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سازی در گامهم ضرورتنارسایی قوانین ایالتی آمریکا و 
بارورسازی ابرها و المللی در خصوص حقوق زیست بین

 تاسیس آژانس اصالح آب و هوا
 

 زهرا وطنیدکتر  - *معصومه زمانیان
             4.0s.org/licenses/by/(http://creativecommonThis is an open access article under the CC BY license/(.چکیده       

چون مقابله با خشکسالی و کاهش های اخیر با اهدافی همعملیات بارورسازی ابرها که در دهه
های بسیاری  از عنوان یکی از طرق مقابله با گرمایش زمین، درسرزمینهای محیطی و نیز بهآلودگی

پوشش قوانین محلی و ایالتی است. گستردگی است، تحت کار گرفته شدهجمله ایاالت آمریکا به
سرزمینی منطقه تحت پوشش هر عملیات بارورسازی، بارورسازان و افراد متاثر از این عملیات و نیز 

نماید. فقدان قانون فدرال و محاکم را به دلیل قوانین متفاوت ایالتی دچار تعارض و سردرگمی می
املین از مسؤولیت عواقب نامطلوب ناشی از بارورسازی و گرایی قوانین ایالتی، عامل فرار ععدم هم

تحقیق در پاسخ به سوال: قوانین بارورسازی پناهی قانونی متضررین از چنین عملیاتی است. اینبی
ابر تا چه میزان پاسخگوی نیازهای حقوقی ناشی از این فرآیند است و چه راهکاری برای رفع نقائص 

قانون جامع  جادیضرورت اهدف تبیین عدم کفایت قوانین موجود و احتمالی آن وجود دارد؟ و با 
، با روش توصیفی تحلیلی به بررسی مشکالت ناشی از فقدان مقررات فدرال و ایالتی درالفدر سطح 

های رفع معایب بودن قوانین پرداخته و با برشماری مزایا و معایب تنظیم مقررات فدرال و نیز ارائه راه
نبودن قوانین عام مسوولیت، کفه محاسن تدوین این قانون و حکومت آن بر قوانین و اثبات راهگشا 
چنین با اشاره به نواقص اجرایی قوانین موجود، ضرورت تاسیس یابد. همتر میایالتی را سنگین

 کند.گری، مدیریت و نظارت بر فرآیند بارورسازی ابرها را اثبات میآژانسی برای تنظیم
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 مقدمه
با ( Smith, 1925: 378) نمودمی یالیخ یر،اخ یهاتا دههکه  آب و هوادر  انساندستکاری  یدها

چون هایی همکارگیری راهبهو با  شد ، به واقعیت تبدیل1940در دهه 1ابرها ارورسازیبکشف امکان 
گردد، برف و بارانی میقطرات درون ابر سنگینی و ریزش باعث که  3،به ابر 2نقره یدیدذرات تزریق 

 یخشکسال این عملیات هرچند رافع 4.( ,2015Little)بیش از میزان بارش طبیعی ابرها، تولید شد 
و در ضمن به واسطه کاهش  (Brown, 2011: 97)دهد می را افزایشبه آب  یاما دسترس یست،ن

که این .ای، تأثیر چشمگیری در مقابله با گرمایش جهانی داردهای جوی و گازهای گلخانهآلودگی
زیست امانتی عمومی و پیشگیری از تخریب آن تکلیفی همگانی و مشترک میان اشخاص  محیط

حفظ »به عدم معارضه با تکلیف  گیری از بارورسازی راجواز بهره .هاستحقیقی و حقوقی و دولت
به دست آوردن  یآب و هوا برا بودن اصالحاعتماد  قابلرغم سازد. علیمنوط می« محیط زیست

یرین، دستکاری در آّب و هوا و تغییر میزان بارش طبیعی و گسترگی مناطق متاثر از آن، گاه آب ش
مدیریت ناصحیح نتایح نامطلوب  شود. حتی گاهیموجب ورود خسارت به برخی مناطق یا افراد می

دارد. با استفاده فزاینده از بارورسازی، برخی کشورها در صدد تعیین باری در پیو شدیداً خسارت
خاصی صورت نگرفته  الملل، اقدامی بیناند. لکن در عرصهعملیات برآمدهکننده اینقوانین تنظیم

 کند. تیفای حقوقشان محروم میو تفاوت قوانین کشورها، غالباً متضررین را از اس
قوانین »ست برای یافتن پاسخ سوال: ی اـ تحلیلی، تالش گیری از روش توصیفیاین مقاله با بهره

میزان پاسخگوی نیازهای حقوقی ناشی از این فرآیند است و چه راهکاری  بارورسازی ابر تا چه
گیری از یشرو بودن آمریکا در بهرهکه با توجه به پ« برای رفع نقائص احتمالی آن وجود دارد؟

ال در غالب مسائل حقوقی و نیز واجد قانون بودن باروری ابر، و نیز مراجعات فراوان به حقوق کامن
ای مناسب برای تحقیق در موضوع در این حوزه )هرچند به صورت ایالتی(، این کشور به عنوان نمونه

تحقیق، عدم کفایت قوانین موجود و ضرورت ایجاد  است. فرضیهقانون بارورسازی انتخاب شده

                                                           
1.  Cloud Seeding :نام « بارورسازی ابر»، جو یاییپو یارفتار  یب،در ترک یمصنوع ییراتتغ یجادبا هدف ا هاییتفعال

 .(U.S.C. § 330 (2000) 15)گیرند می
2. Silver Iodide  

 (Dry ice) خشکیخ (،Potassium iodideیم )پتاس یدیدنقره،  یدیدابرها  یبارور یمواد مورد استفاده برا ینتریج را .3
استفاده از مواد جاذب  البته امروزه،گاز منبسط است.  صورتبه (Liquid Propaneیع )ماپروپانو کربن جامد( یداکسی)د

 .(Hill; Ming, 2012)دارد یشتریرواج ب ی،رطوبت، مانند نمک خوراک
 یهازباله» یبندطبقه با یفرنیادر کالدلیل همینو به مضر باشد یستزیط مح یتواند برایم یادز یرنقره در مقاد یدید .4

 § CAL. HEALTH & SAF. CODE) استشده فحذاز طرق بارورسازی  «یحاد خوراک یتسم»و  «خطرناک
25141.5.) 
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سازی قانون جامع در سطح فدرال و نیز تشکیل آژانسی برای اقدامات اجرایی و نظارت بر این یکسان
در مناطق مختلف و در نتیجه  هااستانداردها و دستورالعملدادن تفاوت  است. هدف مقاله نشان

 یندتر کردن فرآشفاف یمقررات فدرال متحد براو تصویب و اثبات لزوم تدوین  هاآن یناکارآمد
 هاست.آنکارآمدتر کردن  یجهابرها و در نت یبارورساز

 
 پیشینه -1

شماری به موضوع بارورسازی ابرها از حیث  در مکتوبات منتشره داخلی، هرچند تعداد انگشت
موضوع قوانین مربوط به بارورسازی ابرها اند، اما تحقیقی در انجام و ابعاد آن پرداخته ماهیت و روال

آسیا و »در ستون « ابعاد حقوقی بارورسازی ابرها»وجود ندارد؛ تنها متن انتشار یافته، مطلب ژورنالی 
، نوشته علی رودباری است که به بررسی رویکردهای 1ی پایگاه خبری دیپلماسی ایرانی«آفریقا

 پردازد.ها در موضوع بارورسازی میایالت به اختالفات مابینایاالت متحده در رسیدگی 
 

 چارچوب مفهومی -2
 تر مطالب ضروری است.پیش از ورود به مباحث اصلی، بیان مفاهیم تحقیق برای درک عمیق

 شناسیمفهوم -2-1
های پیشنهادی کارشناسان در مقابله با گرمایش جهانی است که درک باورسازی یکی از راه

 گرو آشنایی با هر دو مفهوم است:ها  در ارتباط میان آن
 ابرها یعلم بارور - 2-1-1

 ایبه ذرهاگر بتواند  2یآب گازیا در هوا موجود  آب بخار :پیچیده نیستابر  یبارورسازتعریف 
شود( می )و هسته متراکم نامیده که معموالً در هوا وجود دارند یگریمواد د یادود، گرد و غبار از 

در  تشکیل یخ (.Hemel, 1977: 5)شود یم یلتگرگ تبد یابه باران، برف یعنی آب بچسبد به قطره
 یا یناز زم یابرها ذرات است. در بارورسازیتراکم م یهااز هسته ینیمقدار معمشروط به وجود ابر 

 ینا سازی یهشب یبرا( ( ,2013Weiser) 3)یا از این پس پهپادها ( ,2010Simms :919) یمابا هواپ
شود می و سبب یقتزر (Simms, 2010: 919) است شده یلاز قبل تشکبه ابری که  ،تراکمم یهاهسته

عادی دمای داخل  البته چون در حالت 5شود. تبدیل 4یعما آبذرات، به  چسبیدن به این بابخارآب 

                                                           
 .2006818؛کدخبر23/7/1400 .1

2. Gaseous Water 
3. Drones 
4. Liquid Water  
5. Cloud Seeding, CLIMATE EDUCATION FOR K-12, available at: 
 https://climate.ncsu.edu/edu/k12/.CloudSeeding  

https://climate.ncsu.edu/edu/k12/.CloudSeeding
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 یطآن را کاهش و شرا یداخل یدما 2خشکیخافزودن و بارش نیازمند سرماست، باید با  1ابر، متعادل
 بهتواند میاما  یست،ن یخشکسال یبرا یعسر یحل راهعملیات این 3نمود. مساعدی بارور یرا برا

که  یبه جوامعمورد استفاده قرار گیرد و لذا تا حدودی  «بلند مدت آب یریتمد» ی درعنوان ابزار
خشکسالی جهانی که موجد زیان  تداوم (.Little, 2015)نماید میبا بحران آب مواجه هستند، کمک 

بسیاری از ایاالت را به  4میلیارد دالری در مناطق مختلف ایاالت متحده است،سالیانه شش تا هشت
 5.است آب سوق داده های تأمینعنوان یکی از روش استفاده از باروری ابرها به

 ترتیب بدین (.Brown, 2011: 98)شودنیز استفاده میاز بارش  یریجلوگبرای  ربا یبارورساز
شده  باران در آن نامطلوب است، بار فیزیکی ابر تخلیه ای که بارشاز رسیدن ابر به منطقه که پیش

از جمله فرونشاندن  یاهداف مختلف یروش برا بارد. اینمنطقه دیگر نمی و بعد از رسیدن به آن
و امروزه مورد  (Baum, 2007)ه بودکوهستان مؤثر در برف کاهش باران و تگرگ، انتشار مه و 

ایاالت ابرها در  یبارورساز یهاتالش حاضر حال در (.Little, 2015)استکشور  52حداقل استفاده 
و حداقل  (Simms, 2010: 917) ها متمرکز استو گسترش برف یبارندگیشعمدتاً بر افزا متحده

 6.دارندابرها  یبارورسازهای مستمری برای فعالیت یالتا ده
 گرمایش جهانی و بارورسازی ابرها -2-1-2

از  ناشی هاانوسیو سطح اق نیزم یدما نیانگیم شیافزا 7،نیگرم شدن زم ای یجهان شیگرما
 یهاتیو فعال هاآتشفشان یهاتیّفعّال (،هاتوسط انسان) یاگلخانه یگازهاچون افزایش عواملی
مورد از  10 است سبب شده کهاستمحیطی  از مخاطرات جدی زیست و یکی 8یدیخورش

  9برسد.ثبت  به 2007تا  1990 سال های در فاصلهجهان  یهاسال نیترگرم

                                                           
 (. ,2010Simms :919) یگرادباشدسانت صفر یرز یدابر با یداخل یدما ی،بذرکاربرای موثر بودن  .1

2. Dry ice 
3. Cloud Seeding, CLIMATE EDUCATION FOR K-12. 
4. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong. 
(2009). 

آمده از باروری ابرها در طول پانزدهدست، آب بهDESERT RESEARCH INSTITUTEبراساس تخمین موسسه . 5

 ,Witt)است متر مکعب آب( در سال بوده 5/3321( acre-feetآبی )هرجریب)جریب 64طور متوسط سال گذشته به
2016:132.) 

6. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong. 
(2009). 
7. Global warming 
8. http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?t=830  
9.https://web.archive.org/web/20071009102105/http://nojanserver.com/mods.php?id=News&file=article&

http://www.hupaa.com/forum/viewtopic.php?t=830
https://web.archive.org/web/20071009102105/http:/nojanserver.com/mods.php?id=News&file=article&sid=957
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از گرم شدن  راه جلوگیریتنها  ،(IPCC) ییوهواآب راتییتغ یدولتنیب ئتیگزارش هطبق 
ی از طریق تقلیل اگلخانه یگازها یکاهش گسترده و فور ی زمین،گرادیدرجه سانت 2 ات 1٫5

. 1استباد  ی ودیخورش یپاک از جمله انرژ یهایتوسعه انرژو  یلیفس یهااستفاده از سوخت
بارورسازی ابرها نیز با کاهش تابش خورشید بر سطح زمین روشی برای مقابله با گرمایش جهانی 

 شود. محسوب می
 ابرها یاز بارور ی عملیهانمونه -2-2

 با سرمایهبرنامه اصالح آب و هوا  ینترگستردهشهره و صاحبابرها  سازیبارورکه در  چین
 هاییبازدر  ،(Simms, 2010: 919; Barker, 2009)است  های هنگفت و نیروی کار فراوانگذاری

اجرای  محلباران در  از بارشهوا و نیز جلوگیری  هدف کاهش آلودگی به ،پکن 2008 یکالمپ
باران را  ،ابرها در خارج از پکن یبارور هاییستگاها یاندازراهبا  ( ,2010Simms: 916) 2مسابقات

 3. در نمونه دیگر ماهاراشترا،( ,2010Simms :923)کرد  بر شهر از ابرها خارج یعیطبریزش قبل از 
خود به شدت به آب  یمحصوالت کشاورز یدتول یبرا که مناطق هند ینو ثروتمندتر یناز بزرگتر
برای  عظیمی پروژهبود، مواجه  یخشکسال دوره ینبا سوم 21اواخر دهه اول قرن در  و یباران متک
کشاورز بدهکار در  1300خودکشی» منجر به آبِنمودکه بتواند با کمبودآغاز را ابرها  یبارورساز

  (.Little, 2015)نماید  مقابله« ماه ششطول 
 با ترسهمواره  ،یگرد یکیتکنولوژ هاییشرفتاز پ یاریبس مانند ،ابرها یبارورسازهرچند 

(118-110: 1996Steinberg, )4 است بودهمواجه  یدتردآن با  یبخش و اثر (1977 :13Hemel, )  یرغو 
نماید میدشوار را ابرها  یاثرات بارور یریگاندازهبودن ذاتی شرایط آب و هوایی  ینیب یشپ قابل

(Little, 2015) ی متفقندفناور ینابر مؤثر بودن ، دانشمندان اروریدهه ب ینپس از چند، لکن امروزه. 
 یاتکه عملکرد  ثابتابرها  یبارورسازسابقه در سال  دارای چهل 5ایکه تحقیقات موسسهچنان

 6است. کرده یجادا یزحوضه آبخ یکبرف در  یشدرصد افزا آنها هشت
 نامطلوبی رقم یجنتا ی،بارورسازعملیات  یریتمدسوءگاه ، رغم مزایا و ثمرات مثبتالبته علی

                                                           
sid=957  
1. https://www.bbc.com/news/science-environment-58130705  

عدم بهبود درصورت بود که هشدار داده (استمعروف شآلودمه یهوابه چین )که به  یک،المپ یالمللینب یتهکم .2
 افتد.می یقتعوبه یکالمپ یهایهوا، باز یفیتک

3. Maharashtra 
از  یاریبسی بود و ترس از خشکسال یلدلبه 1964در سال Fulton شهردر ابرها یبارورنمونه ممنوعیت عنوانبه .4

 .کردندمیرد  یاخالقیلآب و هوا را به دال ییرتغ یدهبه شدت ا یزنآن شهروندان 
5. The Desert Research Institute. https://www.dri.edu  
6.  https://www.dri.edu/publication/8957/  

https://web.archive.org/web/20071009102105/http:/nojanserver.com/mods.php?id=News&file=article&sid=957
https://www.bbc.com/news/science-environment-58130705
https://www.dri.edu/
https://www.dri.edu/publication/8957/
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از  یشنفر و خسارت ب چهلحداقل  مرگمنجر به چین )کوالک  (.Simms, 2010: 921) است دهز
 یکخانه  یرواز هواپیمای باروری بر نقره  یدیدپوسته پر از  شدن یک ( و رهادالر یلیونم پانصد

ابرها به  یبارورکند هرچند می که ثابت هایی استشدن او در مغولستان، نمونه و کشتهشهروند 
 (.Simms, 2010: 916)طلبد اما مدیریتی صحیح می یست،خود خطرناک ن یخود

 
 ابر یبارور یخچهتار -3

 یشخشک به ابر باعث افزا یخذرات تزریق که  یافتدر 1آمریکایییهواشناس ،1940در دهه
منظور تامین آب  به ابرهاباروری ، 1950دهه  در (.Simms, 2010: 915, 918) شودیم یبارندگ

از  ایاالت متحده( 1955-1975یتنام )و در طول جنگ. (Hemel, 1977: 37)شد می انجام یشترب
 ویتنام شد که منجر به سیل معروف شمال کرد استفاده یشیآزما یعنوان سالح ابر به یبارور

(Simms, 2010:918)  ممنوعرا  یجنگ اتاقدامهدف به  ابرها یبارورسازسازمان ملل و در پی آن 
 وسط آمریکاتها  طوفانبا اهدافی چون مقابله با آزاد  یاهایابرها در دربارورسازی آزمایشی   2.نمود

(2007Baum, )،3 شد  متوقف یههمسا یتنش باکشورها یشمنجر به افزا شکستِ یناز چند پس
(32: 2007Baum, .)4 از  توسط نهادهای زیادیمختلفی بارورسازی ابرها با اهدافحاضر  حال در

 .(Mandeville, 2016: 185)شود می کشورهای متعدد انجام
 

 بارورسازی ابر در سنجه قوانین -4
و  یمحل تی،یالا یهااز آژانس یایچیدهپ ةاز شبک ایاالت متحدهدر  یبارورساز یفعل مدیریت

 :Mandeville, 2016)محدودتر است یالملل ینفدرال و ب قوانینه و نقش  شد یلتشک یخصوص
181.)                                                            

1. Atmospheric Science, Cloud Seeding, ENCYCLOPEDIA BRITANNICA, available at 
http://www.britannica.com/science/cloud-seeding   
2. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques, Dec. 10, 1976, 1108 U.N.T.S 26. 

به سمت  روندههای پیشطوفان بود تالشدر  آن،تسرعبرای کاهش خشک به ابر یخ یقبا تزرکه  Cirrusپروژه  .3
 Weather) 2005و توسعه اصالح آب و هوا در سال  یقتحق یاستقانون مجوز سکند، بر اساس را کنترل یخشک

Modification Research and Development Policy Authorization Act of 2005 یجادا یحهال یتهکم( پیشنهادشد و 
را ( آنCommittee Approves Bill Establishing Weather Modification Program, 2005)برنامه اصالح آب وهوا 

 .کردیبتصو
ش از افزای یکمکز یابرها، ابراز نگران یبارورسازوسیله بهکاهش سرعت طوفان  یمتحده برایاالتپس از تالش ا. 4

 .دهدیانپا یش رامتحده آزما یاالتباعث شد اپروژه، خشکسالی در مناطق همسایه در نتیجة این

http://www.britannica.com/science/cloud-seeding
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 ابرهایبارورسازایالتی حاکم بر  های قوانیننارسائی -4-1
 : کنندخودنمایی میقوانین فعلی باروسازی، نقائص آشکاری  در مطالعه

 تیولؤمس نییابهام در تع -4-1-1
از  استفادهدارند که بر  ینیقوانیک مستقالً  هر ایاالت متحدهغالب  ییقضا یهاحوزه

که برای  (، ولی معموالً از جامعیتیStandler, 2006: 4)ند آب و هوا حاکم ییرتغهای تکنیک
  .حوزه کافی باشد، برخوردار نیستنددعاوی و حل و فصل اختالفات اینبه پاسخگویی 

« بنایی یرز ییتجاوز به دارا»انگارانه، دار مسؤولیت در باروری سهلابهام در تشخیص عهده
هایی از نمونهمراقبت،  هایاستانداردتعیّن  عدمو  یرمجاز،غ یبارورسازشدن یا نشدن  محسوب

 ل قرارگیردعم یمبنا ییقضا یهرودر دعاوی بارورسازی  شده که باعثاستقوانین  کفایت این عدم
(Standler, 2006: 5, 33.) یتلوؤمس ای بهتاکنون در هیچ پرونده ایاالت متحده یعال دیوان 

است؛ لذا افراد  یالتیا یهادادگاه عهده مرحله به ینا و است نکرده یدگیبارورکردن ابرها رس
 (Standler, 2006: 6-33) کنندیتشکا ایالتی دادگاه بهتوانند از عاملین می سازیبارورمتضرر از 
 .گردد محض تعیین یتولؤمس یا مبنای تقصیربر است مسؤولیت متشاکی  که ممکن

 یانگارسهلدشواری اثبات  -4-1-2
 هایشان در اثر سهلدیدن اموال و زمین مدعی آسیب یان،، شاکهای قضاییاغلب پرونده در
طبیعی )وجود حقوق  نیز غالباً به ابتنای حقوقها دادگاهو  3هستند 2ابر عامالن بارورسازی 1انگاری

انگاری سبب  ی که با سهلانبارورسازمسؤولیت ها( حکم به سلب ذاتی برای مالکین زمین قابل غیر
 ,Legal Remedies for Cloud-Seeding, 1960: 305-306; Brown)نمایند اند، میخسارت شده

رغم فرض مسؤولیت ، چون اثبات ادعا و دریافت خسارت منوط به اثبات لکن علی 4.(2011 :101
و در این موضوع ذاتاً تعیین درصد تاثیر  5ستدر ایجاد و ورود خسارت ا ابرها یبارورسببیت 

                                                           
1. Negligence 
2. Cloud Seeders 
3. Southwest Weather Research, Inc. v. Duncan, 319 S.W.2d 940, 941 (Tex. Civ. App. 1958). e.g., Slutsky 
v. New York, 197 Misc. 730 (Sup. Ct. 1950)  

 Court papers filed in Pennsylvania Natural Weather Ass'n v. Blue Ridgeعنوان نمونه ر.ک پرونده: . به4
Weather Modification Ass'n, Court of Common Pleas of Fulton County, Jan. Term, 1965, no. 3 in equity, 

Fulton County Courthouse, mcConnellsburg, Pa شامل حقوق  یعیحقوق طب. در این پرونده استدالل شده است که
استفاده از آن توسط دخالت در کند که منحرف یاگونهنهر را بهیکندارد آب کس حقیچهو  شودیمنیز  یساحل

 شود.محسوبساحل  یینمالکان پا
، شاکیان 1977th Cir. 8( 13n. 228 ,228, 221d 2F. 570unsford v. United States, )طور مثال در پرونده به .5

 .است منطقهآن یشده بر ابرهاانجام هاییاز بارور یناش یماًمستق هایشان،مزرعهبه  زنندهیبآس یلس کننداثباتنتوانستند 
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 یاریبسبارورسازی در بارش و طبیعی یا حاصل بارورسازی بودن باران، دچار صعوبت است، ادعای 
زا رد  و باران آسیب ابرها یبارورسازمیان  یتعلوجود رابطه در اثبات  یناتوان یللد به یان،از شاک

 (.Taubenfeld, 1970 :136) 1شودمی
  تیخطر فعال زانیم صیفقدان استاندارد تشخ -4-1-3

مطلقاً  2،«خطرناک عادی یرغ» یهایتاز فعال ی، خسارات ناشجرایم آمریکا در قانون شبه
قوانین در شدن یا نشدن بارورسازی ابرها،  تلقیخطرناک  یرعادیغ یتفعال .آور است مسؤولیت

بارورسازی ابرها در  3یاالت،ا؛ در برخی ( ,2006Standler :6-33)نیست  یکسان ی آمریکاهایالتا
آن از  یدر قبال خسارات ناشنگرفته و لذا عاملین  جای خطرناک یرعادیِ غهای رسته فعالیت

عمل،  این یلوانیاپنسچون (؛ اما در برخی ایاالت همStandler, 2006: 6-33) ندارند یجد یتولؤمس
عاملین باروری  شود، زا یبکه آسیزمان ینو بنابراشده  محسوب «خطرناک یرعادیغفعالیت »

از  ویژه در چنین فعالیتی که معموال بیش این تعارض و تفاوت قوانین به 4.شوندمی شناختهمسئول 
مسؤولیت و تعیین میزان مسؤولیت عاملین بارورسازیِ منجر به  سازد، حکم بهایالت را متاثر مییک

 بر و سردرگمی دلیل ابهام این (.Simms, 2010: 921)سازد می های جدی مواجهآسیب را با چالش
 مفید است. استاندارد یک ارائه در فدرال مقررات نیاز به اثبات

 هاموجود در موضوع بارورسازی ابرقوانین  -4-2
 گیرند:المللی جای میقوانین موجود در سه دسته قوانین ایالتی، فدرال و بین

 قوانین ایالتی  -4-2-1
 ینقوان یاالتا برخی 5.اندشده یمتنظ یو محل یالتیابرها در سطح ا یبارورمقررات که  گذشت

                                                           
d 2Pa. D. & C. 44n, ’n v. Blue Ridge Weather Modification Ass’PA. Natural Weather Assر.ک پرونده:  .1

749 (C.P. 1968 : یست. نشده، دعوا قابل ادامه ناثباتجبران  یرقابلضرر غمبنی بر ورود  یشاک ادعایکه  ییاز آنجا
 .Larry G. Davis, WEATHER MODIFICATION TECH. L. 11, 60 (Ray Jay Davis et alهمچنین در پرونده؛ 

eds., 1978)رابطه مسؤولیت، اثبات  در مشکالت یلدلاست، بهیدهد یبآب و هوا آس ییرکه در اثر تغ یکساست: ، آمده
 .ندارد ی به نفعش وجودمؤثر مسؤولیت

2. Hazardous-Ultra :است و معموال عاملین همراه  یگراندجان یا مال به  یجدیبخطر آسبا که  یندیستفرآ یا یتفعال
وارده یبآس کاماًل مسئولِ ، دنباشدهانجام دا یباز آن آس یریجلوگ یبرا (Reasonable Careی )معقولاگر مراقبت یحت

 ،RESTATEMENT (SECOND) OF TORTS § 520 (2ND ED. 1979) جرایم آمریکا شوند. در قانون شبهشناخته می
تناسب باالیی از خطر آسیب، ناتوانی در از بین بردن خطر با اعمال مراقبت معقول، عدمچون وجود درجههایی هممالک

 است.عنوان برشماری شدهآن و ... در صدق این فعالیت با محل انجام
3. North Dakota, Texas, and Wisconsin 

خسارات وارده به ، محکومیت عاملین بارندگی به جبران1114P.S. §  3 )1968(طور مثال در پرونده به .4
 بود. به اراضی منوط شده یرناپذو جبران یضرر فورموفقیت شاکیان در اثبات ورود کشاورزان، بهاراضی

 که شامل: آب و هوا دارد ییراتقانون مختلف در رابطه با تغسه ییتنهابه یفرنیاکال. 5
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 1.دارند یهتک در سطح منطقهآب موجود  ینبر قوانو برخی  کرده یناصالح آب و هوا تدو یژةو
 دهسپر هایی مرتبطآژانس به هوا را  آب و  ییرمقررات جامع تغتنظیم ، ( نیزکلرادو مانند) ییهاایالت

  2.اند
 یبرخ، و استقرار ایاالت یرابرها بر سا یبارورسازاین اختالف در تقنین، با توجه به تأثیرگذاری 

ن، در فرض تشخیص مسؤول بودن یا نبودن عاملی یالتی،ابرها در خطوط ا یبارورساز هاییتسا
 ,Cosgrove, et alساخت ) را با چالش جدی مواجه خواهد یههمسا یالتا دیدن زمینی در آسیب

ابرها  را بارورسازیاست بر عملکرد بارورسازان نیز تاثیر گذارد، زی چنین ممکن( وهم94 :2014
ها را به آندر مورد مسؤولیت خود،  یناناطم شود که عدمیانجام م حقیقیاغلب توسط اشخاص 

ابزار مهم عنوان  )بهابرها  یبارورساز یق بهتشوسازد. لذا می متمایل اجتناب از بارورسازی ابرها
ر به بیان دیگ (.Little, 2015) ستنیممکن  ،نامشخص استآن که مقررات  یدر حال( آبتأمین

است،  همسایه که یکی از بارورسازی توسط دیگری آسیب دیده یاالتا ینب ،مقرراتناهمگونی 
 ,Rizzardo)نماید می با مشکل مواجهو بارورسازان را نیز  (Baum, 2007: 34)نماید میایجاد مشکل 
 یارائه استانداردو  ابرها یمقررات فدرال بارورسازها ضرورت تدوین این چالش (.21 :2016

 .(Little, 2015)کند می را اثباتها یالتاز اختالف ا یریجلوگبرای  واضح
 ابرها یبارورساز ی درفدرالموجود مقررات  -4-2-2

های ست، تاکنون تمام تالشابرها یبارور یم و تقنینتنظ یاراختآنکه کنگره واجد  رغمیعل
 20043در سال اصالح آب و هوا یو انتقال فناور یقمجوز تحقتصویب قانون )از جمله پیشنهاد الیحه 

« و توسعه کاهش آب و هوا یقتحق یاستمجوز س»عنوان تحت فدرال  یاصالح آب و هوا و الیحه
نگرانی از آب و هوا و  چون ناکافی بودن تحقیقات در مورد اصالح( به دالیلی هم20094در سال 

 6است. تصویب نکرده 5هوااصالح آب و فدرالی برای  انونق، ناکام مانده و کنگره اثرات آن
اصالح  یاستحال حاضر، قانون س موضوع ناچیز بوده و در مقررات فعلی فدرال در خصوص این

                                                           
CAL WAT CODE § 235; CAL PUB RESOURCES CODE § 5093.36; CAL WAT CODE § 402. 
1. CAL. WAT. CODE §106. 
2. COLO. REV. STAT. § 36-20-108. 
3. Weather Modification Research and Technology Transfer Authorization Act, S. 2170, 108th Cong. Sec. 
2 (2004). 
4. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong. 
(2009). 
5. Comprehensive Federal Weather Modification Legislation 
6. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong. 
(2009); Weather Modification Research and Technology Transfer Authorization Act, S. 2170, 108th Cong. 
(2004). 
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علم اصالح آب و رغم تصویب در زمان ابتدایی بودن که علی 2است جاری 19761آب و هوا سال 
عنوان نمونه  سیار است. بهو دارای نقائص و خالءهای بروز نشده  بهتاکنون  ،علم این یشرفتپ و هوا

ضروریات )مدارک و سوابق الزم برای( صدور  یا عامل بارورسازی در مورد مسؤولیت ایمقرره
 . دهدیارائه نم بارورسازیمجوز 

 ابرها یبارورساز یالمللینب معاهدات و همکاری های -4-2-3
 یست،آب و هوا ن ییراتتغ ینقوان یریتول مدؤمس یواحد یالمللیننهاد ب یچکه هیحال در

خصوص  های علمی در این و نیز همکاریحل و فصل اختالفات  یرا برا یکشورها معاهدات
آب و  اصالحبه  مربوط اتیمعاهدنیز مطابق  ایاالت متحده (McCaffrey, 2000: 329) اندکردهیجادا

کشور  این بارورسازان کاربه ها چندان نامه توافقکه این  3کشورها دارد یردر قبال سا اتیتعهد، هوا
 کشورها یردولت در قبال ساهر  های کردن مسؤولیت آنها مشخص یاصل هدف یرا، زآیدنمی

 5.جمله استاز آن جنگی آب و هوا به عنوان سالح ییراستفاده از تغ یتممنوعمعاهده  4ست.ا
6( ,1999Wolfی )رسم یمتحده و کانادا توافق چنین ایاالتهم تبادل اطالعات در مورد  یبرا 

 یهاافتهیند هست موافقتنامه ملزم نیا نیطرفکه به موجب آن  7اصالح آب و هوا دارند یهاتیفعال
. این اطالع دهند گرید روز به کشور 5خود در خصوص اصالح آب و هوا را ظرف  قاتیتحق

 و بر مبنای گرفت شکل یهبر مناطق همسااصالحات اقلیمی  یرتأثبه جهت نامشخص بودن توافقنامه 
دهه گذشته اصالح آب و  چند یقاتاز تحق ی،فعاالنه از بارورسازضمن استفاده دوکشور  آن هر

شده با  یزیر برنامه یهوا و اصالح آب یهاو در مورد برنامه 8برندمیبهره در کشور دیگر هوا 

                                                           
1. The Weather Modification Policy Act of 1976 
2. 15 U.S.C.S. § 330  
3. Agreement Relating to the Exchange of Information on Weather Modification Activities, U.S.-Can., Mar. 
26, 1975, No. 14202. 
4. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques, Dec. 10, 1976, 31 U.S.T. 333, 1108 U.N.T.S. 151. 
5. Convention on the Prohibition of Military or Any Other Hostile Use of Environmental Modification 
Techniques, Dec. 10, 1976, 31 U.S.T. 333, 1108 U.N.T.S. 151. 

ی یافت؛ فرامرز نیریش آب اختالفات دادهگاهیپا در توانیم را معاهدات از یفهرست .6
atabased-dispute-freshwater-https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/transboundary  

7. Agreement Relating to the Exchange of Information on Weather Modification Activities, U.S.-Can., Mar. 
26, 1975, No. 14202. 

نیز کانادا  یمهب یهاشرکت. نداهکرد تجربهرا  یرسال اخ 20 ها درسال ینترشلوغ سازیخلبانان باروراخیر، در دو سال .8
   کنندیم را تقبلاز آن یکاهش طوفان تگرگ و خسارات ناش یابرها برا یبارورساز های معمولینهحاضر هزدر حال 

.(CBCNEWS, 2014) 

https://transboundarywaters.science.oregonstate.edu/content/transboundary-freshwater-dispute-database
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 .(Wolf, 1999) کنندمیمشورت  یگرکشور د
هوا  و المللی مربوط به تغییرات آب تواند به عنوان یکی از قوانین بینمیکنوانسیون دیگری که 

المللی  قانونی از مسیرهای آبی بین های غیرمورد استناد قرارگیرد، کنوانسیون ممنوعیت استفاده
های فرامرزی حقوقی کلی برای مدیریت آب اصول 1،«استفاده عادالنه»است که بر مبنای دکترین 

آب  توانند سهمی از منبعها می( و مطابق آن دولتMajzoub, et al, 2009: 354کند )یرا مشخص م
کنندگان آب در ایالت دیگر در اختیار  منطقی به مصرف نکردن صدمات غیر موجود را با تعهد وارد

 (، اما این کنوانسیون قوانین عملیاتی اصالح آب و هوا راWoodhouse, et al, 2017: 231بگیرند )
-1است:  ( و استناد بدان در خصوص بارورسازی، با مشکالتی مواجهWolf, 1999کند )ارائه نمی

« در دسترس»که بر کدام آب در ابرها که روی زمین یا زیر آن نیست، مفهوم  امکان تعیین این عدم
خشکسالی  باکه اکثر ایاالت در مواجهه عادالنه در زمانی امکان تعیین سهم عدم -2کند ؛ صدق می

آسیب »امکان تعیین رفتارهای موجب  عدم-3کنند؛ یا سایر شرایط اضطراری اقدام به بارورسازی می
السهم و حقشان با  امکان تشخیص نادرست بودن استفادة یک دولت از قدر عدم -4 2؛«غیرمنطقی

 (.Dellapenna, 2008: 69توجه به صعوبت تعیین اثرات بارورسازی ابرها )
 قانون فدرال، امکان، مزایا و معایب -4-3

فاع و حفاظت و در پی آن د ایاالت متحدهاز مناطق  یاریبسفزاینده  یخشکسالهرچند، با وجود 
در مرزها  ییگرد  بالقوهبارانِ به سرقت آب یالتا یکشدن  متهم، آب خودها از منابعیالتاقوی 
 هاییتسارغم استقرار برخی و علی (Baum, 2007: 35نامحتمل نیست ) ،ابرها بارورکردن یقاز طر
ای میان یالتی، تاکنون مناقشه جدیا یمرزها یکیدر نزد یا یالتیا ابر در خطوط سازیبارور

وقوع به معنای انتفای  که این عدم (Brown, 2011: 97)است  های متاثر از باروری واقع نشدهدولت
چون کارهایی هم راهرا با ارائه  تیمشکال القاعده چنین علیفدرال،  احتمال نیست. تنظیم مقررات

 ,Little) کندیم حل یههمسا یالتا یابرها یبارورسازدیده از ی آسیبهایالتجبران خسارت ا
2015.) 

قررات م یمتنظ یایمزا ،آب و هوا بر وضع قانون اصالحکنگره با تبیین قدرت بخش  در این
و در رال مقررات فدناشی از  یمشکالت احتمالو متحده  یاالتابرها در ا یبارورساز بر  فدرال

شده  یرفبا مقررات اصالح آب و هوا که قبالً مع یسهدر مقا)مقررات فدرال که نهایت عناصری
 . شوندذکر می شودها آنشامل باید ، (بودند

 آب و هوااصالح  گذاری کنگره در گری و قانونیمقدرت تنظ -4-3-1
 .برای کنگره به چند طریق قابل اثبات استآب و هوا  وجود اختیار تنظیم و تقنین اصالح

                                                           
1. Equitable utilization 
2. Unreasonable injury 
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موضوع تحت آن بند  و قراردادن این یاساس قانوناستناد به بند بازرگانی استدالل  ترینکنندهقانع
 ینچند ینو ب ی،خارج یتجارت با کشورها»که دارد را  یاراخت ینکنگره ا موجب آناست که به

 یاساس یرکه تأث ییها یتفعال یعالبه موجب رأی دیوان 1کند. یمرا تنظ «سرخپوست یلو با قبا یالت،ا
 یزانم ییندر تع دادگاه مالک 2.یرندگیدارند، در محدوده بند تجارت قرار م یالتیا ینبر تجارت ب

از آنجا که  .است یتبودن فعال یاقتصادیالتی نیز ا ینابرها بر تجارت ب یبارورساز اساسی یرتأث
 یخسارت اقتصاد دالر یلیاردشش تا هشت م بینطور متوسط  ساالنه به ایاالت متحدهدر  خشکسالی

 یاقتصاد یتیفعالی ضرر اقتصاد ینکاهش ا یست براا یابزارکه ابرها  بارورسازی 3،کندیم یجادا
. کنگره است یاردر اختیالتی، تنظیم آن ا ینبر تجارت ب یممستق یرتأثبا توجه به و شود می محسوب

، دهدیرخ م سرخپوستی یلو قبا یالتیا یمرزها یکیشدن ابرها اغلب در نزد عالوه چون بارور به
 گیرد.مشمول بند بازرگانی قرار می

 ابرها یبارورسازدر فدرال  گرییمتنظ یا و معایبمزا -4-3-2

 که متقاعدکننده (Taubenfeld, 1970: 136)برشمردتوان مزایای زیادی میفدرال  برای مقررات
جهت مبارزه مؤثر با خشکسالی است ابرها  یاستفاده کارآمدتر از بارورسازترین آن تضمین 

(Taubenfeld, 1970: 17)داد که با توجه به نیاز  نشان یمل یقاتتحق یشورا 2003 . مطالعات سال
هماهنگ در  ایبرنامهها به بارورسازی و نیز تکثر طرق انجام باروری، تدوین بیشتر برخی ایالت

 4است. یآب و هوا ضرور ییرتغ یقاتمورد تحق
 متحده یاالتبر اقتصاد افراتر رفتن خشکسالی از مرزهای ایالتی و تاثیر قابل توجه آن 

(Taubenfeld, 1970: 17 )شود که در کنار افزایش را سبب می ابرها یبارورساز یهاگسترش پروژه
گردد می یالتیو ا یمقررات محلتر و در نتیجه دشوارتر شدن موجب جزئی یی آن،کارا

(Taubenfeld, 1970: 136) دست فراتر از قوانین محلی، قابلیت اجرای  و ضرورت دارد قانونی یک
حل افزودن آب  که برای جبران خشکسالی، راهچنین این ته باشد. همها را داشایالت یکسان در همه

دهد بارورسازی ابرها هنوز جایگاه واقعی خویش را نیافته و شود، نشان مییر دنبال میبه ذخابیشتر 
 یاستانداردها یجاددر ا است و باید گفت ناتوانی های آن، چنان که باید شناخته نشدهظرفیت
 یمؤثرتر برا یایلهابرها به وس یبارورساز یلتبد یاز دست دادن فرصت برا هیجو در نت یسراسر

                                                           
1. U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 3. 
2. Wickard v. Filburn, 317 U.S. 111 (1942). 
3. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong. 
(2009). 
4. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong., Sec. 
3(1) (2009). 
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 :Taubenfeld, 1970) خواهد بود یرمسئوالنهغ یطیمح یستو ز یاز نظر مال یرین،به آب ش یابیدست
 تواند موانع این اقدام را مرتفع نماید. ( و تدوین مقررات فدرال می16

 ,Taubenfeld) بود خواهدنیز  عاملین بارورسازیابرها به نفع  یفدرال بارورساز تنظیم مقررات
، هر (Klass, 2009: 1504)انگاری  جرمبه استقالل ایاالت در  با توجهحاضر  حال در .(136 :1970

بودن یا رناک خطو  یرعادیغ یتفعالدر تعیین میزان مسؤولیت عامل بارورسازی و نیز تعیین  یالتیا
از  رسازیبارو شود عاملکه سبب می (Brown, 2011: 101)کند می مستقل عملنبودن بارورسازی 

اطالع بوده و احیاناً عواقب و مسؤولیت اقدام خویش در فرض سرایت احتمالی به ایاالت همسایه بی
 یارورسازب یعمل در رویه یا توافق مقررات فدرال که ثباتاحکام صادره در تعارض باشند. اما 

ازقوانین متبوع  ،لبه مقررات فدرابا مراجعه  بتوانند هاشود ایالتسبب می کندیم مابرها را فراه
را  یسازبارورو از عواملی که ابرها  یمجوز و مشارکت در بارورساز یافتدر یبرا بارورسازان

 .(Taubenfeld, 1970: 139دهد، مطلع شوند )انگاری قرار میمصداق جرم سهل

از  دییادولت فدرال مالک درصد زست که ا قانون فدرال این دلیل دیگر بر ضرورت تدوین
درصد  84.9و  رنیایفدر کال یندرصد از زم 45.8عنوان مثال،  )به  ابرها سازبارور یاالتدر ا هاینزم

 :Gorte et al, 2017)باشد ها میکننده بخش بزرگی از بودجه عملیات( و نیز تأمیندر نوادا یناز زم
 هایینزم یر روابرها ب یبارور یاتیعمل یارائه استانداردها یبرا یتموقع ینبهتر اراید، و لذا (4

 .(Taubenfeld, 1970: 139) فدرال است
جا که بارورسازی ابرها ممکن است تاثیر منفی بر تأمین در توضیح دلیل دیگر باید گفت از آن
 ینکه ساکنان ا، دور از ذهن نیست (Brown, 2011:98)آب مناطق سرخپوستی مجاور ایجادکند 

 جا که قبایلاز آن باشند. خود مشکل داشته یمرزها یکیبا بارور شدن ابرها در نزدها سرزمین
 مستقل در نظر گرفته یعنوان کشورها به ،متحده یاالتتوسط ا شده شناخته یتبه رسم سرخپوستی

ها نیست و  ضرورتاً های آناعمال در سرزمین دیگر قابل ( قوانین ایاالتBrown, 2011:99) شوندیم
 1.باشد اجرا در آن مناطق وجود داشته باید قوانین فدرال قابل
 یکنزد ییندهابرها احتماالً در آ توان در این واقعیت جست که بارورسازیدلیل دیگر را می

 یماهایاستفاده از هواپی گرو تنظیم (Sommer, 2014) با استفاده از پهپادها انجام خواهد شدبیشتر 
های که ضرورت تقنین فدرال کنش 2شودانجام میفدرال  با قانونمتحده  یاالتدر ا ینبدون سرنش

 (.Sommer, 2014)کندمی این پهپادها را نیز اثبات
وم صرف تواند دارای معایبی هم باشد. لزها، میرغم تمام مزیتتنظیم مقررات فدرال، علی

                                                           
1. U.S. CONST. art. I, § 8, cl. 3 
2. Unmanned Aircraft Systems, FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION, https://www.faa.gov/uas  

https://www.faa.gov/uas
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 در اثبات قانونیابر  ورسازانبار یبرا یشترب و ایجاد موانع ( ,1:2014Crain et al) 1زیادهزینه نسبتاً 
زمینه ایجاد سرخوردگی تواند یم یبوروکراس چنین افزایشهم 2جمله است.بودن رفتار خود از آن

پذیری کافی در که البته باید با لحاظ انعطاف (Taubenfeld, 1970: 16-17)ها باشد ینوآوردر 
 یاتعملچنین کارآمدتر شدن از این معضل پیشگیری کرد. همفدرال  هایهمقررهریک از 

 یجاداتعادل برنامه فدرال  ینبه ظاهر سنگ هایینههزدر های آن، و کاهش چالشابرها  یبارورساز
 یبزار اصلبه عنوان ا یندهپهپادها در آکارگیری ب عالوهبه 3(. ,137:1970Taubenfeld)کند یم

 (.Weiser, 2013) دهدمی ها را کاهشینههز کارشناسان نظربه (Sommer, 2014ابرها ) یبارورساز
 (.Sommer, 2014) برنامه فدرال است یک ینهمقابله با هز یبرا یگریراه د یدر فناور ییرتغ این

 آنکننده بارورسازی ابرها و تنظیم استاندارهای ضرورت تأسیس آژانس تنظیم -4-4
گرفته  ء( و منشاUNسازمان ملل متحد ) یهااز آژانس یکی 4(WMO) یهواشناس یجهان سازمان
 ,2008Dellapenna :) شد یستأس 1873در سال است که 5(IMO) یهواشناس المللییناز سازمان ب

58-59 .)WMO را از  یالملل ینب یکند تا همکاریکشور عضو و منطقه، تالش م 189، متشکل از
که  یحال در 6ارتقا دهد. یعیطب یایو هشدار در واکنش به بال یزیو برنامه ر یدهاشتراک ا یقطر

IMO بر اصالح آب و هوا  یانحصار یریتیمد یاراتاخت یکند، ادعا یم یجهدف مثبت را ترو یک
 مقررات برای را زمینه هوا، و آب اصالح الیحه پیشنهادی جدیدترین 7ابرها ندارد. یبارورساز یا

و توسعه کاهش آب  یقتوسعه تحق یاستقانون مجوز س 8.استکرده فراهم ابرها بارورسازی فدرال
و  یقاول بر تحق کرد که در درجه ارائهاصالح آب و هوا را  یمل یاستس یک 9(WMAو هوا )

                                                           
 یبرنامه مل یشنهادپبا بررسی  یعلوم جو( The Interdepartmental Committeeچند منظوره ) یته، کم1966سال  . در1

 ,Crain et alزد )تخمیندالر  600000 را برنامه فدرال اصالح آب و هوا یک یاجرا یهاول ینههز، اصالح آب و هوا
2014:11.( 

2. Larry G. Davis, WEATHER MODIFICATION TECH. L. 11, 66 (Ray Jay Davis et al. eds., 1978)  
 یسازمان یابزارها یبه برخ یایندهفزا یازفدرال، ن یهاآژانس یشترها و با مشارکت بپروژه گستردگیتعداد و  یشبا افزا .3

 آمد.وجود خواهد به  یهماهنگایجاد  یفدرال برا
4. The World Meteorological Organization  
5. The International Meteorological Organization 

 :هوا و آب رییتغ یهاتیفعال مورد در اطالعات تبادل با رابطه در کایآمر متحده االتیا و کانادا نیب توافقنامه. 6
U.S.-Canada, Mar. 26, 1975, E103819 - CTS 1975 No.11, available at: https://www.treaty-
accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103819  
7. U.S.-Canada, Mar. 26, 1975, E103819 - CTS 1975 No.11, art. II, art. V. 
8. Weather Mitigation Research and Development Policy Authorization Act, 111 S. 601, 111th Cong. Sec. 
3 (2009). 
9. The Weather Mitigation Research and Development Policy 

https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103819
https://www.treaty-accord.gc.ca/text-texte.aspx?id=103819
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 نفر یازدهآژانس فدرال متشکل از  یک یلقانون خواستار تشک ینا توسعه مستمر متمرکز بود.
 یموجود و در حال ظهور بارورساز یکه با فناور آب و هوا بود ییرمختلف تغ یهاینهمتخصص در زم

روز بودن مقررات  به ینآنها تضم اند و دانشیآژانس ضرورثر فعالیت مؤ یبرابوده و ابرها آشنا 
 یندهنماباید شده، دو نفر از آنها  یهکارشناسان توص یان. در مخواهد بودآژانس شده توسط  تدوین

در  یالتیمنافع اباشند که سبب حصول اطمینان به رعایت ابرها  یدر بارورسازفعال  یهایالتا
از تضاد  یریگدر پیشاز هدف مقررات فدرال  یبخشبخش  شود و نیز تحققمیمقررات فدرال 

مستقل  یهادتواند نیم 1اصالح آب و هوا هرچند آژانس (. ,2014Sommer) ها خواهد بودیالتا ینب
 2(NSFعلوم ) یمل یادمانند بن ینهاد موجوددر دهنده  توسعه یک، اما گنجاندن آن به عنوان باشد

 پیشرفت )تقویت NSF شده برای انطباق با اهداف اعالم همچنین دهد.ها را کاهشینههزتواند می
 الزم است هماهنگی (Taubenfeld ,1970: 5)ملی(  دفاع امنیت تامین ملی، رفاه سالمت، علم، پیشبرد

 3.باشد هوا و آب اصالح آژانس در زمره اهداف ابرها، بارورسازی تحقیقات
 یک است، فدرال تقنین مقررات در سطح اساسی گام اولین چنین آژانسی که عالوه بر ایجاد

 هاهزینه آوریجمع ساختار عملیاتی، هایدستورالعمل مجوز، الزامات شامل باید موثر فدرال قانون
 :Hemel, 1977)یالتی باشد سطح افراتر از  یتولؤبه مسائل مربوط به مس یدگیرس بالقوه، طور به و

 یماتو صدور تصم فتیشت یق،قدرت تحق یدبا . در راستای اجرای چنین الزاماتی، آژانس(100
سازمان حفاظت از توان به یآژانس را م این (.Taubenfeld, 1970: 13) باشدداشتهنیز آور را الزام

 یطحفاظت از مح یبرا یریگیمتصم یاراختواجد  کرد که متشکل از کارشناسانیهتشب 4یستز یطمح
گر مثبت بودن تاثیرات ینعناصر در مجموع تضم ینا ترکیب (.Matthews, 2015: 7)هستند یستز

  (.Hemel et al, 1977: 94; Taubenfeld, 1970: 21) است آمریکاابرها در  یبارورساز هاییتفعال
 یناز قوان یاریبس، و است که بارورسازی نیازمند کسب مجوز قانونیچنین با توجه به اینهم

، (Hemel et al, 1977: 92)هستند یفضع فعالیت عامل بارورسازی صدور مجوزایاالت در خصوص 
و منوط  یرانهسختگ یدمجوز باصدور  یی،کاراافزایش  یبرا معتقدنداصالح آب و هوا  کارشناسان

در های دانشگاهی چون آموزشهم -ابرها  یمشارکت در بارورساز یحداقل الزامات برابه احراز 
 یاتعمل یا یدانیم یقاتسال تجربه در تحق ینچندو  یهواشناس یاآب و هوا  اصالح ینهزم

شده اصالح آب  یجادآژانس ارا الزامات ه این( کHemel et al, 1977: 91-93) گردد -بارورسازی
های حل چالشها در یالتمجوز به اجهت دریافت  مناسب  نماید. تعیین الزاماتمی مشخصو هوا 

                                                           
1. Weather Modification Agency 
2. National Science Foundation. http://www.nsf.gov/about/  
3. Larry G. Davis, WEATHER MODIFICATION TECH. L. 11, 66 (Ray Jay Davis et al. eds., 1978) 
4. Environmental Protection Agency 

http://www.nsf.gov/about/
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مشروط  بارورسازی باید چنین صدور مجوزهم 1کند.یکمک منیز ابر  یمربوط به مسؤولیت بارور
 ابرها و گزارش اطالعات به آژانس باشد یبارورسازهای عملیات یقدق یابیرد یبرا یبه توافق

(Hemel et al, 1977: 91-93 ،و در نتیجه )یهادر مورد روش یاروز شدهاطالعات مکرر و به 
 2دهد.یکارشناسان قرار م یاردر اخترا ابرها  سازیبارورکاربردی و نوین 

قررات فدرال از م یمهم جزء یاتیعمل یها و استانداردهابر الزامات مجوز، دستورالعمل عالوه
 ین،توسط متخصصشده تعیین یکپارچه یاستانداردها وجود (.Hemel et al, 1977: 94) بود خواهند

ترویج  (،Hemel et al, 1977: 94) یبارورساز ییکاراافزایش  :خواهد داشت یمتعدد یایمزا
اطراف  یاه در ک یابر و کسانمربوط به مسؤولیت بارگذاران های کاهش چالشو  یمنا هاییوهش

چنین هم (.Taubenfeld, 1970: 136) جمله است از آنابر هستند  بارورسازی هاییتسا
 کندیم ترو مشخص تریقابرها را دق یمربوط به بارورساز یقاتتحق یکپارچه، یاستانداردها

(Taubenfeld, 1970: 136).  
و  از نبود به دلیل نگرانی کنگره هوا و آب اصالح قبلی عدم تصویب قوانین اینکه با توجه به

 یقاتمداوم تحق یآوربا هدف و ابزار جمع یدیجد ینقوان اگر 3است، بوده کفایت تحقیقاتعدم
( و الیحه بعدی با Taubenfeld, 1970: 136رافع این نگرانی کنگره خواهد بود )، شودبه روز ارائه 

دانشمندان نسبت به  ر خواهد بود؛ به عالوه در حال حاضرای به تصویب نزدیکتوجود چنین مقرره
ابرها  یبه بارور اییندهمتحده به طور فزا یاالتدارند و ا یشتریب ینانابرها اطم یبارورساز یبخش اثر
جامع و  یدبااینکه  در ضمنمقررات این  (.Little, 2015) است یخود متک یرینآب ش ینمأت یبرا

همچنان به رشد  ینهزم ینبگذارد تا ا یباق ینوآور یبرا ییفضا یدخاص در الزامات خود باشد، با
 4خود ادامه دهد.

 

 یریگیجهنت
کشورهای  در یرینبه آب ش یدسترس یبرا یابرها به ابزار مهم یبارورساز یر،اخ یهاسال در

پراکنده در  ی«آب و هوااصالح » ینقوان شده است. یلمتحده تبد یاالتا مختلف و به ویژه در
شده و عاملین و ابرها  یبارورساز یبرا یفعل ینظارت یستمسسبب نقصان ، یالتیا ی وسطوح محل

                                                           
 .Ray  66, 11Larry G. Davis, WEATHER MODIFICATION TECH. L) هی موجود در پروند. بر اساس تجربه1

Jay Davis et al. eds., 1978)کنند، دستورالعمل باید طی اثبات تعدی عاملیندر  یانکه شاکروالیدر مورد طور مثال ، به
 شود.تهیه

2. Agreement Relating to the Exchange of Information on Weather Modification Activities, U.S. - Can., 
Mar. 26, 1975, No. 14202. 
3. http://www.legislative.noaa.gov/viewsletters/marburgerweathermodviewsletter121305.pdf  
4. Larry G. Davis, WEATHER MODIFICATION TECH. L. 11, 66 (Ray Jay Davis et al. eds., 1978) 

http://www.legislative.noaa.gov/viewsletters/marburgerweathermodviewsletter121305.pdf
http://www.legislative.noaa.gov/viewsletters/marburgerweathermodviewsletter121305.pdf
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نماید. گستره وسیع مناطق هایی را به لحاظ حقوقی دچار بالتکلیفی میمتأثرین از چنین فعالیت
گیری میزان تاثیر این عملیات در اثرپذیر از یک عملیات بارورسازی و صعوبت تشخیص و اندازه

افزایش یا کاهش بارندگی )در مناطقی که در مسیر ابر پس از بارش قرار دارند( و به طور کلی در 
شود در بسیاری مواقع مسؤولیت عاملین اثبات نشده و خسارت متضررین تغییر آب و هوا، سبب می

ها باشد، به گر آنر نظام حقوقی باید تضمینترتیب حقوق افراد فراوانی که هبالجبران بماند و بدین
فعالیت ادامه داده و از ای از اتهام و محاکمه، بهواهمه آسانی تضییع شده و مسببین آن بدون هیچ

 پذیرش عواقب عمل خویش سر باز زنند. 
تر و کارآمد کردن آسان یبرا و یکپارچهبرنامه فدرال  پیدایش چنین وضعیتی، ایجاد یک

برنامه  این .نمایدی میضرور رامندسازی دقیق و جزئی آنو در عین حال قانون ابرها یبارورساز
 ییراشکال تغ یرابرها و سا سازیبارورو تقنین  یمتجارت قدرت تنظ)که طبق قانون باید توسط کنگره

 ینهآژانس فدرال متشکل از کارشناسان در زم یک یجادشامل ا( ارائه شده و آب و هوا را دارد
ابرها در  یبارورساز هاییتفعال بینی عوارض و جوانبپیشقدرت که  آب و هوا باشد الحاص

موثرتر کردن  یهادر مورد راه یقاتو انجام تحق یاتیعمل یهامتحده، ارائه دستورالعمل یاالتا
 یشیپ یالتیا ینقوانبر ، شودمیآژانس اعالم  ینکه توسط ا قوانینی د.نابرها را داشته باش یبارورساز

، تحت لوای متحده یاالترا در امرتبط در این حوزه  یقاتابرها و تحق سازیبارور یاتگرفته و عمل
از  لگوگیریتوانند با ایها همچنان میالتحال، ا ینا با کند.یکارآمدتر م قانونی فراگیر

خود  لتیاابر را در ا سازیفدرال به عنوان نقطه شروع، مسؤولیت بارور یاتیعمل یهادستورالعمل
  کنند. یینتع
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