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چکيده
آلودگی هوا در سطوح ملی و بین المللی ،آثار زیان باری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بر جای میگذارد .رشد تکنولوژی و شهرنشینی به
تبعات خود افزایش حجم گسترده ای از انواع آالینده ها در هوا را موجب شده و به دلیل مضر بودن آن برای سالمتی عموم و محیط
زیست ،حساسیت دولت مردان را در رابطه با اتخاذ تدابیر و تمهیداتی خاص ،به منظور جلوگیری از آلوده نمودن هوا و تخریب محیط
زیست بر انگیخته است .در ایران نیز در سالیان اخیر به ویژه در کالن شهرها این آلودگی افزایش قابل توجهی داشته و به نوبه خود باعث
ورود خسارات جبران ناپذیر بر سالمتی اشخاص و کیفیت اموال شده است .به نظر می رسد که قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در
ایران تا حدودی برای رفع آلودگی هوا کفایت می کند .در واقع مشکل استمرار آلودگی هوا از قوانین و مقررات مربوطه نیست ،بلکه از
مجریان قانون است که به وظایف خود در این راستا به درستی عمل نمی کنند .از سویی ،با توجه به این که امکان جبران خسارت ناشی از
آلودگی هوا به دلیل ماهیت و ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است ،در نتیجه بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا
جبران نشده باقی میماند .اما برای کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی آلودگی هوا در سطح داخلی هنوز راه حل هایی وجود دارد .از این رو،
در این مقاله تالش بر این است که آلودگی هوا در کالن شهر های ایران از منظر کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته
و از سوی دیگر ،راه کارهای کنترلی و قابل اعمال در این زمینه ارایه گردد.
واژههای کليدی :آلودگی هوا ،حفاظت محیط زیست ،حقوق محیط زیست  ،قوانین و مقررات داخلی  ،کالن شهر.
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Abstract
Air pollution in the national and international levels, have adverse effects on human and natural
environment. Technology development and urbanization, consequently, have led to increase of a wide
variety of pollutants in the air. Being harmful to public health and the environment, they have raised
the concerns of authorities to take specific measures to prevent contamination of air and environmental
degradation. In recent years, in Iran especially in major cities, such pollution has increased
significantly and it has caused irreparable damage to the health of individuals and the quality of
properties. It seems that laws and regulations are somewhat sufficient to meet air pollution in Iran. In
fact the problem of continuity of air pollution is not due to laws and regulations, but the law enforcers
who are not doing their duties properly are the main problem. On the other hand, since the possibility
of compensation for damage caused by air pollution, because of its nature and characteristic, is
somehow low, much of this damage remains uncompensated. However, there are still some solutions
to effectiveness of laws and regulations for air pollution, at the local level. Thus this paper attempts to
address air pollution in metropolises of Iran in terms of effective laws and regulations and also to
introduce applicable methods in this regard.
Keywords: Air Pollution, Environmental Protection, Environmental Law, National Laws and
Regulations, Metropolis.
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مقدمه
هوا عنصری حیاتی در زندگی موجودات است .برای پی بردن به

علت اصلی این آلودگی هاست.گاهی اوقاات و در سااعتی از روز

ارزش آن کافی است گفته شود که اگر انساان مای تواناد ناد

شدت آلودگی به سبب معلق باودن ذرات شایمیایی و گازهاای

هفته بدون غذا دوام آورد و یا ناد روز را بادون آب بگذراناد و

سمی در هوا به قدری زیاد میشود که مسووالن به نا ار اقدام به

زنده بماند  ،نبودن هوا را بیش از ند دقیقه نمی تواناد تحمال

اعالم وضعیت فوق العاده می کنند و مردم را از رفات و آماد در

کند( .)1اثر زیان آور آلودگی هوا بر سالمت انسان بر هیچ کا

برخی مناطق شهری که خطر بیشتری دارد  ،باز می دارند (.)5

پوشیده نیست .بی تردید یکی از مهم ترین مباحاث در محایط

الف-آلودگی هوا در اهواز

زیست ،آلودگی هوا می باشاد کاه از عوامال اساسای در حیاات

بر اساس آمار رسمی ،اهواز پ

موجودات زنده اسات ( .)2باا توجاه باه ایان کاه ماردم کاالن

آلودگی هوا را دارد .میزان آلودگی هاوا در ایان شاهر روزباهروز

شهرهای ایران به خصوص تهران  ،اصفهان و  ...از آلاودگی هاوا

افزایش یافته و شدیدتر میشود .مهمترین علت آلاودگی هاوای

رنج می برند ،این مسأله از اهمیت زیاادی برخاوردار اسات .بار

اهواز ،گرد و غبار و حمل و نقل درونشهری است و دیگر عامال

اساس آمار  ،شهر تهاران در رتباه  453از لحاا آالیناده ذرات

آلودگیها گسترش افسارگسیخته بافت شهری و رسیدن آن باه

معلق کو کتر از  2/5میکرون قرار دارد ( .)4در گازارش جدیاد

کارخانههایی مانند ایران کربن و فوالد خوزستان میباشد .بارهاا

سازمان بهداشت جهانی ،کالن شهرهای ایران جزء آلاوده تارین

از طرف سازمان های مختلف هم ون سازمان حفاظت محایط

شهرهای جهان و شهر اهواز از نظر وجود ذرات معلق در هوا که

زیست استان خوزستان اعالم شده که اهواز  ۸برابر بیش از حاد

کو ک تر از  11میکرومتار هساتند آلاوده تارین شاهر جهاان

مجاز آلوده است ،به همین دلیل بیشتر پروازها لغاو و مادارس و

شناخته شده است ( .)3آلودگی هوا عمدتاً نشأت یافته از پدیده

کودکستان های این شهر تعطیل میشوند .برخی سازمان هاای

شهرنشینی است که با توسعه شهرها و تبدیل آن هاا باه کاالن

دولتی دلیل این گارد و غباار را آلاودگی ناشای از گارد و غباار

شهرها اثارات خاود را بیشاتر نشاان مای دهاد و ماا باا اثارات

صحرای عربستان و جنوب عراق و نیز نبود بارش باران و فقادان

شدیدتری از آلودگی هوا مواجه هستیم  .بنابراین سازوکارها هم

پوشش گیاهی در برخی مناطق خوزستان دانستهاند .دامنه ایان

از لحا حقوقی باید متناسب با این پدیده باشد  .لذا این مقاله،

آلودگی در استانهای ایالم ،لرستان و برخی از شهرهای اساتان

از بررسی آلودگی هوا در کالن شهرهای ایاران ،باه تحلیال

فارس و بوشهر نیز گسترش یافته اسات .بار اسااس برناماههای

پ

از اصافهان و تهاران ،بیشاترین

قوانین و مقررات حقوقی در این زمینه خواهد پرداخت.

سازمان محیط زیست ،در صورت افزایش  511هکتاری پوشاش

آلودگی هوا در ايران از منظر محيط زيست

گیاهی در شهر اهواز و انجام پروژه کمربند سبز ،باین هاار تاا

ایران د ر منطقه ای خشک از آسیا و جهان قرار گرفته است کاه

شش درجه از گرمای هوا در اهواز کاسته خواهد شد و آلاودگی

دو سوم آن را بیابان ها تشاکیل مای دهناد و فقاط در قسامت

هوا نیز تا حد شم گیری پایین خواهد آمد .از پاییز  14۸5کل

شمالی آن و بخشی از قسمت غربی و جنوبی جنگل وجاود دارد

اسااتان خوزسااتان درگیاار پدیااده توفااان خااا

شدهاساات کااه

که آن هم به شدت در حال تخریب است .اماا آن اه در کناار

زیانهای مالی و جانی فراوانی به بار آوردهاست و گمان نمیرود

این همه تخریب باعث توجه بیشتر به مساایل زیسات محیطای

با این برنامهها بتوان آن را ناپدید یا کم نمود .در سال  2111بر

شده است  ،موضوعات ناشی از آلودگی ها  ،به ویژه آلودگی هاوا

پایهگذارش سازمان بهداشت جهانی شهر اهواز آلودهترین شاهر

است .گسترش بی رویاه شاهرها در کناار عادم کنتارل ازدیااد

جهان شناخته شدهاست (.) 6

جمعیت که در کشور ما بیشاترین رشاد را دارد و نیاز متمرکاز

ب -آلودگی هوا در اصفهان

شدن بی رویه صنایع و به وجود آمدن بای قاعاده کارخاناه هاا
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اصفهان نیز یکی از کالن شهرهای آلوده کشوراست .در فروردین

کرد.در شیوه سلبی باید با تمهیادات قاانونی باا قاانون شاکنان

استنشاق

برخورد شود زیرا آلودگی هوا یاک موضاوع اجتمااعی اسات.در

کردند .وضعیت آلودگی هوای اصفهان و تأثیرات آن بار ساالمت

روش ایجابی تردد خودروها ،دولت با ارایه تسهیالت ویاژه بارای

شهروندان بحرانی است و این وضعیت با توجه به اقلیم و ویژگی

خودروهای فرسوده می تواند این مشکل را حل کند (.)3

های جغرافیایی تبعات ناگواری بر سالمت شاهروندان دارد.ایان

ج-آلودگی هوا در تهران

استان از نظر مصرف گاز به عنوان ساوخت اتومبیال و ساوخت

شرکت کنترل کیفیت هاوای تهاران گزارشای تفصایلی دربااره

خانگی رتبه برتر کشور را دارد .وجود صانایع بازرو و کو اک،

وضعیت آلودگی هوای تهران با استناد به یافتاههای ساازمانهای

نیروگاه ها و خودروها منبع آلودگی هوا در اصفهان است.آلودگی

بینالمللی منتشر کرده که وضعیت آلودگی هوا و میزان آالینده

هوا از مسایل مهم جهان امروز است که با گساترش روز افازون

در شهر تهران را در مقایسه با سایر شاهرهای ماورد بررسای در

خودروها و استفاده نادرست از تکنولاوژی ،اهمیات آن بایش از

این تحقیقات نشاان مای دهاد ( .)7در ایان تحقیاق اطالعاات

پیش آشکار می شود.موضوع خشکسالی استان ریشه در آلودگی

غلظت آالینده  PM2/5در مناطق و شاهرهای باا ساطح درآماد

هوا دارد که این معضل باید هر ه سریع تر در استان حل گردد.

پایین و متوسط ،محدودتر بوده است .در فهرست شهرهای مورد

تردد زیاد خودروها در خیابان ها سبب آلودگی هوا می شود که

بررسی ،شهر تهران نیز جزو شهرهای آلاوده در باین شاهرهای

باید برای حل این موضوع از دو روش سلبی و ایجاابی اساتفاده

مورد مطالعه قرار دارد(.نگاه کنید به نمودار شماره )1

ماه امسال شهروندان اصفهانی تنها پنج روز هوای پا

نمودار  -4ميانگين غلظت ساليانه آالينده  PM10در شهرهای مختلف جهان در محدوده سالهای  7332تا 7347
Chart1- The average annual concentration of PM10 contaminants in different cities around the world in
the years 2008-2012

«در بیشااتر کشااورهای بااا سااطح درآمااد پااایین و متوسااط،

میکنند که میازان غلظات آالینادههای  PM10و  PM2/5آن،

اندازهگیری آالینده  PM 2/5طی سالهای مورد مطالعه نسابت

کمتر از سطوح استاندارد ساازمان بهداشات جهاانی اسات ،باه

به اندازهگیری آالینده  PM10بسیار محدود انجام شده است .باا

گونهای که در بیشتر شهرهای مورد مطالعه در مناطق آفریقایی،

این حال در سطح جهان و با توجه به دادههای موجاود در ایان

شرق مدیترانه (با سطح درآمد پاایین ،متوساط و بااال) ،جناوب

مطالعاه ،تنهاا  12درصااد ماردم جهااان در شاهرهایی زناادگی

شرق آسیا و بخش غربی اقیانوس آرام (با سطح درآمد پاایین و

بررسی کارآمدی قوانين و مقررات حقوقی ناظر....

323

متوسط) ،غلظت آالینده های  PM10و  PM2/5فراتار از حادود

اساس این آمار ،شهر تهران از لحا آالینده ذرات معلق کو کتر

استاندارد سازمان بهداشت جهانی بوده است«.

از 2/5میکرون در رتبه  453قرار دارد.

در گزارش شرکت کنترل کیفیت هوا ،وضاعیت غلظات ساالیانه

آلودهترین شهر در این رتبهبندی شاهر دهلای در هناد و پاا

آالینده ذرات معلاق کو اک تار از  2/5میکارون ) (PM2/5در

ترین شهر  Powell Riverکانادا بوده اسات .شاهر تهاران در

شهرهای منتخب جهان از جمله شهر تهران هام باا اساتناد باه

منطقه شرق مدیترانه از بین  26شهر منتخب ،در رتبه  24و در

یافتههای بانک اطالعاتی سازمان بهداشات جهاانی ارایاه شاده

بین شهرهای مورد مطالعه در قاره آسیا ( 4۸7شاهر) ،در رتباه

است .به طورکلی اطالعات  1612شهر جهان (عموماً شاهرهای

 22۸آلااودگی از لحااا آالینااده  PM2/5قاارار دارد (نمااودار

پیشرفته) در این بانک داده موجود است.سال برداشات داده در

شماره.)2

بسیاری از شهرها (از جمله شهر تهاران) ذکار نشاده اسات .بار

نمودار-7ميانگين غلظت ساليانه آالينده  PM2/5در شهرهای مختلف جهان در محدوده سالهای  7332تا 7347
Chart2- Average annual concentration of PM2 / 5 contamination in different cities of the world in the
years 2008-2012

راهنمااای نمودارهااا :آفریقااا) ، (Afrآمریکااا) ، (Amrشاارق

است راکه منشاأ فسایلی دارد .انتشاارگوگرد باه عناوان یاک

مدیترانه) ، (Emrاروپاا) ، (Eurجناوب شارق آسای)، (Sear

آالینده خطرنا

برای سالمتی انسانها مطرح است و در صورت

مناطق غرب اقیانوس آرام) ،(Wprمنااطق باا درآماد پاایین و

به اجرا درآمدن برنامه های فوق ،از  311باه  ppm 11کااهش

متوسط(.)۸((LMI

خواهد یافت (.)۸

روزانه در تهران بیش از  21میلیون لیتر سوخت استاندارد تولید

تأثير استقرار استاندارد يورو  1در آلودگی هوا

می شود که میزان بنزینی که در هوا منتشر می شود از 5درصد

با ت وجه به آالینده های خروجای از اگازوز کاه حاصال احتاراق

حجمی در استاندارد یورو ، 2به  1درصاد حجمای کااهش مای

کامل و ناقص خودرو است ،خودروهایی که سوخت با اساتاندارد

یابد .از مزایای توزیع سوخت یورو ، 3کااهش میازان گاوگرد از

یااورو 3و سیسااتم احتااراق بااا اسااتانداردهای یااورو  3را دارا

 ppm311به  ppm11است .مشکل اصلی سوخت ماا گاوگرد

هستند،کاهش قابل مالحظه ای از مواد انتشار یافته دارند.
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با پیاده سازی استاندارد یورو  3در سیستم احتراق و تکنولوژی

 تولید خودرو براساس استاندارد یورو  3راکه  21خودرو یورو

ساخت خودروها ،حدود مجاز آالینده های  CO،HC ، NOxو

 3به اندازه یک خودرو قدیمی آلودگی تولید می کند.

ذرات معلق برای خودروهای سواری بنزینی و دیزلی بسیار

 توسعه فضای سبز ،مادیریت ترافیاک و خاروو خودروهاای

سختگیرانه تر شده و حتی به بیش از نصف (نسبت به حدود

فرسوده از رخه حمل و نقل شاهری باه ویاژه مینیبوسهاای

مجاز آن در استاندارد یورو  )2کاهش می یابد .عالوه بر آن،

فرسوده.

اضافه شدن آزمون های تکمیلی جدید مانند آزمون استارت

 نصب سیستم پایش لحظهای آلودگی در واحدهای صنعتی.

خودرو در دمای  -7درجه سانتی گراد در مورد خودروهای

 کاهش مصرف ساوخت هاای فسایلی و حرکات باه سامت

بنزینی و استفاده اجباری از سیستم عیب یاب خودرو جهت

سوخت های غیرفسیلی.

هشدار افزایش آالیندگی و بروز مشکل در قطعاتی از خودرو،

 استفاده از تجربیاات دیگار کشاورها در مادیریت معضاالت

نقش مهمی در کاهش آالیندگی خودروهای با تکنولوژی یورو 3

زیست محیطی (.)11

داشته است.

قوانين و مقررات ناظر بر آلودگی هوا در ايران

در خصوص استقرار استاندارد یورو  3در سوخت های بنزین و

بند الف  -قوانين

دیزل توزیعی در کشور نیز میتوان گفت سوخت مصرفی در

 قانون اساسی

خودروها از لحا

کیفیت و نوع استاندارد دریافتی ،می تواند

نقش به سزایی در آلودگی هوا داشته باشد .با سختگیرانه تر
شدن این استاندارد و محدود شدن پارامترهای فیزیکی و
شیمیایی ون محتوای گوگرد ،هیدرو کربن ها ،سرب و عدد
اکتان برای بنزین و عدد ستان محتوی گوگرد و هیدروکربن ها
برای دیزل کیفیت آلودگی خروجی از خودرو ها از جمله ذرات
معلق ،منواکسیدکربن ،اکسید های نیتروژن و بنزن منتشره در
هوای محیط به طور شمگیری کاهش خواهد یافت.
با این حال سختگیرانهترکردن حدود مجاز استانداردهای
آلودگی و کیفیت سوخت دو امر مرتبط بوده و حرکتی هماهنگ
را طلب میکند .از این رو هرگونه برنامهریزی در خصوص ارتقاء
تکنولوژی ساخت و سیستم احتراق خودروهای یورو  ،3مبتنی
بر تأمین سوخت متناسب با مشخصات فنی این خودروها
میباشد (.)9

قانون اساسی مهم تارین قاانونی اسات کاه در بااالترین ساطح
مقررات ملی قرار دارد .این قانون از محیط زیست به عنوان یاک
ثروت عمومی که به اندازه سالمتی و بهداشت یا تعلیم و تربیات
اهمیت دارد ،یاد میکناد .در ایان خصاوص اصال پنجااه قاانون
اساسی که یکی از کامل ترین و گویاترین اصول حفاظت محیط
زیست در کل ابعاد کشور محسوب مای گاردد ،محایط زیسات
سالم را به عنوان حق شهروندی مورد تصاریح قارار داده اسات.
مطابق اصل پنجاه قانون اساسی "در جمهوری اسالمی ،حفاظت
محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیاات
رو به رشدی داشته باشند ،وظیفه عمومی تلقی می گردد ،ازیان
رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیسات
یا تخریب غیر قابل جبران آن مالزمه پیدا کند ،ممناوع اسات".
این قانون پیام آور این مهم اسات کاه مساایل محایط زیساتی
کامالً فرابخشی هستند و تمامی آحاد جامعه به خصوص سازمان

از جمله راهکارهای کنترلی جهت کاهش آلودگی هووای

ها و دستگاه ها هر یک به فراخور توان و کارایی تشکیالت خاود

کالن شهرها

باید در حفظ و نگه داری از محیط زیست کوشا باشند .

 تولید و توزیع سوخت استاندارد مطابق اساتانداردهای یاورو

 سياست های کلی برناموه چهوارم توسوهه جمهووری

 13که منجر به کاهش سرانه آلودگی در هر کیلومتر پیمایش از
 51به  2/7گرم خواهد شد.
1-Euro 4, (European emission standards).

اسالمی ايران
دولت به موجب ماده  62قانون برناماه ساوم توساعه اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی جمهاوری اساالمی ایاران ،مکلاف گردیاده
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است که در طول برنامه هارم ،میزان آلودگی هاوای شاهرهای

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست در راستای جلاوگیری از

تهران ،اهواز ،ارا  ،تبریز ،مشهد ،شایراز ،کارو و اصافهان را در

انواع آلودگیها از جمله آلودگی هوا ،مبادرت به هر عملای را کاه

حد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش

سبب آلودگی محیط زیست شود ،ممنوع اعالم نموده اسات کاه

دهد .مطابق بند ب ماده  6۸این قانون به دولت اجازه داده مای

طبیعتأ قانون گذار با انتخاب این واژگان تر

فعال را از حیطاه

شود با رعایت اصول  72و  ۸5قانون اساسی جمهاوری اساالمی

ممنوعیت های مسبب آلودگی خارو نموده و حیطاه صاالحیت

ایران برای تقلیل آالینده های وارد به محیط زیسات و تخریاب

ماده  9این قانون را در اعمال محدودیت ،صرفأ منحصر به افعال

آن صندوق ملی محیط زیست وابسته به سازمان حفاظت محیط

مسبب آلودگی دانسته است .ایان قاانون هام ناین بار انجاام

کند .بند نوزدهم از سیاست های کلای برناماه

تحقیقات و بررسی های علمی و اقتصادی در زمیناه حفاظات و

هارم توسعه "حفاظت از محیط زیست و احیای منابع طبیعی"

بهبود و به سازی محیط زیست و جلوگیری از آلاودگی و بارهم

را به عنوان یکی از اصول مورد نیاز برای آمایش سرزمین اعاالم

خوردن تعادل محیط زیست از جمله تغییراتی کاه در وضاعیت

می نماید.

خا  ،آب و هوا حادث می شود ،تاکید دارد.

 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسهه جمهوری اسوالمی

قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست از جهت اهمیت آلودگی

ايران مصوب 4023/43 /43

هوا بر محیط ،آلودگی های زیست محیطی ایجااد شاده توساط

ماده  143قانون برنامه پنج ساله پانجم باه منظاور حفاظات از

کارخانجات و کارگاه ها را مورد توجه قرار داده و به بیاان روناد

محیط زیست ،راهکارهایی را ارایه نموده است .در بخش محایط

قانونی برخورد با این نوع از آلودگی هاا ،مطاابق ماواد  11و 12

زیست هم نین مواد قانونی دیگری با موضوعاتی مثل کااهش

می پردازد .ماده  11این قانون ،روند سخت گیرانه تری را نسبت

آلودگی هوا  ،شناسایی کانون های انتشار ریزگردها و مهاار آن ،

به ماده  15قانون جلوگیری از آلودگی هوا داشته است ،را کاه

کنترل و کاهش میزان انتشار گازهای گلخانه ای آمده است  .باا

به موجب این قانون در صورت اخطار به مساووالن یاا صااحبان

این حال هنوز حجم کم اختصاص یافتاه باه محایط زیسات در

کارخانجات و کارگاه ها جهت رفع آلودگی طای مهلات مقارر و

برنامه پنجم توسعه کافی نیست و حتی همین حجم اختصااص

عدم توجه مسوولین ،از کار و فعالیت شان جلاوگیری باه عمال

یافته نیز شاخصی از تحقق مالحظات محیط زیساتی در برناماه

خواهد آمد و مهلت اضافی در ماده  15قانون نحوه جلاوگیری از

توسعه اقتصادی  ،اجتماعی و فرهنگی و در برگیرنده برنامه های

هوا لحا نشده است.

بلند مدت و جامع برای دستیابی به توسعه پایدار و درخور نمای

 قووانون نحوووه جلوووگيری از آلووودگی هوووا مصوووب

باشد .

4021/7/0

 قانون شهرداری مصوب4001

قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در راستای تحقق اصال 51

زیست را تأسی

ساازی و

قانون شهرداری ضمن بیان مقررات مربوط به شهر و شهرسازی

قانون اساسی جمهاوری اساالمی و در راساتای پاا

در ابعاد مختلف ،به علت اهمیت آلودگی هوا و تااثیرات مخارب

حفاظت از هوا ایجاد شد و بدین منظور کلیه واحدها و اشخاص

آن بر فضای شهری ،در کنار قواعد مربوط به حفاظ و گساترش

را مکلف به رعایت این قانون نموده اسات .ایان قاانون از شاش

فضای سبز در شهرها بخشای از دفتار هفاتم ایان قاانون را باه

فصل تشکیل شده است .قانون نحوه جلاوگیری از آلاودگی هاوا

آلودگی هوا اختصاص داده است.

منابع آلوده کننده را به ساه دساته ی وساایل نقلیاه موتاوری،

 قوانون حفاظووت و بهسووازی محويط زيسووت مصوووب

کارخانجات  ،کارگاهها ،نیروگااههاا  ،مناابع تجااری و خاانگی و

4030/0/42و اصالحيه 4024/2/71

منابع متفرقه طبقه بندی نموده است و طای فصاول دو ،ساه و
هار مورد بررسی قرار داده است .این قانون به آلاودگی هاوا باا

علوم و تکنولوژی محيط زيست ،ويژه نامه 4036
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کريمی و همکار

رویه ای سخت گیرانه نگریسته و به منظور جلوگیری از آلودگی

محدودیت ها و ساماندهی حمل و نقال شاهری اشااره دارد.باه

به طور کلی اقدام به هر عملی را که

موجب ماده  11این آیین نامه « کلیه دستگاه ها موظف به گااز

موجبات آلودگی هوا را موجب شود ،ممنوع اعاالم نماوده و باه

سوز نمودن وسایل نقلیه شان طی زمان مشخص مای گردناد».

اعمال مجازات برای خاطیان پرداخته است و بدین منظور فصل

هم نین این آیین ناماه باه منظاور سااماندهی حمال و نقال

پاانجم از ایان قااانون را بااه مجااازات متخلفااین اختصاااص داده

شهری تکالیفی برای وزارت نفت ،سازمان صدا و سیما و موسسه

است )11(.در بعضی از مواد این قانون خالء ها و نواقصی دیده می

تحقیقات و استانداردهای صنعتی ایران مقرر نموده است.

شود که به اختصار به یکی از این مواد در ذیل اشاره شده است .

بند ج -مصوبات شورای عالی حفاظت محويط زيسوت و

در ابتدای ماده  41از این قانون عنوان شده است (( :صااحبان و

هيأت وزيران

مسووالن منابع تجاری و اماکن عمومی که برخالف ماده  23این

 مصوبات شورای عالی حفاظت محيط زيست

قانون موجباات آلاودگی هاوا را فاراهم نمایناد و  )) .....کاه در

 -مصاوبه شاماره  114شاورای عاالی حفاظات محایط زیساات

قسمت اول بهتر بود از واژه" کسانی که " اساتفاده شاود تاا در

مصوب :1455/5/6در این مصوبه اجارای اساتانداردها  ،تعیاین

مورد همه ،این قاانون صادق کناد و راه گریاز از قاانون وجاود

انواع سوخت های مجاز  ،شرایط و ضوابط مصرف سوخت ماورد

نداشته باشد .

اشاره قرار گرفته است .

بند ب -آيين نامه ها

 -مصوبه شماره  143شورای عالی حفاظات محایط زیسات:این

 آيين نامه اجرايی تبصره ماده  6قانون نحوه جلوگيری

مصوبه قابلیت اجرایی کمی داشته و در مواردی هام باه مصاوبه

از آلودگی هوا مصوب 4026 /7/41

 113شورای عالی حفاظت محیط زیست استناد کرده است کاه

مواد  11 ، 5و  ، 12آیین نامه اجرایی تبصره ماده  6قانون نحوه

آن هم از قابلیت اجرایی خوبی برخوردار نبوده است .

جلوگیری از آلودگی هاوا مصاوب  1476 /2/13هیاأت وزیاران

 -مصوبه شماره  145شورای عالی حفاظت محیط زیسات :ایان

محدوده ها و ساعات ممنوعه تردد ،مزایای گازسوز کردن وسایل

مصوبه به نوعی تکمیل کننده مصوبه شماره  143شورای عاالی

نقلیه و استفاده از بنزین بدون سرب و وسایل نقلیه عماومی باا

حفاظت از محیط زیست می باشد .

سوخت با حداقل ترکیبات آالیناده را در راساتای جلاوگیری از

 -مصوبه شماره  146شورای عالی حفاظت محیط زیست

آلودگی هوا مورد تاکید قرار داده است.

 -مصوبه شماره  14۸شورای عالی حفاظت محیط زیست

 آيين نامه اجرايی قانون نحوه جلوگيری از آلودگی هووا

 -مصوبه شماره  113شورای عالی حفاظات محایط زیسات باه

مصوب4023/6/46

اسااتناد مفاااد آیااین نامااه جلااوگیری از آلااودگی هااوا ،مصااوب

ماده  2این آیین نامه ،منابع آلوده کننده هوا غیر از کارخانه هاا

1474/3/29

و کارگاه های موضوع آیین نامه اجرایی فصل سوم قاانون را باه

این مصوبه استانداردهایی را برای گازهای وسایل نقلیه موتاوری

وسایل نقلیه موتوری ،مناابع تجااری ،خاانگی و مناابع متفرقاه

بنزینی تعیین میکند که این استانداردها برای تمام وسایل نقلیه

تقسیم بندی نموده است که فصول دوم و سوم باه آن پرداختاه

موتوری بنزینی رعایت نمی شود .

است.

 -مصوبه شماره 162شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب

 آيين نامه اجرايی تبصوره مواده  6آيوين ناموه نحووه

1477/5/27

جلوگيری از آلودگی هوا مصوب 4024/1/3

این مصوبه در اجرای بند ب تبصره  ۸2قانون برنامه پانج سااله

هوا و حفاظت از هوای پا

این آیین نامه به منظور کااهش آلاودگی هاوا بار نحاوه اعماال
محدودیت و صدور مجوز تاردد و گاونگی نظاارت بار اجارای

دوم و به منظور کااهش آلاودگی هاوای تهاران ماواردی اون
جلوگیری از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد برو معاینه فنای و
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وسایط دودزا ،جلوگیری از تردد خودروهای فاقد کیت (بسته) و

الف -جزای نقدی :نقش بازدارنادگی جازای نقادی نسابت باه

گاز استاندارد و رعایت استانداردهای مذکور برای مینی بوس ها

واحدهای آالیند ه ای که دارای درآمد و سود سرشااری هساتند

و اتوبوس های دیزلی و مینی بوس های گازسوز و اتوبوس های

بسیار کم است .به طوری که این دسته باه راحتای از عهاده ی
با سرشاکن کاردن ایان

گازسوز را مورد تاکید قرار داده است.

پرداخت جرایم آلودگی برآمده و سپ

-مصوبه شماره  165شورای عالی حفاظت محیط زیست

هزینه ها بر عوامل تولید نظیر مواد اولیاه  ،کارکناان و مصارف

-مصوبه شماره  195شورای عالی حفاظت محیط زیست مصوب

کنندگان به جبران آن می پردازند  .عالوه بر ایان کیفار جازای

14۸1/۸/25

نقدی مستقیما به مقابله با آلودگی هوا برنمی خیزد و صارفا باه

 -مصاوبه شاماره  231شاورای عاالی حفاظات محایط زیساات

عنوان یک عامل بازدارنده می تواند مطرح گردد.
جایگاه ندانی در ماورد ضامانت

 :14۸1/۸/2۸این مصوبه تا حدودی موفق بوده است و نااظر بار

ب -حب  :اصوال کیفر حب

بند (د) ماده  113قانون برنامه سوم توساعه اسات و باه ناوعی

های کیفری پیش بینی شده برای جرایم علیاه محایط زیسات

اجرای این ماده را تسهیل می کند .

ندارند و معموال به عنوان کیفر مشدده مورد اساتفاده قارار مای

 -تصویب نامه  14۸7/6/2۸با اصالحات بعدی

گیرند .براین اساس در سیاست کیفری جمهوری اسالمی ایاران

 مصوبات هيأت وزيران

در برخورد با پدیده ی آلودگی هوا برخالف کیفر جازای نقادی
کمتر استفاده شود و در صاورت

 -مصوبه هیأت وزیران مصوب  1469/9/21در مورد آلودگی هوا

سعی شده است از کیفر حب

 -مصوبه هیأت وزیران در خصوص تفویض اختیارات دولت ناشی

استفاده اوال ناظر به تکرار جرم و در مرحله تشدید مجازات بوده

از تبصره  2ماده  15قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب

( برای مثال مواد  29و  41قانون نحوه ی جلوگیری از آلاودگی

 1475مورخ 1477/۸/4

هوا ) ثانیا میازان حاداقل و حاداکثر آن پاایین باشاد ،ثالثاا باا

 -مصوبه هیأت وزیران در زمینه برنامه جاامع کااهش آلاودگی

تصویب بندهای 1و 2قانون نحوه ی وصول درآمادهای دولات و

هوای شهر تهران مورخ 1479 /2/21

مصارف آن در ماوارد معااین مصاوب  1474و سیاسات قااوه ی
زدایی و اعمال کیفرهای جایگزین حب

-مصوبه هیأت وزیران در خصوص طرح جاامع کااهش آلاودگی

قضاییه مبنی بر حب

هوای استان مورخ 14۸2/2/1۸

 ،عمال دادگاه ها حکم به حب

با بررسی قوانین ،مصوبات و آیین نامه های مختلاف باه منظاور

 .آن را تبدیل به کیفر جزای نقدی می نمایند .

روشن نمودن موارد حقوقی موجود برای آلودگی هوا متوجه می

و -جلوگیری از تردد وسیله نقلیه آلوده کنناده  :وساایل نقلیاه

شاویم ابزارهااا و ساااز و کارهااای اجرایاای آن بااه طااور دقیااق و

مهم ترین منبع آلودگی هاوا در شاهرها محساوب مای شاوند .

مشخص بیان نگردیده اسات و در بعاد قاوانین ملای خالءهاای

بنابراین جلوگیری از تردد وسیله نقلیه آالینده می تواناد نقاش

حقوقی و اجرایی در خصوص آلودگی هوا مشهود است .

مهمی در کاهش آلودگی هوا و از بین بردن منباع ضارر داشاته

تحليل کارايی و ضمانت اجرايی قوانين آلودگی هوا

باشد .در واقع اعمال این کیفر در زمینه مقابله باا آلاودگی هاوا

در این گونه موارد را نمی دهند

از جارم انگااری آلاودگی هاوا و بارای

برخالف جزای نقدی و حب  ،اثر مساتقیم و قابال تاوجهی در

تضمین عدم انحراف کنش گران از آن اقدام به وضع کیفار مای

کاهش آلودگی هوا دارد و به جای مباارزه باا علات ،باا معلاول

نماید  .در حقوق ایران غالاب ضامانت هاای کیفاری مقابلاه باا

مقابله می کند .خوشبختانه در حقاوق ایاران و در قاانون نحاوه

آلااودگی هااوا شااامل کیفرهااایی نظیاار جاازای نقاادی ،حااب ،

جلوگیری از آلودگی هوا به این مساله توجه شده است  .باا ایان

جلوگیری از تردد وسیله نقلیه و تعطیل واحد آالینده می باشد.

حال از لحا پیگیری و صادور حکام و اجاراء سااز و کارهاای

در واقع قانون گذار پ

قانونی آن از ضعفی اساسی رنج می برند.
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د -تعطیل واحد آالینده :کیفر تعطیل واحد آالینده نیاز مشاابه

موجود سازد شکل عملی آن فریبی آشکار است و حقوق محیط

کیفر جلوگیری از تردد وسایل نقلیه که نسبت به منابع متحر

زیست نیز در واقع فقط یک مفهوم تخیلی خواهد بود.

اعمال می شد ،نسبت به منابع ثابت آلاودگی هاوا اعماال مای

مشک ل استمرار آلودگی هوا عمدتاً از قوانین و مقاررات مربوطاه

گردد .اعمال این کیفر اثر مهم و مستقیمی در کااهش آلاودگی

نیست ،بلکه از مجریان قانون است که به وظاایف خاود در ایان

هوا از مناابع ثابات آلاودگی نظیار کارخانجاات و کارگااه هاای

راستا به درستی عمل نمی کنند .از سویی ،با توجه باه ایان کاه

آالینده دارد و با از بین بردن منبع ضرر مستقیما با آلودگی هاوا

امکان جبران خسارت ناشی از آلودگی هوا باه دلیال ماهیات و

مبارزه می کند (. )12

ویژگی خاص آن به میزان کمتری قابل جبران است ،در نتیجاه
بسیاری از خسارات حاصل از آلودگی هوا جبران نشده باقی می

بحث و نتيجه گيری

ماند.

در ایران توجه ویژه ای به مسایل محیط زیستی و باه خصاوص
کنترل و کاهش آلودگی هوا شده است .این موضاوع در قاوانین
باالدستی هم ون قانون اساسی (اصل پنجاهم) و قانون برناماه
هارم توسعه (ماده  )69قوانین ،آیین نامه ها و مصوبات مجل

منشاء تعهدات حقوقی شود که به قادر کاافی روشان و صاریح
باشد به این سبب  ،تکیه ی صرف بار محافظات از طبیعات باه
عنوان «منافع عامه » موضاوعی بسایار مابهم اسات و ضامانت

شورای اسالمی ،هیات وزیاران ،شاورای عاالی حفاظات محایط
زیست و شورای اسالمی شهر تهران باه وضاوح قابال مشااهده
)14(.

است

اما سوال اصلی اینست که را با وجود این محورهای مشتر

از نظر قانون گذاری  ،حقوق و آزادی ها فقط وقتای مای تواناد

اجرایی ندارد  )13( .محایط زیسات در ایاران هناوز در مرحلاه
فقدان حقوق مدون است.
برای این که جامعه بتواند از سالمت محیطی کافی برخوردار

و

قوانین و مقررات و برنامه های متعدد کاهش آلاودگی هاوا هام
نان با معضل آلودگی هوا در شهرهای تهران ،اهاواز ،اصافهان،
 ....روبه رو هستیم.
پاسخ به این سوال جز با مقایسه عملکردها امکان پاذیر نیسات.
اجرایی نمودن قوانین و برنامه های کاهش آلودگی هوا و مهم تر
از آن ثبات ،پیگیری و مداومت در اجرای آن ها که حایز جنباه
های ملی نیز است ،تفاوت اصالی کشاورهای موفاق در کااهش
آلودگی هوا با کشورمان مای باشد.وضاع قاوانین بارای کااهش
آلودگی هوا کافی نیست و قابلیت اجرایی باال است که به کاهش
آلودگی هوا کمک می کند .
در وهله نخست تغییر دولت ها نباید در پایبند ماندن به برناماه
ها و اجرای قوانین مصوب تاثیر داشته باشد و سالیقه ای عمال
نمودن و توجه موقت و مقطعای و فقاط در شارایط بحرانای باه
موضوع آلودگی هوا ،از نظام مدیریتی حذف گردد.
قاعده حقوقی در صورتی توجیه پذیر است که به محدود کاردن
آسیب به محیط زیست کماک کناد و اگار خاود را وقاف حاال

شود ،قوانین وضع شده باید تضمین کنناده حاداقل آسایب باه
محیط زیست ،حداکثر صرفه جویی در مصرف مواد آلوده کننده
()15

و انرژی و حداقل رشد جمعیت باشد .

قانون گذاری صرف برای حفاظ محایط زیسات و جلاوگیری از
آلودگی ها کافی نمی باشد و به موارد دیگر مثل خدمات عمومی
فعال و کارآمدی مجازات ها در به اجارا در آمادن قاوانین نیااز
است .
ند پیشنهاد حقوقی برای کنترل آلودگی هوا
 مجازات های پیش بینی شده در قوانین مختلف دیگر نمای
تواند عامل بازدارنده ای محسوب شود  ،زیرا این مجازات هاا باا
وضعیت کنونی منطبق نیست و باید تغییر کناد  .بایاد قاوانینی
متناسب با وضعیت اقتصادی اجتماعی روز وضع شود تا قاوانین
به مفهوم واقعی دارای ضمانت اجرا باشند .
 ایجاد کنفران

ها و نشست های بین المللی و عضویت در

آن ها که در نتیجه ی آن ،کشورها باید قوانین خود را با اصول
بین المللی مربوط به حمایت از محیط زیست و کنترل آلودگی
هوا هماهنگ کنند .

بررسی کارآمدی قوانين و مقررات حقوقی ناظر....
 متون مربوط به قانون حفاظت محیط زیست باید ساده تر
باشد و به سازمان حفاظت محیط زیست صالحیتی تام و موثر
در این زمینه اعطا گردد و سازمان ها و نهادهای دیگر ملزم به
همکاری با این سازمان شوند .
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 باید به تدوین قوانین جامع و مانع منطبق با وضعیت کنونی

شهری و کاهش آلودگی هوا(مطلوب زیست محیطای

کشور و اوضاع و احوال جهان پرداخته شود که وظایف قانون

کالن شهرها)  ،مجله پاژوهش هاای حقاوقی شاهر

گذاران در عصر حاضر است  .قانون گذاران نباید فقط به

دانش  ،شماره .1۸

گردآوری و ساده کردن متون اجرایی و خاص بپردازند  ،بلکه

 -11ورهاشمی.عباس ،تقوی .لعبت،خلعتبری .یلداو زارعی.

باید با وسعت نظر به محیط زیست بنگرند و قوانین خود را بر

سحر ،14۸9،آلودگی هوای تهران و حاق شاهروندان

مبنای آن وضع کنند .

بر محیط زیست ساالم،مجله پاژوهشهاای حقاوقی،

 آن ه هنگام وضع قوانین راجع به محیط زیست باید مورد

شماره .1۸

توجه قانون گذاران قرار گیرد ،اهمیت دادن به تشویش و نگرانی
فکری موجود درباره محیط زیست ،درکل سیستم حقوقی است،
زیرا در غیراین صورت ،حقوق محیطزیست از بین خواهد رفت .

 -11سااازمان حفاظاات محاایط زیساات ،1491،قااوانین و
مقررات حفاظت محیط زیست.
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