
 

Journal of Geography 
Vol. 20, No.74, Autumn2022 

 

http://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.74.10.0 

 

The Effective Factors in Delimiting Maritime Boundaries between Iran and Arab 

States in the Persian Gulf 

 
1Reza Allahverdizadeh 

 

 

1- Assistant Professor in Political Geography, University of Maragheh, Maragheh, Iran. 

 

 
Received: 09 March 2022                                       Accepted: 10 November 2022 

 
Extended Abstract 

Introduction 

The delimitation of maritime boundaries is one of the important steps in drawing sea boundaries. 

The delimitation of the maritime boundaries in the Persian Gulf region has a special geographical 

and legal complexity due to its shallow depth and breadth, the existence of islands and energy 

reserves. Iran delimited most of its maritime boundaries with the southern Gulf States in the 

1960s and 1970s. The current study aims at expounding the factors affecting the delimitation of 

Iran's maritime boundaries with the Persian Gulf states. 

 

Methodology 

This research is fundamental in terms of purpose and is descriptive-analytical in terms of nature 

and method. Data are collected using library resources. Also, data are analyzed using qualitative 

and inferential methods. The present study also tries to provide a coherent analysis and 

interpretation of the factors affecting the delimitation of Iran’s maritime boundaries with 

reference to the Iran's maritime law provisions, Iran's boundary agreements with the of the 

Persian Gulf states, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), reports and 

reliable legal reference books and the claim of countries regarding the delimitation of maritime 

boundaries.. 

 

Results and Discussion 

The research findings demonstrate that geographical, legal, political and economic factors have 

played a role in delimiting Iran's maritime boundaries with its neighbors. Political and economic 

factors have played an indirect and motivating role in Iran's desire to delimit its maritime 

boundaries with its neighbors. The economic factors have played an important role in the Iran-

Saudi maritime boundary (access to energy fields). However, geographical and legal factors have 

played a direct and decisive role in delimiting Iran's maritime boundaries. Among the 

geographical factors, the condition of the coastlines and islands of Iran have played a decisive 

role in the delimitations of Median Lines. Some geographical factors such as geological and 

geomorphological variables of the seabed did not play a role in delimiting the boundaries. 

Nevertheless, the role of these natural elements in the fluidity of energy reserves led to the 

emergence of buffer zones on the boundaries. Legal factors within the framework of the principle 

of Agreement, Equity and the Equitable Principle have played an important role in Iran's 

maritime boundary agreements with its southern neighbors. Among the legal elements, the 

Proportionality Principle has no place in the Iran’s maritime agreements, which has been mostly 
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cited in courts and judicial decisions. Nonetheless, Iran can apply this principle to the rest of its 

maritime boundaries. 

 

Conclusion 

The complexity of the equations of the maritime region of the Persian Gulf and the presence of 

extra-regional powers have had a profound effect on the boundary and territorial arrangements of 

the region. Iran has undefined boundaries in at least three of its maritime areas in the Persian 

Gulf, i.e. with the countries of Iraq, Kuwait and the United Arab Emirates. In Iran's maritime 

boundary disputes with the aforementioned countries, a range of different factors can be 

observed, and the settlement of boundary disputes is not possible only by relying on legal and 

geographical issues, although these two factors are influential in the field of practice; However, 

there is a need for political, economic and other factors to play a role in the settlement and 

boundary arrangements of Iran and the mentioned states in the form of an interwoven complex. 

Political factors should be considered in appropriate interactions and regional collective 

cooperation policy and away from the intervention of extra-regional powers and states; also, 

economic factors should be considered in the cooperation of neighboring states for fair 

exploitation of seabed energy resources. 
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 چکیده

یدگی رژی، پیچنیر اتحدید حدود دریایی در منطقه خلیج فارس به دلیل عمق و پهنای کم، وجود جزایر و ذخا
لیج فارس جنوبی خ ورهایجغرافیایی و حقوقی خاصی دارد. ایران تحدید حدود مرز دریایی خود را با برخی از کش

دریایی  د حدود مرزمیالدی انجام داده است. هد  پژوهش حاضر تبیین عوامل مؤثر بر تحدی 70و  60در دهه 
ی مرزی راردادهاقران، تناد به مقررات حقوق دریایی ایایران با کشورهای خلیج فارس است. نوشته حاضر با اس

م.(، 1982م. و 1958ا )المللی حقوق دریاههای بینایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، قوانین و کنوانسیون
ست اعی کرده سریایی، های مرجع و موثق حقوقی و ادعای کشورها در رابطه با تحدید حدود دها و کتابگزارش

پژوهش  هایافتهیاشد. بم از عوامل مؤثر بر استقرار مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس داشته تحلیلی منسج
یگان نقش با همسا ایران گر آن است که عوامل سیاسی، اقتصادی، جغرافیایی و حقوقی در تعیین مرز دریاییبیان

ریایی دمرزهای  عیینتیران برای داشته است. عوامل سیاسی و اقتصادی نقشی غیرمستقیم و انگیزشی در تمایل ا
رسیم مرز ننده در تکیینخود با همسایگان داشته است. در مقابل، عوامل جغرافیایی و حقوقی نقشی مستقیم و تع
یران در جزایر ا واحلی سدریایی ایران با همسایگان ایفاء کرده است. از میان عوامل جغرافیایی، وضعیت خطوط 

ی( و ف )میانصل منصّاکننده داشتند. عوامل حقوقی در چارچوب اصل توافق، یینترسیم خطوط میانی، حضوری تع
 ند.های مرز دریایی ایران با همسایگان جنوبی داشتنامهاصل انصا  نقشی مهم در موافقت

 

 .فارس خلیج عربی کشورهای ایران، دریایی، حدود تحدید واژگان کلیدی:           
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 مقدمه
حقوق دریاها  1982و  1958های حدود مرز دریایی و روند رسیدگی به اختالفات کشورها در کنوانسیونهای تحدید روش

ست که ابل اعمال یطی قاهای تحدید حدود دریایی، بدون اختال  حقوقی و تكنیكی، در شراتشریح شده است. اعمال روش

محدود بودن  ه به دلیلرتی کا داشته باشند. در صوکشورها امكان افراز مناطق دریایی خود با کشورهای مقابل و مجاور ر

للی را نداشته المای بینهیونپهنه محی  دریایی و دخالت عوارض جغرافیایی، کشورها امكان اعمال قواعد مصرّح در کنوانس

ا به شكل هتلنیاز است دو گردد.باشند، موجب اختال  نظر کشورها، تفاوت آراء و یا تفسیری متفاوت از مفاد حقوقی می

یج فارس با مایند. خلسیدگی نالمللی، به اختالفات مزبور ررب  بیندوجانبه و یا چندجانبه از طریق توسل به مراجع ذی

ادعای  ی کم آب، محدودهالمللی است که بدلیل عمق و پهناهای بینبسته، از جمله آبراههماهیت حقوقی دریای نیمه

مایلی ساحل(.  200تر از های آزاد فراالمللی است )آبهای بینارد و فاقد آبکشورهای ساحلی با یكدیگر همپوشانی د

-تم و همر قرن بیسارس دفتمامی پهنه خلیج فارس، از نظر حقوقی و جغرافیایی، فالت قاره است. کشورهای ساحلی خلیج 

بیشتر  وود کردند خجاور و م المللی دریاها شروع به تحدید حدود دریایی با کشورهای مقابلزمان با توسعه حقوق بین

حدید ده است. تدود نشهای دریایی بین کشورهای ساحلی، تحدید حمرزهای دریایی افراز شده است؛ اما برخی محدوده

یدگی جغرافیایی نرژی، پیچایر احدود دریایی در منطقه ژئوپولیتیكی خلیج فارس به دلیل پهنای کم، وجود جزایر متعدد و ذخ

-برمی 1974و  1968های السهای تحدید حدود دریایی ایران در خلیج فارس، به نامهبیشتر موافقت د.و حقوقی خاصی دار

وق موجب حق ریاها یا بهدالمللی حقوق های تحدید حدود یا مطابق مقررات کنوانسیون بیننامه(. موافقت1گردد )شكل 

برداری از منابع نفتی و گازی ره(. گسترش به225: 1371ا، اند )لینزعرفی که در آن روزها معتبر تلقی شده بود، منعقد شده

سال  درآور کرد. یستم، الزاممیالدی قرن ب 50خلیج فارس، تعیین بسیاری از مرزهای دریایی در این حوزه آبی را در دهه 

مذاکرات  ود.کرده بز ارس آغاف جیدر خل یفراساحل یمرزها یحل و فصل رسم یبرابریتانیا مذاکرات خود را با  رانی، ا1965

اعمال اصل خ  میانی در  ور برمیالدی، منجر به توافق دو کش 70میالدی و اوایل دهه  60ایران و بریتانیا تا اواخر دهه 

 دیحدت یبعد یهانامهتاصل بود که موافق نیبر اساس همتقسیم مرز فالت قاره ایران و همسایگان عربی خود گردید؛ 

 . (Mojtahedzadeh & Zarei, 2017: 53) ارس به دست آمدف جیحدود فالت قاره در خل

 
 با کشورهای همسایه  . مناط  دریایی و مرز دریایی ایران در خلی  فارس و دریای عمان1شکل 

 (1389منبع: )سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 
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ماید. نشریح میتست، اش داشته پژوهش حاضر عواملی که در تحدید حدود مرز دریایی ایران با کشورهای خلیج فارس نق

ی ایران با دود دریایححدید تنوشته مزبور عوامل جغرافیایی و غیرجغرافیایی )عوامل حقوقی، سیاسی و اقتصادی( مؤثر در 

ای عراق، با کشوره ایران نماید. همچنین در این پژوهش، وضعیت محدوده دریاییکشورهای حوزه خلیج فارس را تبیین می

ی مطلوب دود دریایححدید ت متحده عربی تحلیل شده است و بدنبال طرح ادلّه حقوقی و جغرافیایی برای تکویت و امارا

یران با از دریایی ود مرایران با کشورهای مزبور است. مروری بر تحقیقات پیشین بیانگر آن است که عوامل تحدید حد

خوردار منسجم بر انبه وجمورد اشاره از تحلیل همهکشورهای عربی خلیج فارس به طور جامع بررسی نشده است و عوامل 

 نیست.

 

 مبانی نظری

ود. نی خواهد ببیبل پیشتحدید حدود مرزهای دریایی از مسائل کشورها در گذشته و در آینده قا :تحدید حدود دریایی

رز دریایی م 400ود از شمیعان ای گذاشته است؛ بطوری که اذکنندهاین پدیده جغرافیایی در تعامالت کشورها تأثیر تعیین

رفی اصول ع. (Anderson, 2008: 381-382)موجود، فق  نیمی از مرزهای دریایی مورد توافق واقع شده است 

است  ه شكل کلی مشخص شدهبالمللی و در قالب حقوقی و سیاسی ها و قراردادهای بینتحدید حدود دریاها در کنوانسیون

-المتمكان تقریبی مرز، ع است.(. تحدید حدود مرزی همراه با تفاهم بر سر 1982یون )مبنای فعلی حقوق دریاها کنوانس

: 1392كاران، یدر و هم)میرح از مراحل تعیین خ  مرزی است« مدیریت مؤثر»یا « اداره مؤثر مرز» گذاری روی زمین و

یاسی، سغرافیای مله: جیی از جها(. مراحل اول و دوم )بویژه مرحله اول( مبحث حقوقی و سیاسی بوده و در رشته217

گذاری روی منیتی قابل مطالعه است. عالمتا -الملل، جغرافیای نظامی، مطالعات دفاعی جغرافیای تاریخی، حقوق بین

زهای ترسیم مر حدود و پیچیدگی تحدیدبرداری، ژئودزی و مدیریت مرز است. زمین بیشتر مبحثی مربوط به رشته نقشه

لقعر و ایانی، خ نصّف، ممهای تحدید حدود بر اساسِ خ  تر از مرزهای خشكی است. جدا از روشدریایی به مراتب مشكل

های ساحلی برای های مدرنی نیز از سوی دولت(، روش68- 64: 1376یا استفاده از طول و عرض جغرافیایی )دیپال، 

ای تقسیم درنی که برمهای وشرشود. اغلب ده میای( استفاها و دریاها )بیشتر در تقسیم محی  دریاچهتقسیم بستر دریاچه

رخی ب؛ هر چند مسایه استالمللی محدود به چند کشور ههای بینشود، مربوط به دریاچههای آبی اتخاذ میبستر محی 

 .شوندها متوسل میکشورهای دریایی برای تحدید حدود مناطق دریایی و خطوط مبدأ به این روش

 

های تحدید حدود در در مورد شیوهحدود دریایی در منابع حقوقی و مراجع قضایی:  های تحدیداصول و شیوه

المللی وجود دارد. مالك عرفی و قانونی که مبنای دریاها، منابع عرفی و قانونی زیادی در قالب کنوانسیون و معاهدات بین

المللی، ین کنار این اصول عرفی بینحقوق دریاها است. لكن در  1982عمل کشورها در حوزه دریاها است، کنوانسیون 

المللی در قضاوت بین کشورها است. برای تحدید حدود سری اصولی است که مبنای تحدید حدود و اصل مسلم محاکم بین

های بسیار رایج در رواب  اصل توافق از رویهاست.  1اصل توافقگیرد؛ اولین مورد مطلوب مرزی مواردی مود توجه قرار می

المللی، بر مبنای آن برای تحدید حدود الملل است که بیشتر کشورها قبل از رجوع به مراجع قضایی بیننو حقوق بی

 امدیپ نیمهمترتواند مبانی حقوقی و یا غیرحقوقی داشته باشد. کنند. این توافق میمرزهای خود با سایر کشورها توافق می

آزادند تا هر خ   نیاست که طرف نیبا توافق انجام شود ا دیبا ییایدر یحدود مرزها دیتحد نكهیبر ا یمبن یقاعده اساس

                                                           
1. Agreement Principle 
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هر نوع  ای ییایجغراف ،یاقتصاد ،یاسیخ  براساس مالحظات س نیاتخاذ کنند، خواه ا ،خواهندیرا که م یحدود دیتحد

 یاسید اراده ساست که به وجو یاسیس اقدام نی طرفین، حدود با توافق دیکه تحد کرد دیکأت دیباشد. با یگریمالحظات د

ورود به  یکه تمام تالش خود را برا شودیدرخواست م رب یذ یدر صورت عدم وجود توافق، از کشورها وابسته است.

 مانع از آن نشوند ای ندازندیرا به خطر ن ییبه توافق نها یابیو دست رندیبه کار گ یعمل تیموقت با ماه باتیترت

(Dehghani, 2009: 30-31)لملل عرفی دارای قواعد دقیقی برای استفاده در صورت فقدان توافق ا. حقوق بین

های (. در صورتی که کشورها به توافقی در زمینه تحدید حدود دریایی دست نیابند از روش212: 1387نیست )چرچیل و لو، 

شته باشد و یا تلفیقی از ها ممكن است جنبه قراردادی یا عرفی دانمایند که این روشدیگری برای تحدید حدود استفاده می

المللی در قوانین بین 2و خطوط فاصله مساوی 1ها همانند اصل تناصفهای گوناگون باشد. برخی از این روشاصول و روش

ها و مراجع قضایی و حقوق دریاها مورد توجه قرار گرفته است و برخی از این اصول همانند اصل تناسب، بیشتر در دادگاه

 توجه بوده است. المللی مورد بین

هـای تحدیـد حـدود اسـت )قبـل از اصـل تناصــف،       نسـبت بـه خطـوط مبـدأ طــرفین یكـی از روش     تعیـین حـد منصـف    

ــدم اســت.(.   ــق مق ــاده اصــل تواف ــابق م ــیون  6مط ــو،  1958کنوانس ــدان  ژن ــتفاده از اصــل تناصــف در فق ــق و اس تواف

ــین. ) ,2005United Nations(گیــرد ، انجــام مــی3شــرای  خــاص المللــی دادگســتری و دیگــر مراجــع دیــوان ب

انـد کـه   ، تأکیـد داشـته  1969المللی که با حاکمیت و تحدید حـدود دریـایی سـر و کـار دارنـد، بـویژه از سـال        قضایی بین

شـود و اولویـت یـا ترجیحـی در مقایسـه بـا دیگـر        الملـل عرفـی تلقـی نمـی    اصل تناصـف قاعـده ضـروری حقـوق بـین     

ــدارد قواعــد و روش اعمــال اصــل تناصــف، ناشــی از  .(Dundua, 2007: 28; Zahraa, 2001: 80)هــا ن

ــ     ــدود اس ــد ح ــودن تحدی ــفانه ب ــروری منص ــده ض ــت قاع ــابراین رعای ــا   ت و بن ــت انص ــه رعای ــروط ب ــت  4مش -اس

(Nelson, 1990: 585) .           در خیلـی از مـوارد، کشـورها بـا در نظـر گـرفتن خـ  منصـف، مـذاکرات را شـروع مـی-

 :Nelson, 1990) کننـد گیـری پایـانی، بطـور اختیـاری آن را اصـالح مـی      نگـام نتیجـه  و ه ]ترتیبـات موقـت    کننـد 

توانــد مطلوبیــت داشــته باشــد )چرچیــل و لــو، . اعمــال قاعــده خــ  منصــف بــه صــورت غیرقابــل انعطــا ، نمــی(844

الت )قضـیه فـ  شـود  استفاده از خ  منصـف در سـواحلی کـه مقعـر هسـتند، موجـب تقسـیم ناعادالنـه مـی         (. 206: 1387

اعمـال اصـل تناصـف، بطـور خـاص و نـه بطـور کلـی، ممكـن اسـت بـه نتـایج عادالنـه منجـر                .قاره در دریای شـمال( 

در ایــن حالــت کشــورهایی کــه در قســمت مقابــل هــم قــرار دارنــد، ســهم زیــاد و . (Dundua, 2007: 28)شــود 

ه از خـ  منصـف در سـواحلی    اسـتفاد آورنـد کـه منطقـی و منصـفانه نیسـت؛      کشورهای مجاور سهم کمتری بدسـت مـی  

   (.57: 1389شود )راحمی و آزموده اردالن، که مقعر هستند، موجب تقسیم ناعادالنه می

توانـد موجـب تضـرر برخـی طـرفین دعـوی و       هـای خـاص جغرافیـایی مـی    اعمال اصل تناصف به تنهـایی و در وضـعیت  

فــالت  ردارعایـت گـردد. مـو    5انصـا   تحدیـد حـدودی ناعادالنـه گـردد، در صــورتی اعمـال آن مجـاز اسـت کـه اصــول        

ـ نقطـه شـروع مف  ، 1969شمال در سال  یایقاره در ـ عادالنـه بـود، ز   اصـول  یدر کشـف معنـا   یدی  اصـول بـر مفهـوم    رای

ـ   یعادالنه به عنوان بخشـ  ـ  الملـل نیاز حقـوق ب ـ در تحد یعرف ـ در یحـدود مرزهـا   دی ـ تأک ییای ؛ همچنـین  کردنـد یمـ  دی

                                                           
 Equidistance)ی مجاور، خطوط با فاصله مساوی )برابر( و برای کشورها (Median Lines)خطوط مبدأ برای کشورهای مقابل، خطوط میانی . 1

Lines) .است؛ هر دو روش بر اصل تناصف تأکید دارند 

2. Equidistance Method 

3. Special or Relevant Circumstances 

4. Equidistance 

5. Equity and The Equitable Principle 
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ـ   الـزام را بـه عنـوان    یفاصـله مسـاو  روش  در این مـوارد، دیـوان   ـ  الملـل نیدر حقـوق ب  :Lee, 2012) رد کـرد  یعرف

ــین   .(73 ــوان اصــل مســلم حقــوق ب ــه عن ــابراین اصــل انصــا  ب ــه شــده اســت.  بن ــراردادی پذیرفت ــل عرفــی و ق المل

ضــرورت ترســیم مرزهــای دریــایی بــا اســتفاده از اصــل انصــا  در رأی معــرو  فــالت قــاره دریــای شــمال بــه ســال  

گـرا مطـرح شـد. اصـل مـذکور در تحدیـد حـدود        جه قرار گرفته است و در قامـت رویكـرد انصـا  نتیجـه    ، مورد تو1969

گــرا بــه مرحلــه را گذرانــده اســت و بــا عبــور از رویكــرد انصــا  نتیجــه  3فــالت قــاره و منطقــه انحصــاری اقتصــادی، 

صــابرنژاد علویــان و رویكــرد انصــا  اصــالحی و در نهایــت بــه تعــدیل رویكــرد انصــا  اصــالحی منتهــی شــده اســت )

ــفاد،  ــی اس ــا  در  (.1399نجف ــل انص ــیون اص ــیون  1958کنوانس ــاده  1982و کنوانس ــده  83)م ــا گنجان ــوق دریاه ( حق

تـرین شـرط تحدیـد حـدود بیـان      شده است و در آخرین کنوانسـیون حصـول بـه نتیجـه منصـفانه را بـه عنـوان اساسـی        

ــت. ــرده اس ــیون  ک ــ  1982کنوانس ــی ح ــارچوب کل ــا، چ ــوق دریاه ــال  حق ــیر و اعم ــی از تفس ــات ناش ل و فصــل اختالف

کنوانسیون مزبور را ارائه کـرده اسـت. در مـواردی کـه حـل و فصـل بصـورت اجبـاری اسـت بـا توجـه بـه مسـائل فنـی               

شـود. در بعضـی از مـوارد، کنوانسـیون بـه وضـوح حقـوق و        ویژه و موارد احصاء شده، نسبت به رفـع اخـتال  اقـدام مـی    

ی اخــتال  را مشــخص نكــرده اســت. در چنــین مــواردی کنوانســیون اصــل انصــا  و هــاصــالحیت هــر یــن از طــر 

ــا منطقــه انحصــاری   74و  59بینــی کــرده اســت؛ مــواد عــدل را پــیش اقتصــادی از اصــولی  -کنوانســیون در ارتبــاط ب

است کـه اصـل انصـا  را مـورد توجـه قـرار داده اسـت. اصـل انصـا  بـه عنـوان یـن اصـل، موجبـات حـل و فصـل                 

تـوان گفـت کـه اصـل انصـا  یـن تكنیـن تفسـیر بـوده و بـر           را فـراهم سـاخته اسـت؛ از طـر  دیگـر مـی       اختالفات

بـه خـاطر منحصـر بـه فـرد      (. 122-123: 1383اساس آن باید قاعـده حقـوقی بصـورت منصـفانه تفسـیر شـود )حبیبـی،        

پـذیر  ز آن امكـان بودن وضـعیت هـر دعـوی تحدیـد، امكـان فرمـولیزه کـردن ضـابطه انصـا  و ارائـه تعریـف دقیقـی ا            

 نیست؛ منصفانه بودن از اجزای ذاتی ین حكم قضایی است.

شرط غیرقابل عدول انصا  و تاکیـد مكـرر بـر مبنـا قـرار دادن اصـول منصـفانه در حقـوق تحدیـد حاکمیـت دریـایی از            

وجـود در  رسـد تنهـا سـنجش عینـی و م    چنان انسجامی برخوردار است که نیازی به اثبـات و تحلیـل نـدارد. بـه نظـر مـی      

ـ د. فرآیند تحدید حاکمیت، تناسـب اسـت؛ تناسـب آزمـون نهـایی تحدیـد حاکمیـت دریـایی اسـت          تناسـب را  اصـل   ،وانی

ـ تحد زیاصـل متمـا   نینه به عنوان  ـ کننـده تحد  نیاز عوامـل تضـم   یكـ یحـدود، بلكـه    دی حـدود مطـابق بـا اصـول      دی

ـ . تناسـب آزمـون انصـا  اسـت     ،گـر یبه عبـارت د  .عادالنه دانسته است ن اصـل در مـورد هـر حكـم مربـوط بـه مـرز        ای

در هــر تحدیــد حــدودی کــه طبــق اصــول  .(Dundua, 2007: 43-49)گیــرد دریــایی مــورد مالحظــه قــرار مــی

گیرد، باید نسـبت معقـولی بـین وسـعت فـالت قـاره هـر دولـت و طـول سـاحلش، بـا در نظـر گـرفتن              منصفانه انجام می

المللـی دادگسـتری   ، دیـوان بـین  1969 سـال  ت قـاره دریـای شـمال در   مسیر کلی آن وجود داشـته باشـد. در قضـیه فـال    

به عنوان آخرین عاملی یاد کـرد کـه بایـد بـرای اطمینـان از منصـفانه بـودن تحدیـد مـدنظر قـرار گیـرد             1از اصل تناسب

اصــل تناســب، معیــاری بــر منصــفانه بــودن تحدیــد حــدود و شاخصــی در ســنجش آن بــه شــمار  (. 578: 1369)ممتــاز، 

ـ می عامـل  ». در تحدیـد حـدود دریـایی بـر پایـه اصـول منصـفانه و در مالحظـات خـاص جغرافیـایی، اصـل تناسـب             دآی

شـود. بـه عبـارت    هـای جغرافیـایی تحلیـل مـی    فرآیند تحدید دریایی محسوب شـده و بـا اصـل تناسـب وضـعیت     « 2نهایی

کـه البتـه بیشـتر در قامـت      هـای قضـایی، توجـه بـه اوضـاع و احـوال خاصـی اسـت        دیگر، اعمال اصل تناسـب در رویـه  

                                                           
1. Proportionality Principle 

2. Final Factor 
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حقـوق دریاهـا از اصـل تناسـب نـام بـرده        1982کنوانسـیون   83و  74کنـد. در مـواد   گـری مـی  عوامل جغرافیـایی جلـوه  

المللــی بـرای کنتــرل اصـل انصــا  و آزمــودن اطمینـان از منصــفانه بـودن تحدیــد حــدود از     نشـده اســت، محـاکم بــین  

 (. 1398ن و نجفی اسفاد، )صابرنژاد علویا جوینداصل تناسب یاری می

امتــداد طبیعــی بــه  .) ,2010Berry :22(اســت  1از اصــول دیگــر در تحدیــد حــدود دریــایی، اصــل امتــداد طبیعــی

معنی گسترش توده سرزمینی کشـور سـاحلی در زیـر آب اسـت، بـه موجـب ایـن اصـل دولـت سـاحلی بـر آن بخـش از             

ــل ســواحل ــاطق مقاب ــوده ســرزمینی آن  من ــداد ت ــه امت ــر آب محســوب مــی شــان ک ــت در زی ــت دارد. دول شــود، حاکمی

ضابطه امتـداد طبیعـی بـه عنـوان مـالك اصـلی در اعطـای حـق حاکمیـت و اعمـال صـالحیت دریـایی شـناخته شـده               

است. حق حاکمیت دولت سـاحلی در منطقـه فـالت قـاره شـامل امتـداد طبیعـی قلمـرو خشـكی کشـور در بسـتر و زیـر             

اش و بـه عنـوان امتـداد طبیعـی آن در     حاکمیـت دولـت سـاحلی بـر قلمـرو خشـكی      بستر دریاسـت کـه از ابتـدا بـه تبـع      

ــی آن وجــود داشــته اســت      ــابع طبیع ــا و اســتخراج من ــه منظــور اکتشــا  بســتر دری ــت ب راســتای اعمــال حــق حاکمی

 (.30-29: 1384)شماسی، 

ــرای ــد اصــل فرعــی جغراف     ب ــر شــده چن ــار اصــل ذک ــر چه ــایی، عــالوه ب ــوب دری ــت مطل ــه حاکمی ــایی دسترســی ب ی

اقتصــادی، رفتــار  -شناســی و ژئومورفولــوژی( و غیــر جغرافیــایی )عوامــل اجتمــاعی )پیكربنــدی ســواحل، جزایــر، زمــین

ــوق         ــوژیكی و حق ــل اکول ــانوردی، عوام ــل دری ــی، عوام ــافع امنیت ــث و من ــورهای ثال ــافع کش ــوق و من ــورها، حق کش

ــاریخی ــردد     2ت ــاظ گ ــود لح ــاص خ ــرای  خ ــد در ش ــه بای ــود دارد ک ــا،(( وج ) ,Dundua-؛ 339 -332: 1395 تاناک

. هر چنـد بایـد توجـه داشـت کـه عوامـل غیرجغرافیـایی، بـویژه عوامـل اقتصـادی و اسـتفاده تـاریخی             49-82 :2007

المللــی و دیــوان داوری، اصــل قضــایی بــین(، متغیرهــای نظــامی و امنیتــی در محــاکم 126: 1390)ســون و همكــاران، 

گیـرد. بـرای مثـال دیـوان در قضـیه تحدیـد حـدود لیبـی بـا مالـت بـر            اد قرار نمیقطعی نیستند و معموالً زیاد مورد استن

ــن    ــوان در ای ــرد و دی ــد ک ــله تأکی ــت فاص ــوع اهماهمی ــموض ــات تی ــه یمالحظ ــد زم ــنیمانن ــوژ ،یشناس  ،یژئومورفول

 .(Charney, 1994: 236) قرار داد یجد دیرا مورد ترد های علوم اجتماعیدادهو  تیاقتصاد، جمع

 

 شروش پژوه

های آوری دادهتحلیلی است. برای جمع -پژوهش حاضر از لحاظ هد  بنیادی و از حیث ماهیت و روش، توصیفی 

پژوهش، به منابع مستند حقوقی همانند: قوانین و مقررات حقوق دریایی ایران، قراردادهای مرزی ایران با کشورهای حوزه 

های مرجع و موثق ها و کتابم.(، گزارش1982م. و 1958دریاها ) المللی حقوقهای بینخلیج فارس، قوانین و کنوانسیون

های حقوق های کشورهای خلیج فارس مراجعه شده است. در ضمن به برخی از آراء و پروندهحقوق دریایی و اعالمیه

-داده کیفی و تحلیل تجزیه استدالل، از های پژوهشتحلیل داده و تجزیه دریایی در محاکم قضایی اشاره شده است. برای

ها و تحلیل محتوای قوانین استفاده شده است. تحلیل و تفسیر اطالعات مبتنی بر قوانین حقوقی داخل ایران و قواعد 

حقوقی دریایی است. در ضمن عوارض و عناصر جغرافیایی محدوده مرزی ایران با کشورهای مقابل و مجاور، از حیث 

 حلیل شده است. ماهیت و نقش جغرافیایی و حقوقی، تفسیر و ت

 

 
                                                           
1. Natural Prolongation 

2. Historic Title 
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 هابحث و یافته

 عوامل سیاسی 

میالدی شاهد تحوالت مهمی در  70و  60در دهه  :نظام ژئوپولیتیکی منطقه خلی  فارس و جایگاه قدرت ایران

نظام قدرت خلیج فارس بودیم. تغییر بازیگران منطقه و لزوم اعمال ترتیبات جدید در منطقه، کشورهای ساحلی خلیج فارس 

گرفتند، مسائل و ای که بیشتر در قالب بلوك غرب جای میهای واحد منطقهکرد در راستای حفظ سیاست را مجاب

میالدی، نظام  70اختالفات مرزی و سرزمینی خود را حل و فصل نمایند. همزمان با تعیین مرزهای دریایی در دهه 

ای یعنی ایران و عربستان در های منطقهقدرتآفرینی بیشتر ژئوپولیتیكی منطقه خلیج فارس تغییر یافت و شاهد نقش

و تصمیم بریتانیا  1960بودیم. فضای سیاسی دهه  1979-1971های ترتیبات امنیتی منطقه خلیج فارس در طول سال

گفتگوها در مبنی بر خروج از منطقه خلیج فارس، موجب خالء قدرت غرب در منطقه گردید. از طر  دیگر در این دهه، 

 ]خلیج فارس  در منطقه یدیجد یتعهد نظام چیمتحده ه االتیفرض آغاز شد که ا نیاز ا یچارد نیكسونر داخل دولت

 انیدر پا .بود یافارس به متحدان منطقه جیحفظ ثبات خل یواشنگتن برا نگاه كسون،ین نیکترا. مطابق با درفتینخواهد پذ

 یاسیاز نظر س رانیا . بر اساس این سیاست،رفتفارس شكل گ جیدر خل كایآمر «1قلو ستون دو» استی، س1971سال 

در منطقه  كایآمر نیابت ازتا بتواند به  شودبه ایران فروخته می ییكایآمر حاتیتسل یقابل توجه ریو مقاد گرددیم تیحما

 نیعنوان  گسترش دهد، اگرچه به حاتیتسل دیخر قیتا ارتش خود را از طر شودیم قیتشو یعمل کند. عربستان سعود

عامل سیاسی از عوامل تأثیرگذار در  .(Gause, 2010: 21-22) شودیم دهید یتیکامالً کوچن در مسائل امن نیشر

فارس، ین منطقه خلیج رسیدن به قدرت اولپس از ترسیم خ  مرز دریایی ایران با قطر و عربستان بوده است. ایران 

محمدرضا پهلوی انجام داد.  یعرب هایدولترفع اختالفات با دیپلماتین را برای گسترش قدرت خود و ی هاسلسله رایزنی

قبل از این سفر اختالفات دیرینه ایران و عربستان بر سر ؛ به عربستان و کویت مسافرت کرد 1347 ماه سال در آبان

بر  خود ختالفاتای در این زمینه در دوم آبان امضا کردند. ضمناً انامهمحدوده فالت قاره حل شده بود و دو کشور موافقت

العربیه را حل کرده بودند. حل سریع این اختالفات به علت نزدیكی زمان خروج بریتانیا از سر مالكیت دو جزیره فارسی و 

 کردند تا اختالفات خود را حل کنندخلیج فارس و فشارهایی بود که ایاالت متحده و بریتانیا بر ایران و عربستان وارد می

رواب  ویژه هر دو کشور با ایاالت متحده امریكا و مصمم بودن آنها جهت جلوگیری (. 227-226 :1368)هوشنگ مهدوی، 

طلبانه اتحاد شوروی و مقابله با تهدیدات استراتژین مطرح شده از سوی عراق، باعث تسریع در روند از تحقق آمال جاه

ذاکرات رسمی دو جانبه ایران و عربستان سعودی (. اولین م98: 1380گردید )مجتهدزاده،  مذاکرات و به نتیجه رسیدن آن

(. رواب  ویژه ایران و عربستان 163: 1384بین وزرای خارجی دو کشور انجام شد )میرحیدر و عسگری،  1343در فروردین 

 در آن دوره زمانی موجب گردید که پیچیدگی مرز دریایی دو کشور با تشرین مساعی و تعامل دو جانبه برطر  گردد؛ بویژه

در مورد جزیره خارك و احتساب نصف جزیره خارك به عنوان کرانه دریایی ایران، توس  پادشاه وقت عربستان پذیرفته شد. 

-آذر همان سال دو طر  موافقت 22، فیصل پادشاه عربستان ین دیدار رسمی از ایران داشت و در 1347در آذر ماه سال 

 (. 96: 1381گری، نامه تحدید مرزهای دریایی را امضاء کردند )عس

 ، به دنبال تعیین مرزهای فالت قاره1968ایران پس از توافق با عربستان سعودی بر سر مرز فالت قاره طرفین در سال 

خود با سایر کشورهای خلیج فارس بود. در آن زمان قطر تنها کشور عربی منطقه غیر از عربستان سعودی بود که حاضر و 

(. ایران و قطر در استفاده از خ  86-85: 1380های مرزی با همسایگان خود بود )مجتهدزاده، نامهقادر به انعقاد موافقت

                                                           
1. Twin Pillar 
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منصف توافق داشتند؛ اما در ترسیم خ  مرزی با مشكالتی مواجه شدند. دو کشور در ترسیم خطوط مبدأ و نقشی که جزایر 

(. ایران بر احتساب جزایر کیش، الوان 164: 1384در ترسیم خطوط مرزی دارند، اختال  نظر داشتند )میرحیدر و عسگری، 

-در اندازه دیهر دو طر  با ریاز قطر معتقد بود که تمام جزا یندگیبه نما بریتانیا گر،ید یاز سوو هندورابی تأکید داشت؛ 

فیایی و نامه ایران و قطر، عناصر جغرادر نهایت، در موافقت .(Razavi, 1979: 142) گرفته شوند دهیناد ءخ  مبنا یریگ

که در متعاقب آن ویژگی حقوقی جزایر طرفین در ترسیم مرز دریایی تأثیری نداشته است. سه جزیره ایرانی با وجود آن

: 1369اند )ممتاز، اند، به دالیل سیاسی در ترسیم خ  میانی مدنظر قرار نگرفتهمایلی ساحل واقع شده 12ای کمتر از فاصله

مایل دریایی طول و حدود شش نقطه  131(. مرز فالت قاره ایران و قطر حدود Dehghani, 2009:127- 128؛ 572

گردش و اتصال دارد. این خ  مرزی بر اساس روش خطوط با فاصله مساوی است و خطوط مبدأ با توجه به سرزمین اصلی 

ود که ش. گفته می(U.S. Department of State, 1970b: No. 25; 1981: No. 94)دو کشور ترسیم شدند 

، 1966فوریه سال  11گردد. در برمی 1966های ایران و بریتانیا در سال پیشینه مرزی ایران و قطر به مذاکرات و توافق

ای را تهیه نویس توافقنامهاز وزارت خارجه انگلیس پیش 1محمدرضا امیرتیمور از اعضای وزارت خارجه ایران و سر راجر آلن

های عربی تحت حمایت در خلیج فارس از سوی نشینو و بریتانیا به نمایندگی از شیخکردند که طبق آن ایران از ین س

دیگر، بر اصل خ  میانی خلیج فارس به عنوان مبنای تقسیم فالت قاره تأکید کردند که در نهایت به تقسیم فالت قاره 

زایر کیش، الوان و هندورابی را در با این پیشینه، ایران تأثیر و ارتباط وضعیت جغرافیایی ج قطر کمن کرد. -ایران 

شود که این اقدام بر مبنای این تفاهم که حاکمیت نامه مرزی خود با قطر مورد توجه قرار نداده است. گفته میموافقت

(. این استدالل محلی 100-99و  86 - 85: 1380بالمنازع ایران بر این جزایر تأیید شده است، صورت گرفت )مجتهدزاده، 

 ندارد به این دالیل: از اعراب

( جزایر ایرانی کیش، الوان و هندورابی در تاریخ طوالنی خود متعلق به ایران بوده است و نزدیكی جغرافیایی این جزایر با 1

ای در قرن نوزدهم و بیستم قرار های فرامنطقهسرزمین اصلی ایران، مانع از آن شده است که تحت تسل  و یا اشغال قدرت

الی که برخی از جزایر ایرانی در تنگه هرمز و خلیج فارس، یعنی تنب بزرگ و کوچن و ابوموسی بـرای سـالیان   ؛ در ح2گیرند

زیادی تحت اشغال بریتانیا قرار گرفته بودند؛ حتی جزایر هرمز، قشم، الرك، هنگام و سرّی از مداخله بریتانیا به دور نبودنـد.  

بی خلیج فارس به طور رسمی تحت حمایت بریتانیا بودند، جزایـر کـیش،   های حاشیه جنودر قرن نوزدهم و بیستم که عرب

مایلی سرزمین ایران قـرار   12الوان و هندورابی از گزند اشغال به دور بودند. با عنایت به اینكه این جزایر در فاصله کمتر از 

المللـی و حقـوق دریاهـا،    بق با قوانین بینمرزی به عنوان نقاط مبدأ دریایی ایران، مطاداشتند، اصوالً باید در ترسیم خطوط 

 1338قانون دریـایی داخلـی در سـال     6و  5ژنو و مواد  1958شدند. در آن دوره، ایران بر اساس مفاد کنوانسیون لحاظ می

فـروردین   22، مصـوب  «1313های ساحلی و منطقه نظارت ایران مصـوب تیـر مـاه    قانون تعیین حدود آب»)قانون اصالح 

مایلی دریای سرزمینی برخوردار بود و از لحاظ عرفی و قانونی، باید این جزایر را پشـت خطـوط مبـدأ     12پهنای  (، از1338

توانست این سه جزیـره را بـه   داد. با عنایت به قوانین دریایی ایران و نزدیكی این جزایر به ساحل، ایران میدریایی قرار می

                                                           
1. Sir Roger Allen 

ر خلیج فارس و حتی زایر و بنادنیا بر جشرای  ژئوپولیتیكی منطقه خلیج فارس و حضور بریتانیا در جنوب و روسیه تزاری در شمال، موجب گردید که بریتا. 2
ستعماری اس را بطور مستقیم با اعمال حاکمیت سال تالش کرد تا نفوذ ایران در خلیج فار 170ابراین بریتانیا به مدت مرزهای شرقی ایران، توجه داشته باشد. بن

ر ایرانی، از بین ارس بر جزایخلیج ف بر جزایر و نواحی بندری ایران و هم به طور غیرمستقیم با ادعای تعلق و حاکمیت کشورهای تحت حمایت سواحل جنوبی
م شدند یلدر نهایت تس ،خارك و سرّی هرمز، الرك، نیا در قرن نوزدهم و بیستم در رویارویی با ایران برای تسل  بر جزایر ایرانی از جمله قشم، هنگام،ببرد. بریتا

ی، دست برنداشتند زایر به هر نحوخود بر ج (de facto)و با اکراه به حاکمیت ایران اعترا  کردند، اما از تالش برای برقراری یا حفظ کنترل واقعی 
(Ahmadi, 2012) . 
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ی نظر بگیرد و آنان را پشت خ  مبدأ قرار دهد. هر چند با توجه بـه فاصـله   در« جزیره واحد و حاشیه سرزمین اصلی»مثابه 

 که بین این جزایر است، انجام این امر در آن زمان، چالش برانگیز بود.

پوشی از جزایر موافقت کرده بود؛ به این دالیل سیاسی که ایران تمایلی به حضور ( ایران با خواسته بریتانیا برای چشم2

میالدی مبنی بر خروج از  60ه و مسل  بر خلیج فارس را نداشت و از طر  دیگر با اعالم بریتانیا در اواخر دهه قدرت بیگان

شرق کانال سوئز و خلیج فارس، ایران به دنبال جایگزینی با بریتانیا بود و با اعالم راهبرد نیكسون )سیاست مشارکت 

ور غیرمستقیم و نیابتی ایاالت متحده در خلیج فارس، انگیزه الزم جمعی، سیاست دو ستون یا سیاست دو قلو( مبنی بر حض

میالدی، در اندیشه و عمل به دنبال حضوری پررنگ در منطقه خلیج فارس و  70و  60را برای ایران فراهم کرد که در دهه 

گرفت. وره زمانی جای میهای غربی باشد؛ با عنایت به اینكه ایران در قالب ائتال  بلوك غرب در آن دجایگزینی با قدرت

کردند؛ نقش جدید ایران با مخالفت جدی ایران همراه با عربستان، باید ثبات منطقه را در قالب راهبرد جدید تأمین می

 یخروج از منطقه سع یبرا ایتانیبر میتصم یدر پ رانیارو عربی مواجه نگردید. بنابراین ظاهری از جانب کشورهای میانه

. حدود مرزی ایران با ) ,1997Razavi :142( 1حل و فصل نماید ی منطقههانینشخیا با شکرد مشكالت خود ر

کشورهای خلیج فارس در آن دوره تعیین نشده بود و برای حضور قوی ایران در این منطقه دریایی باید اختال  مرزهای 

 گردید.دریایی حل و فصل می

نعكس م 1966ال سان در خلیج فارس که در تفاهم بریتانیا و ایر ( بر اساس سنتی محلی در تقسیم مناطق دریایی در3

: 1382زاده، ود )مجتهدبآنها  کننده مالكیت برگردید، موقعیت جغرافیایی جزایر در پایین و باالی خ  منصف دریا، تعیین

ینی مبر تعلق سرز منصف، (. موقعیت جغرافیایی جزایر کیش، الوان و هندورابی در نزدیكی سواحل ایران و باالی خ 52

 جزایر مزبور برای ایران تأکید دارند. 

 

 عوامل جغرافیایی 

یج ان در خلاحلی ایرسترین حد جزری است. خطوط نقاط مبناء در سواحل و جزایر ایران بر اساس پایین :خطوط ساحلی

ه س موجب شدیج فارخلهای عمیق است. جغرافیای طبیعی و هیدروگرافی سواحل فارس در مجموع، نرم و فاقد بریدگی

خلیج  ی جنوبیهای کم عمق آن بطر  سواحل عربهای عمیق خلیج فارس طر  سواحل ایران و قسمتاست که قسمت

  دریا ستان( بطرحل عربهای وسیعی از سواحل جنوب خلیج فارس )بویژه سوافارس باشد. بنابراین در هنگام جزر قسمت

ش بویژه با ر مذاکراتدن ایران زری به نفع سواحل جنوب خلیج فارس بود. بنابرایترین حد جکند و اعمال پایینروی میپیش

نفرانس کر نخستین یران داکرد که مورد پذیرش عربستان نبود. عربستان بر حد مد دریایی به عنوان خ  مبدأ تاکید می

حد جزر آب به  رد که اگرکالل ن استدحقوق دریاها کوشید تا استفاده از حد مد آب در سواحل خلیج فارس را بقبوالند. ایرا

فتی نهای یداناز م کار رود موجب کنترل کشورهای مقابل سواحل ایران بر قسمت بیشتر بستر خلیج فارس که سرشار

د فالت قاره از رد تا حدوافقت کگردد. نظر ایران رأی الزم را بدست نیاورد؛ در نهایت ایران با همسایگان خود مواست، می

 (.  192-190: 1394گیری شود )پورنوری، اندازه خ  جزر آب

-مایلی ساحل قرار دارند. به طور کلی در موافقت 12جزایر ساحلی، جزایری هستند که در فاصله کمتر از  :جزایر ساحلی

مند های حاشیه خلیج فارس تنها جزایر نسبتاً بزرگی که از لحاظ تاریخی و اقتصادی ارزشهای منعقد شده میان دولتنامه

                                                           
 به نقل از:. 1

Amin, S.H. (1980). Customary Rules of Delimitation of the Continental Shelf: The Gulf States Practice. 

Journal of Maritime Law and Commerce 11, p 522. 
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اند )ممتاز، اند، در تحدید حدود فالت قاره منظور شدهبوده و در داخل محدوده دریای سرزمینی دولت ساحلی قرار گرفته

(. در تحدید حدود فالت قاره ایران و عربستان، جزیره ایرانی نخیلو و جزیره ابوعلی عربستان اثری جزئی داشت 572: 1369

. در تحدید حدود فالت قاره ) ,1997Razavi :135( 1گرفته شدند دهیناد مالًکوچن در دو طر  کا ریاز جزا یو برخ

. 3  و جزیره بحرینی المحرق به صورت کامل مورد توجه قرار گرفت2ایران و بحرین، جزایر ایرانی نخیلو ]و احتماالً جبرین

-نامهاست، بلكه مبتنی بر توافق ، بر اساس اصل فاصله مساوی نبوده4و  1در این خ  مرزی ترسیم نقاط گردشی و اتصال 

ظاهراً از  3و  2اند )توافق ایران با قطر و عربستان(. در نقاط اتصال و چرخشی های مرزی موجود فالت قاره تعیین شده

 .U.S) استفاده شده است این اصلکه از  کندینم انینامه باگرچه توافقاصل فاصله مساوی استفاده شده است؛ 

Department of State, 1974: No. 58)  در مرز ایران و بحرین، با  3و  2آید نقاط گردشی به نظر می .(1)شكل

گذاری شده است و بین جزایر مزبور از عنایت به تأثیر کامل جزایر نخیلو ]و جبرین  ایران و جزیره بحرینی المحرق، عالمت

عقد شده بین ایران و عمان، خ  میانی با در نظر نامه منخ  میانی یا خ  فاصله مساوی استفاده شده است. در موافقت

الفیارین(، لیمه )یا لیما( گرفتن جزایر ایرانی قشم، هنگام، هرمز و الرك و جزایر عمانی گپ، الغنم، قوئین بزرگ، الفیارین )ام

 .U.S)فتند و مسندم ترسیم شده است؛ به عبارت دیگر این جزایر را متصل به سرزمین اصلی ایران و عمان در نظر گر

Department of State, 1976: No. 67; Razavi, 1997: 160; El-Hakim, 1979: 105). 

 5قطر نادیده گرفته شدند 4در تحدید حدود مرزی ایران با قطر، جزایر ایرانی کیش، الوان، هندورابی و جزیره حالول

(Bundy, 1994: 182)ابوظبی( و قطر بر سر حاکمیت جزیره حالول  . ظاهراً به دلیل اختالفی که امارات متحده عربی(

در آن دوره داشتند، ایران و قطر توافق کردند در تحدید حدود مرزی، جزیره حالول و حتی جزایر کوچن طرفین را نادیده 

) ,Bowett, 516, 402, 395: 1990Jayewardene ;ترسیم گردید  6بگیرند و خ  میانی از سرزمین اصلی دو کشور

1996: 136; United Nations, 2000: 34). های کوچن قطر جزیره حالول در شمال شرقی قطر از جمله جزیره

آید، محاسبه جزیره حالول به عنوان نقطه مبناء در به نظر می .مایلی شمال شرقی این کشور قرار دارد 60است که در فاصله 

گردید. در زمان عقد این قرارداد، مفاد کنوانسیون میترسیم خ  میانی با ایران، موجب خمیدگی خطوط میانی بطر  ایران 

 بر تحدید حدود دریایی حاکم بود و مطابق این کنوانسیون، جزایر دارای فالت قاره ویژه خود بودند. 1958

بنابراین با نقشی که جزایر ساحلی در ترسیم خ  مرزی ایران و کشورهای مقابل یعنی بحرین، عمان و قطر داشته است،  

های نامهمعموالً در موافقت( شده است. 7اذعان کرد که این امر موجب تعدیل خ  میانی )یا خ  منصف تعدیل شده باید

                                                           
مایلی سرزمین اصلی قرار دارند، نادیده گرفتند. به نظر  12لجرید، متعلق به عربستان که هر دو در در تحدید مرز فالت قاره، طرفین ظاهراً دو جزیره جناح و ا. 1

 ,Jayewardene)می رسد که این جزایر در ترسیم خ  مرزی، به دلیل اندازه کوچن و تأثیر انحرافی آنها بر روی مرز، توس  طرفین نادیده گرفته شده است 

1990: 394). 
 زی تأثیر داشته است.دید حدود مرره در تحن در سند اداره جغرافیایی وزارت امور خارجه ایاالت متحده اشاره نشده بود؛ احتماالً این جزیبه جزیره جبری. 2
حال به  برخی از پژوهشگران عرب بر این نظر هستند که در این تحدید حدود مرزی، جزیره المحرق در ترسیم خ  میانی نادیده گرفته شده است؛ در عین . 3 

. در تحدید حدود دریایی ایران با بحرین، (El-Hakim, 1979: 103; Razavi, 1997: 153)جزایر ایرانی نخیلو و جبرین تأثیر کامل داده شده است 
و  2ستند. حتی نقاط اتصال تر به سواحل ایران در مقایسه با بحرین همایل دریایی نزدین 25/5و  10)غربی( به ترتیب  4)شرقی( و شماره  1نقطه اتصال شماره 

 .U.S)مایل دریایی به سواحل ایران نزدین هستند؛ این تفاوت ممكن است به مقیاس نمودار هیدروگرافی نسبت داده شود  25/1و  5/0، به ترتیب 3

Department of State, 1974: No. 58) . 
4. Halul Island 

ترین نقطه شبه جزیره شمالی (Ras Rakan)اقد جزایر تاریخی و اقتصادی مهم است. رأس راکانقطر در قسمت شمالی خود که مشر  به ایران است، ف . 5
الیه توان منتهیراکان را می ای به نام جزیره رأس راکان است؛ جزیره راسقطر است که در منطقه الشمال واقع شده است. در نقطه شمال غربی قطر، جزیره

 شمالی دماغه دانست. 

6. Mainland-to-Mainland Equidistant Line 

1. Modified Equidistant Line 
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هایی که از های سرزمینی، جزایر بسیار کوچن غیرمسكونی، صخرههای واقع در حریم آبو در مورد برآمدگی منعقد شده

های منعقد نامهورد توجه قرار نگرفتند. در این خصوص موافقتهای جزری منظر اقتصادی فاقد اهمیت هستند و برآمدگی

 (.572: 1369شده در منطقه منطبق با عر  متداول است )ممتاز، 

رار دارند. این جزایر در قمایلی ساحل  12جزایر دور از ساحل، جزایری هستند که در فاصله بیش از  :جزایر دور از ساحل

مله اختالفات ایران و ج ان، قطر، امارات متحده عربی و عمان نقش داشتند. ازترسیم مرزی ایران با کشورهای عربست

ایران برای  ای دریاییهرانهعربستان در تحدید حدود دریایی، احتساب و یا عدم احتساب جزیره خارك به عنوان بخشی از ک

مایلی ساحل و در  16له در فاص ترسیم خطوط مرزی بود. دولت ایران مدعی بود که مطابق قواعد حقوقی، جزیره خارك که

رانه باید بر یانه دو کمبه حد های ایرانی به حساب آید و محاسدریای سرزمینی ایران واقع شده است، باید بخشی از کرانه

نصف دعا، خ  مادن این شهای عربستان صورت پذیرد. از آنجا که با عملی های این جزیره و کرانهاساس فاصله کرانه

در  رد کرد و ران رارفت، دولت عربستان پیشنهاد ایآن بخش به سوی سواحل عربستان در آب پیش می خلیج فارس در

جه به توبدون  صلی وامقابل مدعی شد خ  منصف خلیج فارس باید بر اساس محاسبه فاصله سواحل دو کشور از سرزمین 

 موقعیت جزایر تعیین شود.

را در بر  ایبستر در یاز سطح بالقوه غن یمقدار قابل توجه که 1بود لمای شش حدوددو خ  به طور متوس   نیا نیتفاوت ب

دو کشور عربستان و ایران برای حل مسائل گفته . (Young, 1970: 154; Dehghani, 2009: 124) گرفتمی

ورت منصفه احتساب بص»شده، رویكرد تفاهمی را در پیش گرفتند. طرفین توافق کردند که در مورد جزیره خارك قاعده 

  اعمال شود. بدین ترتیب، خ  جدا کننده قراردادی، خ  میانی است که بین خ  مورد نظر ایران، 2]تاثیر متوس « ]نصفه 

یعنی خ  میانی بین جزیره خارك و عربستان سعودی و خ  پیشنهادی عربستان سعودی، یعنی خ  میانی بین عربستان 

ره بود، ترسیم گردید. در عمل استفاده از این تكنین سبب شد که ذخایر نفتی سعودی و ایران که بدون در نظر گرفتن جزی

ای برای اعمال اصل فاصله مورد بحث بطور مساوی بین طرفین تقسیم شود. این روش از نظر دیوان به منزله متغیر عادالنه

-)مجمع ه فرانسه با انگلستان، در تعیین حدود فالت قار1982و  1977مساوی تلقی شده است؛ بنابراین دیوان در سال 

(. 572 - 571: 1369و تونس با لیبی )با احتساب جزایر کرکناه( به همین تكنین متوسل شد )ممتاز،  (3الجزایر سیلی

بنابراین استفاده از روش مزبور موجب گردید که خ  میانی جزیره خارك تا سرزمین اصلی ایران به عنوان خ  مبدأ 

فالت قاره دو کشور در نظر گرفته شود؛ هر چند که جزیره خارك بعداً به عنوان یكی از نقاط غیررسمی به منظور تقسیم 

و مصوبه مجلس  1352گردش در ترسیم خطوط مبدأ ایران لحاظ شده است و این امر در مصوبه هیأت وزیران در سال 

دریای عمان بودند، مورد تأکید قرار گرفته  که در ارتباط با قانون مناطق دریایی ایران در خلیج فارس و 1372ایران در سال 

 است.

کننده نداشتند، در خلیج فارس، نظر به اینكه اسناد و مدارك ارائه شده دال بر حاکمیت جزایر دور از ساحل غالباً جنبه تعیین

ال  با سرزمین کنندگان ترجیح دادند در حل این گونه مسائل تنها اصولی چون انصا  و یا فاصله جزیره مورد اختمذاکره

(. ایران و عربستان هر دو ادعای حاکمیت بر جزایر فارسی و العربیه، 572: 1369دولت مدعی را مالك قرار دهند )ممتاز، 

مایلی از یكدیگر را داشتند. دو جزیره که خالی از سكنه، بدون آب، کم وسعت و  13واقع در مرکز خلیج فارس و به فاصله 

                                                           
-ان منحر  میمایل بطر  عربست 8رزی مایل دریایی ذکر کردند. در صورت اعمال اثر کامل به جزیره خارك، خ  م 8در برخی منابع تفاوت این دو خ  را . 2

 . (Jayewardene, 1990: 404)مایل کاهش یافت  4ربستان به شد؛ با اعمال اثر متوس  به جزیره خارك، مقدار انحرا  به سمت ساحل ع
3. Half-Effect 

4. Scilly Islands 
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 1965(. دو کشور در سال 75-74: 1372اند، مورد ادعای هر دو کشور بودند )مجتهدزاده، شده تقریباً در وس  دریا واقع

اختال  خود را بر اساس فاصله جزایر تا سرزمین دولت مدعی حل کردند. به این ترتیب که جزیره فارسی که به سواحل 

صله آن با سواحل عربستان سعودی کمتر بود، به تر بود، تحت حاکمیت ایران قرار گرفت و جزیره العربیه که فاایران نزدین

این کشور واگذار شد. اتفاق نظر کشورهای ساحلی خلیج فارس در این خصوص که جزایر دور از ساحل فاقد فالت قاره 

کنندگان بود. خ  جدا کننده متعلق به خود بوده و تنها از دریای سرزمینی برخوردارند، عامل اصلی در سرعت عمل مذاکره

مایل در مقابل  12در امتداد حد خارجی دریای سرزمینی جزیره العربیه به عرض های قاره ایران و عربستان در منطقه تفال

های سرزمینی جزیره فارسی را رود تا آنجا که حد خارجی دریای سرزمینی این جزیره حد خارجی آبساحل ایران پیش می

رود. سپس خ  میانی دریاهای سرزمینی دو رزمینی دو جزیره پیش میکند، یعنی تا نقطه شروع تالقی دریای سقطع می

مرز خارجی  -خ  مرزی  -رسد و پس از آن کند و تا محل تالقی آن دو خ  میجزیره فارسی و العربیه را تعیین حدود می

(. به عبارت دیگر 573: 1369نماید )ممتاز، دریای سرزمینی جزیره فارسی را در مقابل ساحل عربستان سعودی دنبال می

مایل دریایی تعیین  12برای جزایر فارسی و العربیه با انحرا  از حد میانی دو کشور در خلیج فارس، دریای سرزمینی با 

در  یوگسالویو  ایتالیاست که ا یحلراه حل مشابه راه نیا کردند و در حدفاصل دو جزیره از خ  میانی محلی بهره بردند.

 ,U.S. Department of State)ند به کار گرفت و همچنین ایتالیا و تونس نیاتیآدر یایدر در یفراساحل ریمورد جزا

1970a: No. 24; Alexander, 2004: 316).  مایل  12در تحدید مرزی ایران با عمان، برای جزیره الرك محدوده

لذا موجب خمیدگی خ  و  (Bundy, 1994: 183)خ  مرزی( منظور شده است  10و  9دریای سرزمینی )بین نقاط 

نامه مرزی چنین شرایطی را در جزایر ایرانی سرّی هم شاهد هستیم. در موافقت .میانی فالت قاره به طر  عمان شده است

، خ  مرزی از سواحل سرزمین اصلی دو کشور و بدون در نظر گرفتن جزیره سرّی 1974بین ایران و دوبی در سال 

(Charney & Alexander, 2004: 1533-1540; El-Hakim, 1979: 103) سایر جزایر و عناصر جغرافیایی ،

 یرویپ سرّی رهیجز یلیما 12که مرز از قوس  یبه جز بخش ها و ارتفاعات جزر و مد( تعیین شده استها، ریف)صخره

خ   خ  میانی یا یاز قاعده اساس یانحراف نیچن لیدال .(Dehghani, 2009: 133; Razavi, 1997: 156) کندیم

 .دهندنسبت میدر منطقه  ویژه یمحل  یشرا و یارهیجز یایجغراف به ردیگیرا در نظر م ریکه معموالً جزا فاصله مساوی

 رایز بود؛ رانیمنطقه به شدت به نفع ا یارهیجز یایدر نظر گرفته شوند، جغراف مبناء به عنوان نقاط ریهمه جزا بوداگر قرار 

) ,Jayewardene 1بودموجود  یریگاندازه مبناء برای به عنوان نقطه صیر ابونُعَیر رهیها جزتنی امارات متحده عرب سمت در

بنابراین ایران در تحدید حدود مرز دریایی خود با امارات )قرارداد ایران با دوبی( و عمان از خ   .(405-406 :1990

، به هنگام تعیین 1981ه دیوان داوری در سال ای بود کمنصف تعدیل شده بهره برده است. بر اساس همین عملكرد منطقه

گیرد کند و تصمیم میحدود مرز خاکی و دریایی میان دوبی و شارجه، از اعطای فالت قاره به جزیره ابوموسی خودداری می

که مرز فالت قاره میان دوبی و شارجه خ  فاصله مساوی باشد که بدون در نظر گرفتن جزیره ابوموسی در امتداد حد 

مایل دریایی ادامه یابد. دیوان بر این عقیده بود که این راه حل نه تنها با توجه  12های سرزمینی آن به عرض رجی آبخا

(. دیوان بر این 574: 1369ها در سطح منطقه نیز است )ممتاز، به اصول عادالنه اتخاذ شده، بلكه منطبق با عملكرد دولت

آمیز به شارجه ابوموسی منجر به اعطای فضای دریایی به شكل نامتناسب و اغراق نظر بود که اعمال تأثیر متوس  بر جزیره

 .(Cottier, 2015: 280)گردید می

                                                           
ه عنوان بر نبود این جزیره را ین دلیل حاضایران به گویا برخی از منابع در ایران، مدعی حاکمیت این کشور بر جزیره صیر ابونُعَیر یا آریانا هستند. احتماالً ا. 1

 گیری خ  میانی برای امارات )دبی( به رسمیت بشناسد.هانداز نقطه مبنای
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 عوامل حقوقی

قی دی و حقوی، اقتصادر تمامی قراردادهای مرزی ایران با کشورهای خلیج فارس، توافق با مبنای سیاس :اصل تواف 

ل شده، بر یانی تعدیز خ  مپوشی از جزایر و استفاده اجزئی، کلی و یا چشم وجود داشته است. اعمال اثر جزایر بصورت

یایی در خلیج د حدود درر تحدیالمللی، نقش مهمی دمبنای توافق طرفین بوده است. اصل توافق همراه با قوانین حقوقی بین

 فارس داشته است.

ارس، فساحلی خلیج  ود منعقد شده بین کشورهایهای تعیین حدنامهتجزیه و تحلیل موافقت :اصل خ  میانی یا منصف

روش  صلی تعیینا رد عاملها، در هر مونامهگر این واقعیت است که موقعیت جغرافیایی طرفین موافقتبه روشنی بیان

بر عكس، در  شده است. تفادهتحدید حدود بوده است. هر بار که توسل به خ  میانی نتایج منصفانه داشته، از این روش اس

ه طور کلی باند. ردهودداری کخرو بودند، از توسل به آن جداً بهکنندگان با اوضاع و احوال خاصی روواردی که مذاکرهم

-در موافقت(. 581و  570: 1369ها با تعدیل اصل خ  میانی، برای اصل انصا  ارجحیت قائل هستند )ممتاز، نامهموافقت

نامه مرزی فقتان در مواایر ست؛فارس، معموالً خ  میانی مبنای کار قرار گرفته اهای ایران با کشورهای ساحلی خلیج نامه

ران در قطعه ه است. ایل کردبا کشورهای مقابل و در برخی از قطعات مرزی خود، خ  میانی را از سواحل اصلی طرفین اعما

 2، 1 دشیتصال و گرانقاط کرده است )بین سواحل اصلی طرفین استفاده  جنوبی مرز دریایی خود با عربستان از خ  میانی

 ی با قطرید حدود مرزهمچنین ایران در بخشی از مرز دریایی خود با بحرین و در تحد. (Dehghani, 2009: 123)( 3و 

ر نقاط بنی مبتنی   میاخبا این حال و امارات )دوبی( از خ  میانی مبتنی بر سواحل اصلی طرفین استفاده کرده است. 

نفتی در  هایحوزه یر یاین اصلی ایران، در مواردی رعایت نشده و علت آن وجود شرای  ویژه همانند: جزامبنای سرزم

وط میانی را  در خطجب انحهای انرژی موشدند. در خلیج فارس وجود جزایر و میدانمناطقی بود که باید تحدید حدود می

یجه کشورهای حوزه دریایی خلیج فارس، از اعمال (؛ در نتAmin, 1980: 346؛ 229-228: 1371شده است )لینزا، 

رفتند و گه در پیش ی منطقای با توجه به جغرافیایمطلق خ  میانی مبتنی بر سرزمین اصلی عدول کردند و روش منصفانه

 یی دریایمرزها ردند.بدر بیشتر مرزهای دریایی خلیج فارس از خ  منصف تعدیل شده برای تحدید حدود دریایی بهره 

 -ی راطق انحصاردن منکجدا  یها برانامهدر توافق یدنظریتجد چیفالت قاره بود، ه یبرا در خلیج فارس فق شدهتوا

 .(Alexander, 2004: 317)انجام نشده است  گریكدیاز  گیری )شیالت(ماهی یانحصار مناطق ای یاقتصاد

 

روش تعیین دقیق و عادالنه »خلیج فارس بر در قراردادهای مرزی ایران با کشورهای ساحلی  :اصول انصاف و تناسب

گر این است که اصل خ  میانی، عامل تعیین کننده و نهایی نبوده است. در تأکید شده است و این امر بیان« خ  مرزی

رعایت اصول قانون و »ترسیم خطوط ساحلی ایران با عربستان این مسأله کامالً مشهود بود؛ در این قرارداد مرزی بر 

 ,U.S. Department of State)به منظور تعیین دقیق و عادالنه خ  مرزی دو کشور تأکید شده بود  «اصشرای  خ

1970a: No. 24) . مایل  12منظور از شرای  خاص، تفاهم دو کشور بر مالكیت دو جزیره فارسی و العربیه، احتساب

رای کرانه دریایی ایران برای تعیین خ  منصف دریای سرزمینی بر هر ین از جزایر و همچنین استفاده از روش ابداعی ب

ای که داشتند، خطوط مرزی را بین دو کشور بود )مورد جزیره خارك(. حتی دو کشور با تفاهم و رویكرد سازنده و عادالنه

 برداری نمایند.طوری ترسیم کردند که هر دو کشور بطور مشترك از میدان نفتی منطقه )فروزان یا مرجان( بهره

ار اصل انصا  باید به اصل تناسب حقوقی هم اشاره کرد؛ در کشورهای هم مرز با ایران، کشور عراق مصداق مناسبی در کن

برای این ادلّه حقوقی است. طول ساحل عراق در خلیج فارس محدود است و ساحل این کشور در مقایسه با سواحل 
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دی نیست که توسل به خ  فاصله مساوی برای تحدید کشورهای ایران و کویت، فرورفتگی دارد. در چنین شرایطی تردی

حدود فالت قاره، ضامن منافع عراق نخواهد بود. در ضمن، اگر ایران و کویت که هر دو از طرفداران خ  فاصله مساوی 

هستند، با اتكا به این روش فالت قاره خود را تحدید حدود کنند، عمالً قسمتی از فالت قاره عراق بدون مشارکت این 

ژانویه  13ای بین این دو دولت در نامهالوقوع موافقتدولت تعیین حدود خواهد شد. به همین دلیل، اعالم انعقاد قریب

ای نامه، اعتراض عراق را برانگیخت. عراق اعالم کرد که از به رسمیت شناختن تحدید حدود ناشی از چنین موافقت1968

نامه، اختال  طرفین در خصوص ستیابی ایران و کویت به ین موافقتخودداری خواهد کرد. هر چند علت اصلی عدم د

دولت  1نحوه ترسیم خطوط مبدأ مستقیم و نحوه احتساب جزیره خارك و جزیره کویتی فَیكَله در عملیات تحدید حدود است.

همزمان از تكنین  گیریرسد که بهرهنفع است. به نظر میعراق خواستار دستیابی به ین راه حل کلی توس  سه دولت ذی

تر خواهد کرد. بر اساس تكنین تالقی و با ترسیم مرزهای حلی را آسانتالقی خطوط و اصل تناسب، دستیابی به چنین راه

جانبی، رأس هر ین از مناطق ملی لزوماً باید حداقل در ین نقطه با خ  میانی مرکزی که پیش از هر گونه تحدید حدود 

تواند خطی باشد که در قرارداد تعیین رد کند. در حال حاضر، در منطقه مورد نظر خ  میانی میجانبی تعیین شده است، برخو

سرزمین کشور ساحلی در زیر « 2امتداد طبیعی»حدود میان ایران و عربستان ذکر شده است. این قاعده، نتیجه منطقی اصل 

توانند با عنایت می(. در ادامه طرفین 578-577 :1369)ممتاز،  3های خلیج فارس منطبق استآب است که با عملكرد دولت

حل منصفانه و متناسبی برسند. سواحل عراق به شكل به طول سواحل و پیكربندی فیزیكی سواحل هر سه کشور، به راه

مایل دریایی(، بنابراین عراق  10مقعر )تورفتگی( است و طول ساحل این کشور در خلیج فارس بسیار اندك است )حدود 

کند که یعراق استدالل متواند برای تحدید حدود مرزهای دریایی خود با ایران و کویت به اصل تناسب متوسل گردد. نمی

ژنو در  1958 ونیکنوانس به توجه ،یدولت هی، روالملل سازمان ملل متحدکمیسیون حقوق بینشده در  انیسوابق و نظرات ب

 دیتحد نكهیبر ا یمبن ی هستندشواهد محكم ،یالمللنیب یهاقضاوت و حقوق دریاها 1982کنوانسیون  ،مورد فالت قاره

 نییاست که در تع یحل و فصل شود. عراق مدع« اصل عادالنه»در پرتو  دیبا تیعراق و کو ران،یا نیحدود فالت قاره ب

در نظر گرفته دیبا تیآنها و تراکم جمع تیمربوطه، جمع یمساحت کشورها ت،یعراق و کو ران،یا نیحدود فالت قاره ب

متغیرهای اعالمی عراق برای اعمال اصل عادالنه، در زمره عوامل اقتصادی و  .) ,2009Dehghani :139 (4شود

المللی با وجود احراز شرای  جغرافیایی و حقوقی طرفین، کمتر به عوامل اجتماعی کشورها است و معموالً مراجع قضایی بین

از طر  دیگر ایران در منطقه خور موسی  هند و این عوامل غیرقطعی هستند.داقتصادی و اجتماعی کشورها ارزش می

خطوط مبدأ ایران در محل تالقی تالوگ اروندرود و دهانه بحرگان( از ساحل مقعر و طول سواحل نسبتاً  2و  1)مابین نقطه 

به تضرس سواحل و اهمیت آن در امنیت  زیاد در مقایسه با عراق برخوردار است. بنابراین ایران این منطقه دریایی را با توجه

) U.S. Departmentهای داخلی قرار داده است. برخی کشورها از جمله ایاالت متحده ، در محدوده آب5اقتصادی کشور

of State, 1994: No. 114)  ،( اعتراضاتی به این منطقه دریایی و سایر 61: 1392و اتحادیه اروپا )رنجبریان و صیرفی

                                                           
دم تحدید عی از دالیل نوان یكعدر گذشته اختالفات سرزمینی دو کشور عراق و کویت و مشخص نبودن نقطه دقیق ادامه مرز خشكی عراق و کویت، به  .1

كل برطر  گردید )میرحیدر و این مش 1993سازمان ملل در سال  حدود دریایی این دو کشور ذکر می شد که البته با تعیین مرز خشكی دو کشور توس 
 (. 11-10: 1386همكاران، 

2. Natural Prolongation 

 به دلیل پهنای کم خلیج فارس، تأکید صر  بر روی اصل امتداد طبیعی، از نظر حقوقی اعتبار الزم را ندارد.. 3 
 به نقل از: . 4 

 Amin, S. H. )1984(. Political and Strategic Issues in the Gulf. P. 113. 
 ارد.دشهر قرار شهر، سربندر و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهدر شمال منطقه خور موسی بنادر امام خمینی، ماه . 1
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اند. اصل تناسب برای خور موسی و فضای ریایی ایران بویژه در قسمت شمال غربی خلیج فارس داشتهخطوط مبدأ د

ایران توجیه حقوقی دارد؛ چرا که طول سواحل این منطقه قابل توجه است و  2و  1جغرافیایی بین نقاط خطوط مبدأ شماره 

گردد؛ اعمال اصل تناسب خود به طر  ایران میروی خطوط دریایی اعمال اصل تناسب مانع از ادعای عراق برای پیش

و  1گردد. هر چند که ایران با اتصال دهانه خور موسی با دو نقطه گردش موجب سهم بیشتری از پهنه دریا برای ایران می

به  های داخل خود لحاظ کرده است و دریای سرزمینی و منطقه نظارت و فالت قاره ایران، این قسمت از دریا را جزء آب2

-. با ترسیمی شماتین از خطوط دریایی عراق، خطوط دریایی این کشور شكلی شبیه مثلث متساوی1طر  دریا خواهد بود

ها به شكل گردد و این قوسالیه سرزمین اصلی عراق که به دریا متصل است، شروع میالساقین خواهد بود که از دو منتها

(. به دلیل تأثیر نقاط مبدأ ایران )نقاط 1گردند )شكل یكدیگر متصل میگرا خواهند بود و در جلوی ساحل عراق به هم

( در دهانه خور موسی و شكل جغرافیایی خور موسی )در صورت اعمال اصل تناسب و کشیدگی این منطقه به 2و  1شماره 

عراق خمیده طر  خلیج فارس( و همچنین محدود بودن سواحل عراق، ساق شمالی خطوط دریایی عراق به طر  سواحل 

گرا به طر  سواحل عراق خواهد داشت. یكی از نقاط گردش خطوط مبدأ عراق در دهانه و مصب خواهد شد و شكلی هم

ایران است  1القعر رودخانه مبتنی باشد و این همان نقطه گردش شماره رودخانه اروندرود خواهد بود و این نقطه باید بر خ 

های ایران در محل تالقی خ  القعر خ  مبدأ آب 1 مشخص کرده است. نقطه شماره که در خطوط مبدأ اعالمی خود دقیقاً

کند ترین جزر به یكدیگر متصل میاروندرود، مبتنی بر خ  مستقیمی است که دو طر  دهانه اروندرود را در حد پست

 (.1)شكل 

ینه تحدید و تعیین مرزهای دریایی خود های دیپلماتین خود را در زمتالش 1960دو کشور ایران و کویت از ابتدای دهه 

طر ، مسائل آغاز کردند. مسائلی همانند نقش جزایر و ارتفاعات جزری در تعیین خ  مبدأ دو طر ، تحدید حدود منطقه بی

سیاسی و دخالت رژیم سابق عراق در امور کویت، در افراز مرز دریایی ایران و کویت تأثیرگذار بودند. در مذاکرات سال 

، یعنی اثر کامل 1346، ایران و کویت تصریح کرده بودند که در تحدید حدود فالت قاره دو کشور همان توافق سال 1349

« رأس الیاحی»در قسمت ایران و اثر کامل جزایر فیلكه و ارتفاعات جزری « فشت المواء»جزیره خارك و ارتفاعات جزری 

یرد. مشروط بر اینكه اثر کامل جزیره خارك در همه جا از جمله در قسمت کویت مالك ترسیم خ  مرزی فالت قاره قرار گ

بین  1349نویس( مرز دریایی دو کشور که در سال نامه نهایی )پیشطر  نیز اعمال گردد. موافقتدر تمام منطقه بی

آید به نظر می(. 41- 39: 1386طرفین تهیه شده بود به امضاء نرسید و مذاکرات دوجانبه بدون نتیجه رها شد )عسگری، 

پذیرد و از تسری آن به منطقه تقسیم شده خودداری کویت اثر کامل جزیره خارك را فق  برای سرزمین اصلی کویت می

موافقت  2000و  1969، 1965های طر  بین خود طی قراردادهای سالکند. کویت و عربستان با تقسیم منطقه بیمی

، بدون رضایت و موافقت کشور مقابل یعنی 2000عربستان بویژه قرارداد سال  کردند؛ اما قراردادهای منعقده بین کویت و

ای است که خ  نقطه 4این قرارداد در مورد  1کویت و عربستان، ماده  2000ایران صورت گرفته است. در قرارداد سال 

مورد اعتراض ایران واقع  مرزی از خ  میانی خلیج فارس عبور کرده است و لذا 4کند. موقعیت نقطه مرزی را ترسیم می

 1965شده است؛ عبور خ  مرزی از خ  میانی، خ  منصف توافق ایران و بریتانیا )مسئول سیاست خارجی اعراب( در سال 

-قرارداد مزبور، انتهای مرز را مشخص نكرده است و احتمال ادامه آن را به سمت آب 1نماید. همچنین ماده را نیز نقض می

، خ  تقسیم دریای مجاور منطقه تقسیم شده در جهت شرقی 4، از نقطه 1کرده است. بر اساس ماده  بینیهای ایران پیش

                                                           
مبنای الزامی ندارد  ی، اعتبار ودگستردا المللیهر چند باید بپذیرم که ترسیم خطوط مبدأ بطور یكجانبه از طر  کشورها، برای محاکم قضایی و دیوان بین. 2

 (.1397)صیرفی، 
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وجود  تیو کو رانیا نیحدود فالت قاره ب دیدر خصوص تحد گریمشكل د (.44-43: 1386ادامه خواهد داشت )عسگری، 

. پذیرش کامل جزیره خارك برای نقطه ددو کشور قرار دار نیفارس ب جیدر وس  خل باًیسروش است که تقر ینفت دانیم

 :Dehghani, 2009). کندمی نیسروش را تضم ینفت دانیبر م رانیکنترل امبدأ ایران برای ترسیم فالت قاره با کویت، 

برداری مشترك کویت و عربستان از منابع منطقه تقسیم شده بویژه میدان نفتی آرش، موجب در ضمن بهره (140-141

کشور شده است. به منظور تحدید حدود دریایی، ایران خواستار تحدید حدود مرزهای دریایی خود با منطقه اختال  بین سه 

-149: 1397های دوجانبه است )راستی، صورت جداگانه با کشورهای کویت و عربستان از طریق توافقتقسیم شده، به

و مشخص نبودن نقطه تالقی مرز ایران، کویت و  1372/1993(. اعتراض کویت به قانون مناطق دریایی ایران مصوب 156

طر  سابق( از مسائل دیگر در رابطه با تحدید حدود مرز دریایی ایران و کویت عربستان در مقابل منطقه تقسیم شده )بی

های مرزی و سرزمینی که بین این سه است. عدم تحدید حدود مرزی ایران با عراق و همچنین کویت با عراق و مناقشه

طر  بین کویت و شور وجود دارد، بر عدم تحدید مرز دریایی ایران و کویت تأثیر گذاشته است. با تقسیم منطقه بیک

 عربستان، مرز دریایی ایران با عربستان نیز در این قسمت افراز نشده است.

 

 عوامل اقتصادی

ر خلیج فارس است. احتمال ریایی ایران دنخستین مرز د 1968مرزهای تعیین شده میان ایران و عربستان سعودی در سال  

 1330ه ودی در دهان سعوجود منابع قابل توجه نفت در بستر خلیج فارس، عامل اصلی فعالیت اکتشافی ایران و عربست

هت جبرداری طرفین باعث شد تا دو کشور (. وجود اختال  در محدوده مورد بهره75-74: 1372ه.ش گردید )مجتهدزاده، 

رزی ایران با عیین خ  مدر ت یایی و تعیین حدود فالت قاره تمایل نشان دهند. بطوری که یكی از عوامل مهمافراز مرز در

رداری ایران و بورد بهرهوده معربستان، ذخایری نفت و گاز فروزان )با نام مرجان در عربستان( بود. وجود اختال  در محد

: 1380 جتهدزاده،هند )مدو تعیین حدود فالت قاره تمایل نشان عربستان موجب شد تا دو کشور جهت افراز مرز دریایی 

طور بورد بحث ر نفتی مدر مورد جزیره خارك سبب شد که ذخای« احتساب بصورت نصفه»(. در عمل استفاده از تكنین 98

عادالنه  ساس تقسیمبر ا مساوی بین طرفین تقسیم شود. در تحدید حدود مرزی ایران با عربستان، ایران ادعای خود را

زه اصلی در تعیین مرز ایران و (. انگی194: 1394منابع بستر دریا قرار داد تا صر  تقسیم عادالنه بستر دریا )پورنوری، 

های به شرکت ن و بحرین، ایرابرداری از مخازن نفت و گاز  بوده است. قبل از تعیین مرزبحرین، مالحظات اقتصادی ]بهره

 است ولی تأثیری مرز بوده تعیین های ایران و قطر برایه بودند. مالحظات اقتصادی، از انگیزهمختلفی امتیازات دریایی داد

-ای بهرهتی قطر برکت نفبر موقعیت مكانی مرز نداشته است. قطر به شرکت نفتی کنتینانتال و شرکت شل وابسته به شر

 الوان امتیازات شرکت نفت ویران رکت نفتی دریایی ابرداری از منابع دریایی خود امتیازات نفتی داده بود. ایران نیز به ش

 (. 105و  101: 1380نفتی داده بود )مجتهدزاده، 

ترتیبات ایران و شارجه برای حاکمیت بر جزیره ابوموسی و منابع فسیلی و غیرفسیلی آن جالب است. استدالل دولت ایران 

ی جزایر در طرفین خ  میانی خلیج فارس بود و جزایر تنب به این بود که تنها ضابطه برای حاکمیت بر جزایر تنب، قرارگیر

تر بودند. در مورد جزیره ابوموسی که از نظر بریتانیا متعلق به شیخ شارجه و نزدین سواحل آن امارت بود، کرانه ایران نزین

آن جزیره بود )عَلَم،  ضابطه خ  میانی ]از دید ایران  کارآیی نداشت و دولت ایران به دالیل تاریخی مدعی مالكیت بر

، دو روز قبل از خروج بریتانیا از خلیج فارس و تأسیس کشور امارات به عنوان کشور 1970نوامبر  30(. در 123: 1390

مستقل، قوای نظامی ایران در جزایر تنب بزرگ و کوچن و ابوموسی مستقر شدند. ورود ایران به جزیره ابوموسی بصورت 



 203                                                                         .............                            .مرزهای تحدید در مرثر عوامل / الهوردی زاده

 

اگرچه . (Prescott & Schofield, 2005: 283)وافقی بود که با شیخ شارجه منعقد شده بود آمیز و بر اساس تمسالمت

 یبرا یخاص میشود، اما رژیم میبه دو قسمت تقس ،دو کشور نیب رهیجز یاراض میبر اساس تقس رهیجز ینیسرزم یهاآب

 میتقس یبرا یشامل طرح بیترت نیا ود.شیاعمال م یابوموس ینیسرزم یهادر آب یالتیو ش یاز منابع نفت یبرداربهره

 یهااز نفت در آب یبرداربهره یوتس برای. شرکت گاز و نفت ببود رهیجز ینیسرزم یایاز نفت در در یبرداردرآمد بهره

توافق شده با شارجه انجام   یخود را طبق شرا یبرداربهره یهاتیفعال دیشرکت با نی. ابودشده  نییتع رهیجز ینیسرزم

در  .نمایدرا به شارجه پرداخت  گرید یمیو ن رانیبه ا به طور مستقیمرا  یبردارحاصل از بهره یاز درآمد نفت یمین و دده

دارند یدست بر نم یخود نسبت به ابوموس یو نه شارجه از ادعا رانینه ا»آمده است: یادداشت تفاهم ایران و شارجه  مقدمه

در مناطق مورد  رانیکامل ا تیحال، همان ماده در ادامه به صالح نیبا ا. «.شناسندینم تیرا به رسم یگرید یو ادعا

در  ینامه مقرراتتفاهم نیا .پردازدیم رهیجز ماندهیشارجه بر بخش باق لکام تیو حفظ صالح یرانیا یروهایتوافق تحت ن

و شارجه از حقوق  رانیاتباع ا»ست: نامه آمده اتفاهم نیا 5دارد. در ماده  یابوموس ینیسرزم یهادر آب یریگیمورد ماه

 .(Kim, 2004: 132-133)«.برخوردار خواهند بود یابوموس ینیسرزم یایدر در یریگیماه یبرا برابر

عربستان  ن ایران وده بیشنامه منعقد برای نخستین بار ضرورت ایجاد ین منطقه حائل در خلیج فارس در چارچوب موافقت

گیری شور و جلوکین دو های نفتی واقع در منطقه مرزی بل مشكالت ناشی از تقسیم حوزهسعودی مطرح شد. به منظور ح

ای به ر منطقهز حفاری دند که اهای انحرافی، طرفین متعهد شدبرداری از منابع این حوزه از طریق حفر چاهاز عواقب بهره

زمان با که هم هاییرفین طی نامهمتر در دو طر  خ  جداسازی فالت قاره خودداری کنند. در ضمن، ط 500عرض 

تأسیسات  گری که ازافی دیهای انحرنامه تحدید حدود فالت قاره مبادله کردند، این ممنوعیت را به چاهامضای موافقت

توان یمطقه حائل رض منواقع در خارج منطقه حائل حفر شود نیز تسری دادند. در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن ع

قابل نخواهد در طر  م واقع های نفتیه استخراج از منابع دو طر  خ  مرزی هیچ گونه اثری بر تولید چاهاطمینان یافت ک

خ رطقه مرزی در من گیری از هر گونه اختالفی که محتمل است پس از کشف حوزه نفتیداشت. همچنین به منظور پیش

نین مواردی، چه است. در بینی شدکرده نیز ترتیباتی پیشهایی که ایران با بحرین، قطر و عمان امضاء نامهدهد، در موافقت

 ز منابع واقع درا یکل و یا بخش های انحرافی در فالت قاره خود،برای جلوگیری از اینكه یكی از طرفین بتواند با حفر چاه

جداسازی انجام نگیرد. متری خ   125برداری کند، قرار گذاشتند هیچ گونه فعالیتی تا فاصله فالت قاره طر  مقابل را بهره

نگ نظور هماهمی را به شوند که با حسن نیت مذاکراتنامه هستند، متعهد میهایی که طر  این موافقتدر ضمن دولت

ن اقداماتی د  از چنیههند. دکردن و یا احتماالً متحد نمودن عملیات استخراج در دو طر  خ  جداسازی فالت قاره انجام 

های ایران با کشورهای نامهفقت(. با این حال موا576: 1369ه حوزه نفتی مورد نظر است )ممتاز، ترین نقطدستیابی به غنی

 جنوبی خلیج فارس، در مورد تقسیم ذخایر فرامرزی و مشترك بحثی به میان نیامده است.

س بوده لیج فارخ عربی خروج بریتانیا از منطقه، عامل مهم سیاسی در ترغیب به ترسیم خطوط مرزی ایران و کشورهای

 ز ایران با قطر،د حدود مرتحدی است. رواب  سیاسی ایران با عربستان در تحدید حدود مرزی با این کشور و نقش بریتانیا در

خلیج  ی در منطقهامدهعنقش مهمی داشته است. با توجه به اینكه ایران و عربستان در سیاست دو ستون نیكسون، نقش 

رفتند. گر نظر میدور را این در ترسیم مرزهای دریایی مالحظات سیاسی و هماهنگی دو کشکردند؛ بنابرفارس ایفاء می

ریایی دود مرز دحدید حپوشی از نقش حقوقی و جغرافیایی جزایر در تدالیل سیاسی در توافق ایران و قطر برای چشم

رزی مدید حدود ر تحانگیزنده دطرفین نقش مهمی داشت. بنابراین در مجموع متغیرهای سیاسی نقشی غیرمستقیم و بر

 داشتند. 
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رات مرزی ، در مذاکج فارسهای توپوگرافی منطقه خلیعوامل جغرافیایی و سرزمینی اعم از خطوط ساحلی، جزایر و ویژگی

ت اکویت و امار یران،ابین کشورهای منطقه تأثیر مهمی داشته است. شكل خطوط ساحلی عراق و حضور جزایر در سواحل 

نقش حقوقی  ویت جزایر مالك هم در عدم افراز مرزهای دریایی ایران با این کشورها بوده است. اختال  بر سراز موانع م

ران در جزایر ای واحلی سآنان همواره محل اختال  کشورهای مزبور بوده است. از بین عناصر جغرافیایی، وضعیت خطوط 

ثیر کاملی بحرین تأ وعمان  یران در ترسیم خ  مرزی با کشوراند. جزایر اترسیم خطوط میانی حضوری تعیین کننده داشته

ز و محدودی وس ، ناچیری متداشتند؛ جزایر ایرانی در تحدید حدود با قطر تأثیری نداشتند و یا در مورد عربستان تأثی

ا میانی ایران یف طوط منصالح خداشتند. به عبارت دیگر، کاربرد متنوع جزایر در تحدید حدود دریایی، منجر به تعدیل و اص

م و مكان ی در ترسییا نقششناسی و ژئومورفولوژی بستر درشده است. برخی از عناصر جغرافیایی همانند متغیرهای زمین

ز طرفین ائل در مرحناطق مدقیق مرز نداشتند، با این حال نقش این عنصر در سیال بودن ذخایر انرژی، موجب مطرح شدن 

 گردید.

کننده در ترسیم مرز دریایی ایران با همسایگان داشته است. عوامل وقی نقشی مستقیم و تعیینعوامل جغرافیایی و حق

نامه مرز دریایی ایران با حقوقی در چارچوب اصول توافق، اصل منصف )میانی( و اصل انصا  نقشی مهم در موافقت

ی ایران جایگاهی نداشته است. اصل همسایگان جنوبی داشته است؛ در میان عناصر حقوقی اصل تناسب در تفاهم دریای

تواند برای مابقی مرزهای دریایی خود تناسب بیشتر در محاکم و آراء قضایی مورد استناد قرار گرفته است؛ هر چند ایران می

مالحظات اقتصادی کشورهای حوزه خلیج فارس شامل: تعداد جمعیت، مساحت کشورها، وضعیت  از این اصل بهره ببرد.

وضعیت های رفاه کشورها تأثیری مستقیم در ترسیم خطوط مرزی نداشته است. با این حال، دی و شاخصتوسعه اقتصا

دستیابی کشورها به اقتصادی کشورها بر تصمیم آنان برای تحدید حدود و استفاده از ذخایر انرژی، اثرگذار بوده است. 

های مختلف نفتی و گازی ها و قراردادهایی که با شرکتگذاری برداری از مخازن نفت و گاز، سرمایهتوسعه اقتصادی و بهره

در این رابطه انجام داده بودند، آنان را برای دستیابی به توافق برانگیخته بود. باید توجه داشت که نقش ذخایر نفت و گاز در 

تی مالحظات اقتصادی تحدید مرز دریایی ایران با کشورهای طر  قرارداد در حاشیه جنوبی خلیج فارس، بسیار مهم بود. ح

عوامل  برداری منصفانه از ذخایر نفت و گاز با طرفین بوده است.انگیزه اصلی ایران برای ایجاد مناطق حائل به منظور بهره

اقتصادی نقشی غیرمستقیم در خطوط مرزی ایران با همسایگان داشته است. باید گفته شود که دسترسی به ذخایر انرژی در 

ای داشته است و بر موقعیت مكانی مرز اثر مستقیمی گذاشته است؛ در بقیه کنندهو عربستان نقشی تعیینتفاهم مرزی ایران 

 های مرزی این عامل نقش مهمی در موقعیت مكانی مرز نداشته است. تفاهم

قی، قویاسی، حسوامل عبا عنایت به توضیحات باال، در تكوین مرزهای دریایی ایران با کشورهای عربی خلیج فارس، 

 (.1رزمینی و اقتصادی تأثیر داشتند )جدول س -جغرافیایی 
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 )موقعیت مکان مرزی( . عوامل مرثر بر ترسیم مرز دریایی ایران با کشورهای عربی خلی  فارس1جدول 
 عوامل               

 کشورها
 عوامل سیاسی

)توافق سیاسی و نظام قدرت در 
 منطقه(

 عوامل حقوقی
 

یی )خطوط ساحلی عوامل جغرافیا
 و جزایر(

عوامل اقتصادی )میادین 
 انرژی(

نقش مستقیم و  نقش غیرمستقیم و برانگیزنده مرز ایران و عربستان
 پرشدت

 نقش مستقیم و پرشدت نقش مستقیم و پرشدت

-نقش مستقیم و کم نقش مستقیم و پرشدت مرز ایران و قطر

 شدت
 زندهنقش غیرمستقیم و برانگی شدتنقش مستقیم و کم

نقش مستقیم و  نقش غیرمستقیم و برانگیزنده مرز ایران و بحرین
 پرشدت

 نقش غیرمستقیم و برانگیزنده نقش مستقیم و پرشدت

نقش مستقیم و  نقش غیرمستقیم و برانگیزنده مرز ایران و عمان
 پرشدت

 نقش غیرمستقیم و برانگیزنده نقش مستقیم و پرشدت

 (1401های پژوهش، منبع: )یافته

 

 گیرینتیجه

تصادی نقش یاسی و اققی، سدر تحدید حدود دریایی ایران با کشورهای حوزه خلیج فارس، طیفی از عوامل جغرافیایی، حقو

، امنیتی و رصه انرژیدر ع داشتند و نقش عوامل مزبور همسان نبوده است. منطقه ژئوپولیتیكی خلیج فارس اهمیت باالیی

صادی، حقوقی یاسی، اقتسختلف تیبات مرزی، سرزمینی و قلمروسازی کشورها تأثیر عوامل ماستراتژین دارد؛ بنابراین در تر

فیایی تأثیر می قی و جغراامل حقوای است که بیشتر از عوگردد. با اینكه ترسیم مرز دریایی، مقولهو جغرافیایی مشاهده می

نداشته  یین کنندهقش تعس، این اصل همیشه نپذیرد، لكن در ترسیم مرزهای دریایی ایران با کشورهای عربی خلیج فار

ت. ر بوده اسمتأث است. ترسیم برخی مرزهای دریایی ایران با کشورهای جنوبی خلیج فارس بیشتر از عامل سیاسی

نی ی و سرزمیبات مرزای به نحوی در ترتیهای فرامنطقهپیچیدگی معادالت منطقه دریایی خلیج فارس و حضور قدرت

اق، کویت شورهای عربا ک ی گذاشته است. ایران دست کم در سه قطعه دریایی خود در خلیج فارس یعنیمنطقه تأثیر عمیق

ز عوامل مختلف ور طیفی ای مزبو امارات متحده عربی مرزهای افراز نشده دارد. در اختالفات مرز دریایی ایران با کشورها

چند در  یر نیست هرپذمكانمسائل حقوقی و جغرافیایی اگردد و حل و فصل اختالفات مرزی تنها با اتكاء به مشاهده می

و فصل و  امل در حلیر عوعرصه عمل این دو عامل حضور تأثیرگذاری دارند؛ لكن نیاز است عوامل سیاسی، اقتصادی و سا

اری ت همكسب و سیاست مناترتیبات مرزی ایران و کشورهای مزبور نقش ایفاء نمایند. به عوامل سیاسی باید در تعامال

ید در قتصادی باعوامل ا ای نگریسته شود؛ همچنینها و کشورهای فرامنطقهای و به دور از مداخله قدرتجمعی منطقه

  رار گیرد.قالحظه مبرداری عادالنه از منابع انرژی بستر دریا مورد تشرین مساعی کشورهای همسایه برای بهره

 

 تقدیر و تشکر
 حامی مالی نداشته است. مقالهسنده مسئول، این بنا به اظهار نوی
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