است ،جزر و مد را در مناطقی که عقبنشینی ساحلی در آن صورت میگیرد ،به شدت
تحت تأثیر قرار خواهد داد ،لذا با توجه به ترسیم خطوط مبدأ عادی بر اساس این عامل جغرافیایی ،باید انتظار داشت در این

مناطق ،خطوط مذكور دچار عقبنشینی شوند؛ اما چنانچه نقاط پایۀ در نظر گرفته شده برای خطوط مبدأ مستقیم در اثر باال
آمدن سطح دریاها به میزان دو متر ،غرق شوند ،این خطوط نیز عقبنشینی خواهند کرد .این امر تا حدود زیادی به سطح مبنای
در نظر گرفته شده برای ترسیم خطوط مبدأ ،بستگی خواهد داشت .شايان ذكر است خط جزر ترسیمشده در نقشهها بویژه در

مناطقی که تحدید حدود دریایی صورت گرفته ،بیشتر از خط جزر واقعی قابل استناد است و به اين ترتيب در آینده نقشه به
عنوان مهمترین ابزار جغرافیایی ،میتواند نقش ثباتسازی را ایفا کند.
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 -1مقدمه

موفق خواهد بود که با مطالعات علمی ،وضعیت و تحوالت
فضایی -جغرافیایی حال و آینده را بررسی و بر اساس آن
برنامهریزی و سیاستگذاری کند ،انجام چنين پژوهشهایی
را ضروري ميسازد .از این رو هدف اصلی این پژوهش
آن است تا جزر و مد و نقش آن در قلمروسازي دريايي و
همچنين تأثیرات تغييرات اقليمي را ،بر آن بررسی کند .در
این پژوهش متغیر اصلی ،تغییرات اقلیمی (باال آمدن سطح
دریاها) و متغیر وابسته نیز پدیدۀ جزر و مد و قلمروسازی
دریایی است .در خصوص سؤال نخست ،پژوهشهایی
انجام شده است؛ از جمله مهمترین آنها میتوان به مقالۀ
آنتونس ( )2000با عنوان «اهمیت سطحمبناي جزر و مدي
در تعریف مرزها و محدودههای دریایی» و رسالۀ دکتری
ساسان صیرفی در دانشگاه تهران با عنوان «حقوق بینالملل
عرفي خط مبدأ مناطق دريايي؛ با نگاه ويژه به خط مبدأ
ايران در خلیجفارس و درياي عمان» ،اشاره کرد که نقش
و اهمیت جزر و مد در تحدید حدود مرزهای دریایی را
بررسی کردهاند؛ اما در خصوص سؤال اصلی ،یعنی تأثیر
تغییر اقلیم بر جزر و مد و قلمروسازی دریایی مبتنی بر آن،
برخی محققان به صورت کلی اشاراتی داشتهاند که از جمله
مهمترین آنها میتوان به پرسکات و برد ( ،)1990اسکوفیلد
( )2013و وارنر و اسکوفیلد ( )2012اشاره کرد که باال
آمدن سطح دریاها را چالشی جدی برای خطوط مبدأ عادی
و تحدید حدودهای دریایی ،در نظر گرفتهاند .با وجود این،
در پژوهش حاضر با ارزیابی سناریوهای مختلف باالآمدن
سطح دریاها تا پایان قرن بیست و یکم ،محتملترین سناریو
(افزایش  2متری سطح دریاها) انتخاب و بر اساس آن به
بررسی تأثیر این پدیده ،بر جزر و مد و قلمروسازی دریایی
پرداخته شده است.

قلمروسازي در دریا و اعمال حاکمیت و صالحیت بر
قلمروها و شبه قلمروهاي دريايي ،بر مبنای عوامل متعددی
انجام میگیرد .از جمله مهمترین آنها ژئومورفولوژي
ساحلي است که میتوان گفت مبنای اصلی قلمروسازی
دریایی محسوب میشود .قلمروسازي دريايي کشورهای
مختلف جهان ،معموالً بر اساس اين عامل صورت مي گيرد.
براي مثال میتوان به موارد مطرح شده در دیوان بینالمللی
دادگستری اشاره کرد که حکومتهای مختلف معموالً برای
اثبات ادعای خود به عوامل جغرافیایی رجوع كرده و در
اكثر موارد این دیوان بر مبنای آن به حکمیت پرداخته است.
همچنین میتوان به قلمرو گستریهای موجود در فضاهای
یخی کرۀ زمین اشاره کرد که قدرتهای جهانی برای رسیدن
به اهداف خود در اين مناطق ،معموالً به عامل طبیعی استناد
کردهاند .نمونه آن ،ادعاهای روسیه و دیگر کشورهای قطب
شمال برپایه عوامل جغرافیای طبیعی است .در اين ميان،
یکی از مهمترین عوامل جغرافیایی مؤثر در قلمروسازی
دریایی ،جزر و مد است که سؤال نخست پژوهش حاضر،
در زمینۀ نقش و اهمیت این پدیده در جغرافیای سیاسی
دریاهاست .با وجود این ،ويژگيهای جغرافیایی که پایه
و اساس قلمروسازی دریایی به شمار میروند ،ثبات و
پایداری دائمی ندارند و متأثر از عوامل مختلف با تغییراتی
همراه هستند .مهمترین پديدهای که در مقیاس جهانی تا
محلی ،آنها را به شدت با تغییراتی همراه ساخته یا خواهد
ساخت ،تغییرات اقلیمی است .زیرا امروزه مهمترین ویژگی
تغییرات اقلیمی ،گرم شدن کرۀ زمین و در نتیجه ذوب شدن
بخشی از یخهای قطب شمال ،قطب جنوب و یخچالهای
کوهستانی و انبساط گرمایی دریاها مي باشد که برآیند نهایی
آن ،باال آمدن سطح دریاهاست .بر این اساس سؤال اصلی
این پژوهش بدین شرح است :تغییرات اقلیمی چه تأثیراتی  -2روش تحقیق
این پژوهش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش
بر پدیدۀ جزر و مد و قلمروسازی دریایی دارد؟
سواحل طوالنی و دسترسی زياد جمهوری اسالمی ایران انجام آن توصیفی -تحلیلی است .اطالعات و دادههای مورد
به دریا و نیز با توجه به اینکه کشوری در عرصههای مختلف نياز از طریق روش کتابخانهای و اینترنتی گردآوری شده و
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روش تحلیل آن کیفی است .از نرمافزار  GISو محاسبهگر
ریاضی نقشه به نام  Raster calculatorبرای ترسيم نقشههای
مورد نياز براي افزايش سطح درياها بهره گرفته شده است.
در این پژوهش برای افزایش سطح دریاها تا پایان قرن
بیست و یکم با توجه به سناریوهای مختلف موجود در این
زمینه و میانگین آنها ،دو متر در نظر گرفته شده است.

 -3مفاهیم و مبانی نظری تحقیق
 -1-3جغرافیای سیاسی دریاها

در سال  1975میالدی ،جان رابرت وی پرسکات،
جغرافیدان استرالیایی برای اولین بار عنوان کتاب خود
را ،جغرافیای سیاسی اقیانوسها گذاشت و تعریفي بدین
شرح از جغرافیای سیاسی دریاها ارائه داد« :جغرافیای
سیاسی اقیانوسها به الگوهای کنونی صالحیت و سلطه
بر اقیانوسها میپردازد» .منظور وی از الگوهای کنونی،
کنترل ملی بر دریای سرزمینی ،شبهقلمرو ماهیگیری و
فالت قاره است .نکته قابل توجه در کتاب مذكور این است
که تعریف پرسكات ،کشور محور است ،یعنی صالحیت و
حاکمیت حکومت را بر این مناطق مورد توجه و بررسی
قرار داده است ) .(Johnson, 1976: 481در سال  1986مارتین
گلسنر در مقالهای در فصلنامه جغرافیای سیاسی ،اولین
بار از عنوان جغرافیای سیاسی دریاها استفاده کرد .تعریفی
که وی از جغرافیای سیاسی دریاها بیان کرده به اين شرح
است« :جغرافیای سیاسی دریاها به عنوان بخشی از حقوق
دریاهاست که ترکیبات فضایی یا سرزمینی دارد و شامل
موضوعاتی مثل دریای سرزمینی و شبهقلمرو نظارت،
شبهقلمرو انحصاری اقتصادی ،تنگههای بینالمللی ،رژیم
جزایر و مجمعالجزایرها ،آزادی حملونقل برای کشورهای
محصور در خشکی ،استخراج معادن از بستر عمیق دریاها و
حفاظت از محیطزیست دریایی است .همچنین شامل مسائل
بزرگتری است که بهطور رسمی به عنوان بخشی از حقوق
دریاها محسوب نمیشوند ،مانند ارتباط بین حقوق دریاها و
قطب جنوب و استفاده نظامی از دریاها» ).(Glassner, 1986: 6

حافظنیا جغرافیای سیاسی دریاها را شاخهای از
جغرافیای سیاسی تعریف میکند و رفتار و حدود حاکمیت
و صالحیت دولتها نسبت به محیطهای دریایی و همچنین
نقش عوامل و عناصر دریایی در سیاست دولتها و روابط
بینالملل را مطالعه میکند (حافظنيا و کاویانی راد.)137 :1383 ،
میرحیدر ،جغرافیای سیاسی دریاها را به عنوان یک حوزه
مطالعاتی زیرمجموعۀ رشته جغرافیای سیاسی میداند که
در پی تبیین فضاسازیهای سیاست در قلمرو دریاهاست.
سیاست در اینجا به کلیۀ خطمشیها و مقرراتی اشاره دارد
که به منظور دستیابی کشورها به حاکمیت و صالحیت در
سطح ،بستر و زیر بستر دریاها به تقسیم فضا میپردازد .این
خطمشیها و راهکارها که توسط قوانین و مصوبات کشوری
ملهم از حقوق بینالملل و بویژه عهدنامههای سازمان ملل
متحد دربارۀ حقوق دریاها و نظارت سازمان بینالمللی
دریایی ( )IMO1به وجود میآیند ،با پشتوانه مناسبات
قدرت در تعیین نقشۀ قلمروهای دریایی و شبهقلمروهای
تحت صالحیت کشورهای ساحلی نقش اساسی دارند؛
بنابراین میتوان گفت جغرافیای سیاسی دریاها شاخهای از
جغرافیای سیاسی است که به بررسی عملکرد سیاست و
قدرت در تقسیم فضای دریاها و تأثیرات مکانها و فضاهای
به وجود آمده بر سیاست دریایی دولتها میپردازد (میرحیدر
و همکاران.)227-228 :1393 ،

 -2-3تغييرات اقليمي

تغییر اقلیم ،عبارت است از تغییرات رفتار آب و هوایی
یک منطقه نسبت به رفتاری که در طول یک افق زمانی
ت شده در آن منطقه
بلندمدت از اطالعات مشاهده یا ثب 
مورد انتظار است(کارآموز و عراقی نژاد .)6 :1384 ،هیئت بین
دولتی تغییرات اقلیمی ( )IPCCتغییر اقلیم را «هرگونه تغییر
در اقلیم در طول زمان ،خواه به دالیل طبیعی و خواه در
نتیجۀ فعالیتهای انسانی» تعريف كرده است ).(kalin, 2011: 4
اين پديده به وسیله تغییرات در میانگین یا ویژگیهای آن
1- International Marine Organization
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مشخص میشود و برای يك دورۀ طوالنی به طور معمول
یک دهه یا بیشتر تداوم دارد .تغییر اقلیم ممکن است به
علت فرایندهای داخلی طبیعی یا عوامل خارجی مانند
نوسانات چرخههای خورشیدی ،فعالیتهای آتشفشانی و
تغییرات آنتوگرافیکی (برخورد انسان با طبیعت) مداوم در
ترکیب اتمسفر شکل گیرد .در بند ( )2مادۀ ( )1چارچوب
کنوانسیون سازمان ملل در مورد تغییرات اقلیمی ،1تغییر اقلیم
بدین صورت تعریف شده است« :تغيير اقليم به معناي تغييري
است كه به طور مستقيم يا غیرمستقیم به فعالیتهای انساني
نسبت داده میشود كه موجب تغيير در تركيب اتمسفر جهاني
شده و افزون بر تغييرپذيري طبيعي اقليمي مشاهدهشده
در طي يك دورۀ زماني قابل مقايسه است» (IPCC, 2014:
) .1450جامعترین تعریفی که در کنفرانس جهانی تغییر
اقلیم ( )1979مورد توافق اقلیم شناسان قرار گرفت عبارت
است از« :تعیین اختالف بین مقادیر بلندمدت یک پارامتر
اقلیمی است که هرگونه انحراف مقادیر اقلیمی از میانگین را
میتوان محسوب کرد» (عزیزی و روشنی.)145 :1388 ،

 -3-3باال آمدن سطح دریاها

افزایش سطح دریاها سريعترین ،قطعيترین ،گستردهترین
و به لحاظ اقتصادی ،مشهودترين اثر گرم شدن کرۀ زمین
است) (Cámara, 2010: 20به طور قراردادی ،سطح متوسط
دریا ،میانگین حسابی ارتفاع دریا در مواقع آرامش است
(بهاستثنای امواج و نوسانات حاصل از باد و فشار اتمسفری)
که در فاصلۀ زمانی ساعتبهساعت ،حداقل طی  18/6سال،
اندازهگیری میشود .از این رو در تعریف سطح متوسط
دریا ،میبایست نوسانات کوتاهمدت حاصل از جزر و مد و
امواج را استثناء قائل شد (برد .)54 :1393 ،بدین ترتیب سطح
میانگین تراز اقیانوس در یک نقطۀ خاص در یک دورۀ
زمانی طوالنی را سطح دریا تعریف میکنند .این سطح
اغلب مبنای ملی برای سنجش ارتفاع زمین به شمار میرود
).(IPCC, 2014: 1457
)1-. Framework Convention on Climate Change (UNFCCC

در زمینۀ سطح دریاها ،تنها در برهههای زمانی گذشته
نزدیک و حال میتوان با قطعیت (با توجه به دادههای جزر
و مد سنج و ماهوارهای) آن هم به صورت متفاوت بیان کرد
چه ميزان تغییراتي در جهان و مناطق مختلف جغرافیایی
داشته است .با وجود اين ،پیشبینی میزان تغییرات سطح
دریاها در آینده بسیار مشکل بوده و عدم قطعیت باالیی
دارد .زيرا از یک طرف همانطور که برندۀ جایزه نوبل نیلز
بور بیان میکند« :پیشبینی بسیار مشکل است ،بویژه اگر
در مورد آینده باشد») (Cámara, 2010: 19؛ و از طرف دیگر
فضای جغرافیایی و ویژگیهای آن ،که شکلدهندۀ اقلیم
در مقیاسهای مختلف از محلی تا جهانی است ،از پویایی
خاصی برخوردار بوده و نمیتوان با قطعیت باال برای
یک دورۀ زمانی خاص ،آن هم در حد یک قرن ،آینده را
پیشبینی کرد.
با این وجود طی سالهای اخیر ،دانشمندان و پژوهشگران
مختلفی در سراسر جهان ،به سناریوسازی برای این پدیده
در سطح جهان اقدام کردهاند.
گرچه از مبناهای مختلفی برای این کار بهره گرفته شده
است اما اکثر آنها برای پایان قرن بيست و يك ،ماکزیمم
جهانی افزایش سطح دریاها را بیشتر از دو متر در نظر
نگرفتهاند .بر اساس این مطالعات ،معقول به نظر میرسد که
میانگین جهانی سطح دریاها در پایان این قرن ،دو متر در
نظر گرفته شود ).(U.S. Army Corps of Engineers, 2011

 -4یافتههای تحقیق و تحلیل آن
 -1-4جغرافیا (بویژه ژئومورفولوژی) پایه و اساس
فرایندهای مختلف قلمروسازي دریایی

ارتباط نزدیکی میان جغرافیای دریاها و حقوق دریاها
برقرار است .اگرچه برای نخستین بار در دهۀ  ،1940باگز
در مورد مرزهای دریایی شروع به نوشتن کرد ،اما عالقۀ
پایدار به بحث تحدید حدود دریایی توسط جغرافیدانان
ت فنی
از دهۀ  1970آغاز شد .در دهۀ  1980آنها مشارک 
قابلتوجهی در این زمینه داشتند ،به ویژه میتوان به
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ویکتور پرسکات در استرالیا و رابرت اسمیت در دفتر مهمترین عامل در فرایندهای مختلف قلمروسازي دریایی،
جغرافیدانان وزارت امور خارجه آمریکا اشاره کرد .از جغرافیا بویژه ژئومورفولوژی ساحلی است.
آن زمان جغرافیدانان بیشتری در زمینۀ مرزهای دریایی به
1
فعالیت پرداختند و جدا از مشارکت در گفتمان آکادمیک -2-4 ،جزر و مد
جزر و مد عبارت است از تغییرات منظم ارتفاع آب
عالیق خود در جنبههای کاربردی تحدید حدود و مدیریت
مرزی را نشان دادهاند .آنها نقش مهمي را در تحدید حدود ،حول یک مقدار میانگین در یک دورۀ چند ساعته تا یک
عالمتگذاری و به طور فزایندهای در مدیریت مرز و منابع روزه و با دامنۀ نوسان حدود صفر تا چند متر (کلتات:1378 ،
 .)71جزر و مد ،پدیده پیچیدهای است که میتواند حرکات
دریایی دارند.
در کنوانسیون حقوق بینالملل دریاها  1982سازمان عمودی و افقی آبهای اقیانوس در نظر گرفته شود .سازمان
ملل ،تعداد زیادی از اصطالحات جغرافیایی مورد استفاده بینالمللی هیدروگرافی 2براي جزر و مد چنين تعريفي را
ارائه میدهد« :باال و پایین رفتن دورهای سطح اقیانوسها که
قرار گرفته است:
 .1ویژگیهای فیزیکی 36 :مورد از جمله جزایر ،خلیجها ،اصوالً به علت تأثیر جاذبۀ خورشید و ماه بر زمین در حال
چرخش رخ میدهد» ) .(Antunes, 2000: 1بیشترین ارتفاعی که
فالت قاره و . ...
 .2مفاهیم جغرافیایی 24 :مورد از جمله سواحل مجاور ،سطح آب به آن میرسد ،مد و کمترین ارتفاعی که سطح
آب به آن میرسد را جزر مینامند .اختالف ارتفاع بین یک
دریای نیمه بسته و . ...
 .3نواحی و مناطق جغرافیایی 11 :مورد از جمله کف جزر و مد متوالی در یک نقطه معین را دامنۀ جزر و مد
مینامند (صیرفی.)168 :1392 ،
اقیانوس ،آبهای مجمعالجزایری و . ...
بسیاری از این اصالحات مشکالتی را به وجود
3
آوردهاند ،زيرا آنها به درستی تعریف نشدهاند .با وجود  -3-4سطح یا تراز مبنا
برای اینکه بتوان خط جزر را به عنوان یک خط ثابت،
اینکه کنوانسیون  1982این عوامل را برای کاربرد در مقياس
جهانی قاعدهمند کرده است اما پیادهسازی آنها تا حد زیادی مبدأ اندازهگیری قلمروها و شبهقلمروهای دریایی قرار داد،
بايد خط ساحل در هنگام جزر در یک سطح یا به تعبیر
به جغرافیای محلی بستگی دارد ).(Blake, 2000: 55-60
واژۀ جغرافیا به معنای جغرافیای طبیعی ،به ویژه عوامل دیگر صفحه معین تثبیت شود .این کارکرد به عهدۀ سطح
مرتبط با جغرافیای ساحلی ،پیکربندی سواحل موردنظر ،مبناهای جزر و مدی است .ترازپایه یا سطحمبنا یا تراز مبنا
طول سواحل مربوطه و تأثیر عوارض برجستۀ جغرافیایی از عبارت است از« :امتداد سطح یا مکانی که زاویه ،سرعت،
جمله جزیره است .از طرف دیگر قب ً
ح مبنا ممکن
ال در دادگاهها مالحظات فاصله یا ارتفاع را بر اساس آن میسنجند» .سط 
جغرافیای انسانی ،اقتصادی و اجتماعی ،وزن کمی داشتهاند است افقی یا عمودی باشد که در صورت اخیر صفحه مبنا
اما امروزه اغلب نقش مهمي را در مذاکرات تحدید حدود خوانده میشود .سطح آب دریا یک سطح مبنای عمودی
است که میتوان آن را برای اندازهگیری ارتفاع و عمق به
دارند ).(Prescott & Schofield, 2005: 222
در واقع معیار عینی برای ترسیم خط مبدأ و ایجاد مناطق کار برد ،لذا از نظر علوم دریایی سطح مبنا را این طور
مختلف دریایی ،جغرافیای ساحلی است .از اين رو میتوان تعریف کردهاند« :صفحۀ پایهای که به عنوان مبنای سنجش
گفت جغرافیای ساحلی ،سنگ بنای معماری امروزه حقوق
1-. Tides
)2- The International Hydrographic Organization (IHO
دریاهاست ) .(Vidas, 2013: 8به اين ترتیب مشخص میشود
3- Datum
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ارتفاع یا عمق مورد استفاده قرار میگیرد»؛ اما از آنجایی که
سطح دریا در اثر حرکت جزر و مدی به طور پیوسته باال و
پایین میرود ،این صفحه باید به طور فرضی در جهت قائم
متوقف شود تا بتوان آن را مرجع اندازهگیری قرار داد .اگر
سطح دریا در هنگام یکی از فازهای چرخۀ جزر و مدی
(جزر باالتر ،جزر پایینتر ،مد باالتر و  )...متوقف شود به
آن سطح مبنای جزر و مدی یا صفحۀ مبنای جزر و مد گفته
میشود؛ بنابراین سطح مبنای جزر و مدی عبارت است
از« :سطحی از دریا که بوسیلۀ فازی از جزر و مد تعریف
شده و عمق آب و ارتفا ع جزر و مد نسبت به آن سنجیده
میشود» .برای تعیین سطحمبناهای جزر و مد الزم بايد
ارتفاع متوسط جزر و مد در هنگام یک فاز معین در دورۀ
زمانی بلندمدت محاسبه شود .این کار از طریق مشاهدات
جزر و مدی در یک دورۀ زمانی ( 18/5یا  19سال) انجام
میگیرد .سطحمبناهای جزر و مدی برای اموری همچون
تهیۀ نقشههای دریایی ،تحدید حدود دریایی ،نقشهبرداری
هیدروگرافی و ...مورد بهرهبرداری قرار میگیرند (همان172- :
 .)170در مفهومي محض ،سطح مبنای جزر و مد میتواند
سطح مرجع برای ارتفاع جزر و مد در نظر گرفته شود .دو
مفهوم مرتبط با آن به شرح زیر است:
 .1سطح مبنای ژرفاسنجی 1به عنوان «سطحی که بررسیهای
هیدروگرافیکی ژرفاسنجی بر مبنای آن انجام میگیرد
) .(Antunes, 2000: 5همۀ عمقهای نشان داده شده بر روی
نقشههای دریایی بر مبنای سطح انتخابشدۀ آب محاسبه
میشوند که سطح مبنای ژرفاسنجی نامیده میشود ،این
سطح گاهی اوقات اشاره به سطح مرجع دارد (http://www.
).nauticalcharts.noaa.govl
 .2چارت دیتوم 2سطح مرجعی است که همه اعماق و
ارتفاعات خشکی مربوطه بر اساس آن ترسیم میشوند .به
دلیل مالحظات فنی ،این سطحمبنا ممکن است مشابه سطح
مبنای ژرفاسنجی بوده یا اینکه مشابهتی با آن نداشته باشد.
ب شده
به طور کلی ممکن است گفته شود سطحمبنای انتخا 
1- Sounding datum
2- Chart datum

کموبیش انتخابی است .با وجود این ،در زمان انتخاب یک
سطحمبنا ،باید سه نکته را مورد مالحظه قرار داد :نخست،
سطحمبنا باید به اندازه کافی پایین باشد تا برای دریانوردان
این اطمینان وجود داشته باشد که تحت شرایط آب و
هوایی عادی ،همیشه حداقل حد عمق نشان داده شده بر
ح مبنا نباید چنان پایین باشد که
نقشه ،وجود دارد .دوم ،سط 
احتمال به وجود آمدن ایدۀ بدبینانۀ بیجهت از حداقل عمق
آب ایجاد شود .در نهایت ،سطح مبنا باید مطابق با اطالعات
و دادههای حاصل از بررسیهای مجاور باشد (Antunes,
)2000: 5؛ این سطح مبنا باید آنقدر پایین باشد که سطح
آب بهندرت زیر آن قرار گیرد .پس به تبع ،مبنای نقشههای
دریایی یکی از سطحمبناهای جزری است که به طور معمول
مبنای عمق نقشههای دریایی قرار میگیرند و عبارتند از:
پایینترین جزر نجومی ،میانگین جزر شدید و میانگین جزر
پایینتر .البته در نواحی که بدون جزر و مد باشند یا دامنه
جزر و مد اندک باشد ،ممکن است تراز میانگین دریا مبنای
عمق نقشه قرار بگیرد (صیرفی.)177-174 :1392 ،
تعاریف متفاوت نشان میدهد در زمان اشاره به سطح
جزر یا مد ،باید به مرجع جزر و مدی مورد استفاده ،توجه
شود .برای مثال یکی ممکن است به سطوح میانگین-
میانگین جزر /مد ( 3)MLW, MHWبه سطوح میانگین در
نظر گرفته با پیوستن طیفی از جزر و مدها -میانگین جزر/
مد بهاری /خفیفترین جزر و مدMLWS, MHWS,( 4
 -5)MLWN, MHWNبه سطوح نجومی– پایینترین جزر/
7
مد نجومی ( -6 )LAT, HATیا بر اساس سطوح تجربیتر-
( )LLW, HHWارجاع دهد ) .(Antunes, 2000: 5معمولترین
سطح مبناهای جزر و مدی به شرح زیر هستند:
 :HATبزرگترین جزر و مد نجومی؛  :MHSTمتوسط
باالترین جزر و مد مطلق؛  :MHNTمتوسط پایینترین جزر
و مد مطلق؛  :MIN HTکمینۀ باالترین جزر و مد؛ :MINLT
3- Mean low/high water
4- Mean low/high water springs/neaps
5- Mean low/high water springs/neaps
6- Lowest/highest astronomical tide
7- Lowest/higest low/high water
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نگاره  :1مهمترین سطحمبناهای جزر و مد (منبع :برد)34 :1392 ،

کمینۀ پایینترین جزر و مد؛ :MLNTمتوسط پایینترین جزر
و مد مطلق؛  :MLDSTمتوسط حداقل باالترین جزر و مد
مطلق؛  :LATپایینترین جزر و مد نجومی.

 -4-4جزر و مد و حقوق بینالملل دریاها

جزر و مد در تدوین حقوق دریاها نقش بسيار مهمی
دارد .خط مبدأ در سواحل مستقیم و بدون عارضه بر اساس
خط جزر تعیین میشود .براساس مادۀ ( )3کنوانسیون
دریای سرزمینی و مادۀ ( )5کنوانسیون « 1982خط مبدأ
عادی برای اندازهگیری عرض دریای سرزمینی خط جزر
آب در امتداد ساحل است که روی نقشههایی با مقیاس
بزرگ رسم ًا توسط دولت ساحلی تعیین میشود».
تأثیر انتخاب خط جزر آب در مقایسه با باالترین حد
آب یا مد کامل آب ،این است که حدود خارجی دریای
سرزمینی و به تبع آن سایر مناطق را بیشتر به طرف دریا
میکشد .همچنین خط جزر در تعیین خط مبدأ رودخانههایی
که مستقیم ًا وارد دریا میشوند ،نیز نقش دارد .مادۀ ()13
کنوانسیون دریای سرزمینی و مادۀ ( )9کنوانسیون 1982
به طور صریح مقرر میکند اگر رودخانهای مستقیم ًا به دریا
بریزد خط مبدأ ،خط مستقیمی خواهد بود که نقاط جزر را
در سواحل دهانۀ رودخانه به یکدیگر متصل میکند .عالوه

بر این جزر و مد در تعریف و تعیین خط مبدأ جزایر،
برآمدگیهای جزری و  ...نیز نقش دارد (چرچیل و لو،1367 ،
 .)75شناختهشدن خط جزر به عنوان خط مبدأ عادی بدین
معناست که خط ساحلی ،مبدأ اندازهگیری مناطق دریایی
واقع میشود زیرا خط جزر چیزی نیست جز خط ساحل
در هنگام جزر دریا .به نظر میرسد در منابع فارسی در
ترجمۀ مادۀ  5کنوانسیون حقوق دریاها اشتباه شده باشد،
در این منابع به جای اصطالح خط جزر از عباراتی همچون
خط پستترین جزر یا خط پایینترین جزر به عنوان برابر
نهاد برای اصطالح  low-water lineاستفاده شده است .در
حالی که پایینترین یا پستترین جزر یکی از انواع خط
جزر است .به عبارت دقیقتر یکی از صفحات مبنای جزر و
مدی است که میتواند به عنوان خط مبدأ به کار گرفته شود
(صیرفی.)165 :1392 ،

 -5-4سطحمبنا در کنوانسیون 1982

رجوع به مفاهیمی مانند خط جزر و برآمدگیهای
جزری و مد نشاندهندۀ نقش مهم این مفاهیم در ایجاد
محدودههای دریایی تحت صالحیت کشورهاست و تعریف
دقیق این خطوط و ویژگیها ،بدون در نظر گرفتن سطح
مبنای پذیرفتهشده در یک ناحیه ویژه میسر نمیشود .در
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کنوانسیون سوم حقوق دریاها ،گرچه مرجع دقیقی برای
اصطالح سطح مبنای عمودی در نظر گرفته نشده است،
اما مراجع متعددی میتواند تشخیص داده شود .آنها نه
تنها شامل ارجاع به خط جزر و همچنین مد هستند ،بلکه به
مفاهیم متعدد دیگری ارجاع میدهند که تفسیر و کاربردشان
به نوع سطح مبنای عمودی به کار گرفته شده توسط حکومت
بستگی دارد (مانند خط مبدأ عادی ،برآمدگی جزری ،و
جزیره) .این مفاهیم بدون شک در تحديد حدود مناطق
دریایی نقش مهمی ایفا میکنند .عوارض جغرافيايي یکسان،
بسته به سطح مبنای استفاده شده به عنوان مرجع ممکن است
به عنوان برآمدگی جزری یا یک جزیره تشخیص داده شوند،
اگر بیرون از  12مایلی دریای سرزمینی واقعشده باشند ،این
تفاوت از نظر قابلیت تولید فضای دریایی حیاتی است .با این
وجود ،کنوانسیون سوم حقوق دریاها مقرر نکرده است چه
سطحمبنایی باید برای مفاهیم جزر و مد مرجع باشد .در عمل
اتخاذ سطحمبناهایی که هر چه بیشتر به سمت دریا گسترش
پیدا کردهاند ،باعث شده تا خطوط مبدأ بیشتر به سمت دریا
سوق پیدا کنند .البته این مسئله در همۀ نواحی اهمیت یکسانی
ندارد و در موقعیتهایی که همزمان طیفی از جزر و مدها
مهم به شمار میرود و شیب ساحل مالیم است ،حساسیت
بسیار بیشتری دارد .برای مثال اگر تفاوت عمودی بین دو
سطحمبنا  1متر باشد (سطوح متفاوت  ،)LWدر یک ساحل
با شیب  0/3درجه ،تغییر مکان خط جزر تقریب ًا  190متر به
سمت دریا خواهد بود .در وضعیتی که این تفاوت  0/5متر
و شیب  3درجه باشد ،تغییر مکان خط جزر کمتر از  10متر
خواهد بود). (Antunes, 2000: 9-10
اگر شیب بستر دریا تند و تفاوتهای عمودی بین دو
سطح جزر کم باشد ،تغییر افقي بين دو خط جزر نيز ناچيز
خواهد بود .برای مثال در کشورهای هم مرز با دریای
مدیترانه ،سیاه و بالتیک ،فاصلۀ افقی و تفاوت عمودی بین
خطوط مختلف جزر کوچک خواهد بود .همچنین بررسی
مجدد سواحل برای پیدا کردن پایینترین جزر و مد نجومی
پرهزینه خواهد بود و مزیتی ندارد .شناسایی پایینترین حد

ممکن جزر و مد برای کشورهایی که سواحل شیب مالیم
و تنوع جزر و مدی دارند ،بیشترین مزیت را خواهد داشت
).(Prescott & Schofield, 2005: 95-97
در حقوق بینالملل دریاها خط جزر مرجعی برای
اندازهگیری عرض همۀ مناطق دریایی در نظر گرفته شده
است .در نتیجه پذیرش سطح مبنای دورتر از ساحل به
سمت دریا به کشورها اجازه میدهد ،صالحیتشان را بر
مناطق وسیعتری گسترش دهد؛ اما از آنجا که نقشههاي
دریایی اهداف بسیار ویژهای– ناوبری -دارند ،احتمال
ندارد کشورها بدون دلیل و تنها با هدف گسترش فضاهای
دریاییشان به این رویکرد متوسل شوند .بر اساس کنوانسیون
سوم خط مبدأ عادی ،خط جزر است که حکومتها در
نقشههای بزرگمقیاس رسمی ترسیم ميكنند.

 -6-4سطحمبنا بر اساس سازمان بینالمللی هیدروگرافی

یکی از اهداف سازمان بینالمللی هیدروگرافی ایجاد
بیشترین یکسانی ممکن در چارتهای دریایی است؛ اینکه
تولید نقشههای دریایی بر این اساس انجام شود ،نقش
عمدهای در تعریف قواعد و ویژگیهای فنی دارد ،تا جایی
که کنوانسیون سوم حقوق دریاهای سازمان ملل در زمان
اشاره به سطوح جزر و مد به نقشههای دریایی ارجاع صریح
میدهد .ارتباط میان سطح مبنای جزر و مدی و سطح مبنای
عمودی استفاد ه شده در نقشههای دریایی با تفکیکپذیری
فنی ( A2.5 )TRسازمان بینالمللی هیدروگرافیکی ()IHO
که اشاره به سطحمبناها و معیارها دارد ،تثبیت شده است.
در بند  3بيان شده که «باید سطح مبنای پیشبینیهای جزر
و مدی آنها مشابه سطح مبنای نقشه باشد» .در سال ،1996
آژانس بینالمللی هیدروگرافیکی به منظور «معرفی یک
تعریف دقیق از یک سطح مبنای جزر بینالمللی (چارت
دیتوم) اصالحیهای برای  TR A2.5پیشنهاد داد که در 1997
کشورهای عضو آن را پذیرفتند .سطح مبنای نقشه توسط
سازمان بینالمللی هیدروگرافیکی «در جایی که جزر و مد
اثر قابلمالحظهای بر سطح آب دارد» ،پایینترین جزر و مد
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نجومی ( )LATسطحمبنا خواهد بود؛ اما در مکانهایی که
«طیف جزر و مد قابلمالحظه نیست ،به عنوان مثال کمتر از
حدود  0/3متر است ،سطح مبنای نقشه ممکن است میانگین
سطح دریا باشد» ).(Antunes, 2000: 6-7
سازمان بینالمللی هیدروگرافی به موجب قطعنامۀ
شماره  3/1919اصالحی قطعنامۀ  ،19/2008توصیه کرده
است پایینترین جزر و مد نجومی به عنوان مبنای عمق
نقشههای دریایی به کار برود .دریاداری بریتانیا که عم ً
ال
مهمترین موسسه چاپ کننده نقشههای دریایی در جهان
است ،نيز از همین تراز به عنوان مبنای عمق نقشههای خود
بهرهگیری میکند (صیرفی.)177-174 :1392 ،

 -7-4سطح مبنای جزر و مد و رویۀ کشور

كاپور و كر 1استدالل میکنند محدودیتهای قانونی
و این حقیقت که پدیدۀ جزر و مد در محلهای مختلف
جهان متفاوت است ،نشان میدهد هیچ فرمول واحدی
همه رژیمهای جزر و مدی را خرسند نمیسازد .برای
آغاز باید تأکید کنیم سازمان بینالمللی هیدروگرافیکی به
عنوان سازمانی با ماهیت مشورتی و صرف ًا فنی نمیتواند
هر راهحلی را بر کشورهای عضوش تحمیل کند .سازمان
بینالمللی هیدروگرافیکی براي پذیرش ( LATپایینترین
جزر نجومی) به عنوان سطح مبنای جزر توصیهشدۀ
عمومی ،نیروی الزامآور قانونی تحت حمایت حقوق
بینالملل را ندارد .همچنين در زمان تعریف سطح مبنای
نقشه ،باید به شرایط جغرافیایی منطقۀ مربوطه (مانند رژیم
جزر و مدی) اهميت داد که در بسیاری از موارد استفاده از
سطح مبناهای متفاوتی را توجیه میکند .برای نمونه ،نروژ
گرچه از اتخاذ  LATبه عنوان سطح مبنا حمایت کرده ،به
صراحت بر ضرورت استثنا قائلشدن برای «نواحی خاصی
که شرایط جزر و مد ویژهای دارند» تأکید کرده است .این
شرایط استثنایی به وسیلۀ بند  ،TR A2.5 ،3که میگوید
سطح مبنای نقشه ممکن است در مطابقت با نیازهای ویژه
1- Kapoor & Kerr

تعیین شود ،پوشش داده شده است .در سال  ،1995سازمان
بینالمللی هیدروگرافیکی ،خالصهای از سطح مبنای جزر و
مدی حکومتهای عضو ،به عنوان بخشی از مطالعه برای
تثبیت یک «سیستم مرجع عمودی جهانی» را ارائه کرد،
در این گزارش به برخی از این تفاوتها در سطح مبنای
نقشهها اشاره شده است:
 .1آلمان از  2MLWSبرای دریای شمال  ،NN3برای بالتیک
غربی و نزدیک به  NNبرای بالتیک شرقی.
 .2استرالیا ،بریتانیا و زالندنو از پایینترین جزر و مد نجومی.
 .3فرانسه عمدت ًا از پایینترین جزر.
 .4ژاپن تقریب ًا از پایینترین جزر.
 .5هلند از .MLLWS4
 .6بلژیک از .5MLtLWS
 .7نروژ از  MSL6و
 .8ایاالتمتحده آمریکا نیز عمدت ًا از  MLLW7استفاده کرده
است). (Antunes, 2000: 7
نبود مرجعی برای خط جزر خاص در مادۀ ()5
کنوانسیون نشاندهندۀ انتخاب آزاد کشور ساحلی در این
زمینه است .از اين رو ،بسیاری از کشورها به انتخاب یک
سطح مبنای عمودی محافظهکارانۀ ویژه ،مانند پایینترین
جزر و مد نجومی تمایل دارند که امری ضروری است زیرا
چنین تفسیری از خط جزر آب در زمینۀ ترسیم نقشه دریایی
بر دیدگاهی برای اطمینان از ایمنی دریانوردی ،رجحان
دارد .همچنين استفاده از یک سطح مبنای عمودی پست
ویژه مانند  ،LATمزیت پیشبرد بیشتر خط جزر (به سوی
دریا) را دارد ،در نتیجه قلمروها و شبهقلمروهای کشور
ساحلی را افزایش داده و همزمان بطور بالقوه دامنۀ ادعاهای
صالحیت دریایي با پیشبرد نقطۀ شروع برای اندازهگیری
ادعاهای دریایی را گسترش میدهد ).(Schofield, 2012: 724-725
2- Mean Low Water Spring
3- Normal -Null
4- Mean Lower Low Water Springs
5- Mean Lowest Low Water Springs
6- Mean Sea Level
7- Mean Lower Low Water
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جزر و مد نجومي استفاده شود ،ماهيت جزیرهای بودن
خود را از دست خواهد داد .در نتيجه از آن نمیتوان براي
قلمروسازي دريايي بهره جست؛ اما در صورت استفاده از
سطحمبناهاي پایینترین جزر و مد نجومی ،میانگین جزر
و میانگین سطح دریاها ،این عارضۀ جغرافیایی به عنوان
جزیره شناخته خواهد شد و قلمروسازی دریایی نیز بر این
اساس صورت خواهد گرفت.

به اين ترتيب تنوع در سطحمبناها و در نتیجه استفاده از
طیف وسیعی از خطوط جزر به وسيله کشورها ،عاملی برای
منازعه و اختالف شده است .یک نمونه از این مشکالت،
مربوط به منازعۀ طوالنی بلژیک و فرانسه است .فرانسه از
پایینترین جزر و مد نجومی به عنوان سطح مبنای نقشه
استفاده کرده است .در مقابل ،بلژیک برای تهیه نقشههای
خود از ميانگين جزر و مد بهاری ،بهره گرفته است .منازعه
بین دو کشور به دلیل اختالف بر سر یک عارضۀ جغرافيايي
به نام بنک برید 1در  2/5مایلی ساحل فرانسه به عنوان نقطۀ
مبنای دریای سرزمینی بود .بر اساس سطح مبنای انتخاب
شده توسط فرانسه ،بنک برید به عنوان برآمدگي جزري
تعیین شد؛ اما بر اساس سطح مبنای بلژیک ،این عارضه
دائم ًا زیر سطح جزر بوده و بنابراین برای استفاده به عنوان
نقطۀ مبنا در تحدید حدود مرز دریای سرزمینی بین دو
کشور مناسب نبود .این منازعه سرانجام در سال  1990با
نگاره  :2ویژگیهای ساحلی و سطح مبنای جزر و مد
جدا کردن تفاوت بین دو خط تحدید حدود ایجاد شده،
Source: Antunes, 2000: 12
یکی با استفاده از بنک برید به عنوان نقطۀ مبنا و دیگری
نادیده گرفتن آن ،حلوفصل شد (Prescott & Schofield, 2005:
 -9-4سطحمبنا و برآمدگیهای جزری
).95-97
اتخاذ یک سطح مبنای پایینتر ممکن است به ظهور
برآمدگیهای جزری جدید بر روی نقشهها منجر شود که اگر
 -8-4سطحمبنا و جزیره
سطح مبنای باالتری انتخاب میشد ،اين برآمدگی نمایان نمیشد.
سطحمبنا برای تمایز بین یک جزیره و برآمدگی جزری
برآمدگیهای جزری در زمینه ادعاهای دریایی اثر مهمی
عاملی بنیادی به حساب میآید .گرچه سازمان بینالمللی
دارد .زمانی که محدودۀ دریای سرزمینی به سمت دریا
هیدروگرافیکی  LATرا برای نقشههای دریایی پیشنهاد
گسترش یابد ،یک اثر جهشی (واکنش زنجیرهای) ایجاد
كرده ،اما چندین کشور در تعریف جزیره از سطح مبناهای
میشود که میتواند موجب افزایش قابلتوجه صالحیت
دیگری استفاده کردهاند؛ بنابراین با توجه به بهرهگیری از
دریایی کشورها شود .همانطور كه نگاره  3نشان میدهد استفاده
سطحمبناهای مختلف ،ممکن است در زمینۀ جزیره بودن
از سطحمبناي ميانگين جزري ،باعث میشود کشور ساحلي
یا نبودن برآمدگیهای داخل دریا چالشهایی به وجود آید،
خط جزر (خط مبدأ عادی) امتداد ساحلش را به عنوان
بهگونهای که بر اساس یک سطحمبنایی ممکن است کشوری
یک خط سیاه باریک ترسيم کند .حد  12مایل دریای
ادعای جزیره بودن يك عارضه را داشته و کشور دیگر چنین
سرزمینی براساس خط مبدأ عادی ،به صورت خطچین
ادعایی را قبول نداشته باشد .نگاره  2به خوبي اين مسئله را
و قبل از عارضۀ جغرافيايي نشان داده شده است .اگر
نشان میدهد .در اين نقشه پديدۀ موجود چنانچه از باالترين
کشور ساحلي تصمیم بگیرد بر اساس توصیههای سازمان
1- Banc Breedt
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بینالمللی هیدروگرافیکی ،سطحمبنا را در نقشههای دریایی
به پایینترین جزر و مد نجومی تغییر دهد ،یک خط جزر
جدید باید ترسیم شود .خط نقطۀ سیاه نازک ،به صورت
بالقوه میتواند خط جزر جدید در مکانهایی باشد که از
خط جزر قبلی صرفنظر شده است .با این حال به دلیل
تغییر خط مبدأ به سوی دریا و گسترش حدود دریای
سرزمینی ،برآمدگی جزری اکنون داخل آبهای سرزمینی
قرار خواهد گرفت؛ بنابراین خط جزر این عارضۀ ساحلی
میتواند «به عنوان خط مبدأ برای اندازهگیری عرض دریای
سرزمینی» استفاده شود ،در نتیجه این امر باعث خواهد شد
دریای سرزمینی کشور ساحلي تقریب ًا دو برابر شود.

جایی که خط مبدأ عادی از طریق استفاده از سطح مبنای
پایینتر به سمت دریا سوق داده شده است ،خط منصف
نیز متعاقب ًا تغییر خواهد کرد .پس کشوری که از سطح
مبنای پایینتر استفاده کند ،صالحیت دریاییاش را گسترش
خواهد داد .با این حال ،زمانی که اثر واکنش زنجیرهای رخ
میدهد ،این تأثیر ممکن است بر روی خط مرزی بیشتر
شود .ظهور برآمدگی جزری جدید در فاصلهای کمتر از 12
مایل از ساحل یک کشور ،شايد تغییر قابل مالحظهای در
خط منصف سبب شود .این وضعیت اگر شامل ظاهر شدن
عوارض ساحلی باشد و وضعیت یک جزیره به آنها نسبت
داده شود ،ممکن است حتی بدتر شود و خط منصف را
به طور قابل مالحظهای به سمت خط ساحلی کشور دیگر
تغییر مکان دهد .در نگاره  4نقاط  Aو  Bتقریب ًا  55مایل
از یکدیگر فاصله دارند .به دلیل پذیرش یک سطح مبنای
جدید ،برآمدگیهای جزری در نقطۀ  B1در فاصله تقریبی
 11/5مایلی از ساحل کشور  Yقرار دارد .این مرز منصف
را که  B1کنتر ل كرده با خطچین نشان داده شده است
).(Antunes, 2000: 17

نگاره  :3خط مبدأ و محدودۀ دریای سرزمینی در اثر وجود
برآمدگي جزري

 -10-4نقش سطح مبنای جزرومدی در تحدید حدود
مرز دریایی

نگاره :4نقش سطحمبنا در تحدید حدود مرز دریایی

در مواردی که مرز دریایی باید بر اساس خط منصف
تعریف شود ،انتخاب سطحمبنا ممکن است بر خط مرزی نیز
در توافقنامۀ انگلیس -بلژیک در خصوص تحدید حدود
ً
تأثیر گذارد .این بدان دلیل است که خط منصف معموال از فالت قاره ،سه برآمدگی جزری به عنوان نقطه مبدأ برای
نزدیکترین نقاط بر روی خط مبدأ دو کشور ترسيم میشود .تعیین خط مرزی در نظر گرفته شده است؛  Trapegeerدر
)(Antunes, 2000: 18
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ساحل بلژیک؛  Long sand headو  shipwash sandدر ساحل
بریتانیا .در پایان shipwash sand ،در تحديد حدود محسوب
نشد ،زیرا بررسیهای هیدروگرافیکی  1990نشان داد این
عارضه نمیتواند یک برآمدگی جزری در نظر گرفته شود.
با این حال بررسیهای انجامشده بین سالهای  1995تا
 1997نشان میدهد عارضۀ مزبور مجددا ً باید در نظر گرفته
شود .اگر سطح مبنای نقشۀ دیگر ،متفاوت از ( LATپایینتر
یا باالتر) ،استفاده شود ،این ویژگی در همه حال مورد توجه
قرار نمیگیرد .عالوه بر اين ،سه عارضه برای توافقنامه
فرانسه -بلژیک در زمینۀ تحدید حدود دریای سرزمینی
و فالت قاره عبارتند از Trapegeer :در ساحل بلژیک؛
 Banc smallو  ،Banc breedtدر سواحل فرانسه .در حالی
که مطابق با نقشههای بلژیکی (که بر اساس سطح مبنای
 MLWSترسیم شده بودند)  Banc breedtبرآمدگی جزری
نبوده ،در نقشههای فرانسوی (که با استفاده از سطح مبنای
 LATترسیم شده بودند) این عارضه واجد چنین صالحیتی
است .با این حال این احتمال نه تنها در مورد این عارضه
ممکن است تحقق یابد ،بلکه همچنین  Trapegeerوضعیت
متغیری دارد .همزمان ،به منظور دستیابی به راهحلی ،هر
دو کشور توافق کردند برای خط مرزی فالت قاره برای
 Banc breedtیکپنجم اثر (با در نظر گرفتن  0/1متر ارتفاع)
و برای  Trapegeerچهارپنجم اثر (با در نظر گرفتن 0/4
ارتفاع) در نظر گرفته شود .خط نهایی از تقسیم ناحیۀ مورد
ادعا به وسیله دو کشور به دو بخش مساوی ،بر اساس خط
تقسیمی که بر مبنای سطحمبناهای متفاوتی در نظر گرفته
شده بود ،به دست آمد ).(Ibid: 19-20
مسائل سطح مبنای جزر و مدی را معموالً دادگاههای
بینالمللی بررسی نمي كنند .طی دادگاه انگلیس -فرانسه،
وضعیت عارضۀ جغرافیایی ادیستون( 1یکی از نقاط مبدأ
مورد استفاده بریتانیا برای محاسبه خط منصف در کانال) را
فرانسه به چالش کشیده است.
براساس سطح مبنای استفاد ه شده در نقشههای بریتانیایی
1- Eddystone

و قانونگذاری آن – -MHWSعارضۀ ادیستون یک جزیره
بشمار میرفت؛ اما فرانسه استدالل میکرد یک برآمدگی
جزری است زيرا در طول سال به طور مدام بیرون از آب
قرار ندارد .دادگاه مسئلۀ وضعیت قانونی صخرۀ ادیستون و
همچنین بررسی قانونی اعتبار سطح مبناهای مد معین را کنار
گذاشت .از این رو قواعد حقوقی بینالمللی کمی در زمینۀ
استفاده از سطح مبنای جزر و مدی حاکم است؛ بنابراین
کشورها در زمینۀ پذیرش سطح مبنای جزر و مدی قدرت
اختیار زیادی دارند .در اصل ،معیار اصلی قابل کاربرد برای
انتخاب سطح مبنای جزر و مد ،شرایط جغرافیایی دقیق
و منافع و نیازهای کشورهاست .در غیاب قواعد محکم
حقوقی ،حاکمیت کشورها در این موضوع غلبه مییابد؛
بنابراین هر گونه محدودیتی بر اعمال قدرت حکومت
مستقل در این موضوع تنها زمانی پذیرفته میشود که به
روشنی اثبات شده باشد .کنوانسیون سوم حقوق دریاها
مقرر کرده سطح مبنای جزری که باید در تعریف خط مبدأ
عادی اتخاذ شود ،سطح مبنای نقشههای دریایی رسمی
منتشرشده کشورهاست .اینکه چه سطحمبنایی در نقشههای
دریایی کشورها ،استفاده میشود ،مسئلهای است که به نظر
میرسد در قلمرو قدرت اختیاری حکومتهاست .از نظر
فنی ،حقوق بینالملل هیچ محدودیتی را به کشورها تحمیل
نکرده است ).(Antunes, 2000: 21-23

 -11-4تأثیرات تغييرات اقليمي (باالآمدن سطح
درياها) بر جزر و مد و قلمروسازي دريايي حاصل
از آن

باالآمدن سطح دريا به عنوان مهمترين پديدۀ حاصل از
گرمايش جهاني نه تنها خطوط ساحلي جهان و اقتصاد و
جمعيت متمركز جهاني در اين منطقه را دچار چالش خواهد
کرد ،بلكه با تأثیرگذاری گسترده بر عوامل ژئومورفولوژيكي
ساحلي ،نقش مهمي را در مسائل مرتبط با مرزها ،قلمروها
و شبهقلمروهاي دريايي ايفا خواهد کرد .در اين ميان به
نظر میرسد تأثیر آن بر جزر و مد و تحديد حدودهاي
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ت گرفته ،قابل توجه باشد .در وهلۀ اول خطوط مبدأ
صور 
عادی که خط جزر ،آن را تعیین مي كند ممکن است دچار
عقبنشینی شده و بدین ترتیب قلمروها و شبهقلمروهای
دریایی را با تغییر مواجه سازد .زيرا روش عادي براي ترسيم
خطوط مبدأ بر اساس خط جزر در امتداد ساحل است .اين
نوع خط مبدأ در مقابل تغيير خط ساحلي بسيار آسیبپذیر
است .در مقابل خطوط مبدأ مستقيم ،در مقابل تغيير خط
ساحلي انعطافپذیری بااليي دارد زیرا تنها حد نهايي آن
در تماس با خشكي است ) .(Prescott & bird, 1990: 288البته
ممکن است سواحل کشورهای مقابل از نظر توپوگرافیکی
و ژئومورفولوژیکی به گونهای باشند که از باالآمدن سطح
دریاها به یک میزان تأثیر نپذیرند .در زمینۀ خطوط مبدأ
مستقیم نیز افزایش  2متری سطح دریاها فقط زمانی به
عقبنشینی خط ساحلی در اثر جزر و مد منجر خواهد شد
که نقاط پایۀ در نظر گرفته شده غرق شوند .با این وجود
کشورهایی که سطح مبنای خود را بر اساس میانگینهای
باالتر جزر قرار دادهاند ،نسبت به کشورهایی که خط
پستترین جزر را انتخاب کردهاند ،از نظر عقبنشینی خط
مبدأ خود با چالش کمتری روبرو خواهند شد.
خط جزر در پاسخ به افزایش سطح دریا جابجا میشود،
بهطوری که ممكن است خطوط مبدأ عادی و ادعاهای
ی شده بر مبنای آن نيز دچار تغییر شود؛
دریایی اندازهگیر 
بنابراین موقعیت خطوط مبدأ عادی تمایل به حرکت دارند
یا نسبت به تغییرات خط ساحل در طول زمان متحرک
است .از اين رو در تعریف خطوط مبدأ عادی ،افزایش
سطح دریا یک مسئلۀ مهم به شمار میرود.
عالوه بر این خط مبدأ مستقیم نیز به دلیل باال آمدن سطح
دریاها با تهدید مواجه میشوند .اگر نقاط پایه عقبنشینی
کنند ،این مسئله میتواند تأثیرات شدیدی بر حدود ادعاهای
صالحیت دریایی داشته باشد .این تهدیدی جدی برای
قلمروها و شبهقلمروهای کشورهای ساحلی چون بنگالدش
و بخشهایی از هند در آسیای جنوبی ،ویتنام در جنوب
شرقی آسیا که سواحل کم ارتفاع زیادی دارند ،به حساب

میآید
برخی اعتقاد دارند خط جزر طبيعي به سمت خشكي و
دريا در نتيجۀ فرسايش و رشد پيوسته حركت میکند ،بنابراين
خط مبدأ نيز چنين خواهد بود .بر اساس اين ديدگاه قلمروها
ی شده نيز تغيير خواهند
و شبهقلمروهاي دریایی اندازهگیر 
كرد .اين ديدگاه شايد بيش از هر ديدگاه ديگري آشكار
میسازد كه چگونه افزايش سطح درياها ممكن است خطوط
مرزي را تحت تأثیر قرار دهند).(Di Leva & Morita, 2007: 25
افزايش سطح درياها همچنين پتانسيل بسياري در
زمينۀ ادعاهاي كشورهاي ساحلي براي مناطق دريايي و
منابع دريايي ارزشمند آنها دارد .اين تهديد به دليل پيوند
اساسي بين حدود مناطق دريايي و خطوط مبدأ در امتداد
ساحل است كه از آنجا مناطق دريايي اندازهگیری میشوند.
در نتیجه عقبنشینی خطوط مذكور به كاهش فضاهاي
دريايي تحت حاكميت و صالحيت كشورهاي ساحلي
منجر میشود و نگرانیهایي را براي آنها به وجود میآورد.
اين مشكل حتي زماني كه خطوط مبدأ به صورت مستقيم
يا مجمعالجزایری تعريف شده است ،نيز وجود دارد كه
تعداد آنها در آسيا پاسيفيك زياد است ،زیرا باال آمدن سطح
درياها ممکن است ،موجب غرق شدن جزاير كوچك شده
و ظرفيت اين جزاير را براي توليد ادعاهاي دريايي گسترده
كاهش دهد .كاهش قابل توجه در حوزۀ ادعاهاي دريايي
كشورهاي ساحلي از نظر صالحيت بر دسترسي به منابع
دريايي با ارزش و زنده مانند ماهیها و غیر زنده از جمله
هیدروکربنهای بستر دريا تأثیراتی خواهد داشت (warner
) .& schofield, 2012: 5بطور خالصه باال آمدن سطح دریاها
موقعیت خطوط مبدأ عادی را به سمت داخل جابجا میکند.
این امر به کاهش قابل توجه فضاهای دریایی کشورهای
ساحلی منجر میشود ).(Schofield and Arsana, 2012: 128
انتخاب سطح مبنای عمودی کم ارتفاع به ویژه در سواحل
ناپایدار و در زمان باالآمدن سطح دریاها ،ممکن است پیامدهای
منفی داشته باشد .در مناطق کم ارتفاع ،خطوط مبدأ عادی
که کشورهای ساحلی برای اندازهگیری ادعاهای صالحیت
)(Schofield, 2013: 597
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نگاره  :5نقشۀ خط مبدأ پاکستان
U.S. Department of State, 1996: 10

دریایی به آن تکیه کردهاند ،به طور بالقوه ناپایدار و به احتمال به طور کلی غرق شده و پاکستان عقبنشینی ساحلی زیادی
زیاد در زمان باال آمدن سطح دریا غرق میشوند .ارتباط کلی خواهد داشت.
و سنتی پذیرفت ه شدۀ بین خطوط مبدأ عادی متحرک و حدود
مناطق صالحیت دریایی این امر را دیکته میکند ،هنگامی که
خطوط مبدأ عادی تغییر میکنند ،حدود مناطق دریایی شکل
گرفتهشده بر اساس این خطوط ،نيز متقاب ً
ال تغییر میکنند .این
دیدگاه میتواند تأثیرات منفی داشته باشد.
کنوانسیون سوم ،پیشبینیهای الزم را برای حدود
دریایی معینی که باید تثبیت شوند ،انجام داده است به ویژه
در خصوص حضور دلتا و دیگر شرایط طبیعی ناپايدار (مادۀ
 )7و همچنین حد بیرونی فالت قاره فراتر از  200مایل
دریایی (مادۀ  ،)76به این معنا که دیگر حدود دریایی ثابت
نیستند؛ بنابراین همچنان که خطوط مبدأ عادی عقبنشینی
ی شده بر مبنای آنها نیز
میکنند ،مناطق دریایی اندازهگیر 
عقب میروند که به کاهش دامنۀ ادعاهای دریایی کشورهای
نگاره  :6نقشۀ افزایش  2متری سطح دریا در منتهیالیه شرقی
ساحلی منجر خواهد شد ) .(Schofield, 2009: 210همانطور که
پاکستان
در نگاره  5آمده ،کشور پاکستان در نقاط  hو  jبه خط
دو تفسیر مختلف از مادۀ ( )5کنوانسیون  1982وجود
جزر استناد کرده است .نقاط نشان داده شده داخل دریا
دارد و آن اين است که خط جزر ترسیم شده در نقشهها
قرار گرفته ،زیرا خط پستترین جزر بر آن انطباق یافته
یا خط جزر واقعی در نظر گرفته شود .هر دو نوع خط،
است ،بدین ترتیب در صورت باالآمدن سطح دریا ،این
به عنوان خط مبدأ عادی در کنوانسیون  1982مورد اشاره
منطقۀ پاکستان با عقبنشینی زیادی در خط ساحلی و در
قرار گرفتهاند) (Huang, 2010: 43و کشورها نیز از هر دو بهره
نتیجه خط مبدأ مواجه مي شود .با ارزیابی  2متر افزایش
گرفتهاند .بدین ترتیب انتخاب سطحمبناهای مختلف برای
سطح دریا در سواحل این کشور مشخص شد بخش مزبور
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تحدید حدود مرزهای دریایی میتواند چالشهای زیادی
را ايجاد کند .باال آمدن سطح دریاها میتواند موجودیت
عارضههاي جغرافيايي را بویژه در خصوص تحدید حدود
مرز دریایی ميان كشورهايي مثل بلژیک و انگلیس و بلژیک
و فرانسه تحت تأثیر قرار دهد.
با توجه به اینکه بر اساس کنوانسیون  1982از
برآمدگیهای جزری تنها میتوان براي نقاط مبدأ و ترسیم
خطوط مبدأ استفاده کرد ،آن هم در صورتی که در محدودۀ
عرض دریای سرزمینی قرار گرفته باشند ،افزایش سطح
دریاها ،از یک سو سبب خواهد شد برآمدگیهای جزری
که هم اکنون برای ترسیم خطوط مبدأ استفاده شدهاند،
تقریب ًا غرق شوند و تحدید حدود مرزها ،قلمروها و
شبهقلمروهای دریایی نیز با چالش جدي مواجه شوند .براي
مثال در توافقنامۀ انگلیس -بلژیک در خصوص تحدید
حدود فالت قاره ،سه برآمدگی جزری  Trapegeerدر ساحل
بلژیک و  Long sandو  shipwash sandدر ساحل انگلیس،
نقطۀ مبدأ برای تعیین مرز در نظر گرفته شده است .در اثر
افزایش  2متری سطح دریا این عارضهها غرق شده و ممکن
است چالشهایی را برای این دو کشور به وجود آورد.
نقشۀ افزایش  2متری سطح دریا (نگاره  )6نشان میدهد
این برآمدگیهای جزری و حتی بخش زیادی از سواحل
این سه کشور به ویژه بلژیک و فرانسه غرق خواهند شد.
افزایش سطح دریاها بر مرزهای دریایی و افزایش
احتمال منازعه در جایی که خطوط مبدأ موجود بر اساس
اشکال جغرافیایی غیرواقعی و بیاساس تولید شده است،
تأثیر بسياري دارد .این نگرانی مهمی است زیرا بسیاری از
کشورها به منظور حداکثرسازی ادعاهای ارضی ،تعدادی
از خطوط مبدأ خود را بر اساس چنین ویژگیهایی مانند؛
برآمدگیهای جزری (صخرههای که تنها هنگام جزر ظاهر
میشوند) و صخرههایي که در حاشیه جزایر قرار دارند،
ترسیم کردهاند که این موارد هم اکنون در معرض تهديد
افزایش سطح دریاها قرار دارند ) .(Lusthaus, 2010: 115گرچه
برد و پرسکات بر این باورند که از دست دادن برآمدگیهای

جزري در اثر غرق شدن آن با باالآمدن سطح دریا معموالً بر
ادعاهای دریایی قابل توجه کشورها تأثیر نخواهد گذاشت،
اما آنها توجه نداشتهاند که مهمترین تأثیر بر ادعاهای آبهای
سرزمینی در دریاهای باریک مانند دریاهای بالتیک و اژه و
تنگههای باریک در آبهای سرزمینی مانند تنگه سنگاپور و
باب المندب چنين عارضههای هستند.

نگاره  :7باال آمدن سطح دریا در سواحل کشورهای مقابل
انگلیس ،بلژیک و فرانسه

از سویی افزایش سطح دریاها باعث خواهد شد برخي
صخرهها و جزایر ،به برآمدگیهای جزری تبدیل شده و
بنابراین نمیتوان از آنها به عنوان امتیازی برای ترسیم خط
مبدأ کشورها و بهرهمندی از قلمروهاي دريايي استفاده کرد
)(menefee, 1991: 200؛ با افزايش سطح درياها ،عارضههای تحت
عنوان جزيره يا برآمدگي جزري ،ممكن است بطور دائم غرق
شوند .اگر چنين اتفاقي رخ دهد يك كشور ساحلي ممكن
است به طور بالقوهای قلمروها و شبهقلمروهاي توليدشده در
اثر اين عارضهها را از دست دهد ).(Di Leva & Morita, 2007: 25
یکی دیگر از مسائل مرتبط با جزر و مد این است که در
اثر باالآمدن سطح دریاها ،نواحی ساحلی پست ،اکثرا ً به طور
کامل غرق نشده و این امر باعث مي شود ،مجموعه زیادی
از جزایر ،صخرهها و برآمدگیهای جزری به وجود آید .از
این رو سطح مبنای مورد استفاده کشورها ،نیز میتواند در
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تعریف این عارضهها نقش اصلی ایفاء کند ،زيرا متناسب کشور همسایه مقابل خود به همراه نخواهد داشت.
با هر نوع سطح مبنایی ،بر اساس حقوق بینالملل دریاها
این عارضهها ،عنوان خاصی به خود میگیرند؛ که در این
صورت بهرهگیری از آنها به عنوان خطوط مبدأ یا اختصاص
قلمروها و شبهقلمروهای دریایی نیز متفاوت خواهد بود .با
وجود این ،در صورتی که سطح دریاها تا پایان قرن بیست
و یکم به میزان  2متر افزایش یابد ،بخشهای وسیعی از خط
ساحلی کشورهای پست و کم ارتفاع همچون هلند ،آلمان،
بلژیک ،عراق ،هند ،بنگالدش ،کشورهای مجمعالجزایری و
جزیرهای اقیانوس هند و غرب اقیانوس آرام ،و بخشهایي
از کشور ایران با عقبنشینی خط جزر مواجه خواهند شد.
این امر در مناطقی که تحدید حدود دریایی بین کشورهای
مقابل و مجاور طی توافقنامههای رسمی صورت گرفته نگاره  :8نقشه افزایش  2متری سطح دریا در ساحل جاسک
است با چالش کمی مواجه خواهد شد زیرا اين توافقها و
و سیریک ایران
نقشه به عنوان مهمترین ابزار جغرافیا و ادعای تاریخی بودن
حاکمیت و صالحیت بر آنها ،عامل ثباتساز و پایداری  -5جمعبندی و نتیجهگیری
جزر و مد از مهمترین و تأثیرگذارترین عوامل
قلمروها و شبهقلمروهای دریایی جهان در دوران تغییرات
اقلیمی به شمار خواهند رفت؛ با توجه به اینکه درصد جغرافیایی است که کشورهای ساحلی و جزیرهای جهان،
زيادي از مرزهای دریایی بالقوۀ جهان هنوز تحدید حدود برای قلمروسازی و تحدید حدود مرزها ،قلمروها و
نشدهاند و ممكن است نقشهای برای استناد در این زمینه نیز شبهقلمروهای دریایی خود به آن استناد میکنند .خطوط
وجود نداشته باشد ،تغییر خط جزر و به تبع خطوط مبدأ و مبدأ كشورها ،چه عادی و چه مستقیم متأثر از این پدیده
دیگر فضاهای دریایی تحت حاکمیت و صالحیت کشورها ،شکل گرفته و هرکدام از کشورهای جهان ،سطحمبنایی را
بر اساس یک یا چند نوع از انواع خط جزر برای ترسیم
چالشها و منازعات میان کشورها را تشدید كند.
ارزیابی باالآمدن سطح دریاها برای سواحل جاسک و خطوط مبدأ ،تحدید حدود دریایی و در نتیجه ترسیم
سیریک ایران در دریای عمان و تنگه هرمز نشان میدهد نقشههای دریایی استفاده کردهاند .از آنجا که در حقوق
خط مبدأ عادی (خط جزر) ایران در تنگۀ هرمز با افزایش عرفي و کنوانسیون  1982سطح مبنای واحدی برای این
 2متر ،دچار عقبنشینی خواهد شد و در ساحل جاسک که امر در نظر گرفته نشده است ،از این لحاظ تفاوتهای
حدود دریایی با بهرهگیری از خط مبدأ مستقیم تحدید صورت زیادی در میان کشورها وجود دارد .اين موضوع باعث شده
گرفته ب ه جز نقطه پايه در بندر جاسک ،نقاط پایه مورد استفاده با تا پدیدههای جغرافيايي همچون جزيره و برآمدگیهای
تهديد غرق شدن مواجه خواهند شد .منتهی با توجه به توافقات جزري كه بر اساس جزر و مد تعريف میشوند ،با انتخاب
رسمی میان ایران و عمان و تهیۀ نقشههای رسمی در این زمینه ،سطحمبناهاي مختلف ،هر كدام از ماهيت خاصی برخوردار
به نظر میرسد این موضوع در آینده به غير از غرق شدن بخشی شوند .براي مثال چنانچه از سطحمبناي پایینترین جزر
از قلمرو خشکی جمهوری اسالمی ایران ،چالش و منازع ه با بهره گرفته شود ،عارضۀ جغرافيايي واقع شده در قلمرو
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دريايي يك كشور فرضي ممكن است ماهيت جزیرهای و
در صورت استفاده از سطحمبناهاي باالتر ،داراي ويژگي
برآمدگي جزري باشد؛ كه هر كدام از اینها از حقوق ویژهای
برخوردارند .از این رو چنانچه وجود یک برآمدگي جزري
معرض شود ،در صورتي كه در محدودۀ  12مايلي درياي
سرزميني واقع شده باشد میتوان براي ترسيم خط مبدأ از
آن بهره جست که در نتيجه باعث پيشروي بيشتر قلمروها و
شبهقلمروهاي دريايي كشورهاي ساحلي يا جزیرهای می
شود؛ اما اگر داراي ويژگي جزيره باشد ،حتي اگر در صورتي
كه خارج از محدوده ،درياي سرزميني باشد ،همه قلمروها و
شبهقلمروهاي دريايي خاص خود را خواهد داشت.
در اين ميان تغييرات اقليمي به عنوان مهمترين پديدۀ
قرن بيست و يكم ،میتواند نظم نسبی قلمروسازي دريايي
جهان را با چالش جدي مواجه سازد ،زیرا يكي از تأثیرات
اصلي آن افزايش سطح درياهاست كه پیشبینی میشود
عوامل جغرافیایی مؤثر در قلمروسازي دريايي بويژه جزر و
مد را با تغييرات گستردهای همراه سازد .از این رو باالآمدن
سطح دریاها که به طور قطع جزر و مد را نیز دچار تغییرات
اساسی میکند و تغییرات ارتفاعی آن را بیشتر از وضعیت
فعلی میسازد ،در آینده چالشها و مشکالت زیادی را در
جغرافیای سیاسی دریاها ،به وجود خواهد آورد .به گونهای
ل گرفته در مناطقی که
كه ممكن است مرزهاي دريايي شك 
به دلیل پست بودن ،میزان غرق شدن قلمروهای خشکی
ساحلی بیشتر است ،با تغيير در خطوط مبدأ كشورها ،غرق
شدن برآمدگیهای جزري و برخي جزاير و همچنين ايجاد
جزاير و برآمدگیهای جزري ،با تغییراتی مواجه کند .در
اين صورت بايد شاهد منازعات و کشمکشهای جدي در
آينده باشيم .افزایش  2متری سطح دریا که در این تحقیق
به آن توجه شد ،جزر و مد را در مناطقی که عقبنشینی
ساحلی صورت میگیرد ،به شدت تحت تأثیر قرار خواهد
داد ،بنابراين با توجه به اینکه خطوط مبدأ عادی بر اساس
این عامل جغرافیایی ترسیم میشوند ،باید انتظار عقبنشینی
را داشت؛ اما در مورد خطوط مبدأ مستقیم چنانچه نقاط پایۀ

در نظر گرفته شده برای آنها در اثر باال آمدن سطح دریاها
به میزان  2متر غرق شوند ،این خطوط نیز عقبنشینی
خواهند کرد .با این وجود این امر تا حدود زیادی نیز به
سطح مبنای در نظر گرفته برای ترسیم خطوط مبدأ بستگی
خواهد داشت .از این رو سطحمبناهای متفاوت میتواند در
آینده تأثیراتی تئوریک و نظری بر مبحث جغرافیای سیاسی
دریاها برجای گذارد؛ اما آنچه کشورها به آن استناد می
کنند که تا حدودی میتواند از میزان منازعات و بر هم
خوردن مرزهای دریایی جلوگیری کند ،توافقنامههای
رسمي و ترسيم نقشههای رسمي از خط مبدأ و قلمروها و
شبهقلمروهاي دريايي است ،زیرا همۀ کشورها باید مرزهای
دریایی خود را در نقشههای با مقیاس كافي و رسمی ترسیم
کنند و به دبیر کل سازمان ملل ارائه دهند .به نظر مي رسد
در اين نقشههای دريايي مهمترين چيزي كه مدنظر است،
سطحمبنا است و اكثر كشورها به خط جزر ترسيم شده در
اين نقشهها بيشتر از جزر واقعي (كه در اثر باالآمدن سطح
دريا احتمال عقبنشینی آن زياد است) استناد میکنند.
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