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چکیده
ي افـزایش گازهـاي   ي جـدي درزمینـه  هـا زمـین و طـرح مباحـث و دغدغـه    شـدن کـره  با گرم

طور مستقیم با حیات جانوران و گیاهان در ارتباط است ـ و نقش گازهاي آالینده اي ـ که بهگلخانه
. جهت مقابله با این پدیده بهره جویدهاي جدید بهاکسید کربن، بشر کوشیده تا از فناوريمانند دي

بـاوجود ایـن،   . اکسید کربن در زیر بسـتر دریاسـت  آوري و انباشت ديها، جمعیکی از این فناوري
اگرچـه مقـررات   . اي از ابهـام اسـت  هاي این فعالیت در هالـه مقررات حقوقی حاکم بر تمامی جنبه

و حتـی برخـی   ) 2006(لندن و پروتکـل منضـم بـه آن    1975دریاها و کنوانسیون 1982کنوانسیون 
که حاوي مقرراتی در ایـن خصـوص اسـت،    ي اروپاهاي صادره در چارچوب اتحادیهدستورالعمل

محیطـی ناشـی از کـاربرد    هاي موجود، ازجمله تبعات زیستتوجه است، اما هنوز برخی چالشقابل
در ایـن  . ربط اسـت المللی و اسناد حقوقی ذياین فناوري نیازمند بررسی و تأمل جدي در رویه بین

ي ایـن فنـاوري   هاي مطـرح درزمینـه  شهاي حقوقی موجود و برخی چالاختصار به ظرفیتمجال به
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مقدمه.1
شـدن زمـین   مـانع از سـرد  اکسید کربن در نقش یک سپر حرارتی براي زمین عمل کرده،دي

هـا بـراي افـزایش رشـد و تکثیـر      سـازي ایـن گـاز در گلخانـه    هاست از منافع غنـی شود و سالمی
اکسـید کـربن نقشـی اساسـی در تـنفس      در اصـل دي . شـود هاي مختلف گیاهی استفاده میگونه

هاي مختلـف  نهکند، از این حیث براي بقاي گوایفا می1گیاهان، جانوران و انجام فرآیند فتوسنتز
ازحـد ایـن گـاز نیـز،     حـال، افـزایش بـیش   شـود، بـااین  جانوري و گیاهی ضـروري محسـوب مـی   

.شودي زمین میساز افزایش غیرمتعادل دماي کرهزمینه
طور جـدي باعـث تغییراتـی اساسـی در چرخـه جهـانی       هاي انسانی در دو قرن گذشته بهفعالیت

طور طبیعی در طـول  اکسید کربن بهرتیب، هرچند سطح ديتاینبه. ویژه در جو شده استکربن، به
اکسید کـربن  هاي رو به فزونی بشر معاصر و تولید دي، اما فعالیتچند هزار سال گذشته تغییر کرده

ایـن  ) Falkowski et al, 2000: 291(.در اتمسفر، بسیار بـیش از نوسـانات طبیعـی بـوده اسـت     
هـاي  طـور غیرمسـتقیم، یـخ   وهوایی شده و بـه ر الگوهاي آبتغییرات، به نحو چشمگیري باعث تغیی

Crawley, 2000: 271(2(.دهدها را تحت تأثیر قرار میها و اقیانوسقطبی، بیابان

کـه در حـدود   3اي استي گازهاي گلخانهترین اجزاي سازندهاکسید کربن یکی از مهمدي
.گرددقیماً یا غیرمستقیم به این گاز برمیاي در جو مستدرصد انتشار گازهاي گلخانه90تا 80

پروتکـل  4،وهـوایی به غیـر از کنوانسـیون چـارچوب ملـل متحـد در خصـوص تغییـرات آب       
کـه هشـداري   5،ویژه توافقـات حاصـل در اجـالس کـانکون    ي کپنهاگ و بهنامهکیوتو، موافقت

ها به انرژي شیمیایی شیمی است که در آن انرژي خورشیدي توسط گیاهان و برخی از باکتريفتوسنتز فرآیندي زیست. 1
در عمل فتوسنتز، . اندین به آن وابستههاي روي زمکمابیش همۀ ارگانیسم. شودشده در مواد غذایی آنها تبدیل میذخیره

طی . رسانندهایی مانند برگ که داراي سبزینه هستند، دي اکسید کربن، آب و نور را جذب کرده و به کلروپالست میاندام
تمامی اکسیژن . شوندها تبدیل میگیرد، این مواد به اکسیژن و کربوهیدراتهایی که درون کلروپالست انجام میواکنش

.نی موجود بر روي زمین، فرآورده فتوسنتز استکنو
است و این سطوح به سرعت در سال پیش فراتر رفته420٫000هاي گیريسطح کنونی دي اکسید کربن در جو، از اندازه. 2

.حال افزایش هستند
اتمسفر کرة زمین نگه اي، در اصل بسیار شبیه به سقف گلخانه براي کرة زمین عمل کرده و حرارت را درگازهاي گلخانه. 3

اي به اشعه مرئی و فرابنفش نور خورشید اجازه نخست، گازهاي گلخانه. دهداین فرآیند در دو مرحله رخ می. دارندمی
هنگامی که نور خورشید به سطح زمین برخورد . دهند تا آزادانه از اتمسفر سیارة زمین عبور کرده و به سطح زمین برسدمی

اي این حرارت را جذب کرده و با شود، گازهاي گلخانهژي فروسرخ یا گرما به سمت اتمسفر بازتابش میکرد و به عنوان انر
. کنندایجاد مانع براي عبور این انرژي، کرة زمین را گرم می

4. http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php (last visited
5/4/2015).

یا به اختصار » وهواییهاي کنوانسیون چارچوب ملل متحد در زمینه تغییرات آبن جلسه کنفرانس طرفشانزدهمی«. 5
کشور جهان در شهر کانکون مکزیک برگزار 193با حضور نمایندگان ) COP 16( «)2010(16کاپ «شانزدهمین نشست 

کنندگان، در این نشست براي ایجاد شرکت. هایی براي مبارزه با گرمایش زمین بودشد و هدف اصلی آن رسیدن به توافق
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مسفر اسـت، هیئـت  اي در اتي گازهاي گلخانهجدي در خصوص مخاطرات تولید بیش از اندازه
بارها ضـمن  2وهواییو شوراي مشورتی آلمان براي تغییرات آب1وهواییالمللی تغییرات آببین

حـل مقابلـه بـا    ي زمین، آن را تنهـا راه نیافتن دماي کرهتأکید بر لزوم تثبیت و تالش براي افزایش
. اندد کردههاي جانوري و گیاهی قلمدارفتن گونهها و از بینشدن اقیانوساسیدي

ي راهکارهایی در راستاي ي زمین، ارائهشدن کرهمحور اصلی مباحث مرتبط با مقابله با گرم
هـاي انسـانی یـا صـنعتی یـا توسـل بـه        اکسید کربن، درنتیجـه گسـترش فعالیـت   کاهش انتشار دي

حـال، بایـد توجـه داشـت کـه هـر دو راهکـار بـا         بـااین . اسـت 3پـذیر و پـاك  هـاي تجدیـد  انرژي
واسطه رشد و گسترش صنعت و حرکت رو بـه  سو، بهاز یک. روستهایی جدي روبهدودیتمح

اکسید کربن امري طبیعی بوده و ایجاد تضـییقاتی در ایـن   ها، میزان افزایش گاز ديرشد کارخانه
هــاي کمتــر خصــوص بــراي دولــتبــر بــههــاي مــدرن و هزینــهزمینـه نیازمنــد اســتفاده از فنــاوري 

راحتـی میسـر نیسـت    پذیر نیز بههاي تجدید؛ و از طرف دیگر، دسترسی به انرژيیافته استتوسعه
هـاي  توسـعه بـا دشـواري   هـاي درحـال  خصـوص بـراي دولـت   ها نیز بهکه دسترسی به این فناوري

4.خاص خود همراه است

همـراه بـا فنـاوري    5،(CCS)اکسـید کـربن   آوري و انباشـت دي در این میـان، فنـاوري جمـع   
کـردن خـأل موجـود    منظـور پـر  هـاي چشـمگیري اسـت کـه بـه     ازجملـه پیشـرفت  6ترسیب کـربن 

به منظور کمک به کشورهاي در حال توسعه در مبارزه با گرمایش » صندوق اقلیم سبز«میلیارد دالري به نام 100صندوقی 
هاي بر اساس موافقتنامه. کشور واگذار شد24ادارة این صندوق سبز بر عهدة شورایی متشکل از . زمین به توافق رسیدند

درصد 40تا 25اي خود را به میزان انتشار گازهاي گلخانه2020کشور ثروتمند صنعتی، تا سال 37صله مقرر شد که حا
:رك. کاهش دهند و براي این تصمیم الزام حقوقی قائل شوند1990نسبت به سال 

http://unfccc.int/key_steps/cancun_agreements/items/6132.php (Last visited 3/4/2015)
1. International Panel on Climate Change (IPCC).
2. Germany advisory Council on Global Change (WBGU).

گویند که بر به انواعی از انرژي می(Renewable Energy)یا انرژي تجدیدپذیر (Clean Energy)انرژي پاك .3
به طبیعت دارند و به ویژه با توجه به این که منابع انرژي هاي تجدیدناپذیر قابلیت بازگشت مجدد راخالف انرژي

5/18حدود 2006در سال . اندهاي اخیر به شدت، مورد توجه قرار گرفتهتجدیدناپذیر رو به اتمام هستند این منابع در سال
درصد، 13تی حدود توده به طور سنسهم زیست. هاي تجدیدپذیر به دست آمددرصد از انرژي مصرفی جهانی از راه انرژي

توده مانده شامل نیروگاهاي آبی کوچک، زیستدرصد باقی2/4. درصد انرژي آبی بود3دهی و که بیشتر جهت حرارت
هاي زیستی است که به سرعت نیز در حال گسترش گرمایی و سوختمدرن، انرژي بادي، انرژي خورشیدي، انرژي زمین

.هستند
4. See the United Nations Renewables 2014 Global Status Report, available at
http://www.ren21.net/Portals/0/documents/Resources/GSR/2014/GSR2014_full%20repo
rt_low%20res.pdf (last visited at 2/3/2015).
5. Carbon Capture & Storage (CCS).

دن و تخلیه کربن موجود در اتمسفر، شیوة قابل توجهی به یعنی رسوب دا(Carbon Sequestration)ترسیب کربن . 6
ها و غیره به منظور هاي هوایی و زیرزمینی گیاهان، جلبکبه جذب دي اکسید کربن اضافی جو توسط اندام. رسدنظر می

حل ترسیب کربن ناشی از تعادلی است که بین مرا. شودکاهش اثرات سوء پدیده گرمایش زمین، ترسیب کربن گفته می
هاي ها و انتشار کربن ناشی از تنفس انداممختلف چرخۀ کربن از جمله فتوسنتز، رشد گیاه، تراکم و انباشت کربن در خاك
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بـرداري بهینـه از سـوخت فسـیلی و     ي سازوکارهاي فناورانه پیشرفته بـراي بهـره  ي توسعهدرزمینه
عنـوان راهکـاري میانـه ایفـاي نقـش کـرده، زمینـه        توانـد بـه  هاي پاك میجایگزینی کامل انرژي

هـاي  ایـن فنـاوري  . اکسـید کـربن در اتمسـفر را فـراهم سـازد     ر ديکنترل حداقلی بر میزان انتشـا 
اکسید کربن زیر سـطح زمـین یـا    آوري و انباشت منابع موجود ديمنظور جمعکمابیش مدرن، به

اکسـید کـربن،   اي را براي در اختیار گرفتن ديزمان که زمینهاند و همزیر بستر دریا طراحی شده
سازند، با برقراري تعادلی میان گرمـایش زمـین   ي زمین فراهم میکردن کرهمنظور گرمویژه بهبه

تواننـد مطلوبیـت مـوردنظر را مهیـا     محیطی متعاقب آن، مـی و پیشگیري از بروز مخاطرات زیست
. نماید

، بانک جهانی گزارشی منتشر کـرد کـه در آن بـه معضـالت جـدي کـاربردي       2011در سال 
در ایــن . وانــع موجــود در ایــن زمینــه اشــاره داشــتاکســید کــربن و مآوري و انباشــت ديجمــع

تـرین  عنـوان عمـده  کارگیري، بهاندازي و بهي تجهیزات راهي تهیهمالحظهي قابلگزارش، هزینه
1.چالش در استفاده از این فناوري در راستاي حفاظت از محـیط زیسـت سـالم، بیـان شـده اسـت      

بـاره دخیـل   هاي مهم دیگـري هـم درایـن   شرطشجز این هزینه، پیحال، باید توجه داشت بهبااین
هـا در  پـذیري آن ها و میزان مشارکتها به وضعیت جغرافیایی دولتتوان از میان آناست که می

یـک  CCSهرحال، بایـد توجـه داشـت کـه     به. پیشگیري و محافظت از محیط زیست اشاره کرد
توجهی بـراي تنظـیم   مستقل و قابلاي مدرن است و تقریباً هیچ چارچوب حقوقی فناوري تااندازه

المللـی  ربط یا اعمـال در مـوارد بـالقوه خطرنـاك در سـطح بـین      هاي ذيمقررات حاکم بر پروژه
ي اخیـر بیشـتر   سـاله ویژه ازآنجاکـه ایـن فنـاوري در ده   حال، بهبااین. براي آن طراحی نشده است

سازي ذخیره. گیردزنده، نابودي درختان، تجزیۀ میکروبی الشبرگ، اکسیداسیون کربن خاك و تخریب زمین صورت می
هاي اقیانوسی، به طوري که انتشار آن را به شکل دي اکسید کربن در ستمتوده، زیرزمین و یا اکوسیکربن در خاك، زیست

توان اي دي اکسید کربن در اتمسفر، میبدین ترتیب، با کاهش میزان گاز گلخانه. اتمسفر کاهش دهد یا به تأخیر اندازد
هاي مصنوعی مثل فیلتر هزینههاي البته باید توجه داشت که پاالیش کربن با روش. کمکی به کاهش تغییرات اقلیمی نمود

اي، کربن لذا به منظور کاهش دي اکسید کربن اتمسفري و ایجاد تعادل در محتواي گازهاي گلخانه. سنگینی را در بر دارد
اند که درختان و پژوهشگران در تحقیقات خود به این نتیجه رسیده. هاي متعدد ترسیب گردداتمسفر باید جذب و در فرم

توانند نقش مؤثرى در کاستن از کربن موجود در جو زمین و تعدیل دماى محیط ایفا رویند مىها مىتاالبگیاهانی که در
:براي مطالعه بیشتر، رك. پرداختن به این مبحث در مجال این بحث نیست. کنند

http://www.epa.gov/aml/revital/cseqfact.pdf (last visited at 3/5/2015) and
http://www.iea.org/publications/insights/insightpublications/ccsreview_4thed_final.pdf
(8/2/2015).

هاي در حال گذاري به ویژه در دولتالبته در همین گزارش اشاره شده است که امنیت اقتصادي و ثبات بازار سرمایه.1
اي را فراهم سازند تا ی مشارکت کرده و زمینهچنینهاي اینگذاران خارجی در پروژهشود تا سرمایهتوسعه باعث می

هاي در حال توسعه نیز بتوانند از عواید جمع آوري و ذخیره دي اکسید کربن در محافظت از محیط زیست بهره دولت
: رك. جویند

http://siteresources.worldbank.org/INTCARBONFINANCE/Resources/StateAndTrend_
LowRes.pdf (2015/7/4).
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براي کاهش میـزان انتشـار گـاز    تواند در آینده با سازوکار کمابیش مطمئنی توجه شده است، می
هـاي  از همین رو، الزم است تا عالوه بر اختصاص هزینـه . اکسید کربن در اتمسفر لحاظ شوددي

بـا همـین   . الزم براي کاربرد این فناوري، رژیم حقوقی حاکم بر آن نیز تعیین و یـا طراحـی شـود   
موانـع کـاربردي آن   مقدمه، بخش نخست ایـن مقالـه بـه آشـنایی بـا ایـن فنـاوري و معضـالت و        

اختصاص دارد، و در بخش دوم به تأمل در قواعد و مقررات حقوقی موجود پرداخته شده اسـت  
المللـی بـر اسـتفاده از ایـن فنـاوري مـورد       هاي موجود در تسري حقوق و تعهـدات بـین  و ظرفیت

. بررسی قرار گرفته است

اکسید کربنآوري و انباشت ديجمعفناوري.2
نخســت، . گیــرداکســید کــربن، بــه دو منظــور عمــده صــورت مــیاشــت ديآوري و انبجمــع

اي؛ و دوم، جهت تزریق آن براي اسـتخراج نفـت و   منظور کاهش میزان انتشار گازهاي گلخانهبه
. گاز

اکســید کــربن، در دو موقعیــت فیزیکــی مســتقل از هــم صــورت  آوري و انباشــت ديجمــع
.دریادر زیر سطح زمین؛ و در زیر بستر : گیردمی

:اند ازگیرد که عبارتسازوکار این فناوري عمدتاً در چند مرحله صورت می
1؛اکسیدکربنآوري ديجمع. 1

2؛اکسید کربن به مقصدانتقال دي. 2

3.اکسید کربنانباشت دي. 3

اکسـید  آوري و انباشت ديي جمعهماهنگی و توالی هر سه مرحله، درنهایت به تحقق چرخه
توانـد هـدف ایـن فنـاوري در کـاهش میـزان انتشـار گازهـاي         شود و این امر مـی کربن منتهی می

. اي را تأمین نمایدگلخانه
. شـوند اکسید کربن به دو دسـته متحـرك و ثابـت تقسـیم مـی     عوامل مصنوعی تولید گاز دي

تــرین ي زمینــی و هــوایی؛ و منــابع ثابــت کــه عمــدهانــد از وســایل نقلیــهمنــابع متحــرك عبــارت
هـاي تولیـد   هـاي بـرق، کارخانـه   انـد از نیروگـاه  اکسید کربن هستند نیز عبارتندگان ديتولیدکن

. ها و واحدهاي تولید اتانولسیمان و فوالد، پاالیشگاه
االصـول نقـش   اکسید کربن از واحدهاي صنعتی موردنظر که علیدر مرحله نخست، گاز دي

ایـن امـر بـه سـه روش پـس      . شـود آوري مـی اي دارنـد، جمـع  مهمـی در تولیـد گازهـاي گلخانـه    
1. Capturing of CO2.
2. Carbon transportation.
3. Carbon Storage.
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).71و 1388:70زاده، امین(گیرد صورت می3و احتراق اکسیژنی2پیش احتراق1،احتراق
ــع  ــس از جم ــه دوم و پ ــه    آوري ديدر مرحل ــاز ب ــن گ ــوردنظر، ای ــابع م ــربن از من ــید ک اکس

اکسـید  انتقـال دي . شـود اکسید کـربن اختصـاص دارنـد، منتقـل مـی     هایی که به ذخیره ديپایگاه
کربن به زیر بسـتر دریـا ـ کـه موضـوع ایـن مقالـه منحصـر بـه آن اسـت ـ بـه دو شـکل صـورت               

.ي ارتبـاطی از طریـق خطـوط لولـه   : انتقال از طریـق تانکرهـاي دریـایی؛ و دوم   : نخست: گیردمی
)Williams and Jollows, 2011: 345-347(

ــه هــر یــک از دو شــیوه  ــانی د البت ــد انتقــال  . اردي مــذکور، مــدافعان و مخالف برخــی معتقدان
اکسید کربن از طریق تانکرهاي دریایی ترجیح دارد چرا که در این صـورت، بـا هزینـه نسـبتاً     دي

ي شود و نیازي به احـداث خطـوط لولـه   اکسید کربن، منتقل میتوجهی از ديکمتري میزان قابل
. بر است نیستبر و زمانانتقالی که عمدتاً بسیار هزینه

منظـور افـزایش   اکسـید کـربن بـه   ي ديویژه درجایی که قرار است از این ذخیرهل، بهحابااین
کنـد  ي انتقال از طریق خطوط لولـه ارجحیـت پیـدا مـی    ضریب برداشت نفت استفاده شود، شیوه

اکسـید کـربن نـه قابـل اشـتعال      عـالوه ازآنجاکـه دي  به4).92-1386:83ذوالفقاریان و دیگران، (
ي خطـوط انتقـال گـاز بسـیار کـم و درنتیجـه، احـداث        فجار، مخـاطرات توسـعه  اناست و نه قابل

حال، این امـر مشـروط بـه آن اسـت کـه      بااین. صرفه استاي بهي انتقال دائمی، شیوهخطوط لوله
اکسید کربن، به نحوي  چشمگیر و مطلوب توسعه یافته باشـد و  زیربناي الزم براي انتقال گاز دي

رسـد  کارگیري این فناوري مهیا باشد که البتـه بعیـد بـه نظـر مـی     م براي بههاي الزشرطسایر پیش
یافته، عمالً چنین توفیقی تا قبـل از سـال   حداقل براي بسیاري از کشورها، حتی کشورهاي توسعه

5.میالدي حاصل شود2020

1. Post-combustion.
پس از احتراق سوخت، از سایر گازهاي تولیدي ها متداول است، گاز دي اکسید کربن رادر این روش که عمدتاً در نیروگاه

. کنندجدا می
2. Pre-combustion.

هاي گازي کاربرد دارد، بدین ترتیب که گاز مورد نظر، مثالً متان، اکسید شده و این روش به طور معمول در سوخت
هیدروژن که یک سوخت پاك مزیت نسبی این روش آن است که . گیردهیدروژن به عنوان سوخت مورد استفاده قرار می

. شودگیرد و پس از احتراق فقط آب تولید میاست، براي ایجاد انرژي مورد استفاده قرار می
3. Oxy- fuel combustion.

. شودبه جاي آنکه در مجاورت هوا بسوزد، با اکسیژن ترکیب شده و سوزانده می) سنگغالباً زغال(در این روش، سوخت 
مل بر بخار آب و گاز دي اکسید کربن است، پس از خنک شدن، جریانی از گاز دي اکسید کربن گاز حاصله که مشت

اي البته باید توجه داشت که در این شیوه هزینۀ قابل مالحظه. گذارد که به راحتی قابل جداسازي استخالص باقی می
. صرف تأمین اکسیژن مورد نیاز، خواهد شد

شود تا ، تزریق گاز با فشار باعث میEnhanced Oil Recovery (EOR)نفت در روش افزایش ضریب برداشت .4
.برداي از منابع نفتی افزایش یابدمیزان بهره

5. Recommendations by the German Advisory Council on the Environment, May 2012,



91اکسید کربن زیر بستر دریاآوري و انباشت ديجمعمحیطی ناشی ازهاي زیستچالش

نیــز مشــتمل بــر ذخیــره و انباشــت ســالم و دائمــی CCSدرنهایــت، مرحلــه نهــایی از چرخــه 
برانگیزتـرین  ترین و تا حدي چالشدر این مرحله که مهم. سید کربن در زیر بستر دریاستاکدي

اکسـید  اکسید کربن، البته بـا چگـالی متفـاوتی نسـبت بـه دي     بخش از این فناوري است، گاز دي
زیـر بسـتر دریـا ذخیـره     1صورت میعـانی، در سـاختارهاي متخلخـل   کربن موجود در اتمسفر و به

اکسید کربن به مناطق دریایی که ال، از این حیث که امکان تراوش یا تداخل ديهرحبه. شودمی
هــاي جــدي هــم شــود، وجــود دارد؛ ایــن امـر همــواره بــا چــالش در آن ذخیـره و نگهــداري مــی 

. روستالملل دریاها روبهالملل محیط زیست و هم در حقوق بیني حقوق بیندرزمینه
اسـت  2اکسید کربن در زیر بستر دریا، پـروژه اسـلیپنر  ديهاي انباشتیکی از بارزترین نمونه

ي خـاص  هـاي آمینـه  با استفاده از حالل. ي اقتصادي انحصاري نروژ واقع شده استکه در منطقه
اکسـید کـربن بـه اتمسـفر،     میلیون تن گاز ديشدن یکاکسید کربن، هر سال از متصاعدگاز دي

ظور تولید گاز طبیعی، با اسـتفاده از میزانـی چشـمگیر    مناین پروژه در اصل به. شودجلوگیري می
اکسـید کـربن، میـزان مـازاد در هـوا      اکسید کربن طراحی شده بود که پس از ترسـیب دي از دي

تــوجهی بــراي انتشــار مــیالدي مالیــات قابــل90ي حــال، ازآنجاکــه در دهــهبــااین. شــدآزاد مــی
رفتـه تـالش شـد تـا از ایـن امـر اجتنـاب        رفتهاکسید کربن در اتمسفر در نظر گرفته شده بود، دي

طور مستمر بـه  اکسید کربن جداشده، بهمیلیون تن دي10به بعد، 1996ترتیب از سال اینبه. شود
تنهـا ازدیـاد   ي کـاربرد ایـن فنـاوري نـه    نتیجـه 3.شدهاي نمکین و زیر منابع گازي تزریق میسفره

هاي مخصـوص  اکسید کربن در حفرهي گاز ديهمالحظي قابلبرداشت گاز طبیعی، بلکه ذخیره
. بود

ي نروژ یکی از اولین کشورهایی است که به این فناوري متوسـل شـد و اکنـون داراي تجربـه    
هایی، تنها زمانی مفید و کـاربردي خواهنـد   باید توجه داشت که چنین پروژه. استفاده از آن است

ي نشـت یـا   یدرنتیجـه ره شـود و ایـن گـاز ه   اکسید کربن با رعایت ایمنـی کامـل ذخیـ   بود که دي
با توجه بـه  . طور ناگهانی وارد مناطق مجاور نشودهاي انتقال یا سوانح طبیعی بهفرسودگی سیستم

ي جهانی کمابیش اندك در این زمینه الزم اسـت، نخسـت بـه مخـاطرات اسـتفاده از ایـن       تجربه
.فناوري اشاره نماییم

available at
http://ec.europa.eu/environment/newprg/pdf/Position%20Papers%20received/SRU%20-
%20German %20Advisory%20Council%20on%20the%20Environment.pdf (last visited
at 3/4/2015).
1. Pore Structures.
2. Sleipner.

. این سکو و پروژه در حال فعالیت، در اصل متعلق به استات اویل است
3. http://www.globalccsinstitute.com/project/sleipner%C2%A0co2-injection (last visited
at 2/4/2015).
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اکسید کربنآوري و انباشت ديمخاطرات جمع.3
تــرین هــدف از کــاربرد ایــن فنــاوري در اصــل، کــاهش میــزان انتشــار گــاز  ازآنجاکــه مهــم

تـرین مخـاطره ایـن فنـاوري نیـز، دقیقـاً در نقطـه مقابـل         اکسید کربن در اتمسـفر اسـت، مهـم   دي
هـایی اسـت کـه درنتیجـه اسـتفاده نادرسـت از ایـن        پیشگیري از تخریب محـیط زیسـت، آسـیب   

ترین چالش ایـن فنـاوري، تـراوش گـاز     ترتیب جدياینبه. شودزیست وارد میفناوري به محیط
:اکسید کربن در فضاي اتمسفر است که ممکن است از طرق مختلف صورت پذیرددي

تـدریج از خـالل مخـازنی کـه بـه انباشـت       آرامی و بهاکسید کربن بهممکن است گاز دي-1
البته، چنـین وضـعیتی بیشـتر در هنگـامی     . وش کنداکسید کربن اختصاص دارند، به بیرون ترادي

انتشـار  . هایی در مخازن نگهدارنده وجود داشـته باشـد  ها یا شکافپذیرد که شکستصورت می
ــدریجی دي ــه  ت ــی، رفت ــذ جزئ ــک منف ــیاکســید کــربن از ی ــه م ــد اکوسیســتم مجــاور و  رفت توان

گـالی درگیـر کـرده و حتـی     هاي زنده اطراف و حتی خود مناطق دریایی را از حیث چارگانیسم
ازآنجاکـه دانـش موجـود در    . هـا منتهـی شـود   شـدن آب دریاهـا و اقیـانوس   درنهایت بـه اسـیدي  

شناسـی یـا اکولـوژیکی ناشـی از آن در     شدن عمق دریاها بـر تغییـرات بـوم   خصوص تأثیر اسیدي
ت و به نتیجـه  ي بررسی اسهاي موجود در این منطقه هنوز در مرحلهها و انداموارهمورد ارگانیسم

تـوان بـا قطعیـت آثـار چنـین تراوشـی در آب اقیـانوس را        سـختی مـی  قطعی منجر نشده است، به
اکسید کربن در منطقه دریـایی مجـاور،   حال، در صورت نشت یا تراوش ديبااین. بینی کردپیش

محیطی بـا توسـل بـه فنـاوري     هایی که براي پیشگیري در بروز خسارت زیستعمالً تمامی تالش
CCSاثر خواهد ماندصورت گرفته عقیم و بی.)Hamann, 2013: 3(
اکسـید کـربن   تـوجهی از دي طور ناگهـانی حجـم قابـل   در فرض دیگري، ممکن است به-2

باره صدمه یا آسیب جـدي  یکباره وارد اتمسفر شود و این در صورتی است که مخازن بهیکبه
صورت قبل است هرچنـد، روشـن اسـت کـه آسـیب      در اصل تأثیر وضعیت اخیر هم مانند . ببینند

شناختی یـا حرکـت   تواند ناشی از تغییرات زمیناین وضعیت بیشتر می. تر خواهد بودوارده جدي
خصـوص درجـایی کـه تجهیـزات الزم از     در ایـن فـرض، بـه   . گسل، زلزله یا سونامی اتفاق بیفتد

محیطی خواهد بـود کـه   اي زیستعهکیفیت و کارایی مناسبی برخوردار نباشند، نتیجه، تحقق فاج
اکسـید کـربن   آوري و انباشـت دي شده جمـع این وضعیت نیز خود مغایر با اهداف از پیش تعیین

)Hamann, 2013: 4(.است
هـاي موجـود در ادوات و   فرض نهایی نیز زمانی است که آثار مواد افزودنی یـا ناخالصـی  -3

وانفعـاالتی خـاص،   کسید کربن ترکیب شود و با فعلاشده در مخازن ذخیره، با ديلوازم استفاده
مرور زمان و با استهالك محـیط زیسـت،   ترکیبات جدیدي را به وجود آورند که ممکن است به
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البته باید توجه داشت کـه در  . اکسید کربن را در اتمسفر فراهم کندساز انتشار چشمگیر ديزمینه
وانفعاالت شیمیایی اساساً دگرگون اثر فعلاکسید کربن در صورت اخیر ممکن است ماهیت دي

تـري را بـه همـراه داشـته     محیطـی جـدي  مراتب مخـاطرات زیسـت  ساخته، حتی ترکیب نهایی، به
که براي مخاطرات بالقوه این فناوري تمهیدات اندیشیده شود، ترتیب، تنها درصورتیاینبه. باشد

شـدن بیشـتر   ه اتمسفر و جلوگیري از گرماکسید کربن بساز کاهش ورود ديتوان آن را زمینهمی
کند که در نظـر داشـته   تري پیدا میافزون بر اتمسفر، مسئله زمانی بعد جدي. ي زمین دانستکره

سـاز آسـیب جـدي بـه     اکسید کربن بر محیط مجاور در زیـر بسـتر دریـا، زمینـه    باشیم تراوش دي
)Hamann, 2013: 4-5(.زیست دریایی خواهد شدمحیط

اکسید ي ديبارهییکن منظور براي پیشگیري از مخاطرات ناشی از تراوش تدریجی یا هبه ای
کربن الزم است در وهله اول، ضخامت و استواري مخازن انباشت و در ثـانی، کیفیـت و قابلیـت    

طورمعمـول  دقـت ارزیـابی شـود، ثالثـاً ازآنجاکـه بـه      اکسـید کـربن بـه مخـازن بـه     طرق انتقال دي
نباشت کامالً مطمئن و ایمنی را فرض کرد، الزم است میزان انتشار واقعـی جزئـی   توان هیچ انمی
اکســید کــربن از طریــق ابزارهــاي الکترونیکــی و مکــانیکیِ دقیقــی ارزیــابی شــود تــا بتــوان   دي

از طـرف دیگـر   . بـاال بـرد  CCSبینی و ضریب اطمینـان فنـاوري   مخاطرات جدي را از قبل پیش
هــا در ذخــایر موجــود، الزم اســت مــواد یــا ســایر ناخالصــیبــراي کــاهش آثــار منفــی ترکیــب

هـا صـورت گیـرد و درنهایـت     هاي دقیقی در مورد ماهیت و انـواع ترکیبـات و ناخالصـی   بررسی
در همـین راسـتا، طرحـی اروپـایی     . ها به تفکیک بررسی و ارزیابی شودمیزان تأثیر این ناخالصی

درصدد است تا بـا تجزیـه   » ال تا دریاي مدیترانهاز دریاي شم«1»اکسید کربندي-اي«موسوم به 
و تحلیل تأثیر گازها در اعماق دریا، به واکاوي واکنش اکوسیستم دریایی نسبت بـه تغییـر میـزان    

2.ي آب دریاها بپردازدچگالی و اسیدیته

اکسید کربنآوري و انباشت ديرژیم حقوقی حاکم بر جمع.4
االجـراي فعلـی، بررسـی    الملـل الزم و مقررات حقوق بیناکنون، الزم است با تأملی در اسناد 

تواند پاسخگوي نیازهاي این حوزه باشد و بـه عبـارت بهتـر    شود که آیا رژیم حقوقی موجود می
تواند یک چـارچوب حقـوقی معـین بـراي پیشـگیري از تخریـب       الملل موجود میآیا حقوق بین

فراهم سازد یا خیـر؟  CCSه از فناوري ي استفادمحیط زیست دریایی و کاهش مخاطرات بالقوه
پـردازیم، الزم  تردید، ازآنجاکه در این مقاله صرفاً بر اعمال این فناوري در زیر بستر دریـا مـی  بی

1. E-Co2.
2. http://www.eco2-project.eu (last visited at 3/5/2015).
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ترتیـب،  ایـن بـه . الملـل دریاهـا ازنظـر بگـذرانیم    است رژیم حقوقی حاکم را از منظـر حقـوق بـین   
. کم در این زمینه خواهیم پرداختترین اسناد حقوقی حااختصار، به تأمل در مهمبه

1982کنوانسیون ملل متحد در خصوص حقوق دریاها .1-4
1982تـوان در ایـن زمینـه بررسـی کـرد، کنوانسـیون       ترین و فراگیرترین سندي کـه مـی  مهم

درصـد از  71حقوق دریاهاست که کاربردي کمابیش جهانی دارد و قلمـرو شـمول آن نزدیـک    
الملـل  عنوان مقررات حقوق بینسیاري از مقررات بنیادین آن عمالً بهي زمین است و بسطح کره

بــا توجــه بــه ســاختار ایــن کنوانســیون و گســتردگی 1.شــوندعرفــی شناســایی شــده و اعمــال مــی
قلمروهاي دریایی، در این مجال تنها به مندرجات کنوانسیون از حیث قابلیـت تسـري منـدرجات    

ي اقتصـادي انحصـاري،   مرو دریـاي سـرزمینی، منطقـه   در قلCCSاین سند در خصوص کاربرد 
.فالت قاره و دریاي آزاد، خواهیم پرداخت

دریاي سرزمینی و زیر بستر دریاي سرزمینی.2-4
عنوان بخشی از قلمرو حقوق دریاها، دریاي سرزمینی، به1982کنوانسیون 3ي بر اساس ماده

کنوانسـیون  2ي مـاده 1بـر اسـاس بنـد    بنابراین، دولـت سـاحلی   . شوددولت ساحلی محسوب می
هـا  اش را به آبتواند قوانین و مقررات ملی، داراي حق حاکمیت در این منطقه است و می1982

ازآنجاکه حاکمیت دولـت سـاحلی بـر اسـاس     . و منابع طبیعی موجود در این قلمرو گسترش دهد
ي منـابع و ذخـایر   یابـد، کلیـه  میاین سند، همچنین به قلمرو زیر بستر نیز گسترش 2ي ماده2بند 

.موجود در این قلمرو نیز تحت حاکمیت کامل دولت ساحلی هستند
192ي بـر اسـاس مـاده   . قیدوشـرط نیسـت  حال، اعمال کامل حق حاکمه نیـز کـامالً بـی   بااین

هـا موظـف بـه رعایـت تعهـدات خـویش بـراي حفاظـت و مراقبـت از          ، دولـت 1982کنوانسیون 
طـور خـاص دولـت سـاحلی را موظـف      همـین سـند، بـه   208ي ماده. هستندزیست دریایی محیط

هـاي محـیط زیسـت    منظور پیشگیري، کـاهش و کنتـرل آلـودگی   کند مقررات و قوانینی را بهمی
ها در قلمرو صالحیتشان است، وضع کـرده  هاي آندریایی ناشی از اقداماتی که مرتبط با فعالیت

هـا  هاي ساحلی در تصویب و تنظیم قـوانینی کـه بـه آن   ، دولتبنابراین. ي اجرا درآورندبه مرحله
دهـد، از آزادي  اکسید کـربن را مـی  آوري و انباشت ديهاي مرتبط با جمعمجوز اجراي فعالیت

ها به حفاظت از محیط زیست دریایی، مقررات عمل برخوردارند ولی به دلیل وجود تعهد دولت
ه چنین اقداماتی موجبات آالیندگی محـیط زیسـت را   ربط باید با این تضمین شکل بگیرند کذي

1. See http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
(last visited at 19/4/2015).
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.آورد و تحت کنترل استفراهم نمی

ي اقتصادي انحصاري، فالت قاره و زیر بستر آنمنطقه.3-4
1982کنوانسـیون  57تـا  55هاي ساحلی بـر اسـاس مـواد    ي اقتصادي انحصاري دولتمنطقه

یابد و جزئی از قلمـرو  زمینی گسترش میحقوق دریاها تا دو مایل دریایی از خط مبدأ دریاي سر
ایـن کنوانسـیون تـابع    55ي شود، بلکه صرفاً بر اساس مـاده سرزمینی دولت ساحلی محسوب نمی

.هاي دولت ساحلی استرژیم خاصی بوده و تنها موضوع حقوق و صالحیت
ي خـود را در انطبـاق بـا تعهــدات    بنـابراین، دولـت سـاحلی تنهــا قـادر اسـت حقـوق حاکمــه      

ایــن حقــوق محــدود بــه 1982کنوانســیون 56ي بــر اســاس مــاده. اجــرا درآورداش بــهقــوقیح
هاي خاصی مانند حقوق حاکمـه بـر منـابع طبیعـی و صـالحیت اسـتقرار جزایـر مصـنوعی،         حوزه

جهـت، بـا توجـه بـه اینکـه ایـن منطقـه تحـت         ازایـن . تأسیسات و ساختارهایی در این منطقه است
ي اقتصـادي انحصـاري   ه عمدتاً اقتصـادي اسـت ـ و در قالـب منطقـه     ي محدود ـ ک قلمرو حاکمه

کنوانسـیون،  56ي بـر اسـاس مـاده   . نیز بـر آن حـاکم اسـت   1گیرد، رژیم حقوقی خاصیقرار می
حقوق دولت ساحلی در این منطقه تا جایی که به اسـتخراج، محافظـت و مـدیریت منـابع طبیعـی      

.یابدگسترش میگردد، به قلمرو زیر بستر منطقه نیزبازمی
3ربط، زیر بستر این مناطق نیـز بـر اسـاس بنـد     بنابراین با توجه به اینکه بر اساس مقررات ذي

شود، اعمال مقـررات  ي اقتصادي انحصاري محسوب میجزء منطقه1982کنوانسیون 56ي ماده
. ي اقتصادي انحصاري در این منطقه الزامی استمنطقه

اکسـید  اي در خصوص تجویز یا ممنوعیـت انباشـت دي  من مقررهمتض1982البته کنوانسیون 
، تنهـا  56ي مـاده 1وفـق بنـد   . ي اقتصادي انحصاري یا فالت قاره نیستکربن در زیر بستر منطقه

پـذیر اسـت و هـیچ تعریـف     برداري از منابع طبیعی موجود در ایـن منطقـه امکـان   اکتشاف و بهره
هرحال تا جایی که به فالت قـاره مربـوط   به. ه نیامده استمشخصی نیز از منابع طبیعی در این ماد

:داردکنوانسیون، مقرر می77ي ماده4است، بند 
منابع طبیعی موجود در این منطقه مشتمل بر منابع معدنی و سایر منابع موجود بسـتر و زیـر   ... «

.»بستر دریا است
ایـن سـند، موضـوع تحـوالت     56ي مـاده 1هرحال، باید به این نکته توجه داشـت کـه بنـد    به

هـاي  اي بـراي دیگـر فعالیـت   هـاي سـاحلی حقـوق حاکمـه    جدید فناورانه اسـت، زیـرا بـه دولـت    
ي اقتصـادي انحصـاري ماننـد تولیـد انـرژي از      ي استخراج و اکتشاف از منطقـه اقتصادي درزمینه

1. Sui Generis.
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صـادیق ایـن مـاده    رسد که مگونه به نظر میهاي آبی و باد اعطا شده است و البته اینآب، جریان
.ي حصري نداشته، بلکه تمثیلی هستندجنبه

آنکـه صـراحتی در مـتن    توان ادعـا نمـود کـه انباشـت کـربن در ایـن قلمـرو، بـی        بنابراین می
تواند از مصادیق کاربرد یک فناوري جدید محسوب کنوانسیون داشته باشد، از این حیث که می

صراحت بـه زیـر بسـتر منطقـه تسـري      ه این قلمرو بهحال، ازآنجاکبااین. شودشود، مجاز تلقی می
توان این مفهوم را به کاربرد ساختارهاي متخلخـل  کند، همچنان روشن نیست که آیا میپیدا نمی

جغرافیایی براي انباشت کربن اختصاص داد یا خیر؟ روشن است که این سـازوکار، بـا سـازوکار    
هـا در راسـتاي ارتقـاي تولیـد نفـت      ه این شیوهازآنجاک. ازدیاد برداشت نفت کامالً متفاوت است

رسـد  گیـرد؛ بـه نظـر مـی    که عمالً یکی از منابع طبیعی موجود زیر بسـتر دریاسـت، صـورت مـی    
.گیرددریاها قرار می1982کنوانسیون 77و 56روشنی در قلمرو مواد صراحت و بهبه

عی، دولـت سـاحلی تنهـا بـر     ي حق اکتشاف و استخراج منابع طبییدرنتیجهو درنهایت اینکه ه
هــاي مقــدماتی ماننــد اســتقرار و اســتفاده از جزایــر مصــنوعی، تأسیســات و ســاختارها و   فعالیــت
داراي 1982کنوانسـیون  81ي و مـاده 56ي مـاده 1و بند 80و 60هاي حفاري ذیل مواد فعالیت

بنـابراین  گـذاري دارنـد و   هـاي سـاحلی حـق قـانون    در این خصـوص، دولـت  . حق حاکمه هستند
ي حفـاري و اسـتقرار تأسیسـاتی کـه بـراي تزریـق       داراي حق وضـع و اجـراي مقرراتـی درزمینـه    

.اکسید کربن به زیر بستر دریا الزم است، نیز هستنددي
تـوان مقـررات حقـوقی    طـور ضـمنی مـی   صراحت یا بـه عالوه بر برخی مفاد کنوانسیون که به

را اسـتخراج کـرد، الزم   اکسـید کـربن  انباشت ديآوري و موردنظر براي اعمال در فناوري جمع
است تا تعهد کلی طرفین این سند مبنی بر پیشگیري، به کاهش و کنترل آلودگی محـیط زیسـت   

هرچنـد ایـن   . توجـه شـود  .طـورکلی کنوانسیون حقـوق دریاهـا نیـز بـه    12دریایی بر اساس بخش 
ي شـناختی منطقـه  هـاي زمـین  اکسـید کـربن در الیـه   طـور کلـی، مـانع از انباشـت دي    تعهدات بـه 

هـایی  شرطي ضرورت رعایت پیشمنزلهیبهاقتصادي انحصاري یا فالت قاره نیست، درهرحال، ه
براي اعمال این فناوري است که باید از طریق مقررات مندرج در این بخش یا در قالب توافقات 

. خاصی انجام شود

دریاي آزاد و منطقه.4-4
گیرد که ماوراي ، دریاي آزاد، مناطقی از دریا را در برمی1982ون کنوانسی86بر اساس ماده 

کنوانسـیون  136ي ي دریایی دیگري نیست و مطـابق مـاده  صالحیت ملی بوده و جزء هیچ منطقه
حقـوق دریاهـا، منطقـه و منـابع طبیعـی موجـود در آن جـزء میـراث مشـترك بشـریت محسـوب            



97اکسید کربن زیر بستر دریاآوري و انباشت ديجمعمحیطی ناشی ازهاي زیستچالش

کمیت یا اعمال حقوق حاکمه بـر هـیچ بخشـی از    تواند مدعی حق حاشوند و هیچ دولتی نمیمی
.آن شود

کنوانسـیون  157مـاده  1گیـرد بـا توجـه بـه بنـد      هایی که در منطقه صورت میدرواقع فعالیت
بنابراین مقام بسـتر دریاهـا اسـت کـه     . شود، توسط مقام بستر دریاها کنترل و ساماندهی می1982

چنـین  1982در کنوانسـیون  . کنـد گیري میتصمیمدر منطقه CCSها براي امکان و امتناع پروژه
در » منـابع طبیعـی  «صراحت براي مقام در نظر گرفته نشـده و تنهـا قیـد    طور خاص و بهاختیاري به

همـین  123کـه بـا توجـه بـه تعریـف مـاده       ) بـه بعـد  150از مـاده  (این خصوص اشاره شده است 
و گازي واقع در منطقه یا زیر بسـتر دریاهـا   کنوانسیون، منابع طبیعی، مشتمل بر منابع مایع، جامد،

ي اسـتفاده از فنـاوري   ي اسـتفاده از مفـاد کنوانسـیون درزمینـه    بنابراین، صراحتی درزمینـه . هستند
مشـاهده  شناختی زیر بستر این منطقه قابلهاي زمیناکسید کربن در الیهآوري و انباشت ديجمع

این اقدامات نیست مگر شرطی که بر اساس آن الزم صراحت، مانع از نیست، هرچند قیدي نیز به
ي موردنظر در این منطقه در راستاي منافع کلی جامعه بشریت بوده و انحصاراً در است تا استفاده

البته در این منطقه هم همانند سـایر منـاطق دریـایی، مفـاد بخـش      . آمیز صورت پذیردموارد صلح
192ویــژه مــاده  محــیط زیســت دریــایی بــه   ي محافظــت از دوازدهــم کنوانســیون درزمینــه  

.االجراستالزم
ــه ــیون  ب ــل منضــم بــه آن،       1982جــز کنوانس ــیون لنــدن و پروتک حقــوق دریاهــا، کنوانس

المللی هستند که مندرجات آن بـالقوه در  هاي مارپل و هلسینکی نیز از دیگر اسناد بینکنوانسیون
توان به برخی اسناد حقـوقی  این حیث میاز. الرعایه هستندمحیطی دریایی الزممالحظات زیست

هـاي  از میان این اسناد، کنوانسیون مارپل، صرفاً به پیشـگیري از آلـودگی  . مرتبط نیز نظري افکند
عنـوان یـک   پردازد و کنوانسـیون هلسـینکی نیـز بـه    ها و تصادم دریایی میدریایی ناشی از کشتی

رسـد حـداقل تـاکنون،    دارد که به نظـر مـی  اي، تنها به حوزه دریاي بالتیک اختصاصسند منطقه
بنـابراین صـرفاً   . اکسـید کـربن در آن عملیـاتی نشـده اسـت     آوري و ذخیـره دي اي از جمعپروژه

. کنیماختصار به مفاد کنوانسیون لندن و پروتکل الحاقی آن در این خصوص بسنده میبه

ي دفع مـواد  یجهنتي جلوگیري از آلودگی دریایی درزمینهکنوانسیون لندن در.5
)1972(زائد 

ي منـابع آالینـده   ها موظفند اقدامات مؤثري بر کلیـه دولت1داردمقرر می1972کنوانسیون 1ماده 
1. See http://www.imo.org/OurWork/Environment/LCLP/Pages/default.aspx (last visited
9/3/2015).
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هاي دریایی از طریـق هـر   هاي مثبت عملی براي پیشگیري از آلودگیمحیط زیستی داشته باشند و گام
ي ضایعاتی که ممکن است متضمن تأثیر نـامطلوبی بـر   ي تخلیهیدرنتیجهکه با آلودگی دریاها ه1منبعی

.سالمت بشر یا منابع موجود زنده و اکوسیستم و زیست دریایی بگذارد، بردارند
کننـده اسـت، محـل یـا مکـان      رسد آنچه ازنظر این سند مهـم و تعیـین  ترتیب، به نظر میاینبه

قلمرو جغرافیایی خاصی از دریا نیسـت، بلکـه نکتـه مهـم و مرکـز ثقـل ایـن        فیزیکی آلودگی در
خطرناکی است که بر اساس آن، محیط زیست دریـایی تحـت تـأثیر    سند، بر آثار تحمیلی بالقوه

ناپـذیري را بـراي محـیط زیسـت دریـایی بـه       هاي جبـران تواند صدمات و آسیبقرار گرفته و می
. همراه داشته باشد

ي تفسیري کمابیش موسع از منطوق سند را بپـذیریم، خـواهیم دیـد در بحـث     سترهاگر این گ
اکسـید  کننـده نبـوده و مهـم، تـراوش دي    اکسید کربن، محل انباشت، تعیـین ذخیره و انباشت دي

ــران    ــایی و تبعــات جب ــر محــیط زیســت دری ــودگی ناشــی از آن ب ــذیر مخــاطرات کــربن و آل ناپ
اکسـید کـربن در   آوري و ذخیره ديفاوتی ندارد که جمعمحیطی آن است، از این حیث تزیست

صراحت ارجاع کنوانسـیون در مقدمـه بـه قطعنامـه     . پذیردیک از مناطق دریایی صورت میکدام
هـا و  مجمع عمومی ملل متحد که مشتمل بر اصول حـاکم بـر زیـر بسـتر دریاهـا، اقیـانوس      2749

ي جلـوگیري از  کنوانسـیون لنـدن درزمینـه   اي بـر آن اسـت کـه مفـاد     منطقه نیز است، خود قرینه
اکسـید کـربن در هـر    آوري و ذخیـره دي هاي مرتبط با جمعآلودگی دریایی در خصوص پروژه
.ششدنی استیک از مناطق مختلف دریایی اعمال

که این قلمرو را در حوزه کنوانسیون تلقی نماییم، هیچ شرایط خـاص و  هرحال، درصورتیبه
منظـور پیشـگیري از   بـه . ها ذکـر نشـده اسـت   اکسید کربن در این الیهديي صریحی براي ذخیره

عنـوان مصـادیق مـوردنظر، مشـخص     طـور خاصـی بـه   آلودگی دریایی، کنوانسیون مواردي را بـه 
اي کـه  توانـد از مصـادیق مـواد ممنوعـه    اکسـید کـربن کـه مـی    کند که شاید بتوان گفـت دي می

، قلمـداد شـود کـه در ضـمیمه اول ایـن      2شوندا تولید میههاي صنعتی یا کارخانهدرنتیجه فعالیت
اکسید کربن را از مصادیق موادي کـه از  عالوه، از منظري دیگر، شاید بتوان ديبه3.اندهسند آمد

شـوند، تلقـی و تحـت شـمول مفـاد      هاي فسیلی در تأسیسات صـنعتی حاصـل مـی   اشتغال سوخت
4.کنوانسیون تلقی کرد

1. All Sources of Pollution all.
2. Industrial Wastes
3.See
http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/LCLP/Documents/PROTOCOLAmende
d2006. pdf (last visited at 3/5/2015).
4.See http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/LCLP/Documents/ PROTOCOLAmended
2006. Pdf (last visited at 3/5/2015).
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اکسید کربن قابل تسـرّي  آوري و انباشت ديکنوانسیون لندن، به جمعبا چنین تفاسیري مفاد 
کنوانسیون و همچنـین ضـمیمه اول کنوانسـیون    4ماده 1موجب بند است و بنابراین انباشت آن به

هـاي  حال، باید توجه داشت که برخـی فعالیـت  بااین) Evdokimov, 2010: 35(.ممنوع است
. ن مستثنا شده استخاص از قلمرو شمول کنوانسیون لند

Wilson and(» تخلیـه «ایـن سـند، قلمـرو کنوانسـیون مشـتمل بـر       3مـاده  1بـر اسـاس بنـد    

Gibbons, 2007: 350(1ها، هواپیماهـا، ناوبرهـا و دیگـر سـاختارهاي     مواد موردنظر از کشتی
ی کـه در  هـاي انتقـال  اکسید کربن آشکارا از طریق لولـه با چنین برداشتی، انتقال دي. انسانی است

. شدنی استخشکی مستقر هستند، صرفاً در قالب انتقال این مواد از خشکی به دریا تعبیر و تفسیر
هـاي  اکسید کربن از طریق کشتی به سکوبه زعم بسیاري از مفسران، در صورت اخیر، انتقال دي

عیتی هاي حامـل ایـن مـواد بـه محـل انباشـت، نیـز ممنـو        اکسید کربن به لولهخشکی و تزریق دي
)Evdokimov, 2010: 30-32(.ندارد

هـا بـراي اسـتخراج و اکتشـاف منـابع      ي دولـت از طرفی مطـابق همـین سـند، حقـوق حاکمـه     
اکسـید  ترتیب، شاید بتوان گفت کـه انباشـت دي  اینبه2.شان به رسمیت شمرده شده استطبیعی

باشد، نیز ممنـوعیتی  هاي انرژي که در راستاي افزایش ضریب برداشت از حاملکربن درصورتی
.ندارد

شـناختی زیـر   هـاي زمـین  اکسید کربن بـه الیـه  رسد تنها تزریق مستقیم ديرو به نظر میازاین
هـا  بنـابراین سـایر گزینـه   . رسـد بستر دریا ذیل مندرجات و مقررات این سـند ممنـوع بـه نظـر مـی     

البتـه بایـد توجـه داشـت     . منعی نداردEORهاي انتقال در خشکی یا ازجمله تزریق از طریق لوله
هـاي مختلـف، اعـم از    اکسید کربن در صـورت که به لحاظ منطقی، ریسک ناشی از تراوش دي

مرور زمـان، یـا در اثـر تزریـق و تـراوش ناگهـانی میـزان چشـمگیر         ي تراوش بهیهواسطهانتشار به
همچنـین  . داکسید کربن در اکوسیستم، از حیث ورود آلودگی به مناطق مجاور تفـاوتی نـدار  دي

ي اکسید کربن را در زمرهو ضمیمه اول کنوانسیون که دي4ماده 1تا حدودي با برداشت از بند 
ترتیب شاید بتـوان گفـت امکـان تسـرّي مفـاد      اینبه. کند، همخوانی نداردتلقی می3مواد ممنوعه

که در درحالی. باشد1982رسد قلمرو تخلیۀ ضایعات در این سند متفاوت از تخلیه ضایعات در کنوانسیون البته به نظر می. 1
مندرج در کنوانسیون لندن و پروتکل الحاقی Disposalرسد قلمرو استفاده شده، به نظر میDumpingاز 1982کنوانسیون 

محیطی نظر دارد و کنوانسیون لندن به پیشگیري از بروز آلودگی زیست1982در اصل کنوانسیون . آن مضیق و محدودتر باشد
.کندورود برخی ضایعات به محیط زیست دریایی را میمحیطی در نتیجۀ بحث از خسارات ناشی از آلودگی زیست

2.http://www.imo.org/en/OurWork/Environment/LCLP/Documents/PROTOCOLAmend
ed2006.pdf (last visited at 5/5/2015).

.سند13به ویژه در مقدمه و ماده 
3. Prohibited Substance.
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ي ناشـی از  هاکسید کربن، بدون توجه به رویـ آوري و انباشت دياین کنوانسیون بر فناوري جمع
.رسداي مبهم به نظر میتسرّي مفاد کنوانسیون، تااندازه

پروتکل کنوانسیون لندن.6
منضم به کنوانسیون لندن جانی دوباره به این سند داده و 1996شاید بتوان گفت که پروتکل 

روشنی به شـمول منـدرجات  این پروتکل به خالف کنوانسیون، به. نوعی آن را احیا کرده استبه
، تمـامی منـاطق   1ي مـاده 7بنـابراین بـر اسـاس بنـد     . سند به زیر بستر دریا نیز اشـاره کـرده اسـت   

منظـور  ها تحت شمول مندرجات پروتکل لنـدن بـه  هاي داخلی دولتجز آبدریایی و زیر آن به
بـه همـین دلیـل    . حمایت و حفاظت از محیط زیست دریایی در مقابل تمامی منابع آلودگی است

خواهـد تـا اقـدامات مقتضـی را در ایـن      هـاي عضـو مـی   ایـن پروتکـل از دولـت   3مـاده  1نیز بند 
ي مــوارد مصــرح در اکســید کــربن در زمــرهدي2006تــا قبــل از ســال . خصــوص انجــام دهنــد

آوري و برداشــت ي نخســت ایــن پروتکــل نبــود و لــذا اقــداماتی کــه در راســتاي جمــع ضــمیمه
حـال از طرفـی بـراي    بـااین . توانست قانونی تلقی شودگرفت، نیز میاکسید کربن صورت میدي

هـا و از طرفـی بـا توجـه بـه مخـاطرات یکسـان        بین پروتکـل و کنوانسـیون لنـدن و ضـمیمه    جمع
گرفـت، بـه   اکسید کربن صورت مـی آوري، انتقال و انباشت ديهاي مختلفی که براي جمعشیوه

کالً مرتفع شـود یـا در اشـکال مختلـف،     رسید الزم است ممنوعیت کاربرد این فناوري یانظر می
صراحت به1996پروتکل 2و 1البته با تجدیدنظر در قواعد مندرج در ضمایم . قانونی تلقی شود

توان به ارزیـابی میـزان ممنوعیـت یـا تجـویز      ها میهایی اشاره شد که از طریق آنبه دستورالعمل
و بـرآورد و تخمـین میـزان آلـودگی     اکسـید کـربن در زیـر بسـتر دریـا     آوري و انباشت ديجمع

هاي عضوِ پروتکل چنین تصمیم گرفتند تـا  دولت2006ترتیب، در سال اینبه1.احتمالی پرداخت
بـودن  هاي الزم رعایت شود، موانـع موجـود در خصـوص قـانونی    شرطکه برخی پیشدرصورتی

نویسـی در خصـوص   نیـز پـیش  2007در همـین راسـتا در سـال    . کلی مرتفع شـود چنین فعالیتی به
ــابی وضــعیت انباشــت دي  ــه دســتورالعمل خــاص ارزی شناســی هــاي زمــیناکســید کــربن در الی

بودن ایـن اقـدام و هـم در    این سند هم در راستاي قانونی. هاي عضو پروتکل به امضا رسیددولت
.محیطی ناشی از آن طراحی شده استراستاي کاهش مخاطرات زیست

1. Specific Guidelines for Assessment of Carbon Dioxide Streams for Disposal into Sub-
seabed Ecological Formations Adopted by the 2nd Meeting of Contracting Parties in
November 2007; Risk Assessment and Management Framework for CO2 Sequestration
in Sub-seabed Geological Structures (CS-SSGS), Adopted at the Joint Session of the 28th

Consultative Meeting of Contracting Parties under the London Convention and the 1st

Meeting of Contracting Parties under the 1996 Protocol (30 October – 3 November
2006). Available at http://www.gc. noaa.gov/documents/gcil_imo_co2wag.pdf (Last
Visied at 2/3/2015).
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تـوان بـه   هـا، توجـه شـده اسـت، مـی     یشنهادي در دستورالعملصورت پازجمله مواردي که به
هـاي مناسـب   کسید کربن از طریق الزام به اتخاذ شـیوه لزوم توجه به ریسک ناشی از تراوش دي

. اکسـید کـربن اشـاره کـرد    ي امن براي انباشـت دي براي ذخیره یا الزام به انتخاب مخازن ذخیره
اي و منظم بر وضعیت اکوسیسـتم  هاي دورهرد نظارتهاي الزم در موهمچنین الزم است بررسی

هرحـال، بایـد   بـه . اکسـید کـربن صـورت پـذیرد    گیاهان و جانوران دریایی در منطقه انباشـت دي 
هایی کـه در کنوانسـیون و پروتکـل منضـم بـه آن صـورت گرفتـه        ي تالشتوجه داشت که کلیه
.و قابل تسرّي استهاي عضهاي حقوقی، تنها نسبت به دولتاست، از حیث جنبه

نتیجه.7
ویـژه  هـا بـه  افزایش میزان انتشار گازهاي گلخانه کـه بیشـتر ناشـی از افـزایش میـزان آالینـده      

ــه    دي ــت، روزب ــفر اس ــربن در اتمس ــید ک ــاطرات     اکس ــر مخ ــر را درگی ــر معاص ــتر بش روز، بیش
الیـه  شـدن زایـی، نـازك  هاي قطبی، بیابـان شدن یخچالذوب. کندمحیطی ناشی از آن میزیست

وهوایی و بسیاري دیگر از مخاطرات موجود، ناشی از همین رونـد رو بـه رشـد    ازن، تغییرات آب
پذیر و منـابع  هاي تجدیدها قادر به استفاده از انرژيتوجهی از دولتکه تعداد قابلدرحالی. است

اي هـ هـاي مـدرن در اسـتفاده از سـوخت    انرژي پاك نیستند، گریزي از توسل به برخـی فنـاوري  
اکسید کـربن در زیـر بسـتر دریاهـا، فنـاوري      آوري و انباشت ديالبته فناوري جمع. فسیلی نیست

. کمابیش جدید است و الجرم استفاده از هر فناوري جدیـدي معایـب و مزایـایی بـه همـراه دارد     
محیطـی ناشـی از کـاربرد    هاي اساسی استفاده از ایـن فنـاوري نیـز بیشـتر آلـودگی زیسـت      چالش

هاي کلی محافظت از محیط زیسـت  هرچند لزوم رعایت چارچوب. یا نابجاي آن استنادرست 
آمده، در اعمال این فنـاوري امـري الزامـی اسـت،     1982دریایی که در اسنادي مانند کنوانسیون 

المللـی مسـتلزم توجـه بـه اسـناد جهـانی و       ي کـاربرد آن در سـطح بـین   لکن، درهرحـال، توسـعه  
المللـی  هاي بـین زمینه و استفاده از سازوکارهاي موجود در رویه و عرفاي موجود در این منطقه

اي را ایـن امـر زمینـه   . جهت پیشگیري از تخریب یا آلودگی ناشی از استفاده از این فناوري است
هرچنـد  . فراهم خواهد کرد تا از ابهام و دوگانگی ممنوعیت یا تجویز ایـن فنـاوري رهـایی یـابیم    

اکسید کربن را به نحو خاص و انحصاري در راستاي استخراج و اکتشـاف  اگر کاربرد تزریق دي
شـرط رعایـت تعهـدات    رسـد جـز پـیش   منابع طبیعـی نفتـی و گـازي بـه کـار بـریم، بـه نظـر مـی         

هرحـال، بـاوجود   به. المللی وجود نداردمحیطی منعی در کاربرد این فناوري در صحنه بینزیست
آوري و االجرا و حاکم بـر جمـع  رژیم حقوقی الزممخاطراتی که در این خصوص موجود است،

. المللی محل سؤال استي بیناکسید کربن در زیر بستر دریا، همچنان در رویهانباشت دي
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آوري و انباشـت  هاي جمـع ي معضالت و چالشتوان به بهانهدرهرحال، روشن است که نمی
وهـوایی و  ي مقابلـه بـا تغییـرات آب   ویـژه درزمینـه  اکسید کـربن از مزایـاي چشـمگیر آن، بـه    دي

.اکسید کربن چشم پوشیدواسطه افزایش میزان گاز ديي زمین بهازحد کرهشدن بیشگرم
طور صریح و روشن در کنوانسـیون  شناختی نه بههاي زمیناکسید کربن در الیهبه انباشت دي

خـود  خـودي ده اسـت؛ بنـابراین بـه   توجه شده و نه براي آن ممنوعیت یا تجویزي صادر شـ 1982
الشـمول  حـال، نظـر بـه لـزوم رعایـت تعهـدات عـام       بـااین . شـود اقدامی غیرقانونی محسـوب نمـی  

الرعایه هستند، انباشت کربن نیـز نبایـد بـه محـیط     محیطی که در تمامی مناطق دریایی الزمزیست
.اي وارد کندزیست دریایی لطمه

یک کنوانسیون چارچوب، تعهـدات اساسـی را مشـخص    عنوان به1982از طرفی کنوانسیون 
هـاي مـدرن   ویژه درجایی که بحث از استفاده از فناوريتواند در تحوالت بعدي، بهکرده که می

هـاي  کنـد تـا در چـارچوب   هـا را ملـزم مـی   این سـند، دولـت  197ي ماده. شده است، توجه شود
منطبق با کنوانسـیون بـراي حفاظـت رعایـت     المللیمنظور ایجاد تعهدات بیناي یا جهانی بهمنطقه

آن با لـزوم رعایـت دیگـر اسـناد حقـوقی      237ي المللی همکاري کنند؛ مادهاز محیط زیست بین
عـالوه بـر ایـن،    . کندي محافظت از محیط زیست دریایی این تعهدات را تکمیل میقبلی درزمینه

ي ضـایعات  مرکـز بـر بحـث تخلیـه    بـا ت 1972برخی اسناد حقوقی دیگر ازجمله کنوانسیون لندن 
ایـن  1992گیـرد امـا در پروتکـل    هایی در استفاده از ایـن فنـاوري را در برمـی   صنعتی، ممنوعیت

ویـژه  هـا در راسـتاي پیشـگیري از تخریـب محـیط زیسـت، بـه       سند، با ذکـر برخـی دسـتورالعمل   
هـاي  شرطدابیر و پیشگیري از تاي مناسب و با بهرهاکسید کربن به شیوهکه انتقال ديدرصورتی

. ایمنی صورت پذیرد، استفاده از آن ممکن خواهد بود
ي المللـی در ایـن زمینـه توسـعه    ي بـین درهرصورت، باید توجه داشت که الزم است تا رویـه 

هاي موجود در این خصوص ارزیابی و ضمن بررسی خألهاي قراردادي در بیشتري یابد، ظرفیت
ر اسـتفاده از ایـن فنـاوري از خـالل رویـه و هنجارهـاي حقـوقی        این زمینه، رژیم حقوقی حاکم ب

. بینی و طراحی شوداالجرا پیشالزم
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