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Abstract 
 This article examines industrial pollution and 
the right to the environment in international 
law. First, it answers the question of how the 
right to the environment and free from 
industrial pollution is considered as a 
fundamental human right and what guarantees 
it has in relation to the pollution caused by 
industrial activities and the right to the 
environment.? In response, it was stated that 
the right to a healthy environment free from 
industrial pollution is considered a third 
category of human rights or solidarity rights and 
has an international guarantee arising from 
international treaties and instruments and the 
responsibility of states in international law. Be. 
The method of this research is theoretical and 
the method of collecting library information and 
the method of data analysis is descriptive and 
analytical. Research findings show that 
industrial pollution includes noise, chemical 
and biological pollution. Soil pollution has a 
greater impact on soil, climate, and 
international law has established laws to 
protect non-pollution and the right to the 
environment. International laws and 
instruments are designed to reduce industrial 
pollution, and there are enforcement safeguards 
for environmental damage, and although the 
major powers are the largest producers of 
industrial pollution, they violate international 
obligations and laws, and rights they hinder 
human rights and the right to a healthy 
environment for human beings. 
Keywords: Environment, Industrial Pollution, 
Right,  International Law, Convention. 

 

 چکیده
 در تزیسلل محیط بر حق و صللنعتی این مقاله به بررالللی آلودگی

در ابتدا به این الللوال پااللل  می دهد   و پردازدالملل میبین حقوق

 ونهچگ صللنعتی هایآلودگی از عاری و زیسللت محیط بر که حق

 با رابطه محسلللوب شلللده و در انسلللان بنیادین حقوق عنوان بله 

 یستز محیط بر حق و صلنعتی  های فعالیت از ناشلی  هایآلودگی

 رب ه در پاال  چنین بیان شده که حقاالتهایی ضلمانت  چه دارای

 مقوله جزء صللنعتی هایآلودگی از عاری و الللالم زیسللت محیط

 یو دارا گردیده تلقی همبسلللتگی حقوق یا بشلللر حقوق اللللوم

 س ولیتم و المللیبین االناد و معاهدات از ناشی المللیبین ضمانت

 و نظری پژوهش این رو   االللت  المللبین حقوق در دولت ها

ای و رو  تجزیله تحلیل  اط علات کتلابصلانله     گردآوری رو 

ای تحقیق هباشد  یافتهاط عات به صلورت توصلیفی و تحلیلی می  

د آلودگی صنعتی شامل آلودگی صوتی، شیمیایی و ننشان می ده

ر خاک، آب بثیر را أ  آلودگی خاک بیشللترین تاالللتبیولوژیکی 

در حملایت از   مقرراتیالمللی حقوقی بین اعلد و هوا داشلللتله و قو 

عدم آلودگی و حق بر محیط زیسلت وضل  نموده االت  قوانین و   

های صللنعتی تدوین شللده یالمللی جات کاهش آلودگاالللناد بین

های اجرایی وجود االت و برای خسارت به محیط زیست ضمانت

ترین تولیدکننده آلودگی های بزرگ بیشلللتدارد و هرچنلد قلدر  

زنند و باز می المللی الللراز تعادات و قوانین بین ،صللنعتی هسللتند 

 مصدو حقوق بشلر و حق بر محیط زیسلت اللالم برای انسللان را    

 نمایند   می
، بینحق زیسللت، آلودگی صللنعتی،  محیط :واژگان کلیدی
  الملل، کنوانسیون
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 مقدمه

 های اداریرویه و هادادگاه آرای االاالی، قوانین قالب در داخلی عمومی حقوق در زیست محیط بر حق امروزه   

 یدایشپ  االت عمومی داخلی حقوق در حق این هنجارین تحول مرهون شناالایی این  االت شده تضمین و شناالایی

 اع میه نآ الرآغاز که رودشمار میبه نسبت نوین به تحولی بشری حق یک عنوانبه زیست محیط بر حق مفاوم

 در را ستزی محیط بر حق بشری، حقوق االناد از بعضی تناا نه اع میه، این پذیر  از بعد  االت االتکالم 9172

 صحبت شرب حقوق و زیست محیط ارتباب از زیست، محیط حقوق االناد از بعضی و دادند قرار بشر حقوق الایر کنار

 حقوق االناد رد مندرج حقوق از محیطیزیست تفسیر ارائه با بشری حقوق قضایی و نظارتی ناادهای بلکه کردند،

 ناادهای از عضیب ضمن، در  شناختند رالمیت به نیز اشتقاقی بشری حق یک عنوان به را زیست محیط بر حق بشری،

 و زیست محیط از حفاتت ارتباب از خود هایتصمیم در نیز بشری حقوق هاینظام از خارج قضایی و نظارتی

 شناالایی عیواق تأثیر و بازتاب از صحبت االاالی، هنجارهای الطح به حق این ورود با اند کرده صحبت بشر حقوق

 طمحی به حق  االت ماهوی الازیاالاالی به شکلی الازیاالاالی از گذار و معاصر عمومی حقوق نظام در این حق

 زیست حیطبر م حق بشر حقوق طرفداران  رددگمی قلمداد زیست محیط حقوق از مستقل کلی به طور الالم زیست

 محیط بر حق  ندشناالمی رالمیت به کیفیت با زیست محیط داشتن برای بشری حقوق مستقل حق یک عنوان به را

 اب زندگی بر حق بر ال متی، حق حیات، بر حق همانند ایپایه و متعالی هایارز  کنندهمنعکس هم زیست

 تنگاتنگ ابارتب پایدار توالعه همانند آتی هاینسل و کنونی نسل حیات تداوم نیازهایپیش با هم و االت االتاندارد

 برای یناراحت یا آالیب اخت ل، ناپایداری، باعث که محیط یک به هاآالینده ورود به آلودگی  دارد ارگانیک و

 نور یا رماگ صدا، قبیل از انرژی یا شیمیایی مواد شکل به تواندمی آلودگی  شودمی گفته گردد زنده موجودات

 که شوندمی شناخته آالینده عنوانبه زمانی آیندمی پدید طبیعی رویدادهای پی در که ایکنندهآلوده مواد  باشد

 الح زمین در الرتاالر و در صنعتی جوام  در ویژه به صوتی آلودگی الطح  بگذرد طبیعی حدّ از هانآ میزان

اء آلودگی صنعتی منش  رودمی شمار به محیطیمشک ت زیست ترینمام از یکی آلودگی این  االت افزایش

 ی،پراکنزباله نوری، آلودگی هوا، آلودگی مانند آلودگی اصلی هایخصوص گونهها بهبسیاری از آلودگی

ب و    می آ آلودگی بصری، آلودگی گرمایی، آلودگی رادیواکتیو، آلودگی خاک، آلودگی صوتی، آلودگی

تی آلودگی با منشاء صنع ،حق انسان بر محیط زیست الالم شده االت  بنابراین مصدو  شدنباشد، که باعث 

یب به هرگونه آال رو،ازاینتواند محیط زیست انسانی را تصریب نموده و حقوق بنیادین انسان را نابود کند  می

 ر خ اب بشر حقوق الوم نسل که دندهمی نشان ها  بررالیاالترا اجضمانتواجد مجازات و محیط زیست انسانی 

 محیط رب حق ،دیگر الوی از  باشدمی بیانیه حدّ در صرفاً و المللیبین الزام فاقد بشر حقوق دوم و اول هاینسل

 الایر الایه در اغلب و نشده شناخته رالمیت به المللی بی االناد در بشری مستقل حق یک عنوان به الالم زیست

ن در ای الرانجاماالت   هاکنوانسیون مقدمه در غالباً نیز توجه این که دارد قرار حیات حق جمله بشر از حقوق

 زیست محیط بر حقبررالی شود و الپس به ها پرداخته میپژوهش به موضوعات مفاهیم پژوهش و انواع آلودگی



 حقوقی تمدن دوفصلنامه –9311، پاییز و زمستان 7، شماره 3دوره               964

 

 نعت، آلودگیص از ناشی شیمیایی هایآلودگی و زیست محیط بر المللی، حقبین االناد در صوتی آلودگی از ناشی

 در عتصن از ناشی هوا آلودگی و زیست محیط بر هوا، حق و خاک آب، بر صنعت آالیندگی از ناشی شیمیایی

 زیست محیط رب صنعتی و حق آالیندگی از ناشی خاک آلودگی و زیست محیط بر المللی، حقبین ایهکنوانسیون

   زنیمدالت میصنعت  از ناشی بیوتکنوژیکی آلودگی و

  اقسام آلودگی در محیط زیست -9
 آلودگی آب -9-9
 های فراوانیتواند آالیب ردد، بنابراین آلودگی آن مگترین عناصر حیات محسوب میآب هم ون هوا از مام   

های آب در آلودگیترین دار الازد  مامبه محیط زیست وارد آورده و حق بر محیط زیست انسان را نیز خدشه

 محیط زیست به شرح زیر می باشد:

 هایکشت تمام ماشینی فضاهای در و هم نین تانکرها باری قسمت در زاید ماده نوع نفتی: این آب های -الب   

 وغنر و الوخت تصفیه از آب خَن  لجن یا روغنی آب نفتی، لجن و مواد پسماند از عبارتند شوند ومی تولید

 النگین امخ نفت  باشد شده بیرون ریصته به که نفتی از حتی یا و ماشین فضاهای در نشتو  زهکشی گریس،

 وختال عنوانبه که لجن االت تا پنج درصد یک کشتی محتوی باری قسمت ایدو ضربه موتور برای الوخت

 قسمت یهتصل از مدرن پس تانکرهای در تانک االت الزم  شود م خارج طریقی دیگر به ناچاربه و بسوزد تواندنمی

 نام هب باشند خاصی تجایزات مجاز به باید النگین هایکشتی تمام مارپول I ضمیمه شوند  مطابق تمیز شانباری

 به الیستم این  رددگ وارالی اًمرتب شود و ثابت نصب از پیش باید الیستم نفت  این نظارت خروجی و کنترل الیستم

 اشدب گرم پانزده میلی حد از خروجی بیش مصلوب در نفتی محتوای اگر و کندمی دریا نظارت به خروجی مواد

    دنمایمی فعال را نظر اع م

 آب  شودمی اط ق الیاه آب پزشکی عرشه تسای ت و هاتوالت زاید آب از ناشی فاض ب الیاه: به آب -ب   

 اکثراًا هاین آب ،به ع وه  االت متفاوت ترکم آب محتوای و ذخیره کوتاه زمان نظر ای ازقاره فاض ب با الیاه

 شناورهای  دارد کشتی نوع به بستگی تولیدشده زاید آب مقادیر  شوندمی وارد فاض ب خانه تصفیه به مستقیم

 م تعداده بارها قسمت ترینبزرگ در حتی چون نیستند، الیاه مواجه آب کنترل و اداره مشک ت با بار قسمت

که  االت مجاز وقتی تناا الیاه آب خروجی 73/71 مارپول رالد  مطابق بامی نفر ودودنو از بیش به ندرت به خدمه

 اشد  ب دریایی گره چاار از بیش و الرعتش خشکی تریننزدیک با مایل دوازده از بیش فاصله در کشتی

-حمام ا،هلباالشویی ها،دو  ها،ترفشویی از زهکشی جمله از غیرفاض بی، زائد آب خاکستری: شامل آب -ج   

 دزائ مواد مدفوع، فرم کلی هایی هم ونکنندهآلوده محتوی االت ممکن  ها االتو دالتشویی هاآشپزخانه ها،

 بآ تاکنون  باشند فلزات النگین و هاکشآفت ها، کنندهپاک شامپوها، ها،روغن، شوینده و نفت غذایی،

 و هدایتی)االتنموده  ارائه را مسافری هایکشتی توالط تولیدشده زائد مای  مواد بیشترین خاکستری

  (44،9314باقری،



 960         آلودگی صنعتی و حق بر محیط زیستم رویکردی به االناد بین المللی

 

 

 مین طوره غیره و کانتینری هایکشتی محموله، حاملین تانکرها، بار قسمت توازن شناورهای آب توازن: آب -د   

 کشتی ایداریپ و ثبات تا کننداالتفاده می -دریا آب نام به – توازن آب از مسافری و های تفریحیکشتی از برخی

 مارپول راخی شدهطراحی قوانین مطابق  االت شناور بارگیری شرایط تاب  نیاز مورد آب توازن مقدار  شود فراهم

شوند یم قرار داده دوجداره فضاهای در معموالً شود می منتقل اختصاص یافته توازن برای که هاییتانک به توازن

 طی  االت شده محدود توازن هایخروجی در نفتی محتوای این رو  با  دگردننمی مصلوب بارها قسمت با و

 این ماندنموده وارد غیربومی هایزیستگاه به و ها منتقلاقیانوس طول در را گونه صدها الاواً هایکشت ها،الال

   شوند اطراا هایاکوالیستم ویرانی باعث االت ممکن هاگونه

 زائد مواد و اغذ(ک آلومینیوم، شیشه، شده )پ التیک،بندیبسته مواد از نوع همه به شودمی مربوب زباله: زباله-هل   

 مایلت دریایی هایگشت خطوب  االت و مسافری تفریحی شناورهای دغدغه آن کنترل و زباله مدیریت  غذایی

 شار یک دازهان به ایهزبال دریایی گشت کی شود توجه بایستی  نمایند بازدید را مصتلفی بنادر هر روز در دارند

 ریصتن و برای کرده ممنوع کام ً دریا جای هر در را پ التیک مارپول ریصتن 1 ضمیمه  کندمی تولید کوچک

 نداده االت  ای قرار الصتی هایمحدودیت اژه دریای مثل ویژه و مناطق الاحلی هایآب به کشتی از هازباله الایر

 الهدریافت زب جات هاترمینال و بنادر در را تسای تی و هاکه انتصاب کرده مجبور را هادولت هم نین ضمیمه

 دورریزی و وختیال هایعملیات تمام تا باشند داشته ثبت زباله کتاب یک مجبورند کشتی اپراتورهای  دنکن فراهم

  (44،9314باقری، و هدایتی)نمایند را ثبت

 آلودگی خاک  -9-2

 ،یوگرافتوپ زنده، موجودات م،یاقل یعنی خاک دهنده لیتشک عوامل ای و مستقل ریمتتپنج  عمل جهینت خاک   

 وارد اثر در که یآلودگ نوع هر از االت عبارت نیزم به خسارت  (977،9304ماران،)باشدیم زمان و مادر النگ

 بارز خطر هک نیرزمیز ای الطح به هازمیکرواورگانیم ها،زمیاورگان ها،وردهآفر مواد، میرمستقیغ ای میمستق کردن

 ال مت که التا جبران قابل یصورت در تناا نیزم به خسارت ن،یبنابرا  دارد هاانسان ال مت بر بارانیز یرگذاریتأث

و  انی)کاتوزباشد العملدالتور الوم مهیضم در مندرج یهاتیفعال از یناش و دهد قرار مصاطره در را هاانسان

  (211،9317انصاری،

 کرده پیدا اورت روالتایی و شاری اصلی الکونت شیوه دو غالب در ویکمبیست الده صنعتی عصر انسان زندگی    

 املتک اوج نقطه عنوانبه شارها  گذاردمی دارد و طبیعت بر را خود خاص تأثیرات و عوارض هر کدام که االت

 از رویهبی االتفاده با روالتاها متراکم و هایزباله و هافاض ب صنعتی، هایآلودگی انواع با فناورانه تحول و

 روند این  افزایندمی خاک آلودگی ها، برکشعلب و محیط در پایدار نباتی آفات دف  شیمیایی، الموم کودهای

توالعه،  حال رد کشورهای  نیست آن روی حیات و زمین کره آینده فکر به بشر گویی که دارد ادامه شتابی چنان با

  (9312،15ر،میل)اندنبوده مستثنا قاعده این از اند، ولینداشته امر این در زیادی الام صنعتی کشورهای مانند هر چند

 یم خاک وارد یمصتلف یها راه از هاکشآفت: هاکشعلب و ینبات آفات دف  الموم قیطر از خاک یآلودگ
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 و یاشپالم، خاک در هاآن میمستق کاربرد قیطر از :کرد یبندطبقه ریز صورته ب را ها آن توانی م که شوند

 تنشس و هوا در معلق خاک ذرات الطح در شده جذب الموم، نیزمه ب هوا در معلق الموم ذرات میمستق برگشت

 خاک زنده موجودات لهیواله ب شدهجذب الموم و شوندیم اضافه خاکه ب که ینبات یایبقاو  نیزم بر هاآن

 به ،یصنعت یهافاض بی: صنعت زائد مواد و هافاض ب قیطر از خاک یآلودگ  (936،9300ماران،()ینیبرذرهیغ)

  گذارندیم یاج بر یشتریب یندگیآال آثار دارند، وکار الر یالرب و یمس باتیترک با که ییهاکارخانه خصوص

 یطوالن مانزمدت یبرا خاک یزیخحاصل بر یمصرب رثیتأ هستند، کیدریائیال دیاال یمحتو هک ییهافاض ب

 تواندیم آلوده خاک: (یشار یهافاض ب و هازباله) خدمات بصش در خاک یلودگ  آ(97،9311براتی،)دارند

 در رچهگ دهند،یم لیتشک را یشار یهازباله که یمواد  شود انسان به یاریبس یزایماریب عوامل انتقال موجب

    االت انکار قابلریغ اهنآ بصش انیز اثر اما هستند، متفاوت مصتلب یکشورها و نقاب

 آلودگی هوا  -9-3

 مراج  زین و رانیا قانونگذار مانند یداخل گذاران قانون یالو از یمتعدد و گوناگون بیتعار هوا یآلودگ یبرا   

ه به طور کلی آلودگی هوا عبارت االت از هر گون  االت شده انیب ونسکوی و اروپا یشورا مانند یجاان و یالمللنیب

، رفاه، یا ای که به محیط زیستمواد و انرژی مضر که مستقیم و غیرمستقیم در هوا یا فضا انتشار یافته به گونه

 یشیمیای ترکیبات پایدار شیمیایی هایآلودگیدر ناایت   (9316226،مشادی،)ال متی عمومی آالیب وارد کند

 و صنعتی شیمیایی مواد ها،کشآفت طبقه اله به توانمی را ترکیبات این  پایدارند و المی هک هستند مصنوعی

 الوءشان ثارآ یابند، انتقال مدت دراز در توانندمی که مواد این  کرد تقسیم تولیدات از ناشی غیرعمدی هایفرآورده

 و مشیرزاده)دارند محیطیزیست و تادیدات دهدمی رخ انتشارشان محل از نزدیک و دور فواصل در

 عبور بدن یعیطب یدفاع الد از ذرات نیا جامد ذرات  گرد و غبار و ذرات معلق در هوا:  (966،9315هاشمی،

 معلق ذرات  شوندیم یویر عملکرد اخت ل و آالم دیتشد باعث و کرده نفوذ هاهیر به یعمق طوره ب و کنندیم

 ظتغل اگر که صورت نیا به  شد خواهد ریم و مرگ باعث باشد حد کی از باالتر هاآن غلظت اگر هوا در موجود

   رودیم باال ریم و مرگ زانیم باشد مترمکعب در کروگرمیم الی و پنج حدود به معلق ذرات

 مرع االتفاده، مورد یندهاآیفر حسب بر یبردارباره مرحله در هاشگاهیپاال تیفعال از یناش یهوا یآلودگ   

 شیپاال  یصنا در یدیتول یهاندهیآال کل وهفت درصدپنجاه حدود  باشدیم متفاوت زاتیتجا نوع و ساتیتأال

 تروژن،ین یدهایاکس گوگرد، یدهایاکس شامل هوا یهاندهیآال نیتر مام  شوندیم هوا وارد مایمستق

 شیاالپ ندآیفر در هوا یندهایآال زانیم نیباالتر هادروکربنیه  باشندیم معلق ذرات و اکیآمون ها،دروکربنیه

 اد،یز عتالر با یکمپرالورها شامل شگاهیپاال در صدا دیتول مناب  نیترمام  دهندیم اختصاص خود به را نفت

 االاس رب  باشدیم هاپمپ و هاکنندهگرم کننده، خنک یهابرج ها،پروانه موتورها، و هانیتورب کنترل، یها هیدر

وهفت اهپنج هاشگاهیپاال رینظ یصنعت مناطق یبرا صدا زانیم مجاز حد ران،یا یطیمح ستیز مقررات و نیقوان

 و غبار و گرد تن دویست از شیب الال هر در ران،یا در  در ناایت (9371،95بگتا ، قاالمی)باشدیم بلیدال

 کشور یشارها یهوا وارد یمعدن یهافرآورده و نیبنز الوخت ۀجینت در الرب تن هزار چاارصدوپنجاه
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  (232 ،9319،زاده قلی)شودیم

 های بین المللی حق بر محیط زیست در کنوانسیون -2
 طرح حق بر محیط زیست آرام در کمیسیون حقوق بشر  -2-9

کنوانسیون فوق، ارتباب میان آلودگی صوتی  هشتدر راالتای ماده  9115کمیسیون حقوق بشر اروپایی، در الال     

و حقوق بشر را به رالمیت شناخت و آن را ناقض حقوق بشر دانست  با توجه به این که آلودگی صوتی و آلودگی 

هایی از این دالت، می تواند مان  از آرامش، آالایش و احترام به زندگی خصوص اشصاص گردد لذا ورود این 

یت حقوقی بیشتری دارند نیز جریان یافت که مصادیق آن ها به این شرح می باشد: هایی که ماهبحث در الازمان

اع میه جاانی حقوق بشر: از جمله مواردی که اع میه حقوق بشر در آن در واق  به حق بر االتراحت و رفاه انسان 

 اع میه از رفاه و آالایش واع میه االت  به طور کلی مفاد این مادتین بیانگر حمایت  20و  24کید نموده، مواد أت

االتراحت انسان و الزاوار بودن او در این خصوص االت  که این موضوع بدون در نظر گرفتن یک محیط زیست 

 توان حق بر رفاه و آالایش را زمانی متصور بود که محیطپذیر نصواهد بود  به عبارت دیگر نمیگاه امکانالالم هیچ

های صوتی و شیمیایی باشد  بالطب  در چنین محیطی حق بر رفاه و آلودگی زیست پیرامونی انسان مملو از انواع

 قوقح جاانی اع میه به توجه االتراحت حاصل نصواهد گردید  میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: با

 میسر صورتی در خواالت این  باشدمی ترس از رهایی و آزادی از برخورداری آزاد، انسان مطلوب کمال بشر،

 اربرخورد مدنی و الیاالی حقوق از هم نین و خود اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، حقوق از کس هر که میشود

 هاآن و ترویج انسان هایآزادی و حقوق به احترام و به رعایت متعاد هادولت متحد، ملل منشور به توجه با  گردد

 دارای دارند تعلق بدان که اجتماعی و یکدیگر به نسبت افراد که حقیقت این درک با باشند،می جاان الراالر در

باشند  می  ولمس میثاق این در مندرج شده شناخته حقوق رعایت و ترویج و بصشیدن تحقق برای و هستند فییوتا

 ماده نای مطابق االت  شده روحی و جسمی ال متی حالت باترین از تمت  حق به اشاره میثاق 92 ماده یک بند در

 هب الحصولممکن و روحی جسمی ال مت حالت باترین از تمت  به هرکس را حق میثاق این طرا کشورهای

 ی صوتیآلودگ نبود یعنی آالایش و آرامش داشتن به توانحق را می این معیارهای از یکی که  شناالندمی رالمیت

زندگی  به احترام مس له 1 ماده و در بشر حقوق کنوانسیون اروپایی کرد  کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: در تفسیر

قضیه  در ربش حقوق اروپایی دادگاه ماده، همین و به االتناد راالتا این در  االت گرفته قرار تأکید مورد خصوصی

 رد حقوق بشر و( هواپیماها از ناشی) صوتی آلودگی بین ارتباب به 9114 دالامبر نام مورخ حکم االترا و در لوپز

 اهرود، دادگمی شمار به زمینه در این مام تحولی که مام و جنجالی بسیار ردی این در  گذاردمی صحه راالتا این

    االت تأکید نموده نیز الالم زیست محیط بر حق بر زندگی خصوصی به احترام حق بر تأکید ضمن

 هایالیاالت مالاع برای را اقدامی برنامه که ریو االت کنفرانس تصویبی االناد از یکی ،یکوبیست کار دالتور   

 از یکی عنوانبه نیز صوتی آلودگی با بحث مقابله به الند در این االت  دیده تدارک کشورها محیطیزیست

 اداشتب توالعه و حفظ عنوان تحت ششم در فصل( ز) بند در جمله از  االت شده توجه محیطی مشک ت زیست
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حیط م باداشت هایبرنامه از بصشی عنوانبه الطوح صدا خطربی و مجاز حداکثر و معیار تدوین به انسان، نیاز

 االت  گرفته قرار کیدأمورد ت زیست

 بشر  حقوق آمریکاییبین نظام در پاک هوای بر حق از حفاظت -2-2

 سیونکمی ص حیت شناخته، مشمول به رالمیت را زیست محیط بر حق الانسالوادور که 9111پروتکل  99 ماده   

 عادنامه در مندرج حقوق از محیطیزیست تفسیر با فقط نااد دو این نیست، بشر حقوق بین آمریکایی دیوان و

 شار مردم پرونده در عنوان مثالبه  کنند کمک پاک هوای بر حق تأمین توانند بهمی بشر حقوق آمریکاییبین

-انونق عدم بود شده و ادعا شکایت فلزات ذوب مجتم  یک از ناشی المی دود با هوا آلودگی از پرو علیه الارویا

 املش آمریکاییبین عادنامه در حقوق مندرج نقض مجتم ، البب این بر پرو دولت نظارت و مناالب گذاری

 آزادی ،(99ماده ) خصوصی زندگی ،(1 ماده) منصفانه ، دادرالی(0ماده ) شصصی تمامت ،(4ماده ) های حیاتحق

 عادنامه متعدد مواد نقض هم نین و( 20 ماده) قضایی ، حمایت(91 ماده) کودک حقوق ،(93ماده ) بیان و فکر

 شده( 22 ماده) الالم زیست محیط بر حق و( 95ماده ) ال مت بر حق شامل الانسالوادور پروتکل و کودک حقوق

 عادنامه 20 و 27، 93، 1، 0، 4 مواد چاارچوب در را شکایت این بشر حقوق آمریکاییبین کمیسیون  االت

 این ضمن، در  دانست قبول غیرقابل آمریکاییبین عادنامه 99ماده  چاارچوب در قبول و قابل آمریکاییبین

  حیتشص از خارج که مبنا این بر را الانسالوادور پروتکل و کودک حقوق عادنامه زمینه در کمیسیون شکایت

  (9310921،،یو الودمند یعباالکرد) رد هستند،

 بشر  حقوق آفریقایی نظام در پاک هوای بر حق از حفاظت -2-3

 دیوان و شناخته االت  کمیسیون را به رالمیت زیست محیط بر حق ها،ملت و بشر حقوق آفریقایی منشور 99 ماده   

 با به راحتی انندتومی آفریقایی منشور در مندرج حقوق از محیطیزیست تفسیری ارائه از غیر بشر حقوق آفریقایی

 مرکز پرونده در ،عنوان مثالبه  کنند رالیدگی زیست محیط به آالیب موارد ادعایی به منشور، 99 ماده به االتناد

 فوق الذکر مردم نااد الازمان نیجریه، دو علیه اجتماعی و اقتصادی حقوق و اقتصادی و حقوق اجتماعی اقدام

 شدند مدعی الازمان دو این  رالاندند ثبت به اگانی نیجریه منطقه مردم بشر حقوق ادعایی نقض درباره را شکایتی

و  هوا شده گسترده آلودگی و زیست تصریب محیط موجب اگانی منطقه شل در نفت توالعه شرکت هایفعالیت

 تسایل و جویزت را هاآن فعالیت نفتی، هایشرکت اختیار در حقوقی و نظامی اقتدارات قرار دادن با نیز نیجریه دولت

 در خود یفهوت نیجریه دولت داشت که اتاار خود در تصمیم هاملت و بشر حقوق آفریقایی کمیسیون  کرده االت

و  ی)عباالاالت کرده نقض را الالم و پاک زیست محیط به اگانی مردم حق زمینه در منشور 99 ماده چاارچوب

 (  923،9310،یالودمند

 پیمان کیوتو و حق بر محیط زیست  -2-4

 الال از هک االت جاانی جامعه محیطیزیست اقدامات از کیوتو پروتکل آن پیامد و وهواآب تتییر کنوانسیون   

اعضای موالوم به کنفرانس تتییرات  کنفرانس الومین در9117 دالامبر 99 در پروتکل این  االت آغاز گردیده 9112
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 مانه پروتکل این  رالید تصویب به ژاپن کیوتوی در آن توالط اعضای 9اقلیمی در چاارچوب الازمان ملل متحد

 میزان تا ردکمی تشویق را یافتهتوالعه کشورهای کنوانسیون حالی که در اما دارد، را کنوانسیون ناادهای و اهداا

 روتکلپ که جاییآن از  کندمی متعاد کار این انجام به را هاآن پروتکل دهند، کاهش ار ایگلصانه گازهای تولید

 توالعه و زیستمحیط درباره نامهتوافق فراگیرترین گیرد،می در بر را اقتصادی عمده هایبصش همه تقریباً توکیو

  گرفت خود به اجرایی جنبه 2550 الال در روالیه، امضای از پس توکیو پروتکل  شودمی شمرده حال به تا پایدار

 کشور ششوالی کشورها، این از  اندکرده امضاء را پروتکل این 2557 نوامبر تا کشور یکصدوهفتادوچاار

 پنج میزان به را ایگلصانه گازهای خروج میزان باید( مستقل عضو یک عنوان به اروپا اضافه اتحادیه به) یافتهتوالعه

 گازهای درصد 6936 مس ول مجموع در کشورها این  دهند کاهش 9115 الال در هاآن حد از کمتر درصد

 هستند  جو به شده وارد ایگلصانه

و  لیاتک شرح از پس کنوانسیون متن در  االتضمیمه  دو و ماده وششبیست دارای وهواآب تتییر کنوانسیون   

  عاتاط تبادل نحوۀ و کنوانسیون و آموزشی، ارکان تحقیقاتی راه کارهای تعادات، اصول به اهداا، تعاریب

  االت نموده یاگلصانه گازهای انتشار کاهش ملزم به را صنعتی کشورهای کنوانسیون،  االت کشورها پرداخته بین

 که حدی رد اتمسفر در ایگلصانه گازهای تثبیت غلظت از عبارت االت هوا و آب تتییر کنوانسیون هدا اصلی

 زیست یطبیع الازگاری امکان که ایگونه به ممانعت شود هوا و آب نظام در انسان هایفعالیت تأثیر خطرناک از

 آید   فراهم پایدار اقتصادی توالعۀ و غذا تولید از صیانت و وهواآب تتییر ها بابوم

 ارتباب در کیوتو پروتکل تصویب صورت در بارزیان آثار احتمالی رالاندن حداقل به برای الزم و اقدامات مؤثر   

مرحله  در: تزیس محیط آلودگی کنترل عملیات  نمود هئارا زیر صورت به توانمی کلی به صورت را برق بصش با

 زغال ویژهبه های فسیلیالوخت احتراق جانبی محصوالت احتراق، بازچرخش پس مرحله در احتراق،-احتراقپیش

به  الوخت تتییر: الوخت الامانه عملیات  ایگلصانه گازهای نشر کنترل در های پاکفناوری کارگیریبه النگ،

 نگ، االتفادهال زغال اولیه آمایش کربن، بدون هایالوخت کربن به پایه با هایالوخت از الوخت تتییر گاز طبیعی،

: برق یدتول مداوم هایالیستم عملیات  تضمین و ارزیابی ل کیفیت الوخت آزمایش بنزین، بدون موتورهای از

و  هاگاهنیرو تجایز جانبی، ادوات از مزاحم کاهش بارهای توربین، چرخه ارتقا بویلر، ارتقا احتراق، اص ح ادوات

 انرژی، تهمزمان، مدیری حرارت و برق تولید هایرفته، نصب الیستم هدر به حرارت بازیافت هایالیستم کنترل،

 و تحقیق ار،آم گردآوری برق  عملیات بازاریابی و هانیروگاه عملیات افزایش بازدهی در برای برقابی از االتفاده

 ای،انهگلص گازهای نشر کردن کمی تایه فارالت، ای،گلصانه گازهای نشر دهیگزار  هایاجرای برنامه: پایش

 کاهش نشر رایب تحقیقاتی مراکز تحقیقاتی هایانتقال یافته ایگلصانه گازهای نشر کاهش منفعت -محاالبه هزینه 

  (11 و 15 ،9310محسن، و رحیمی   )و ایگلصانه گازهای کاهش نشر تحقیقات از حمایت ای،گلصانه گازهای

 متحد ملل ازمانال کنوانسیون بنیادی هوایی،وآب تتییرات مس له به رالیدگی برای بین المللی ایت    مرکز در

                                                      
1 - United Nations Framework Convention on Climate Change 
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 پدیده ینا به المللیبین هایواکنش نشان دهنده دو معاهده این  دارد قرار کیوتو پروتکل و هواوآب تتییر درباره

 تأیید نمایندگی هایهی ت به والیله بارها که االت حال وقوع در وهوایی نامطلوبآب تتییرات که االت ناگزیر

 االت   یافتهتوالعه کشورهای صنعتی هایفعالیت آن علت اصلی و شده

 حق بر محیط زیست در معاهده پاریس  -2-5

  اندکرده ارهاش بشر حقوق با زیست محیط ارتباب و زیست محیط هب آور حقآور و غیرالزاماالناد الزام ازتوافقات    

 بشر حقوق شورای و بشر حقوق کمیسیون گزارشگران از بعضی هایگزار  به توانمی هم نین در این زمینه

 فرعی کمیسیون توالط که االت زیست محیط و بشر حقوق ویژه گزارشگر گزار  های هاآن ردس در  کرد اشاره

 پیوند از حاکی شد ارائه 9114 الال در که گزارشگر این ناایی شد  گزار  ایجاد هااقلیت از حمایت و تبعیضمن 

 با گزارشگری گرفت تصمیم 2592 الال در نیز ملل الازمان بشر حقوق االت  شورای زیست محیط و بشر حقوق

 پایدار و لمالا پاک، ایمن، زیست محیط از باره مندی به مربوب بشری حقوق تعادات درباره ویژه گزارشگر عنوان

می  االناد یناالت  ا بشر حقوق و زیست محیط رابطه کنندهتبیین نیز گزارشگر این هایگزار   بر الر کار آورد

 المللبین حقوق مثابهبه االناد این از بعضاً کشورها که دهدمی شواهد نشان باشند  عرفی المللبین حقوق منب  توانند

عنوان ند  بهاکرده اشاره االناد این به موارد بعضی در نیز المللیبین و ملی هایدادگاه کنند می تبعیت الزم االجرا

االناد  به هادگاهدا االتناد کند  البتهمی االتناد ریو و االتکالم هایهاع می به بعضاً بشر حقوق اروپایی دیوان مثال

 التا شود  بدیایمی انجام آورالزام معاهدات و قوانین قالب در کشورها تعادات تفسیر هدا فقط با آورغیرالزام

 باشد، یفریک یا مدنی مسؤلیت متضمن زیست محیط به آالیب داخلی، مقررات و قوانین به موجب در صورتی که

 محیط هب آالیب ادعایی موارد از توانندمورد، می به بسته العموم،مدعی و یا غیردولتی حقوقی و حقیقی اشصاص

 اعمال اشد،ب حاکمیتی ناادهای بر عاده زیست محیط به آالیب مسؤلیت که مواردی در کنند، اما شکایت زیست

 وقحق المللیبین قواعد وجود مواردی، چنین در  شد خواهد روبرو جدی موان  با حداقل یا فوق، متوقب قوانین

 بود  خواهد مؤثر االت، خیلی المللیبین ناادهای نظارت تحت که بشر

 صنعتی  آالیندگی از حق بر محیط زیست آلودگی خاک ناشی -2-6

 شدن آلوده کند، االاالی ایفا نقش زنده موجودات حیات ادامه در تواندمی خاک ال مت حفظ که گونههمان  

 و ودش نمو گیاهان و رشد توقب البب حتی افکند و مصاطره به را موجودات این حیات و زیست تواندمی نیز آن

 شاورزیک خاک های آلودگی بشر امروز مام هاینگرانی از داشته باشد  یکی دنبال به را حیوانات و هاانسان مرگ

 در و کشاورزی توالعه مام هایچالش جمله از که االت النگین فلزات مصصوصاً شیمیایی، هایآالینده انواع با

شاری،  هایآبپس شیمیایی، و آلی کودهای انواع از االتفاده با هاآالینده این  رودمی شماربه روالتایی توالعه نتیجه

 اثر خاک بر محلی به طور که کشاورزی فرآیندهای از دیگر بسیاری و هاشکعلب ها،کشحشره ها،کشآفت

 را اکخ آلودگی اگر  کرد خواهند روبرو مشکل با را روالتایی و کشاورزی توالعه بالقوه به طور گذارند،می

 خاکی یطمح یک در مشص  تراکم و انباشتگی با مضر آلی و شیمیایی، معدنی عنصر یا ماده چند یا یک وجود

   شودمی آشکار اکوالیستم جریان در آن الیستمی بدانیم، تأثیرات
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 حق بر محیط زیست و آلودگی بیوتکنوژیکی  -2-7
 نیروها، میرومرگ و تلفات ناگاانی جمله افزایش از شودمی انجام مصتلفی اهداا با بیولوژیک عوامل از االتفاده   

 بردن بین از و برای شناالایی پشتیبانی و خدمات نیروهای کردن الرگرم آشامیدنی، آب غذایی و مناب  کردن آلوده

 نیروها جسمانی توان و قدرت بردن بین از خرهباأل و روحیه نیروها تصریب زا،بیماری عامل الازیپاک و

 ( 43،9314،و   )بصتیاری و همکاران

 اعالمیه ریو -9-2-7
این اصل که در تولید، توزی  و حمل و نقل و به طور کلی مصرا محصوالت اص ح شده ژنتیک نقش کلیدی    

دارد، در اصل پانزدهم اع میه ریو مورد توجه قرار گرفته االت  به منظور حفظ محیط زیست، کشورها باید ضوابط 

ه ور مبسوب مورد االتفاده قرار دهند  در جایی کهای خود و به طو معیارهای پیشگیرانه حمایتی را بر االاس توانایی

آورد، نواق  به طور کامل و هایی به بار میامکان خطر جدی وجود دارد و یا مسائل و مشک ت، ناشناخته، زیان

گیرد و نباید به دلیل این که ضوابط مبارزه با آلودگی محیط زیست پرهزینه االت، از علمی مورد بررالی قرار می

ای هتوانند در شرایط عادی از تعادات عدول کرده و محدودیتی کرد  بدین ترتیب اعضاء نمیپوشآن چشم

جا که الازمان تجارت جاانی بر االاس اصل رقابت آزاد یا تجارت منصفانه از آن ،تجاری ایجاد کنند  با این حال

دات خود عدول کنند تا مبتنی االت، اعضاء مجاز هستند که در شرایط خاص و اضطراری به طور موقت از تعا

 را موجودات تراریصته کاربرد 9115 الال در اروپا شورای شرایط به حال عادی بازگردد  از طرفی دالتورالعمل

 قانونی تراریصته دامی و غذایی محصوالت مورد در 2553الال  در اروپا خصوص، اتحادیه این در  نمود مندنظام

 تأمین» :االت آمده قانون یک ماده اول در بصش صراحت به قانون رالاند  هدا تلصویب به ماده ونهچال در

 مقابل در کنندهمصرا و مناف  زیست زنده، محیط موجودات الایر و انسان زندگی از حداکثری حمایت

 و نماید را تضمین دامی و غذایی مواد داخلی بازارهای محصوالت که ال مت طوری تراریصته، به محصوالت

 دنیم نظام مسؤلیت ایجاد برای « نماید اعمال را محصوالت این زنیو برچسب قوانین جانبههمه رعایت بر نظارت

 ضمانت و قانون مواد این اعمال برای قوانینی اعضاء باید که شده مقرر 40 ماده در تراریصته محصوالت متصدیان

مااجر و )باشد بازدارنده و جرم با متناالبکافی،  باید شدهخسارت تعیین  نمایند برقرار الزم اجرای

  (31،9315همکاران،

 کنوانسیون تنوع زیستی -2-2-7
کنوانسیون تنوع زیستی که در کشورهای عضو با توجه به این که هر جا خطر جدی کاهش یا نابودی تنوع زیستی   

 انداختن اقدامات الزم برای جلوگیریعنوان دلیل به تعویق توان فقدان قطعیت علمی کامل را بهوجود دارد، نمی

 یا کاهش خطر، مورد االتفاده قرارداد، بر اهمیت رویکرد احتیاطی تأکید دارد 

 پروتکل زیستی کارتاهنا -3-2-7
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رغم مقاومت کشورهای صاحب بیوتکنولوژی مدرن، اصل رویکرد برای اولین بار پس از بیانیه ریو و علی   

المللی زیست محیطی گنجانده شده االت و ایران هم پروتکل زیستی کارتاهنا یناحتیاطی در متن معاهده حقوق ب

را امضا کرده االت  در مفاد موافقتنامه اقدامات باداشتی و باداشت گیاهی، به اصل احتیاب در ارزیابی خطر توجه 

رزیابی د علمی و الیستم اهای بازرالی بر االاس شواهاالتفاده از الطوح پی یده االتانداردها و رویه ،روهمینشده و از

خطر من  نشده االت  حتی به کشورها اجازه داده شده تا در شرایطی که شواهد علمی کافی دال بر احتمال وجود 

خطر موجود نباشد بر االاس اصل احتیاب و یا با در نظر گرفتن اولویت ال مت جامعه از واردات کاالهای خاص، 

 ،نداردهای به کار گرفته شده نباید دلصواهانه و غیرموجه باشند  با این حالموقتاً جلوگیری به عمل آورند، اما االتا

موافقتنامه اقدامات باداشتی و باداشت  پنجماده  7ای در بند اصل احتیاب به شکل کام ً خاص و محدود شده

ای اط عات مبنباشد و عضو بر گیاهی بیان شده االت  برای اقدامات مشروطی که شواهد علمی برای آن کافی نمی

کند و در جایی که عضو در جستجوی دالتیابی به اط عات اضافی مورد نیاز برای یک ارزیابی موجود کار می

تر از خطر در دوره زمانی مناالب می باشد، کاربرد دارد  در موافقتنامه موان  فنی فراراه تجارت، نیازی به عینی

نند، نیست  کعلمی برای توجیه یک اصل قانونی کفایت نمی هایی که شواهدگونه شواهد خاص برای وضعیتهیچ

موافقتنامه موان  غنی راه تجارت با این الزام که مقررات فنی نباید محدودیتی بیش از میزان ضروری  2ماده  2در بند 

رت وایجاد کند، خواالتار اثبات حضور ضرورت عینی می باشد  البته شواهد عینی نیز ممکن االت نیاز باشد  در ص

 نبود شواهد علمی مطابق با موافقتنامه اقدامات باداشتی و باداشت گیاهی عمل خواهد شد 

عه، اع میه ریو که نسبت به محیط و توال پانزدهبر االاس ماده یک پروتکل کارتاهنا: مطابق با محتوای اصل 

ای تتییر هو کاربرد الازواره ورزیآمیز دارد، هدا این پروتکل آن االت که در زمینه انتقال، دالتنگرشی احتیاب

یستی آوری بر حفظ و پایداری تنوع زیافته زنده که حاصل بیوتکنولوژی جدید هستند و ممکن االت اثرات زیان

سان در ها برای ال مت انداشته باشند  اصول ایمنی زیستی و حفاتتی به حد کافی مراعات گردیده، مصاطرات آن

یستی و جا که کارشناالان ایمنی زمرزی با دقت بیشتری صورت گیرد  از آننظر گرفته شود و نقل و انتقال بین

اهنا بر دانند  در پروتکل کارتفناوری، خطرهای کاربرد این تکنولوژی را بسیار جدی و غیرقابل جبران میزیست

انجام آنالیز  یارزیابی و کنترل این خطرها به عنوان االتراتژی پیشگیرانه اصل احتیاب تأکید نشده و بالعکس برا

  (2،9314زاده،ی)فتحاالتهای علمی تأکید شده خطر بر یافته

 نتیجه 
  االت دهش شناخته بشر ترالالم و باتر چه هر زندگی برای حق، یک عنوانبه اخیر هایدهه در الالم محیط زیست  

 تنگاتنگی بطهرا هاانسان حیات با زیست محیط حفظ که ببرد پی حقیقت این به جاانی جامعه تا کشید طول هامدت

 در محیطیزیست هایآالیب از جلوگیری برای المللیبین الطح در هاییت   اخیر هایدهه در ،روازهمین  دارد

 رشد هب رو اند روندنتوانسته امروز به تا االناد این کلی به طور اما  پذیرفت صورت الصت و نرم حقوق قالب

 ایاجراهضمانت از االناد این که االت آن دالیل ترینمام از یکی  نمایند متوقب را زیست محیطی هایآالیب
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 یفریک قوانین تدوین و ننموده تلقی جرم را صلح زمان در محیطیزیست هایآالیب و نبوده برخوردار موثری

 تتح را محیطیزیست هایآالیب نیز جنگ زمان در و نموده واگذار هادولت داخلی حقوق به را محیطیزیست

 هب و بوده زمین کره آینده از نگران جاانی جامعه امروزه دیگر، الوی از  اندکرده محسوب جرم خاصی شرایط

 را بشریت هآیند و زیست محیط بالفعل یا و بالقوه صورت به که االت هاییآالیب با مقابله برای حلیراه دنبال

  کنندمی تادید

 رالیده بتصوی به آن ابعاد تبیین و نمودن جات قانونمند زیادی معاهدات و االناد تاکنون شناالایی این پی در   

 و رداختهپ باداشت بر حق و الالم محیط زیست بر حق رابطه بررالی به و مواد اصول از برخی بین، این در  االت

  اندانستهد بشر را حق گردد روحی و جسمی ال مت از مندیباره به منجر که باداشتی و الالم فضایی زیستن در

 هب آن آلودگی ممنوعیت جات در اصولی نیز آن، باداشت و هاآالینده از محیط زیست حفظ اهمیت دلیل به

یط مح نگاداری و حفظ برای المللیبین هایصحنه در اقدامات ارزشمندی که وجود با  االت رالیده تصویب

 دگیآلو هم هنوز غیردولتی، و دولتی هایالازمان و محیط زیست طرفداران های دائمینگرانی و شده انجام زیست

 شمارهب بشر حیات کنندهدتادی عامل ترینمام همسایه، دول به کشور یک مرزهای از هاآن گستر  و هاو آالینده

 و ا انسان متعددی بر و مصتلب تأثیرات هر کدام که دارد گوناگونی انواع محیط زیست هایرود  آلودگیمی

 دلیل هب که االت ایهسته و آلودگی شیمیایی ها،آلودگی رینمام  جمله از  گذاردبر جای می هاآن زندگی محیط

 به را ماریشبی افراد و دهد قرار خود تأثیر تحت را زیادی االت فضای قادر فراوان، شیوع و گستر  در توانایی

آمده،  ه وجودب جوام  پیشرفت و شدنصنعتی علت به که دیگری آلودگی  الازد مصتلب مبت  ب یای و امراض

 را خود بیشتر روز هر کننده آننگران آثار و االت افزایش حال در روز روز به آلودگی این  االت صوتی آلودگی

-توالعهکمتر کشورهای در هوا و خاک و دریاها(، ها)رودخانه آب مانند آلودگی از دیگری انواع  الازدمی نمایان

 االناد در هاتدول تعادات از یکی علت، همین به  شودمی دیده بیشتررالانی اط ع و آگاهی کمبود به دلیل یافته

   االت محیط زیست حفظ جات افراد آموز  و افزایش آگاهی بین المللی،

 منابع

 لومع فصلنامه بیولوژیک، عوامل برابر در زیستی دفاع بر ، مروری9314 مرتضیم خداداد، امیرم براتی، محمد، بصتیاری، -

   2 شماره ،نظامی بهداشت و پیراپزشکی

   11 شماره ،جغرافیا آموزش رشد مجله محیطی، زیست هایبحران و خاک هایآلودگی ،9311ابراهیم،  براتی، -

فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط ها، ها و چالش، پروتکل کیوتو، رهیافت9310رحیمی، نسترن و بصتیار، محسن،  -

  2، شماره زیست

 زانیم ی، بررال9314 ،فاطمه ،رزاقی بورخانینصیری، پروینم منظم االماعیل پور، محمدرضام مرادی، رویام  مالاناز ی،فتح -

  2، شماره ستیز طیمح یفصلنامه علوم و تکنولوژتاران،  0 در منطقه یصوت یآلودگ

  2 شماره ،جغرافیا دانش مجله آن، آلودگی و آب مناب  محدودیت ،9371 ارشد، بگتا ، قاالمی -
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 مارهش اقتصادی، -سیاسی اطالعات مجله ایران، در زیست محیط حفاتت مقررات به نگاهی ،9319احد،  زاده، قلی -

   914و 913

مطالعات حقوق  فصلنامه ،یطیمح ستیز یهااز خسارت یناش تی، مس ول9317 ،و انصاری، مادی ناصر ،انیکاتوز -

  2، شماره 31، دوره خصوصی

شماره  ،زیستی اخالق مجله پاک، هوای از مندیباره حق و بشر ، حقوق9310ی، عبدالمجید، الودمند و محمود عباالی، -

29  

 مجله ،(المللیبین هایت   تا داخلی قواعد از) صوتی آلودگی حقوقی هایجنبه شناالایی و بررالی ،9316علی،  مشادی -

  9 شماره ،محیطی علوم

 رهیافت فصلنامه زیست، محیط جاانی الیاالت عرصه و شناختی اجتماعات ،9315هاشمی، فاطمه،  و حمیرا مشیرزاده، -

  26 شماره ،المللیبین و سیاسی های

در کاربرد محصوالت  یو حقوق ی، م حظات اخ ق9315د،یعبدالمج ،یدامتان یمادو نمیحس ،ئیصفا نامیمااجر، م -

  9شماره  ،یاخالق در علوم و فناور فصلنامه ،یستیز یمنیا یبه قانون مل یبا نگاه صتهیترار

    0شماره  ،شناسی محیط مجله خاک، ، آلودگی9304ماران، هوشنگ،  -

   7 شماره ،شناسی محیط مجله خاک، شیمیایی آلودگی ،9300ماران، هوشنگ،  -

   تاران دانشگاه انتشارات تاران، مجید مصدوم فرخنده، ترجمه ،زیست محیط در زیستن ،9312 جورج تایلر، میلر، -

 والطت تولیدشده آالینده مناب  مدیریت الزامات و المللیبین قوانین بررالی ،9314 ی، طاهره،باقر و اکبر الیدعلی هدایتی، -

  76شماره  ،دریا فناوری و علوم فصلنامه تجاری، هایکشتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


