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ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﺮان
و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ
ﻓﺮﻫﺎد دﺑﯿﺮی

1

ﭘﺮوﯾﻦ ﻧﺼﯿﺮی

2

ﻧﻮﺷﯿﻦ آﻫﻨﺮﺑﺎی

3

ﭼﻜﻴﺪﻩ

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت و
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ،وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻣﻮﺗﻮر ﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎ ،ﻗﻄﺎرﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ و رو زﻣﯿﻨﯽ ،ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ،
ﮐﺸﺘﯽ ﻫﺎ و ﻗﺎﯾﻖ ﻫﺎی ﻣﻮﺗﻮری و ﻧﯿﺰ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﺪ ﭼﯿﻦ و ﺗﺮﮐﯿﻪ و ﻏﯿﺮه ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل و رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﺮان ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای
ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﺮان و ﮐﻼن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﻫـﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﯾﻦ
ﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﺮان و ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ آن ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ دﻧﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ،وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ

 -1اﺳﺘﺎدﯾﺎر د ﮔﺮوه ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان.
 -2اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺣﺮﻓﻪ ای داﻧﺸﮑﺪه ﺑﻬﺪاﺷﺖ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان .
 -3ﮐﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﺣﻘﻮق ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ -داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و اﻧﺮژی ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان

12

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 89

دﺑﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎران

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮔﺮ ﭼﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮای ﺑﺸﺮ ﺑﻮده

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺷﻤﺎره 236

اﺳﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮ و ﺻﺪا در ﮔﺬﺷـﺘﻪ ﻗﺎﺑـﻞ

راﺟﻊ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﺪا در ﻫﻮای آزاد اﯾﺮان ﻣﺼﻮب

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرن ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدی از ﻣﺎﺷﯿﻦ ﻫﺎ ﺑـﻪ

 1381و ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و

ﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ از ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺣﺘﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳـﺘﺎﯾﯽ ﻋﺒـﻮر و ﻣــﺮور

وزارت ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻣﻌﺎدن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﯽ

ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﺎﻣﯿﻮن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑـﺎر ﺳـﻨﮕﯿﻦ ﺑـﺎ ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎی دﯾﺰﻟـﯽ ﮐـﻪ

ﺻﻮﺗﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ داﺧﻞ ﻣﻮرخ  1384در ﺧﺼﻮص

ﺻﺪای ﻣﻮﺗﻮر و ﻟﻮﻟﻪ اﮔﺰوز آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﺘـﺮل ﻧﺸـﺪه اﻧـﺪ در

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺷﻬﺮﻫﺎ و آزاد راه ﻫﺎ روز و ﺷﺐ در ﺣﺎل ﺗﺮدد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺻـﺪای

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ در ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻬﺮداری ﻫﺎ ﻣﺼـــﻮب

ﻧﺎﺷــﯽ از ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫــﺎ ،ﻗﻄﺎرﻫــﺎ ،ﺻــﻨﺎﯾﻊ و ﺳﺎﺧﺘﻤــــﺎن ﺳــﺎزی و

)1334ﺑﻨﺪ -20اﺻﻼﺣﯽ( ،ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﺣﻤﻞ ﭼﺎﻗﻮ

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﺑـﻪ ﺻـﺪای ﻣﺤـﯿﻂ اﺿـﺎﻓﻪ ﺷـﺪه اﻧـﺪ.

و اﻧﻮاع ﺳﻼح ﺳﺮد و اﺧﻼل در ﻧﻈﻢ و اﻣﻨﯿﺖ و آﺳﺎﯾﺶ ﻋﻤﻮﻣﯽ

ﻣﻘــﺮرات ﻣﺮﺑــﻮط ﺑــﻪ آﻟــﻮدﮔﯽ ﺻــﻮﺗﯽ ،ﺷــﺎﻣﻞ ﻗــﻮاﻧﯿﻦ ﯾــﺎ

) 36/03/28ﻣﺎده ،(2آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ

دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫـﺎﯾﯽ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در زﻣﯿﻨـﻪ اﻧﺘﺸـﺎر ﺳـﺮ و ﺻـﺪا ،در

 ،18/07/11اﺻﻼح آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﻣﻮر ﺧﻼﻓﯽ  ، 24/00/00آﺋﯿﻦ

ﺳﻄﻮح ﻣﻠﯽ ،اﯾﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎ اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪه اﺳـﺖ ،از آن

ﻧﺎﻣﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ  39/07/04و اﺻﻼح

ﺟﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان در ﻗﺒﺎل اﻧﺘﻈﺎراﺗﯽ

آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ  47/02/18ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ

ﮐﻪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﻌﻠﯽ وﺟﻮد دارد ﺑﺎﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸـﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟـﻪ

ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ

اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ وﺿـﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟـﻮد ﻧـﻮاﻗﺺ

)1و. (3

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺗﻬﺮان ﺑﺰرگ از ﻃﺮﯾﻖ

از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ آﻟـﻮدﮔﯽ ﺻـﻮﺗﯽ در

ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ  13ﻣﺎده و  6ﺗﺒﺼﺮه ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه

اﯾﺮان و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﺸﻮرﻣﺎن در زﻣﯿﻨﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿــﺮی از آﻟــﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

اﻟﻒ :ﺑﯿﺎن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد در ﻗﻮاﻧﯿﻦ
 -1ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﺮان

در ﻣﺎده  1اﯾﻦ آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه و
در ﺑﻨﺪ  4آن ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر واژه )دﺳﯽ ﺑﻞ  (dBﻋﻨﻮان

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ،ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در

ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻣﺎده  3ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮده ﮐﻨﻨﺪه

ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬﺴﺎزی ﻣﺼﻮب  1353و ﻣﺎده  104ﻗﺎﻧﻮن

ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه و اﻗﺪاﻣﺎت

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻤﻬﻮری

ﺳﺎزﻣﺎن در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﻣﺼﻮب  1379ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎده  71ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ

در ﻣﺎده  4وﻇﯿﻔﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ در ﻗﺒﺎل

ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺮای ﺳﺎل  1384ﺗﺎ  1388ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﻪ

آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﺎرﺧﺎﻧﺠﺎت و ﻋﺎﻣﻼن اﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه در

ﺻﻮرت ﺿﻤﻨﯽ ،در ﻣﺎده  27ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

ﺧﺼﻮص ﺑﺎزرﺳﯽ در ﺟﻬﺖ اﺟﺮای وﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن و

ﻣﺼﻮب  ،1374آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ

اﻃﻤﯿﻨﺎن از رﻋﺎﯾﺖ ﻣﻔﺎد اﺣﮑﺎم ﻣﺎده  5ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و درﺗﺒﺼﺮه

ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺼﻮب  1378و ﻣﺎده  8و ﺟﺪول  5آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻨﺪ

اﯾﻦ ﻣﺎده ﺟﺮﯾﻤﻪ و ﻣﺠﺎزات ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم ﻫﻤﮑﺎری ﻋﺎﻣﻠﯿﻦ

)ج( ﻣﺎده  104ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺼﻮب  1379ﺻﺮاﺣﺘﺎً

آﻟﻮدﮔﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  30ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

13

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ...
از ﻣﺎده  6ﺗﺎ  8در ﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه

ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻣﻔﺼﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ

ﻣﺘﺤﺮک )وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ( ﺻﺤﺒﺖ ﺷــﺪه و در ﻣـــﺎده  7ﺑﻪ

داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮای

ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده  32ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا اﺷﺎره ﺷﺪه

در ﺑﺨﺶ دوم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی

و در ﻣﺎده  8وﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ،ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن و واردﮐﻨﻨﺪﮔﺎن

ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫﺎ ،ﺧﻮدرو ﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ ،ﻣﺎﺷﯿﻦ

وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری و ﻗﻄﻌﺎت آن ﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه و ﺗﮑﻤﯿﻞ

آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ ،راه ﺳﺎزی و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ و ﺧﻂ

ﮐﻨﻨﺪه ﻣﺎده ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.

آﻫﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻣﺎده  9ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺎده  6ﺗﺎ  8ﺗﻤﺎم وﺳﺎﯾﻞ

در ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻗﺎﻧﻮن ﮔـــﺬار ﻗﻮاﻧﯿــﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ذﮐﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺎده

ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻣﻮاد را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده

ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه و در ﺧﺼﻮص ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎﻫﺎ و ﺗﺮدد آن ﻫﺎ در

و در ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻫﺎی

آﺳﻤﺎن اﯾﺮان ﯾﺎ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎی آن را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ رﻋﺎﯾﺖ ﺿﻮاﺑﻂ و

ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺬ ﻣﺠﻮز ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺎﯾﯽ ﻣﺠﺪد ﺻﻨﺎﯾﻊ ﭘﺮ

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻮاﻧﻮردی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ  ICAOﻧﻤﺎﯾﺪ و

ﺳﺮ و ﺻﺪا ،ﺗﻤﻬﯿﺪات ﻻزم را ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺳﺮ و ﺻﺪا اﯾﺠﺎد

رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت آن و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺟﺮای اﯾﻦ ﻣﺎده را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه

ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز و ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ و  . . .ﺑﻪ

 ICAOﺑﮕﺬارد .در ﻣﺎده  10در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم اﻧﺠﺎم ارزﯾﺎﺑﯽ

ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻘﺮرات ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ

اﺛﺮات زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﻞ ﻓﺮودﮔﺎه ﻫﺎ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮارد ﺧﺎص ،ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻮاد

ﻣﻮﺗﻮری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﺪه و اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﮕﻮی

اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ .

ﻣﺼﻮب ﺷﻮارﯾﻌﺎﻟﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﺗﺎﯾﯿﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮای

در ﻣﺠﻤﻮع ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻗﻮاﻧﯿﻦ

اﺳﺘﻘﺮار در ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﺟﻬﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺮ و

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺻﺪا ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﯾــﺪه و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫﺮﯾﮏ از
در ﻣﺎده  11و  13ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﯾﯽ ﺗﺮ در

ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻘﺮار و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ واﺣﺪﻫﺎی آﻻﯾﻨﺪه ﺻﻮﺗﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده

آن ﻫﺎ و ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﺗﺨﻄﯽ از آن ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده ﺷﺪه
اﺳﺖ(7).

و ﺑﻪ ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻣﻘﺮر در ﻣﺎده  32ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از
آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا را در ﺻﻮرت ﻋﺪم رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

 -3ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ

اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ
 64ﻣﺎده اﺳﺖ ﮐﻪ در  8ﻓﺼﻞ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ اول

 -2ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﯿﻪ

در ﺧﺼﻮص ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ دوم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر درﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺸﺘﻤﻞ

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺤﯿﻄﯽ و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮآن

ﺑﺮ  34ﻣﺎده ﺑﻮده ﮐﻪ در آن ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻔﺼﻞ و ﻣﺠﺰا

اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ

در ﺧﺼﻮص ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن را

ﺻﻮﺗﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻮده و ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم درﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و

ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﺳﭙﺲ در ﻗﺎﻟﺐ 7ﺟﺪول و ﯾﮏ ﺿﻤﯿﻤﻪ

ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺑﺨﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﻮاد

اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ در ﺧﺼﻮص ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از

ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺮاﻓﯿﮏ ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﺑﺨﺶ ﺷﺸﻢ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از

ﺑﺨﺶ اول اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ در آن ﻫﺪف ،ﺣﯿﻄﻪ ﻣﺸﻤﻮل و ﺗﻌﺎرﯾﻒ و ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و...

ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﺨﺶ
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دﺑﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 89

ﻫﻔﺘﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻤﻬﯿﺪات و ﺟﺮاﺋﻢ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات

ﺟﻨﮕﻠﺒﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﺗﻤﺎم اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﺤﺖ

ذﮐﺮ ﺷﺪه و در ﻓﺼﻞ ﻫﺸﺘﻢ ﻣﻔﺎد ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ دﻋﻮت ﺷﺪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻀﺎی

اﺳﺖ .ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﭼﯿﻦ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ

دوره  60روزه از ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر اﺧﻄﺎرﯾﻪ در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ

ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺟﺰﯾﯿﺎت اﮐﺜﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ و

اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات ﺧﻮد را اراﯾﻪ دﻫﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻋﺘﺮاﺿﺎت

ﻣﺘﺤﺮک را در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺟﺮاﺋﻢ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻄﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮارد

و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات درﯾﺎﻓﺘﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ

ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ(8) .

ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮازﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﻣﺮﮐﺰی ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﭙﺲ در ﺳﺎل  2000ﻗﺎﻧﻮن آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

 -4ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ

)ﻣﻘﺮرات ﮐﻨﺘﺮل( ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻻزم اﻻﺟﺮا ﮔﺮدﯾﺪ.

درﮐﺸﻮر ژاﭘﻦ از ﺳﺎل  1983ﮐﻪ ﺣﺪود  %32/7ﺷﮑﺎﯾﺎت

در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﻪ دارای  8ﻣﺎده ﺑﻮده ﭘﺲ از ﮐﻠﯿﺎت

و دﻋﺎوی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻮد ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ

آن در ﻣﺎده  ،1ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﺸﺎر و ﺗﻌﺎرﯾﻒ آن در ﻣﺎده  2اﺷﺎره

ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﺎﻣﻠﯽ درﺧﺼﻮص ﻫﺮﯾﮏ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺻﻮﺗﯽ ﺗﺪوﯾﻦ

ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﭙﺲ درﻣﺎده  3اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻫﻮای ﻣﺤﯿﻂ

ﮔﺮدﯾﺪ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻮرد ﺑﺎزﻧﮕﺮی ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﺮ و ﺻﺪا ﺑﺮای ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺿﯿﺢ

در ژاﭘﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﺪای

داده ﺷﺪه و در ﻣﺎده  4ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ در ﻗﺒﺎل

ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ ازآن ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از وﺳﺎﯾﻞ

اﺟﺮای اﺳﺘﺎﻧﺪاری ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻠﯽ ﭘﺲ از دﻫﻪ  60ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ

ﻣﺎده  5درﺧﺼﻮص ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎ در

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.

اﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ و ﻣﺎده  6درﺧﺼﻮص ﻋﻮاﻗﺐ ﻧﻘﺺ

در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل

ﻗﻮاﻧﯿﻦ در ﻧﻮاﺣﯽ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﺪا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎده

ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺟﺎده ای و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎی اﯾﻤﻨﯽ وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ

 7ﻧﺤﻮه اراﯾﻪ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل را ﺗﻮﺿﯿﺢ داده و در

ﺟـﺎده ای و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و ﺻـﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎرﺧﺎﻧــﻪ ﻫﺎ و

ﻣﺎده  8ﺑﻪ ﺣﺪود اﺧﺘﯿﺎرات ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺗﺪاوم ﺻﺪای

ﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎری ﻗﺮاردارﻧﺪ.

ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﯾﺎ ﺳﺮ و ﺻﺪا و ﻏﯿﺮه اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺟﺪاوﻟﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﺪای ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻨﺎﯾﻊ

دراﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن در ﺧﺼﻮص ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ،

وﯾﮋه ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ درﻗﻮاﻧﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ و  . . .ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ

ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﺴﺌﻮل اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺟﺮاﺋﻢ

ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ اراﯾﻪ ﻧﮕﺮدﯾﺪه وﻟﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ اﺳﺘﺎﻧﺪارد اراﯾﻪ ﺷﺪه در

ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻄﯽ از ﻣﻘﺮرات دراﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﺎ

ﻣﺎده  3ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮ و ﺻﺪا ﻣﻠﺰم ﺑﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﺎﯾﺎت ﻣﺮدم ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ دراﯾﻦ ﮐﺸﻮر و

رﻋﺎﯾﺖ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ5) .و(6

ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﻫﺎی زﯾﺎد دوﻟﺘﯽ ﺑﻪ آزاردﯾﺪﮔﺎن آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ،

در ﺟﺪول زﯾﺮ ﺧﻼﺻﻪ ای از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و

ﻟﺰوم ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺟﺎﻣﻊ دراﯾﻦ ﮐﺸﻮر از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﻮرد

ﻣﻘﺮرات ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ذﮐﺮ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.

ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ).(4
ب -ﺑﺤﺚ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﺷﺎره ﺷﺪه
 -5ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪ
درﺧﺼﻮص ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻧﮑﺘﻪ
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ اﯾﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎل ﻗﺒﻞ از
اﻧﺘﺸﺎر در روزﻧﺎﻣﻪ رﺳﻤﯽ ﻃﺒﻖ اﺧﻄﺎرﯾﻪ وزارت ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و

15

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ...
ﺟﺪول  -1ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان و ﭼﻨﺪ ﮐﺸﻮر آﺳﯿﺎﯾﯽ
ردﯾﻒ

ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات

اﯾﺮان

ﺗﺮﮐﯿﻪ

ﭼﯿﻦ

ژاﭘﻦ

ﻫﻨﺪ

1

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺠﻬﯿﺰات ،ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺻﻨﻌﺘﯽ،راه ﺳﺎزی،
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی

_

*

*

*

_

2

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاز ﺻﺪای ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی

_

*

*

*

_

3

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺧﻮدروﻫﺎی ﺑﺰرﮔﺮاﻫﯽ

*

*

*

*

_

4

ﺻﺪای ﺧﻮدروﻫﺎی درﺣﺎل ﺗﺮدد در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

*

*

*

*

_

5

اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﻮق و دﯾﮕﺮ اﺟﺰای ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺻﺪا

_

*

*

*

_

6

ﺗﺮاز ﺻﺪای داﺧﻠﯽ ﺧﻮدروﻫﺎ

_

*

_

_

_

7

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺮو ﺻﺪای ﻫﻮاﭘﯿﻤﺎ

*

*

*

*

_

8

ﺳﺮو ﺻﺪای ﻗﻄﺎرﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی و ﺑﺮون ﺷﻬﺮی و زﯾﺮ زﻣﯿﻨﯽ

_

*

*

_

_

9

ﺳﺮو ﺻﺪا در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

*

*

*

*

_

10

ﺑﺎزرﺳﯽ از وﺿﻌﯿﺖ ﺻﺪا در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ

*

*

*

*

_

11

ﺗﻌﻬﺪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺷﻨﻮاﯾﯽ

_

*

_

_

_

12

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﻣﻮاد

_

*

*

*

_

13

ﺣﺪود ﺻﺪای ﺗﺮاﻓﯿﮏ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

_

*

*

*

_

14

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮاد آﺗﺶ زا ،ﺗﺮﻗﻪ و  ..در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ راه ﻫﺎ
و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

_

*

_

_

*

15

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ

_

*

*

_

_

16

ﭘﺮوژه ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺣﺴﺎس ﺑﻪ ﺻﺪا و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺻﺪای
داﺧﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

_

*

*

_

_

17

اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺎ ارﺗﻌﺎش ﺧﺎرج از ﻣﺤﺪوده ﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن

_

*

*

_

*

18

اﺳﺘﻔﺎده از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺑﺎ ﺻﺪای ﺑﻠﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ،
ﺗﺠﺎری در ﺧﺎرج از ﻓﻀﺎﻫﺎ و زﻣﺎن ﻫﺎی ﻣﻌﯿﻦ

_

*

*

_

*

19

ﺳﻄﻮح ﺻﺪای ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ در ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ

_

*

_

_

*

* ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺻﺮﯾﺢ در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﯾﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
_ ﺣﮑﻢ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﻮاد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮوﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ ﯾﺎ ﯾﺎﻓﺖ ﻧﺸﻮد

16

دﺑﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎر

ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ 89

 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﺟﺪول  1ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺮﮐﯿﻪ و
ﭼﯿﻦ دارای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻔﺼﻠﯽ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ

ﺷﻬﺮﻫﺎی ﮐﺸﻮر

ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺻﻮﺗﯽ را در اﯾﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ

 ﻋﺪم ﺗﺪوﯾﻦ و ﺗﺼﻮﯾﺐ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ

وﻟﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ﺗﻤﺎم

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺛﺎﺑﺖ و

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاده و در آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از

ﻣﺘﺤﺮک ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮاﺟﻊ ذی ﺻﻼح

آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻘﺮراﺗﯽ در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

 ﻋﺪم اﻟﺰام رﻋﺎﯾﺖ ﺗﻤﻬﯿـﺪات ﮐﻨﺘـﺮل ﺻـﺪا در زﻣـﺎن

ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ و وﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻣﻮﺗﻮری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ ﻣﻄﺮح

ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز راه ﻫﺎی درون ﺷﻬﺮی و ﺑﺰرﮔﺮاه ﻫـﺎ و

ﮔﺮدﯾﺪه و در ﺧﺼﻮص ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،

ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺴـﮑﻮﻧﯽ

ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی ،و ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﻫﻮاﯾﯽ و درﯾﺎﯾﯽ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮراﺗﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺪﻫﺎی اﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ و اﺻﻼح ﻧﻔـﻮذ

وﺟﻮد ﻧﺪارد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺧﺼﻮص ﻣﺠﺎزات ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺨﻄﯽ

ﭘﺬﯾﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ اﺻﻮات ،اﺟـﺮا ﺿـﻮاﺑﻂ

از اﯾﻦ ﻣﻘﺮرات ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا

ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪا در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ،ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺎﺧﺖ ،اﻟـﺰام

اﺳﺘﻨﺎد ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺎده  8آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﯾﯽ

اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد اﮐﻮﺳﺘﯿﮑﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻧﻮﺳﺎز

ﺑﻨﺪ )ج( ﻣﺎده  104ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻮم ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ

ﯾﺎ در ﺗﻌﻤﯿﺮات ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻗـﺪﯾﻤﯽ ﺳـﺎز ﺟﻬـﺖ

ﺟﺮﯾﻤﻪ آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری

ﮐﻨﺘﺮل ﺻﺪای داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻨﺎزل) .ﻋـﺪم اﻟـﺰام

از ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه در ﮐﺸﻮر اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺪه ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ

در رﻋﺎﯾﺖ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻘﺮرات ﻣﻠﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن(
 ﻋﺪم اﻟﺰام در اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳـﺎزی ﻋﻤـﻮم

از آن ﺣﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺟﺮﯾﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺎﮐﻨﻮن  2اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﺻﺪا در

ﻣﺮدم از ﺻﺪﻣﺎت ﻧﺎﺷﯽ از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ

ﻫﻮای آزاد اﯾﺮان و ﺣﺪﻣﺠﺎز آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﺧﻮدروﻫﺎی

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

ﺗﻮﻟﯿﺪداﺧﻞ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﺳﺎل ﻫﺎی  1381و 1384

ﭘﯿﺶ ﻧﻮﯾﺲ ﻗﺎﻧﻮن ﻧﺤﻮه ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮ

ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ در ﺧﺼﻮص دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه

ﮔﯿﺮﻧﺪه آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻤﺎم ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻻﯾﻨﺪه ﺛﺎﺑﺖ و

ﺻﻮﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﺪای ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و

ﻣﺘﺤﺮک و ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺼﻮل زﯾﺮ:

ﺷﻬﺮﺳﺎزی ،ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﻏﯿﺮه اﺳﺘﺎﻧﺪاردی ﺗﺪوﯾﻦ و ﻻزم اﻻﺟﺮا

 .1ﻣﻘﺮرات ﻋﻤﻮﻣﯽ )اﻫﺪاف ،ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ،

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺣﯿﻄﻪ ﺷﻤﻮل ،ﻋﻤﻠﮑﺮد ،اﺧﺘﯿﺎر و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ(
 .2آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی،راه ﺳﺎزی و
ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی

ج -ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی

 .3آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﺮاﻓﯿﮏ )زﻣﯿﻨﯽ ،ﻫﻮاﯾﯽ،

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻗﻮاﻧﯿﻦ

درﯾﺎﯾﯽ و رﯾﻠﯽ(

و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ﺑﺎﮐﺎﺳﺘﯽ ﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ و
ﻣﻘﺮرات ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﺼﻮص آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ در ﮐﺸﻮر از ﮐﻔﺎﯾﺖ

 .4آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺻﻨﺎﯾﻊ

ﻻزم ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮده و ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ در آن و ﺑﺮﻃﺮف ﻧﻤﻮدن

 .5آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﻣﺸﮑﻼت آن ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻮاﻗﺺ ﻣﻮﺟﻮد

ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺴﺘﻘﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ

در ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات اﯾﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

در ﺟﻬﺖ ﭘﺎﯾﺶ ،ﮐﺎﻫﺶ و ﮐﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﯽ ﺻﻮﺗﯽ ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ

 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎص ﺑﺎ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ

اﺟﺮاﯾﯽ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺪوﯾﻦ ،ﺗﺼﻮﯾﺐ و ﺑﻪ ﻣﻮرد اﺟﺮا ﮔﺬاﺷﺘﻪ
ﺷﻮد.
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