مروری بر ویژگی ها و توامنندی ناوچه های مستقر در ناوگان شامل

«خزر» درانتظار
«دماوند»

آذر ماه یک هزار و سیصد و نود و سه

عملیات مروارید و روز نیروی دریایی

ویژه نامه

بهمناسبتسیوچهارمینسالگرد

«دریای صلح و دوستی» عنوانی است که این روزها سعی می شود بیش از هر عنوان دیگری برای دریای محبوب شامل کشورمان یعنی دریای خزر به کار رود .پهنه ای آبی به وسعت
 438هزار کیلومرت مربع که این روزها همسایگانش آذربایجان ،روسیه ،قزاقستان و ترکمنستان به همراه جمهوری اسالمی ایران در مورد تعیین حقوق رژیم حقوقی آن به بحث و گفت
وگو مشغول اند .این دریاچه با طول تقریبی  ۱۲۰۰کیلومرت و عرض متوسط  ۳۲۰کیلومرت و مساحت  ۴۳۸هزار کیلومرت مربع وحجم  ۷۷۰هزار کیلومرت مکعب بزرگرتین دریاچه جهان
است .کم عمق ترین ناحیه این دریاچه  ۲۵مرت و در منطقه شاملی است و عمیق ترین مناطق در قسمت مرکزی و جنوبی واقع شده است و در بعضی از مناطق جنوبی حدود ایران۹۰۰ ،
الی  ۱۰۰۰مرت عمق دارد ،سواحل این دریاچه در مجموع ۶هزار و  ۳۷۹کیلومرت است که حدود  ۹۲۲کیلومرت آن در خاک ایران قرار دارد.خزر  ۲۸مرت پائین تر از سطح اقیانوس هاست و
 ۸۱درصد آب ورودی آن را رود عظیم ولگا در روسیه تامین می کند ۹۰ .درصد خاویار جهان از این دریا صید می شود .مهم ترین ویژگی اقتصادی خزر ،نفت و گاز است .ذخایر اثبات شده
نفت در خزر  ۳۲میلیارد بشکه و در حدود  ۴درصد از کل ذخایر نفت خاورمیانه است .در این میان کشور جمهوری آذربایجان ،عمده برداشت کننده منابع انرژی این دریاست و رتبه های
بعدی را ترکمنستان ،روسیه و قزاقستان به خود اختصاص می دهند .این در حالی است که ایران ،در این منطقه تنها به مطالعه و نقشه برداری اکتفا کرده که دلیل آن می تواند اتکای
ایران به منابع عظیم نفت و گاز موجود در خلیج فارس باشد .گرچه دریای خزر قرن هاست که دریا نامیده می شود ولی به طور طبیعی به هیچ دریایی متصل نیست؛ بنابراین رژیم
حقوقی ویژه و منحرصبه فرد خود را دارد .اگر دریای خزر را دریاچه بدانیم در آن صورت در مورد حقوق دریاها مشمول کنوانسیون ملل متحد منی شود و رژیم حقوقی آن باید بر اساس
توافق کشورهای ساحلی دریای خزر تعیین شود .دریای خزر قرار است در مسیر ترانزیت شامل اروپا و آسیا با جنوب قرار گیرد و یکی از محورهای کریدور شامل-جنوب باشد .این دریاچه
54رود ولگا و کانال ولگا-دن به آب های آزاد متصل شده است.
همچنین از طریق
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