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  پیشگفتار

  

- شنایی داخلی یا خارجی با طراحی مناسب نه تنها از لحاظ مصرف انرژی میوجود یک سیستم رو

تواند اثرات مثبتی داشته باشد، بلکه مزایای بسیار مهمی نظیر امنیت عمومی، کاهش امکان جنایت، 

بالعکس، . ایجاد آسایش جسمی و روانی، و بطور کلی ایجاد حس خوب در جامعه را بهمراه خواهد داشت

بطور کلی آلودگی نوری به نور اضافی یا . تواند برخالف آن عمل نمایدمی 1»ی نوریآلودگ«پدیده 

شود که توسط انسان بوجود آمده باشد و به بیان دیگر، نور اضافی یا مزاحمی که مزاحمی گفته می

بدلیل طراحی یا اجرای بد یک سیستم روشنایی و ایجاد نوری فراتر از حد انتظار روشنایی بوجود آمده 

ازآنجائیکه این پدیده دارای اثرات منفی بسیاری شامل اثرات زیست محیطی بر جانوران و گیاهان . باشد

شناسی، تلفات انرژی، ایجاد یا تشدید بیماریها، و بطور کلی اکوسیستم حیات وحش، تاثیر بر ستاره

که در سایر  همانطور –باشد، مطالعه و بررسی آن می... مبهم بودن ستارگان در آسمان شب و 

تواند  دارای اهمیت فراوان بوده و مقابله با آن می–کشورهای توسعه یافته نیز چنین پنداشته شده 

  . تبعات مثبت فراوانی در پی داشته باشد

 تحت عنوان انجام              طی قرارداد شماره )سابا(وری انرژی ایران سازمان بهرهدر این راستا، 

.  واگذار نموده استمهندسین مشاور معیار توسعه نیرو نوری را به شرکت مطالعات درخصوص آلودگی

شود تا با بررسی در این پروژه تالش می. مدیر پروژه آقای مهندس محمد علی عباسی ورده بوده است

دقیق و موشکافانه پدیده آلودگی نوری، بتوان راهکارهایی برای مقابله با آن که عالوه بر تبعات منفی 

  .باشد ارائه نموداز مصادیق بارز تلفات انرژی نیز میمحیطی، 
                                                            
1  Light Pollution, Photopollution, Luminous Pollusion 
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  :باشدشرح خدمات پروژه مذکور به شرح زیر می

های بدون از قبیل تابلوهای تبلیغاتی، المپ(های موارد و مصادیق آلودگی نوری انجام بررسی  -1

 .)خواهد گرفتحفاظ، نورپردازی نماها و سایر مواردی تکمیلی که توسط مشاور مورد مطالعه قرار 

اندازه گیری ها شامل شدت (های میدانی بر روی موارد آلودگی نوری گیریانجام اندازه - 2

 پس از ارائه و 1 محل مجزا با توجه به مصادیق مورد اشاره در بند 20روشنایی و درخشندگی در 

 .)  تصویب در کمیته بهره وری روشنایی انجام خواهد شد

 حفظ تاریکی شب و اثرات مختلف آلودگی نوری از نقطه نظر مسائل مطالعه و بررسی لزوم - 3

 بهداشتی و ایمنی انسان و دیگر موجودات زنده

بررسی مطالعات انجام شده در جهان درخصوص اثرات نور المپ های مختلف بخار جیوه، بخار  - 4

 زیستهالید بر روی انسان و محیطسدیم و متال

 CIE Technicalبا توجه به گزارشهای فنی موجود در جهان خصوصا مطالعه و ارائه راهکارها  - 5

Reports 

  مطالعه راهکارهای اجرایی مقابله با آلودگی نوری در سایر کشورهای جهان - 6

کردن آوری اقدامات انجام شده تاکنون در ایران درخصوص کاهش نور اضافی و محدودجمع - 7

 آلودگی نور

سازی، راهکارهای از قبیل فرهنگ(جهت مبارزه با آلودگی نوری در ایران ارائه پیشنهادات الزم  - 8

 )اجرائی و غیره

های  برای چراغ"ضدآلودگی نور"تهیه و تدوین شرایط و مشخصات الزم جهت اخذ برچسب  - 9

 ها ها و نورپردازیمورد استفاده در روشنایی
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  فصل اول
  

  های انجام بررسی
   نوریموارد و مصادیق آلودگی
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  مقدمه

کشف آتش به عنوان منبع تأمین گرما و نور .  استنور همواره نقشی مهم در حیات بشر ایفا نموده

با این وجود، سیر پیشرفت . توان به عنوان یکی از بزرگترین اکتشافات تاریخ بشریت عنوان نمودرا می

و اشتباه، موجب ایجاد ضرر و زیان منابع نوری که همواره به سمت آسایش بشر بوده، با استفاده نابجا 

بطور کلی . توان پدیده آلودگی نوری دانستها را مییکی از بزرگترین این زیان. برای وی گشته است

شود که توسط انسان بوجود آمده باشد و به بیان دیگر، آلودگی نوری به نور اضافی یا مزاحمی گفته می

رای بد یک سیستم روشنایی و ایجاد نوری فراتر از حد نور اضافی یا مزاحمی که بدلیل طراحی یا اج

. میزان گستردگی عوامل ایجاد آلودگی نوری بسیار وسیع است. انتظار روشنایی بوجود آمده باشد

بعنوان مثال این عوامل شامل بخشهای متنوعی نظیر گنبد نوری، ساختمانها و برجهای روشن، روشنایی 

اغهای خطر و حراستی، نور وسایل نقلیه، شعله چاههای گاز دور از معابر، نور قایقهای ماهیگیری، چر

ازآنجائیکه این پدیده دارای اثرات منفی . شودساحل و حتی نور تجهیزات تحقیقاتی زیر دریا نیز می

بسیاری شامل اثرات زیست محیطی بر جانوران و گیاهان و بطور کلی اکوسیستم حیات وحش، تاثیر بر 

است، ... ت انرژی، ایجاد یا تشدید بیماریها، مبهم بودن ستارگان در آسمان شب و شناسی، تلفاستاره

 دارای – همانطور که در سایر کشورهای توسعه یافته نیز چنین پنداشته شده –مطالعه و بررسی آن 

  . تواند اثرات مثبت فراوانی در پی داشته باشداهمیت فراوان بوده و مقابله با آن می

تواند شتن یک سیستم روشنایی با طراحی مناسب نه تنها از لحاظ مصرف انرژی میهمانطور که دا

اثرات مثبتی داشته باشد، بلکه مزایای بسیار مهمی نظیر امنیت عمومی، کاهش امکان جنایت و بطور 
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تواند می 1»آلودگی نوری«بالعکس، پدیده . کلی ایجاد حس خوب در جامعه را بهمراه خواهد داشت

های شناسی و حتی بیماری عمل نموده و بر روی عوامل متعددی بویژه درخصوص ستارهبرخالف آن

  . روانی انسان اثرگذار باشد

 نیز بر اهمیت فراوان "یکی از خطرات در حال رشد برای نور طبیعی"توصیف آلودگی نوری بعنوان 

ان گام نخست، شناخت اولیه در راستای مبارزه با آلودگی نوری، بعنو. افزایدمقابله با این پدیده می

آلودگی نوری و انواع آن و سپس شناخت مصادیق کلی آلودگی نوری و عوامل بوجود آورنده آن اهمیت 

بدین ترتیب در این فصل نیز ابتدا به شناخت آلودگی نوری، سپس به انواع آن و نهایتا به . خواهد داشت

  .پردازیممصادیق بارز ایجاد آلودگی نوری می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1  Light Pollution, Photopollution, Luminous Pollusion 
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شکل 
)1

 : (
مناطق حفاظت شده کره زمین در برابر آلودگی نوری
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  :تعاریف و مفاهیم آلودگی نوری .1-1

ها و شهرها، سیستمهای روشنایی نور اضافی یا بد جهت که توسط سیستمهای روشنایی معابر، خانه

گردد نه تنها بر حیات وحش، ایجاد می... ان و تبلیغاتی، نورپردازی ساختمانها، نورافکنهای رو به آسم

ای تاثیرگذار است، بلکه موجب اتالف شناسی آماتور و حرفهایجاد توهمات، مشکالت خواب و ستاره

بدین جهت با توجه به مصادیق فراوان آلودگی نوری، تعاریف . شودمقدار بسیار زیادی انرژی نیز می

یکی از خطرات در حال رشد "جود توصیف آلودگی نوری بعنوان با این و. مختلفی برای آن وجود دارد

بشر درحال "دهد، مشکلی که به شکل  اهمیت فراوان مقابله با این پدیده را نشان می"برای نور طبیعی

بدین ترتیب آلودگی نوری شامل طیف .  مطرح گردیده است"بسته بندی شدن در هاله ای از نور است

-باشد که پدیدهیی اضافی یا مزاحم ناشی از طراحی بد سیستم روشنایی میهای روشناوسیعی از پدیده

. گیردرا در بر می...  و 3، تجاوز نور2) خیرگی آسمان–تابش آسمان (، گنبد نوری 1هایی نظیر خیرگی

 درصد از جمعیت اروپا بدلیل عدم امکان 20 درصد از مردم امریکا و 40بعنوان مثال، امروزه حدود 

 درصد از جمعیت اروپا با چشم غیرمسلح قادر 50 در شب، قادر به دیدن ستارگان و حدود تطابق دید

  .به دیدن کهکشان راه شیری نیستند

شود که دارای تلفات باشد، آسیب رسان باشد و یا از دید بطور کلی آلودگی نوری به نوری گفته می

شود ت پیشرفت تکنوژیکی بشر تلقی میاین آلودگی که بعنوان یکی از اثرا. انسان، مزاحم تلقی گردد

تواند خسارات نیز همانند انواع دیگر آلودگیها نظیر آلودگی صوتی، آلودگی هوا، آب و خاک بوده و می

عوامل اصلی ایجاد آلودگی نوری شامل منابعی نظیر روشنایی داخلی و . سنگینی را بهمراه داشته باشد

                                                            
1 Glare 
2 Sky Glow 
3 Light Trespass 
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 ادارات، کارخانجات، روشنایی معابر، نورافکنهای زمینهای خارجی ساختمانها، تبلیغات، مراکز تجاری،

بر روی کره خاکی، آلودگی نوری شدید در مناطق صنعتی و پرجمعیت ایاالت . گرددمی... ورزشی و 

-با این وجود، در سایر مناطق نیز مقدار کمی نور می. شودمتحده امریکا، اروپا و ژاپن بوضوح دیده می

بعنوان مثال، چنانچه چراغی که برای روشنایی معابر مورد استفاده . تی گرددتواند موجب بروز مشکال

 درصد از شار نوری خود را به سمت آسمان هدایت کند، 2/2 تا 2/0قرار گرفته است، مقدار بسیار کم 

 20 درصد گردد که تا شعاع 200 تا 20تواند موجب افزایش نورهای پراکنده محیط بمیزان می

بدین ترتیب چنانچه محدوده مجاز . دهدآلودگی، محیط را تحت تاثیر قرار میکیلومتری مرکز 

 درصد باشد، کلیه چراغهای با نور 10 تا 5سیستمهای روشنایی معابر برای ایجاد نورهای پراکنده بین 

در کنار این موارد،  درصورت وجود نور اضافی یا بد . پراکنده بیش از این مقدار بایستی تعویض گردند

 که به اشتباه روشن –ت در سیستمهای روشنایی معابر، انعکاس آن از سطوح معبر و خارج از معبر جه

 تا 60تواند مقادیر فوق را به میزان   نیز بسته به ویژگیهای سطح منعکس کننده  نور، می–شده اند 

یستم این امر به تنهایی بیانگر اهمیت طراحی و اجرای صحیح س.  درصد دیگر افزایش دهد110

روشنایی در معابر و لزوم وجود دستورالعملهای اجرایی گام به گام برای آموزش نحوه طراحی صحیح 

  .این سیستمها توسط مهندسان روشنایی است
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  هانمونه روشنایی نامناسب با استفاده از نورافکن) : 2(شکل 

  

توان عوامل متعددی اه، میبرای ارزیابی اقتصادی کشورها و تهیه اطلس آلودگی نوری از این دیدگ

  :اهم این عوامل عبارتند از. را مد نظر قرار داد

تواند هم از لحاظ نیاز تکنولوژیکی پروسه و افزایش منابع انرژی در یک منطقه می :منابع انرژی .1

تجهیزات منطقه استخراج و هم از لحاظ افزایش انرژی تولیدی و بالطبع افزایش مصرف آن مورد بررسی قرار 

 درصدی استخراج انرژی در یک منطقه منجر به 10مطالعات نشان داده است که افزایش . ردگی

این عامل از دو دیدگاه قابل . شود درصدی آلودگی نوری در آن منطقه می3افزایش حدود 

 :بررسی است
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سیر کشور به سمت صنعتی شدن با افزایش استخراج انرژی و ایجاد آلودگی نوری  •

مصرف بیشتر انرژی و افزایش تجهیزات مورد استفاده در راستای بیشتر با توجه به 

 .صنعتی شدن

های آتش ناشی از سوختن سوختهای فسیلی محل استخراج بر اثر مستقیم نور شعله •

 .آلودگی نوری

دهنده میزان گستردگی تواند نشانگستردگی راههای یک کشور می :راههای کشور .2

امترهای دخیل در آلودگی نوری از دیدگاه اقتصاد و توسعه زیرساختها بوده و بعنوان یکی از پار

- مصداق بارز این امر، سیستم روشنایی استفاده شده در این راهها است که می. گرددمطرح می

تواند بصورت مستقیم بر آلودگی نوری اثر بگذارد، با این وجود در این زمینه نیز مطالعات آماری 

 .دیگر نخواهند داشتو مطالعات اقتصادی منافاتی با یک

در مناطق بیابانی با توجه به کاهش جمعیت و کم بودن استفاده از  :جغرافیای کشور .3

تکنولوژی در مقایسه با مناطق خوش آب و هوا، عوامل ایجاد آلودگی نوری نیز کاهش خواهند 

یشتر توان اذعان نمود که درحالت کلی، هرچه وسعت بیابانها در یک کشور ببنابراین می. یافت

باشد، با توجه به سکونت کمتر در آن مناطق، آلودگی نوری کمتری نسبت به مناطق سرسبز و 

 .شودپرجمعیت دیده می

گذاری و سیر یک کشور به سمت افزایش سرمایه  :1گذاری مستقیم خارجیسرمایه .4

صنعتی شدن بصورت غیرمستقیم بر آلودگی نوری تاثیر دارد و بطور کلی موجب افزایش 

ای به بعد با توجه به با این وجود این امکان نیز هست که از نقطه. گرددگی نوری میآلود
                                                            
1 FDI : Foreign Direct Investment 
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تر و درنتیجه ایجاد امکان مقابله با آلودگی پیشرفت تکنولوژی و استفاده از تجهیزات مناسب

-full cutگذاری کاهش یابد نظیر استفاده از چراغهای نوری، میزان آلودگی با افزایش سرمایه

off  های روشنایی معابر میزان نور پراکنده رو به آسمان را در مقایسه با سایر انواع چراغکه

از سویی دیگر، استفاده ناصحیح از تکنولوژی پیشرفته نیز نه تنها کاهش . دهدکاهش می

تواند موجب افزایش آن نیز گردد مانند اضافه آلودگی نوری را بهمراه نخواهد داشت بلکه می

 .ابر با استفاده از چراغهای مناسب با المپ نامناسبروشنایی در مع

های گوناگون برای این های مختلف و تهیه اطلسبا وجود امکان بررسی آلودگی نوری از دیدگاه

آماری و "ها بویژه دو دیدگاه اصلی شود که اطلس های تهیه شده از اکثر دیدگاهپدیده، مشاهده می

  . آلودگی نوری با یکدیگر تطابق نسبی و قابل قبولی دارند درخصوص"اقتصاد و توسعه" و "جمعیت

  

  انواع آلودگی نوری .1-2

  :بندی اولیهتقسیم. 2-1- 1

  :از دیدگاهی اولیه و بسیار کلی، می توان آلودگی نوری را به دو بخش تقسیم نمود

این نوع، شامل روشنایی بیش از حد   :1شناسیآلودگی نوری مربوط به ستاره .1-1- 2- 1

-به کم شدن توانایی مشاهده ستارگان بدلیل افزایش روشنایی آسمان که عامیانهآسمان بوده و 

بطور . پردازدباشد میترین تعریف آلودگی نوری و یکی از دالیل اصلی مباحث مربوط به آن می

 :کلی پنج عامل در ایجاد روشنایی طبیعی در شب دخالت دارند

 .نور خورشید منعکس شده از زمین و ماه •

                                                            
1 Astronomical Light Pollution 
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 ).شفق ضعیف(های باالیی اتمسفر ف نور در الیهدرخشش ضعی •

 ).1نور دایره البروج(نور خورشید منعکس شده از ذرات غبار موجود در هوا  •

 .شده ستارگان در اتمسفرنور پخش •

 .نور ضعیف پس زمینه ناشی از ستارگان دوردست و کهکشان راه شیری •

سمت آسمان هدایت شود که ای به چنانچه نور مصنوعی ساخته شده بدست بشر به اندازه

موجب غلبه بر یک یا چند نور طبیعی مذکور شود،نهایتا با افزایش روشنایی آسمان و کاهش 

توان اذعان نمود که گنبد با توجه به کلیه این عوامل می. امکان دید ستارگان مواجه خواهیم شد

موجود در هوا، میزان نور نوری به عواملی نظیر شرایط آب و هوایی، میزان آلودگی و گرد و غبار 

  .تابیده شده به سمت آسمان و زاویه دید بستگی دارد

  

شود که بخشی از آلودگی نوری را شامل می  :2زیستآلودگی نوری مربوط به محیط .1-2- 2- 1

در این بخش برخالف . باشندکننده برای اکوسیستم طبیعی زمین میمربوط به خطرات تهدید

نیست که نور زیادی به سمت آسمان بتابد تا خطرناک محسوب شناسی، نیازی آلودگی نوری ستاره

تواند برای اکوسیستمهای مختلف گردد بلکه میزان نور کم حتی رو به سمتی غیر از آسمان نیز می

 . روی زمین خطرزا باشد

  
  

                                                            
1 Zodiacal Light 
2 Ecological Light Pollution 
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  شناسیآلودگی نوری ستاره) : 3(شکل 

   آلودگی نوریآسمان همان منطقه براثر: سمت راست -آسمان پرستاره : سمت چپ

 

محیطی شامل بخشهای متنوعی از انواع آلودگی نوری نظیر گنبد نوری، آلودگی نوری زیست

ساختمانها و برجهای روشن، روشنایی معابر، نور قایقهای ماهیگیری، چراغهای خطر و حراستی، 

. باشدا مینور وسایل نقلیه، شعله چاههای گاز دور از ساحل و حتی نور تجهیزات تحقیقاتی زیر دری

های بعنوان مثال، تحقیقات نشان داده است که المپهای بخار سدیم پرفشار بدلیل دارا بودن اشعه

شوند درحالیکه در المپهای بخار سدیم کم فشار ماوراء بنفش موجب جذب بیشتر حشرات می

این  4 و 3درخصوص این نوع از آلودگی نوری، در گزارش بند  .شودای دیده نمیچنین پدیده

  .پروژه بیشتر بحث خواهد شد
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  محیطیآلودگی نوری زیست) : 4(شکل 

  

  :تقسیم بندی دقیق و جزئی. 2-2- 1

نشان دهنده ) 3(شکل . باشدتر به ترتیب زیر میانواع آلودگی نوری در تقسیم بندی دقیق

  .برخی از این انواع آلودگی نوری است

زیاد روشنایی بخشهای تاریک ناتوانی چشم انسان در تطابق با تفاوت  :خیرگی .1-2-2-1

معموال هنگامی که سخن از خیرگی . شودو روشن محدوده دید منجر به بروز پدیده خیرگی می

باشد، جاییکه چراغهای دارای روشنایی ها مورد نظر میشود، مبحث امنیت در معابر و جادهمی

جود اشکاالت فنی در بیش از حد و یا چراغهای با نصب نامناسب نظیر زاویه نامناسب تابش، و

ساختمان چراغ، عدم وجود حفاظ روی چراغ بعلت بازماندن یا عدم نصب، ارتفاع نامناسب 

درکنار ... چراغ، استفاده از المپ نامناسب با شار نوری بیش از حد مورد نیاز معبر در چراغ و 

اغهای موقت نصب خیرگی ناشی از نور تابلوهای تبلیغاتی غیراستاندارد در اطراف راه یا نور چر

تواند موجب کوری موقت رانندگان و عابرین پیاده گشته و منجر شده در کنار یا وسط معبر می

 .به تصادف و ایجاد خسارت شود
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  برخی از انواع آلودگی نوری) : 5(شکل 

  :تقسیم بندی های مختلفی برای انواع خیرگی وجود دارد که نمونه ای از آن به شکل زیر است

نظیر نگاه مستقیم به خورشید که تا مدتی موجب از بین رفتن : 1رکنندهخیرگی کو •

این خیرگی بسیار خطرناک بوده و چنانچه راننده وسیله . شودکامل دید انسان می

ای دچار آن گردد، ممکن است بین چند ثانیه تا چند دقیقه قابلیت تشخیص نقلیه

 .خود را به کلی از دست دهد

نظیر سخت شدن دید انسان بدلیل نور اتومبیلی که از روبرو : 2کنندهخیرگی ناتوان •

دراینصورت، چشم . شود ولی کامال کورکننده نیستآید و موجب سختی دید میمی

انسان در زمان کمتری نسبت به خیرگی کورکننده، تطابق اولیه خود با محیط را 

 . باشدتواند بسیار خطرآفرین با این وجود، این زمان کم می. یابدبازمی

                                                            
1 Blinding Glare 
2 Disability Glare 
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بصورت مستقیم دارای خطر نبوده و تنها موجب آزار و : 1خیرگی ناراحت کننده •

با این وجود قرار داشتن در معرض آن برای مدت . شودناراحتی چشم انسان می

 .تواند موجب آسیبهای جبران ناپذیر بر دید انسان گرددطوالنی می

  

 
  خیرگی در محدوده افق شهر) : 6(شکل 

  

  
  کننده ناشی از نور خورشیدخیرگی کور) : 7(شکل 

                                                            
1 Discomfort Glare 
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  خیرگی کور کننده ناشی از شدت نور بسیار زیاد چراغ نورافکن) : 8(شکل 

  

  

  
  خیرگی ناتوان کننده ناشی از نور چراغ اتومبیلهای روبرو) : 9(شکل 
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  کننده ناشی از شدت نور در جهت نامناسبخیرگی ناراحت) : 10(شکل 

 

وری برای ساکنین حومه شهرهای بزرگ معموال بصورت آلودگی ن :گنبد نوری .1-2-2-2

شود تاجائیکه گنبد نوری گاهی تا گنبد نوری این شهرها در محدوده افق شهر دیده می

شود بصورتی که معموال ارتفاعات باالتر آسمان در  کیلومتری شهر نیز مشاهده می200محدوده 

 .شودتر از ارتفاعات پایین دیده میمحدوده افق شهر روشن

 

  
  گنبد نوری فضای یک شهر ناشی از آلودگی نوری) : 11(شکل 
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  :گنبد نوری ترکیبی از دو پدیده است

چنانچه نوری که مستقیما بسمت آسمان تابیده با ذرات  : 1درخشندگی آسمان •

معلق موجود در هوا، ابر و مه برخورد نموده و دچار انکسار شود، موجب ایجاد 

بنابراین سطح و میزان درخشندگی آسمان نه تنها به . گردددرخشندگی آسمانمی

از عوامل . میزان نور تابیده، بلکه به وجود و مقدار ذرات معلق در هوا نیز بستگی دارد

های تبلیغاتی رو به آسمان، نور ناشی توان به نورافکناصلی ایجاد کننده این پدیده می

ها که مستقیما نور نماپردازی ساختمانهای غیراستاندارد برای معابر، بخشی از از چراغ

ها و های پارکی غیرمناسب، نورافکن استادیومگردد، نور چراغبه آسمان هدایت می

ها درصورت غیراستاندارد بودن، نور مستقیم تابیده شده از نورافکنهای ورزشگاه

 تابلو را درصورتیکه نصب نورافکن رو به باال بوده و فضایی خارج از(تابلوهای تبلیغاتی 

 .اشاره نمود... و ) نیز روشن نماید

 

 
  درخشندگی آسمان در مجاورت یک شهر دارای آلودگی نوری شدید) : 12(شکل 

  

                                                            
1 Sky Luminance 
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همانند درخشندگی آسمان است با این تفاوت که از نور غیرمستقیم : 1تشعشع محل •

احی توان با استفاده از طربنابراین می. شودانعکاس یافته از سطح زمین ناشی می

کننده مناطق غیر مورد مناسبی برای روشنایی و درنتیجه کاهش نور اضافی و روشن

عوامل ایجادکننده این تشعشع شامل انعکاس نور از سطح . نظر، آن را کنترل نمود

های نادرست از لحاظ شدت نور یا زاویه نور، باز معابر یا سطوح اطراف آن در طراحی

وجب افزایش نور رسیده به سطوح معبر و افزایش های معابر که مبودن حفاظ المپ

گردد، انعکاس نور تابیده شده به ساختمانهای دارای نورپردازی نما، نور انعکاس آن می

درصورتیکه نصب نورافکن (منعکس شده از سطح تابلوهای تبلیغاتی به سمت آسمان 

 .اشاره نمود... و ) رو به باال باشد

 

 
  ی از انعکاس نور از سطح دریاچه در مجاورت شهر تشعشع محل ناش) : 13(شکل 

  

                                                            
1 Site Aura 
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به معنای استفاده بیش از حد از روشنایی است که منجر به   :1اضافه روشنایی .1-2-2-3

جویی انرژی مورد بررسی قرار شود و معموال از دیدگاه صرفهایجاد هزینه های بسیار زیادی می

شنایی معابر مورد مباحثه قرار مباحث مربوط به اضافه روشنایی معموال در بخش رو. گیردمی

گیرد، با این وجود هر نور مصنوعی که در محلی داخل یا خارج از ساختمان وجود داشته می

تر شدن برای روشن. گیردباشد که نیازی به حضور آن نباشد، در مبحث اضافه روشنایی قرار می

 2 روزانه انرژی معادل توان بیان نمود که در ایاالت متحده امریکا،اهمیت این موضوع، می

طبق آمار موسسه انرژی امریکا، حدود . شودمیلیون بشکه نفت بر اثر اضافه روشنایی تلف می

- درصد از انرژی مصرفی آن کشور در بخش خانگی، صنعتی و تجاری صرف روشنایی می30

، طبق آمار منتشره. شود درصد آن بسته به نوع مصرف، صرف روشنایی می40 تا 20شود که 

-  درصد از این انرژی، در ایجاد روشنایی غیرمورد نیاز مصرف شده و تلف می60 تا 30حدود 

 .گردد

  :اضافه روشنایی دارای عوامل متعددی بشرح زیر است

 .عدم استفاده از تایمر، حسگرهای حضور و سایر ابزارهای کنترلی •

 بیش از طراحی نامناسب روشنایی بویژه در فضاهای کاری با درنظر گرفتن نور •

 .حد مورد نیاز برای کاربری

انتخاب نادرست تجهیزات روشنایی و استفاده از چراغهایی که نور را بسمت هدف  •

 .کنندمورد نظر هدایت نمی

 .انتخاب نادرست سخت افزارها و بهره برداری نامناسب •

                                                            
1 Over Illumination 
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 .اجرای نادرست طرح صحیح روشنایی •

د استفاده بهینه از سیستم عدم آموزش کافی مدیران و ساکنین ساختمانها درمور •

 .روشنایی

های روشنایی که منجر به افزایش نور سرگردان در نگهداری نامناسب از سیستم •

 .گرددمحیط و افزایش تلفات می

برای برخی . توان براحتی کنترل نمودشود، بسیاری از این عوامل را میچنانکه مالحظه می

با این وجود، . ت تا بتوان آن را کنترل نموداز عوامل، صرف هزینه و مقداری زمان کافی اس

ایجاد زیرساختی اساسی با برقراری سیستم آموزشی مناسب مهندسان و سایر اشخاص درگیر با 

موضوع برای طراحی صحیح روشنایی بعنوان یکی از زیرساختهای اصلی، زمان بیشتری را 

  .نایی گرددتواند موجب تاخیر در مقابله اصولی با اضافه روشطلبیده و می

برداری های مختلف، طراحی، اجرا و بهرهتوجه به استانداردهای روشنایی مربوط به کاربری

صحیح از سیستم روشنایی، استفاده از تجهیزات مناسب و به روز با راندمان نوری بیشتر در 

... سیستم روشنایی و استفاده از ابزارهای کنترلی مناسب نظیر دیمرها، حسگرهای حضور و 

تواند در درکنار استفاده از سیستمهای نوین روشنایی نظیر سیستمهای هوشمند دالی می

  .کاهش اضافه روشنایی موجود در محل داخل یا خارج از ساختمان اثرگذار باشد
  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٢٤  
 

  
  ای از طراحی نامناسب روشنایی با ایجاد اضافه روشنایینمونه) : 14(شکل 

  

  
   استفاده از سیستم دالی جهت کنترل روشنایی شماتیک طراحی روشنایی با) : 15(شکل 

  

ای خارج از محدوده مورد نظر روشنایی را تجاوز عبور نور به محدوده :تجاوز نور .1-2-2-4

نامند مانند روشن شدن حیاط یا داخل ساختمان بدلیل نور خیابان یا نوری مزاحم از نور می

نبع نوری مختلف باشد بدون تجاوز نور ممکن است ناشی از یک یا چند م. ساختمانهای مجاور
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توان به اختالل در از عوارض تجاوز نور می. آنکه هر یک از آنها به تنهایی موجب خیرگی شوند

درواقع دلیل قرارگیری تجاوز نور . خواب و کاهش دید بیرون بویژه در هنگام عصر اشاره نمود

ساختمانهای مجاور در محدوده آلودگی نوری، ناخواسته بودن و مزاحمت آن برای ساکنین 

 .منبع نوری و نیز ایجاد تلفات انرژی است

 

  
  نمونه منبع نور دارای تجاوز نور به داخل ساختمان مجاور) : 16(شکل 

  

  
  تجاوز نور خارجی به داخل ساختمان) : 17(شکل 
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روشن و خاموش شدن متناوب نور که معموال بصورت تعمدی   :1سوسو زدن .1-2-2-5

تواند موجب آزار گشته و مانند خیرگی موجب رود، میه بکار میبمنظور تبلیغات یا جلب توج

این پدیده بسته به شدت، رنگ و فرکانس خاموش و . کاهش دید، ناراحتی و اضطراب شود

روشن شدن، باعث افزایش حمالت عصبی و سردرد در اشخاص مبتال به بیماریهایی نظیر 

  . شودمیگرن می

اول در خصوص . ز سایر موارد مورد بررسی قرار داردسوسو زدن معموال در دو مورد بیش ا

سوسو زدن المپهای داخلی که موجب خستگی بیش از حد چشم جهت تطابق با نور درحال 

دوم، چراغهای تبلیغاتی و . تغییر دائم است که بویژه در ساختمانهای اداری نمود بیشتری دارد

ا ورود به ساختمانهای مجاور ازطریق تواند بتابلوهای مجاورت خیابانها و معابر که هم می

عالوه . ها و هم ازلحاظ ایجاد محیطی امن برای خالفکاران، موجب ناراحتی و آسیب گرددپنجره

سوارها و رانندگان وسایل نقلیه، تواند با پرت کردن حواس عابرین، دوچدخهبر آن، می

  .خطرآفرین باشد

توانند موجب  منابع نور که میعبارت است از گروه بزرگی از  :2ناهنجاری نوری .1-2-2-6

ناهنجاری بویژه . سردرگمی و پرت شدن حواس از هدف شده و موجب تصادف و خسارت گردد

تواند ناشی از نصب نامناسب تجهیزات سیستم روشنایی معبر ها دیده شده و میدر معابر و جاده

 . و یا نور شدید تبلیغات محیط اطراف باشد

  

  

                                                            
1 Flicker 
2 Clutter 
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  ناهنجاری نوری شدید در محدوده شهری) : 18(شکل 

  

  
  ناهنجاری نوری همراه با خیرگی) : 19(شکل 

  

شدن نور ساطع شده از یک منبع روشنایی یا نور عبارتست از دیده  :1 نورحضور .1-2-2-7

این پدیده تنها . ای خارج از محدوده آنمنعکس شده از سطحی نظیر یک ساختمان در منطقه

. شودرسانی وارد نمیشود ولی هیچگاه به محدوده آسیب در برخی موارد باعث ناراحتی می
                                                            
1 Light Presence 
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ای نصب نگردیده است، شان پردهانهایی که بر روی پنجرهروشنایی چراغهای داخلی ساختم

 .گرددمعموال اثری بر روی آلودگی شدید نوری نداشته و از مصادیق حضور نور تلقی می

  

  :بندی از دیدگاه اقتصاد و توسعهتقسیم. 2-3- 1

  :شود از دیدگاه اقتصادی و توسعه، آلودگی نوری به سه دسته تقسیم می

شامل مشکالت کوچک نظیر ورود نور خیابان به داخل   :1نوری محلیآلودگی . 1-2-3-1

 .باشدمی... منازل از طریق پنجره و 

مشکالت در حد اندازه و اهمیت متوسط نظیر روشنایی  :2ایآلودگی نوری منطقه. 1-2-3-2  

 .گیردرا در بر می... آسمان شب در سطح یک کالنشهر و 

شامل مشکالت اساسی و بزرگ نظیر مسائل زیست  : 3آلودگی نوری سراسری. 1-2-3-3 

 .است... محیطی، مهاجرت پرندگان در سراسر کره خاکی و 

تر از دو نوع دیگر که در این میان، رسیدگی به مسائل مربوط به آلودگی نوری محلی بسیار ساده

وع آلودگی های تشکیل شده در کشورهای مختلف، معموال به مباحص مربوط به این نبوده و کمیته

  .پردازندنوری می

  

  

  

                                                            
1 Local Light Pollution 
2 Regional Light Pollution 
3 Global Ligh Pollution 
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  :عوامل ایجاد آلودگی نوری. 1-3

، می توان عوامل و مصادیق اصلی آلودگی نوری را 2-1با توجه به شناخت آلودگی نوری در بخش 

  :به شرح زیر بررسی نمود

   :طراحی نادرست روشنایی. 3-1- 1

توان در دو پردازی، میعدم طراحی صحیح روشنایی را بر اساس نوع محل مورد نظر برای نور

  :مورد بررسی قرارداد) داخلی و خارجی(ها بخش روشنایی معابر و روشنایی ساختمان

  : روشنایی معابر. 1- 1-3-1

های تواند شامل استفاده از تعداد بیش از نیاز چراغطراحی نادرست روشنایی معابر می

مپ با توان مصرفی یا شار نوری های نامناسب، استفاده از الها در مکانروشنایی، نصب چراغ

بیش از حد مورد نیاز معبر، محاسبات ارتفاع نصب چراغ بدون درنظرگرفتن مصادیق آلودگی 

دهنده طراحی مناسب و نامناسب برای روشنایی یک معبر نشان) 20(شکل . گردد... نوری و 

  : زیر گرددتواند منجر به ایجاد مصادیق آلودگی نوری به شرحطراحی نامناسب می. است

چنانچه طراحی روشنایی یک معبر دارای محاسبات اشتباه بوده : اضافه روشنایی •

تواند موجب اضافه روشنایی معبر و مصرف توان الکتریکی بیش از اندازه مورد باشد، می

نیاز توسط سیستم روشنایی گشته و بصورت مستقیم بر روی آلودگی نوری از دیدگاه 

الزم به ذکر است که این دیدگاه بصورت خودکار شامل . شدمصرف انرژی تأثیرگذار با

های فراوانی نظیر افزایش نور هدایت شده به سمت آسمان، افزایش خیرگی پدیده

 .باشدنیز می) در موارد معدود(و افزایش تجاوز نور ) دربرخی موارد(
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تواند موجب خیرگی شدید های چراغ در یک معبر میارتفاع کم پایه :خیرگی •

. برین پیاده و رانندگان وسایل نقلیه گردد که جزو مصادیق مهم آلودگی نوری استعا

های توان باالتر یا نامناسب جهت روشنایی معبر در فاز عالوه بر آن، استفاده از المپ

انجام محاسبات صحیح . طراحی پروژه نیز ممکن است خیرگی را در معبر افزایش دهد

 نوری و انتخاب صحیح تجهیزات روشنایی در فاز طراحی با توجه به موارد ایجاد آلودگی

 .باشداولیه، نخستین گام جلوگیری از بروز این خیرگی می

های روشنایی معابر در محلهای نامناسب بدون توجه به آرایش نصب پایه :تجاوز نور •

سایر عناصر مبلمان شهری و محل منازل مسکونی معبر، بزرگترین عامل تجاوز نور به 

توجه به مکان عناصر مختلف موجود در معبر، انتخاب مناسب . های شخصی استحریم

ها و استفاده از تجهیزات مناسب برای روشنایی در هنگام طراحی فاصله بین پایه

کنند، ازجمله عوامل سیستم بویژه تجهیزاتی که نور را در جهت دلخواه هدایت می

 .تاثیرگذار در مقابله با این پدیده است

از بزرگترین مشکالتی که در هنگام طراحی روشنایی معبر ممکن است موجب یکی 

ایجاد یا افزایش تجاوز نور گردد، این موضوع است که با تغییر زاویه نصب چراغ، ممکن 

تواند منجر به افزایش با اینوجود این امر می. است روشنایی بهتری برای معبر بوجود آید

الف و ورود آن به محل نادلخواه نظیر نفوذ از پنجره نور خارج شده از معبر در سمت مخ

افزارهای روشنایی با نادیده عدم استفاده صحیح از نرم. به داخل ساختمان مجاور گردد

برای مقابله با این اثر، بایستی طراحی . افزایدگرفتن این موضوع نیز بر این اثرات می

گیری  انتهای معبر و اندازهروشنایی معبر را با درنظر گرفتن یک دیوار فرضی در
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روشنایی بر روی این دیوار انجام داد تا از میزان خروج نور از معبر، اگاهی یافته و 

این موضوع در اضافه روشنایی و . طراحی را درصورت زیاد بودن این میزان، تغییر داد

  .  درنتیجه تلفات انرژی نیز حائز اهمیت است
  

  
   و نامناسب روشنایی معبر طراحی و نصب مناسب–) 20(شکل 

  .شوددر طراحی نامناسب، عواملی نظیر تلفات انرژی، تجاوز نور و خیرگی در کنار خاموش بودن بخشی از معبر دیده می

  

طراحی ناصحیح سیستم روشنایی یک معبر ممکن است موجب افزایش  :گنبد نوری •

د نوری را که از نور مستقیم یا منعکس شده از سطح معبر رو به آسمان گشته و گنب

عالوه بر آن، روشنایی مناطقی . مهمترین مصادیق آلودگی نوری است، افزایش دهد

تواند نوری غیرمستقیم عالوه بر موارد مذکور را رو به باال خارج از سطح معبر نیز می

. هدایت نموده و منجر به افزایش تشعشع محل و درنتیجه افزایش گنبد نوری گردد
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زایش تابش آسمان شب، بایستی طراحی صحیح سیستم روشنایی را جهت مقابله با اف

با درنظر گرفتن عرض موردنظر جهت روشنایی و اجتناب از روشنایی خارج از منطقه 

مورد روشنایی و نیز طراحی مناسب جنس و رویه سطح معبر و مناطق مجاور هدف 

 .انجام داد

ر سایر منابع نوری موجود در تواند درکناسیستم روشنایی معبر می :ناهنجاری نوری •

نظیر تابلوهای تبلیغاتی، عالئم هشداردهنده نورانی، چراغهای پارکی نامناسب،  - معبر 

ایجاد ناهنجاری نوری  -... ها و ها و تونلنورپردازی نامناسب محلی مانند نورپردازی پل

معبر با تدوین استاندارد و دستورالعمل اجرایی جهت طراحی سیستم روشنایی . نماید

 و مهمتر از آن، -درنظر گرفتن کلیه عوامل محیطی در هنگام طراحی روشنایی معبر 

تواند از  می-درنظرگرفتن سیستم روشنایی معبر در هنگام طراحی سایر منابع نوری 

 . بروز ناهنجاری نوری و عوارض ناشی از آن مفید باشد

  

  : هاروشنایی داخلی و نمای ساختمان. 2- 1-3-1

ها تنها از لحاظ اضافه جه به انواع آلودگی نوری، طراحی روشنایی داخلی ساختمانبا تو

تواند مصداق آلودگی نوری بوده و با مصرف انرژی بیش از حد مورد نیاز روشنایی، روشنایی می

سایر موارد نظیر خیرگی، گنبد نوری و سوسوزدن در مقوله روشنایی . ایجاد آلودگی نوری نماید

جهت مقابله با این اضافه . ها در مرحله طراحی سیستم جایگاهی ندارندانداخلی ساختم

روشنایی، درکنار درنظر گرفتن استانداردهای روشنایی محل با توجه به کاربری، راهکارهایی 

تر نظیر نظیر استفاده از دیمرها، حسگرهای حضور، سیستمهای کنترل روشنایی پیشرفته
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 ساختمان با استفاده از تجهیزات پیشرفته و کم مصرف سیستمهای دالی و طراحی روشنایی

عالوه بر آن، نصب حائلهای داخلی بر روی پنجره نظیر پرده، کرکره و نظائر . مفید خواهند بود

ها که در درجه اول باعث بوجود آمدن پدیده حضور تواند از خروج نور از پنجره ساختمانآن می

ار نامطلوب دیگری از مصادیق آلودگی نوری نظیر تواند آثنور شده و در درجات بعدی می

  .تشدید گنبد نور را بوجود آورد جلوگیری نماید

ها بویژه روشنایی نمای ساختمان، آلودگی نوری درخصوص روشنایی خارجی ساختمان

ها جهت نورپردازی ساختمان، درکنار استفاده از نورافکن. خوردبیشتری به چشم می

بصورت ... ها و مکانهای تاریخی و ده در نورپردازی عواملی نظیر مجسمهنورافکنهای مورد استفا

  :گذارد که اهم این آثار عبارتند ازمستقیم و غیرمستقیم بر روی آلودگی نوری تأثیر می

استفاده از نورپردازی رو به باال برای نمای ساختمانها و سایر موارد : گنبد نوری •

و ) درخشندگی آسمان(ها، بصورت مستقیم هتأکیدی نظیر مکانهای تاریخی و مجسم

) 21(شکل . تواند تابش آسمان منطقه را افزایش دهدمی) تشعشع محل(غیرمستقم 

دهنده تابش نور بصورت مستقیم رو با آسمان با استفاده از نورافکن رو به باال نشان

ان ای باشد که نوری مستقیما به سمت آسمحتی اگر طراحی نورافکن به گونه. است

نتابد، نور منعکس شده از سطح ساختمان به سمت آسمان رفته و موجب آلودگی 

بنابراین بمنظور نورپردازی ساختمان، بهتر است اوال منبع نور در . شودنوری می

محلی نزدیک به ساختمان نصب شده باشد و ثانیا نورپردازی از باال به پایین صورت 

 در ارتفاع باالتر، ممکن است مشکالتی با این وجود درصورت نصب نورافکن. گیرد

ایجاد نورپردازی از ارتفاعی در نزدیکی  .دیگر نظیر خیرگی یا تجاوز نور ایجاد گردد
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های محل مورد نظر نظیر سقف ساختمانهای مجاور، دیوار ساختمانهای مجاور، برج

اال چنانچه دارای نور رو به ب... مختلف در مجاورت ساختمان یا جسم مورد نظر و 

  .نبوده باشذ بسیار مناسب خواهد بود

 

  
   ایجاد آلودگی نوری براثر طراحی یا نصب ناصحیح نورافکن جهت روشنایی نمای ساختمان–) 21(شکل 

  

  
  آلودگی نوری شدید براثر طراحی نادرست روشنایی نمای یک ساختمان–) 22(شکل 
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شود، عدم طراحی یا دیده می) 22(و ) 21(های چنانچه در شکل: اضافه روشنایی •

تواند موجب اضافه روشنایی نصب صحیح نورافکن جهت روشنایی نمای ساختمان می

 . و تلفات زیاد انرژی گردد

ها به تواند موجب ورود نور از پنجرهایجاد روشنایی نمای ساختمان می: تجاوز نور •

 طراحی جهت مقابله با این موضوع، بایستی. داخل آن گشته و ایجاد مزاحمت نماید

این . ای در محل ایجاد نور وجود نداشته باشدبه شکلی صورت پذیرد که پنجره

هایی که سکونت شب هنگام در ساختمان(های مسکونی موضوع درخصوص ساختمان

 .کندصدق می) ها وجود داردآن

تواند موجب ایجاد استفاده از پروژکتورها در روشنایی نمای ساختمان می: خیرگی •

این خیرگی بیشتر درخصوص نورافکنی از باال به پایین دیده شده و در . خیرگی گردد

طراحی صحیح منبع نور با درنظر . نورافکنی رو به باال، کمتر مصداق خواهد داشت

گرفتن ارتفاع ساختمان، زوایای تابش نور توسط نورافکن و شدت روشنایی نورافکن 

 .ادی کاهش دهدتواند خیرگی را تا حد بسیار زیمورد استفاده می

  

  :تجهیزات، اجرا و نگهداری نامناسب سیستم  روشنایی. 3-2- 1

طراحی مناسب روشنایی به تنهایی تضمین کننده روشنایی مناسب نهایی معبر یا 

ساختمان نخواهد بود بلکه در مرحله اول، اجرای صحیح و درمراحل بعدی، نگهداری صحیح 

  .از روشنایی معبر بسیار حائز اهمیت هستند
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  : استفاده از تجهیزات نامناسب. 1-3-2-1

نوع تجهیزات روشنایی مورد استفاده در ایجاد روشنایی، از بزرگترین عوامل موثر بر 

استفاده از تجهیزات نامناسب بر بسیاری از مصادیق آلودگی نوری . آلودگی نوری هستند

  :شوداهم این اثرات در موارد زیر دیده می. تأثیرگذار است

تجهیز نامناسب روشنایی هم در بخش داخلی و نمای ساختمان و :  روشناییاضافه •

. تواند موجب تلفات شدید انرژی براثر اضافه روشنایی گرددهم در بخش معابر می

توان با استفاده نابجا از المپهای توان باال در معابری که روشنایی استاندارد آنها را می

های دارای مصارف باال و ود، استفاده از نورافکنتر مهیا نمالمپهای با مصارف پایین

نامناسب برای روشنایی نمای ساختمان و درنتیجه افزایش توان مصرفی سیستم 

نورپردازی، استفاده از منابع روشنایی نامناسب و غیر استاندارد در روشنایی اماکن 

موجب نیاز به بازده که سرپوشیده، استفاده از تجهیزات نامناسب نظیر رفلکتورهای کم

شوند، استفاده از های توان بیشتر در آنها جهت ایجاد نور مناسب میاستفاده از المپ

المپهای قدیمی یا دارای بهره نوری پایین که برای ایجاد نور مناسب در معبر یا اطاق 

های دارای منحنی های باالتر آنها استفاده نمود، استفاده از چراغبایستی از توان

پخش نور و درنتیجه نیاز به استفاده از تعداد چراغ بیشتر برای ایجاد نامناسب 

های نامناسب پارکی که بخش اعظم نور را رو به روشنایی استاندارد، استفاده از چراغ

تابانند و بسیاری از موارد مشابه، مصادیق بارز اتالف انرژی ناشی از اضافه باال می

 .باشندروشنایی می
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های نامناسب روشنایی معابر و این آلودگی، در استفاده از چراغ بروز :گنبد نوری •

هایی که استفاده از چراغ. شودها دیده میهای نامناسب نماپردازی ساختماننورافکن

دارای تابش نور باالتر از سطح افق خود هستند، نه تنها موجب اتالف بخش عظیمی 

 آسمان، باعث افزایش گنبد نور شود بلکه با تابش نور مستقیم به سمتاز انرژی می

همچنین استفاده از المپهای پرمصرف در ایجاد روشنایی . موجود در محل خواهد شد

تر دیده شده در طراحی و یا استفاده از چراغ با یک معبر بجای المپ کم مصرف

منحنی پخش نور نامناسب و مغایر با چراغ درنظرگرفته شده در طراحی بدلیل عدم 

های تولیدی کارخانه و درنتیجه فرایند ساخت چراغ نمونه با سایر چراغیکسان بودن 

ایجاد نور ناخواسته اضافی در داخل یا اطراف معبر، باعث افزایش شدید نور بازتابی به 

 . سمت آسمان و افزایش آلودگی نوری به شکل گنبد نور خواهد شد

چراغهای . خوردشم میدر چراغهای پارکی نیز تشدید گنبد نور به شکلی واضح به چ

 درصد از شار نوری خود را به سمت آسمان شب 50پارکی کروی شکلی که بیش از 

استفاده از چراغهای . کنند از بارزترین مصادیق آلودگی نوری هستندهدایت می

مناسب بدون پرتاب نور رو به باال و حتی استفاده از موانعی در باالی چراغ جهت 

توانند در مقابله با ایجاد گنبد نوری توسط ه آسمان میجلوگیری از هدایت نور ب

 .چراغهای روشنایی پارکی نامناسب یاری رسان باشند

توان های مورد استفاده در نماپردازی ساختمان، میدرخصوص نامناسب بودن نورافکن

  :به موارد زیر اشاره نمود
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 شرایط منحنی و زاویه پخش نور نامناسب نورافکن که ناشی از عدم وجود -

و مورد استفاده در طراحی مناسب (یکسان در ساخت نمونه آزمایش شده 

تواند موجب پرتاب نور باالتر از های تولید انبوه آن است که میو نمونه) روشنایی

در (و یا پرتاب نور باالتر از سطح افق ) در روشنایی  رو به باال(ساختمان 

 درنتیجه تأثیر نامطلوب بر محیط براثر و) نورپردازی از باال یا ساختمانهای مجاور

  . افزایش گنبد نور شهر گردد

ازلحاظ (استفاده از رفلکتور نامناسب و متفاوت با مدل استفاده شده در طراحی  -

که موجب تغییر جهت نور از جهت مناسب طراحی شده به ) جنس یا زاویه

 .جهات دیگر گردد

وجب تغییر در تجهیزات درونی استفاده از مواد نامناسب در ساخت تجهیز که م -

 .برداری گرددبراثر کارکرد آن در زمان بهره... نورافکن نظیر جهت رفلکتور، لنز و 

عدم یکسان بودن نورافکن مورد استفاده در نورپردازی با نورافکن مورد : تجاوز نور •

تواند موجب  ازلحاظ زاویه نور، شدت نور و جهت پرتاب نور میاستفاده در طراحی

عالوه بر آن، تغییر زاویه تابش نور بدلیل تغییر . های غیرمنظور گردداوز نور به حریمتج

حالت تجهیز نسبت به حالت اولیه ناشی از استفاده از مواد نامناسب در رفلکتور یا 

تواند باعث تغییر جهت نورافکنی و افزایش های اتصال آن به بدنه نورافکن، میبست

  . تجاوز نور گردد
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  : اجرای نامناسب سیستم روشنایی. 1-3-2-2

اجرای نامناسب یک سیستم روشنایی در معابر ، داخل ساختمان و یا روشنایی نمای 

- می– با فرض درست بودن طراحی و مناسب بودن تجهیزات مورد استفاده –ساختمان 

 به توانمصادیق عدم اجرای صحیح را می. تواند در تشدید آلودگی نوری تاثیرگذار باشد

  :شرح زیر برشمرد

ممکن است در هنگام اجرای : های روشنایی معبر در مکانهای صحیحعدم نصب پایه •

ها در مکانهای طراحی شده قرار های چراغیک طرح روشنایی در معبری خاص، پایه

گردد بلکه ممکن در این حالت، نه تنها روشنایی صحیح برای معبر ایجاد نمی. نگیرند

موجب ایجاد اضافه روشنایی و ) اسپن(ها از یکدیگر  فاصله پایهاست بدلیل کم شدن

تواند منجر به افزایش نور ساطع شده به سمت عالوه بر آن، می. تلفات در شبکه گردد

آسمان بصورت مستقیم یا انعکاس یافته از کف معبر و درنتیجه تشدید گنبد نور در 

ها در طراحی با کان پایهشدن مهمچنین درصورت درنظرگرفته. اطراف شهر گردد

ها موجب افزایش ها و مبلمان شهری، عدم نصب پایه در این مکانتوجه به ساختمان

   . های خصوصی خواهد شدتجاوز نور به حریم

نصب چراغ با زاویه دقیق درنظر  :عدم تساوی زاویه نصب چراغ معبر در طراحی و اجرا •

کاری دشوار بوده و نیازمند تجهیزات ای سازی رایانهگرفته شده در طراحی و شبیه

پوشی نموده و تنها به زاویه خاصی است که متاسفانه اکثر پیمانکاران نصب از آن چشم
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ای غیر از این درحالیست که نصب چراغ با زاویه. نمایندپایه و کنترل چشمی اکتفا می

عالوه . گرددآنچه طراحی شده است موجب افزایش آلودگی نوری از طرق مختلف می

-عدم هم راستایی چراغ با محور پیش(بر آن، تغییر زاویه چراغ حول محور پیشامدگی 

اهم این . شودنیز باعث ایجاد خیرگی در رانندگان وسایل نقلیه معبر می) آمدگی

 :توان به شرح زیر بیان نمودها را میآلودگی

یل افزایش تشدید گنبد نور شهر ناشی از افزایش تابش نور به سمت آسمان بدل -

زاویه نصب چراغی که در طراحی با زاویه کمتر، نوری را به سمت آسمان هدایت 

 .نمودنمی

افزایش تابش نور به سمت ساختمان مقابل و درنتیجه افزایش تجاوز نور به  -

 .باشدساختمانهای مقابل یا مجاور که از مصادیق آلودگی نوری می

گان وسایل نقلیه بدلیل افزایش زاویه افزایش خیرگی برای عابرین پیاده یا رانند -

این پدیده در عدم هم راستایی . نصب و تابش مستقیم نور چراغ به چشم راننده

 .آمدگی نمود بیشتری داردچراغ با محور پیش

تر اضافه روشنایی در برخی نقاط معبر بدلیل نیاز به استفاده از المپ پرمصرف -

 که بدلیل عدم حفظ زاویه چراغ برای ایجاد روشنایی مناسب نقاطی از معبر

 .اندطراحی شده در هنگام اجرا تاریک مانده
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افزایش حضور نور در مناطق دور از معبر درحالیکه در نصب با زاویه مناسب، نور  -

 .خوردچراغ در آن منطقه به چشم نمی

ممکن است در هنگام اجرای : عدم نصب المپ مناسب در روشنایی ساختمان یا معبر •

 روشنایی داخل و نمای ساختمان یا معبر، به هر دلیل اعم از اتمام نوعی از یک سیستم

-المپ یا موجود نبودن آن، از المپی متفاوت با المپ مورد استفاده در طراحی و شبیه

چنانچه توان این المپ کمتر از المپ دلخواه باشد، . ای استفاده گرددسازی رایانه

ستاندارد درنظرگرفته شده در طراحی شده موجب کاهش نور معبر و خروج آن از ا

و درصورتیکه ) بدون درنظر گرفتن پیشرفت تکنولوژی و افزایش بازده نوری المپ(

دارای توان بیشتری باشد، موجب افزایش آلودگی نوری به طرق مختلف بشرح زیر 

   :خواهد شد

 بدلیل تشدید گنبد نور شهر ناشی از افزایش تابش یا بازتاب نور به سمت آسمان -

های روشنایی نمای ساختمان و افزایش شار نور خروجی از چراغ معابر و نورافکن

ها از سطح در مقیاس کوچکتر، افزایش بازتاب نور خروجی از پنجره ساختمان

 .معبر

افزایش تابش نور به سمت ساختمان مقابل و درنتیجه افزایش تجاوز نور به  -

- معابر و افزایش نور خروجی از پنجرهساختمانهای مقابل یا مجاور در روشنایی

 .هاها به بیرون آن در روشنایی ساختمانهای ساختمان
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افزایش خیرگی برای عابرین پیاده یا رانندگان وسایل نقلیه بدلیل افزایش شار و  -

های شدت نور خروجی از چراغ در سیستمهای معابر و نور خروجی از نورافکن

 .ورپردازی از باال به پایینهای ننماپردازی بویژه در سیستم

اضافه روشنایی در برخی نقاط معبر بدلیل نیاز استفاده از المپ دارای توان  -

 .باالتر

ازآنجائیکه هر نورافکن دارای زاویه پخش : نصب تجهیزات نماپردازی با زاویه نامناسب •

نور ویژه ای است که در طراحی نماپردازی ساختمان یا مجسمه یا مکانهای تاریخی 

درنظر گرفته شده است، نصب نامناسب نورافکن ممکن است باعث تغییر زاویه نور 

توناد شود بلکه میاین امر نه تنها موجب نماپردازی نامناسب می. خروجی از آن شود

نور هدایت شده به آسمان را نیز به شدت افزایش داده و موجب تشدید گنبد نور 

تواند موجب ایجاد زاویه نصب نورافکن میعالوه بر آن، نامناسب بودم . آسمان شود

 .های شخصی شودخیرگی شدید در معابر و نیز افزایش تجاوز نور به حریم

ترین عوامل یکی از ساده: عدم وجود حفاظ چراغ یا باز بودن آن در چراغهای روشنایی •

راحتی قابل کنترل است، استفاده از ایجاد آلودگی نوری که بسیار دیده شده و به

. اغهای بدون حفاظ یا باز ماندن حفاظ آنها در هنگام اجرای سیستم روشنایی استچر

این امر در سیستمهای روشنایی معابر بیشتر به شکل باز ماندن درپوش چراغ و در 

های مشابه، به ها و مغازهها، سوپرمارکتفروشیبرخی از واحدهای تجاری به ویژه میوه
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در . شود حفاظ جهت جلب توجه عابرین دیده میشکل نورهای شدید ایجاد شده بدون

هر دو حالت، ایجاد خیرگی شدید و تشدید گنبد نور شهر از انواع آلودگی نوری اصلی 

با این حال، به عوارض دیگری نظیر افزایش . ها استایجاد شده بوسیله این نوع چراغ

 . ان اشاره نمودتوتجاوز نور و اضافه روشنایی نیز که ناشی از این عامل هستند می

      

  
  آلودگی نوری از نوع خیرگی براثر استفاده از المپ بدون حفاظ: ) 23(شکل 

  

  : نگهداری نامناسب از سیستم روشنایی. 1-3-2-2

مدت و بلندمدت، از مهمترین عوامل های کوناهنگهداری از سیستم روشنایی در دوره

هی که به درستی طراحی شده و اجرای سیستم. تأثیرگذار در مقابله با آلودگی نوری است

آن با استفاده از تجهیزات استاندارد، بصورت مناسبی صورت گرفته باشد، ممکن است با 

توان به در این خصوص می. نگهداری نادرست تبدیل به منبع بزرگی از آلودگی نوری شود
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ی از نگهداری به دلیل تشابه برخی از موارد ناش(عوامل مختلفی به شرح زیر اشاره نمود 

نامناسب به موارد ذکر شده در اجرای نامناسب، در تعدادی از موارد زیر به بخش قبلی 

  ):ارجاع شده است

در هنگام انجام عملیات نگهداری، ممکن است المپ : تعویض المپ با المپ نامناسب •

با المپ دیگری ... اصلی چراغ به دالیلی نظیر عدم تولید، عدم موجودی در انبار و 

تعویض گردد که این امر موجب عوارضی نظیر آنچه در اجرای نامناسب سیستم 

 .روشنایی با استفاده از المپ نامناسب بیان گردید خواهد شد

 در کنار تعویض المپ با المپ :  تعویض تجهیزات داخل چراغ با نمونه نامناسب •

لکترونیکی نامناسب، تعویض سایر تجهیزات داخلی چراغ نظیر باالست و تجهیزات ا

دیگر با تجهیز نامناسب به هر علت نظیر عدم آگاهی شخص نگهداری کننده، عدم 

های مختلف نظیر تواند باعث ایجاد آلودگی نوری به شکلمی... وجود تجهیز مناسب و 

سوسوزدن، اضافه روشنایی، افزایش تلفات انرژی، افزایش خیرگی و افزایش تجاوز نور 

های کامال مشابه  جایگزینی ادوات داخلی چراغ با نمونهاین مشکل براحتی با. شود

 . قابل حل است) پس از اثبات تشابه(های مشابه دیگر و نمونه) درصورت وجود(

ترین عوامل ایجاد آلودگی نوری یکی از سادهاین مشکل نیز : باز ماندن حفاظ چراغ •

 حفاظ چراغهای باز ماندن. راحتی قابل کنترل استاست که بسیار دیده شده و به

تواند به علل مختلف اتفاق برداری میروشنایی معابر در هنگام انجان عملیات بهره

- با فرض اجرای درست سیستم روشنایی، از جمله علل بدون حفاظ ماندن چراغ. بیفتد
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های نگه دارنده حفاظ توان به خرابی بستبرداری میهای روشنایی معابر در دوره بهره

برداری، شکستگی لوالی چراغ در هنگام م چراغ در طول دوره بهرهچراغ، تغییر فر

برداری، لزوم تعمیر حفاظ چراغ در محلی نظیر کارخانه یا کارگاه و درنتیجه بهره

برخی از این . اشاره نمود... برداری و جدایی آن از بدنه، فراموشی شخص مسئول بهره

ولی در خصوص عوامل مهمتری عوامل ازجمله فراموشی به راحتی قابل حل هستند 

که در محل قابل تعمیر نباشند، بایستی راهکارهایی نظیر ایجاد سیستم نظارتی بهتر، 

برداری و نیز حمل چراغهای مشابه توسط آموزش تعمیر موارد ساده در محل بهره

برداری و جایگزینی موقت آنها به جای چراغهای مسئوالن در زمان انجام عملیات بهره

  .   تا زمان تعمیر آنها اشاره نمودمعیوب 

در هنگام نگهداری از سیستم روشنایی نماپردازی یک : تغییر در تجهیزات نماپردازی •

ساختمان، ممکن است اتفاقاتی نظیر تعویض المپ درون پروژکتور با المپ نامناسب، 

از تغییر در زاویه نصب پروژکتور، تغییر زاویه خروج نور به دلیل تغییر محل المپ 

کانون پروژکتور به مکان دیگر یا تغییر فرم و زاویه رفلکتور و مواردی از این دست 

اتفاق بیفتند که همگی موجب تشدید آلودگی نوری به اشکال مختلف نظیر آنچه در 

 .اجرای نامناسب سیستم روشنایی بیان گردید خواهند شد

، ثابت ماندن این  با فرض اجرای دقیق زاویه نصب چراغ:تغییر زاویه نصب چراغ •

-تغییر در زاویه هریک از بست. برداری حائز اهمیت استزاویه در هنگام عملیات بهره

تواند موجب تغییرنور های نگهدارنده چراغ حول هریک از محورهای مختلف می
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خروجی از چراغ و ایجاد موارد مربوط به آلودگی نوری به شرح ذکر شده در اجرای 

 .  با نصب چراغ در زاویه متفاوت از طراحی شودنامناسب سیستم روشنایی

برداری به  در برخی موارد، پافشاری مسئوالن بهره:استفاده نابجا از تکنولوژی جدید •

در ترکیب با سیستم ) های جدید پربازدهنظیر المپ(استفاده از یک تکنولوژی جدید 

تواند بلکه میوری و بهبود روشنایی نگردد قدیمی ممکن است نه تنها موجب بهره

جای های پربازده بهبه عنوان مثال، استفاده از المپ. منجر به نتایج برعکس نیز گردد

های کم بازده در درون چراغی که برای المپ قدیمی طراحی شده است ممکن المپ

است از برخی جهات نظیر کاهش انرژی مصرفی تاثیرگذار باشد ولی ممکن است باعث 

درصورت عدم استفاده از تجهیزات (تجاوز نور، سوسوزدن ایجاد خیرگی، افزایش 

عالوه بر آن، اهمیت طیف نور . ، اضافه روشنایی و حضور نور شود)الکترونیکی جدید

  .شناسی نیز بایستی درهنگام تعویض المپ مدنظر قرار گیردالمپ در مباحث ستاره

  

  :تابلوهای تبلیغاتی. 3-3- 1

به همین دلیل، . ای امروز غیرقابل انکار استنقش مهم تبلیغات در تجارت در دنی

تابلوها و بیلبوردهای تبلیغاتی در کنار سایر روشهای سمعی و بصری تبلیغاتی نظیر رادیو و 

تلویزیون و جراید، دارای اهمیت تبلیغاتی روزافزونی بوده و ایجاد روشنایی برای آنها اهمیت 

توان به عنوان یکی از منابع مهم آلودگی اتی میبا این وجود، از تابلوهای تبلیغ. فراوانی دارد

نورپردازی نامناسب بیلبوردهای تبلیغاتی، روشن و خاموش شدن چراغهایی که . نوری نام برد
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-اند، تابلوهای واحدهای تجاری و موارد مشابه، میبرای جلب توجه مورد استفاده قرار گرفته

توان به موارد از جمله این آثار می.  باشندتوانند در تشدید آلودگی نوری تاثیر وافری داشته

  : زیر اشاره نمود

توانند در تشدید گنبد نور تابلوهای تبلیغاتی به روشهای مختلف می: گنبد نور •

نورپردازی بیلبوردهای بزرگ تبلیغاتی چنانچه از . آسمان یک شهر تأثیرگذار باشند

 و تابش نور منعکس شده از پایین به باال باشد، بصورت تابش مستقیم نور به آسمان

سطح بیلبورد به آسمان بر گنبد نور تاثیر گذاشته و از منابع اصلی آلودگی نوری به 

به همین دلیل بایستی سیستم نورپردازی این بیلبوردها چنان طراحی . روندشمار می

با درنظر گرفتن مواردی نظیر خیرگی و اضافه  –شود که نور را از باال به پایین 

 .  بر روی سطح بیلبورد بتاباند–یی روشنا

احتیاجی به سیستم (چنانچه تابلوی تبلیغاتی از منابع نوری تشکیل یافته باشد 

، با تابش نور مستقیم به سمت آسمان و نیز بازتاب نور )روشنایی خارجی نداشته باشد

 از استفاده. تواند بر آلودگی نوری اثر کندهای مجاور میاز سطح معبر یا ساختمان

و نیز نصب حائلهایی برای )  هاLEDنظیر (دار منابع نوری رو به پایین و جهت

تواند در جلوگیری از آلودگی جلوگیری از تابش نور این تابلوها به سمت آسمان می

  . نوری این تابلوها تاثیرگذار باشد

 تابلو نور تابلوی تبلیغاتی چنانچه محیطی فراتر از سطح: روشنایی و تجاوز نوراضافه •

چنانچه نور . تواند نمود کاملی از اضافه روشنایی و تجاوز نور باشدرا روشن نماید، می

اضافی بر روی سطح معبری بتابد، نه تنها بر روشنایی استاندارد معبر بر اساس 
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افزاید، بلکه موجب اتالف بخش قابل توجهی از انرژی، افزایش طراحی صحیح می

همچنین برای تابلوهایی که . شودتشدید گنبد نوری میبازتاب نور به سمت آسمان و 

های اند، اضافه روشنایی تابلو با عبور از حریمدر مناطق مسکونی نصب گردیده

تواند بر روشنایی داخلی ساختمان و یا حیاط منازل مسکونی ها، میشخصی و پنجره

شوند اخته میهایی که تحت عنوان تجاوز نور شناثر گذاشته و باعث ایجاد مزاحمت

 . گردد

های مورد استفاده در روشنایی جهت و زاویه تابش نورافکن: خیرگی •

بیلبوردهای تبلیغاتی در ایجاد یا عدم ایجاد خیرگی برای رانندگان و عابرین پیاده 

در هنگام طراحی روشنایی تابلوهای تبلیغاتی، بایستی شدت و . بسیار اثرگذار است

نظیم گردد که عالوه بر ایجاد نور یکنواخت و مناسب بر جهت نور پروژکتورها طوری ت

 ناشی از بازتاب نور از روی –روی تابلو، هیچگونه خیرگی مستقیم یا غیرمستقیم 

همچنین رنگ، زاویه و شدت نور .  بر روی چشم عابرین ایجاد ننماید-سطح تابلو 

استانداردهایی باشد اند نیز بایستی در حد تابلوهایی که از منابع نوری تشکیل یافته

 . که هیچگونه خیرگی ایجاد ننماید

عدم طراحی مناسب تابلوهای تبلیغاتی در کنار یکدیگر، ممکن است : ناهنجاری نور •

موجب تعدد نورهای محیطی تابلوهای مختلف در کنار سیستمهای دیگر روشنایی و 

حت عنوان درنتیجه ایجاد حس عدم تمرکز در رانندگان و عابرین پیاده شود که ت

ایجاد دستورالعملهای طراحی مناسب تتابلوهای . شودناهنجاری نوری شناخته می
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تبلیغاتی با درنظر گرفتن عوامل محیطی مختلف نظیر نورپردازیهای نماها و معابر، 

 .تواند در جلوگیری از بروز ناهنجاری نوری موثر باشدمی... تابلوهای مجاور و 

شن و خاموش شدن متناوب بمنظور جلب توجه تابلوهایی که با رو: سوسوزدن •

. گردنداند، نمونه بارزی برای عوامل ایجاد کننده سوسوزدن محسوب میطراحی شده

این پدیده، بر روی خیرگی، گنبد نور و ناهنجاری نور تاثیرگذار است ولی مهمترین 

 و جنایت اثرات آن برروی سالمت و روح و روان افراد و نیز ایجاد محلی امن برای جرم

 .گیرداست که در فصل سوم این پروژه مورد بررسی قرار می

  

  
   جهت مناسب در نورپردازی بیلبورد تبلیغاتی:) 24(شکل 

  

  :نورافکنی تبلیغاتی. 3-4- 1
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انجام نورافکنی تبلیغاتی معموال بصورت پرتاب مستقیم نور با استفاده از پروژکتورهای 

ها و در جشن(ن نوع نورافکنی در هر دو حالت موقت ای. شودویژه به سمت آسمان دیده می

های نظیر پرتاب شبانه نور از باالی برج(یا دائمی ) اعیاد و یا مواقعی نظیر افتتاح پروژه جدید

بر روی آلودگی نوری به شکل گنبد نور شهر تاثیر ) بلند جهت تبلیغات یا زیبایی ظاهری

وضع قوانین و . ز آن پرهیز نمودمستقیم و چشمگیری داشته و بایستی به شدت ا

های اجرایی جهت مقابله با این پدیده بعنوان نخستین گام مبارزه با آن شناخته دستورالعمل

  .  شودمی

  
    برج آزادی- نورافکنی رو به آسمان  :) 25(شکل 
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   برج میالد– آلودگی نوری شدید :) 26(شکل 

  

  :نورپردازی پارکی و زینتی. 3-5- 1

ها، از مهمترین عوامل جذب مردم به یوس آنها و ی و ایجاد روشنایی در پارکنورپرداز

با این وجود، توجه صرف به زیبایی و عدم . ها استنیز کاهش جرم و جنایات در این پارک

تواند بر روی آلودگی ها میتوجه به پیامدهای چراغ مورد استفاده در سیستم روشنایی پارک

  : توان به شرح زیر بیان نمودها را میهای این آلودگینمونه.  باشدنوری تاثیر فراوان داشته

ها بزرگترین معضل آلودگی نوری که امروزه توسط روشنایی پارک: گنبد آسمان •

های نامناسب در پارک ایجاد شده است، تشدید گنبد آسمان شهر با استفاده از چراغ

-های نصب شده در سیستمشدت این موضوع چنان است که برخی از چراغ. باشدمی

ها به شکل کره بوده و بیش از نیمی از شار نوری خود را به سمت های روشنایی پارک
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کنند که عالوه بر ایجاد تلفات شدید انرژی و عدم ایجاد روشنایی آسمان هدایت می

حل این . در محوطه مورد نظر، بر روی گنبد نوری شهر در شب تاثیر فراوانی دارد

های مناسب، بزرگترین کمک را به کاهش آلودگی نوری فاده از چراغمعضل با است

 .ها خواهد نمودپارک

های نامناسب در روشنایی فضاهای پارکی با توجه به استفاده از چراغ: خیرگی •

تواند موجب ایجاد خیرگی شدید در عابرین پیاده ها، میارتفاع نصب کم این چراغ

ها کمتر معابر مورد توجه قرار گرفته و در پارکبا وجودیکه خیرگی بیشتر در . گردد

تواند بر ناراحتی چشم اشخاص ها میشو، ولی وجود خیرگی در پارکبه آن توجه می

عواملی نظیر عدم . حاضر در پارک و نیز افزایش جرم و جنایت در آنها تاثیر بگذارد

چراغ در هنگام توجه به شدت نور چراغ مورد استفاده، عدم طراحی زاویه نور خروجی 

-های مناسب بر روی منبع نوری، استفاده از نور با رنگساخت، عدم استفاده از حفاظ

های مختلف در کنار یکدیگر بدون توجه به سنخیت و نحوه اثرگذاری آنها بر روی 

توان بعنوان مصادیق مهم ایجاد خیرگی در چشم انسان و عوامل متعدد دیگر را می

 . روشنایی پارکی دانست

تری نسبت به های پارکی اکثرا در ارتفاع پایینازآنجائیکه چراغ: اضافه روشنایی •

های موجود در آنها و فواصل نصب شوند، المپهای روشنایی کعبر تعبیه میچراغ

- عدم توجه به این موضوع می. ها در یک پارک با معابر شهری متفاوت خواهد بودپایه

ر پارکها و ایجاد تلفات فراوان انرژی درکنار سایر تواند موجب ایجاد روشنایی اضافه د
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عوارض منفی نظیر ایجاد خیرگی، افزایش نور منعکس شده از سطح به سمت آسمان 

 .و ایجاد حضور نور گردد

های مجاور مناطق مسکونی، طراحی نادرست سیستم روشنایی در پارک: تجاوز نور •

اده از چراغ و المپ نامناسب، زاویه ها، استفپارک شامل مکان و ارتفاع نامناسب پایه

تواند با ورود به منازل و می... ها، رنگ نور نامناسب روشنایی و نصب نادرست چراغ

توجه . های خصوصی مجاور باعث آزار و اذیت ساکنین به شکل تجاوز نور گرددحریم

-را میبه نوه طراحی روشنایی پارکی و تدوین استاندارد و دستورالعمل در این زمینه 

 . تواند به عنوان گام نخست در مقابله با این معضل دانست

  
   پارک ملت تهران– آلودگی نوری شدید به شکل خیرگی، تشدید گنبد نور و اضافه روشنایی:) 27(شکل 
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٥٤  
 

  
   نورپردازی زینتی با ایجاد آلودگی نوری:) 28(شکل 

 

در ( بصورت دائم یا موقت ها و اماکن تجاری و مسکونیروشنایی زینتی معابر، خیابان

تواند باعث تشدید آلودگی نوری در ها بوده و مینیز مشابه روشنایی پارک) جشنها و اعیاد

عدم وجود دستورالعمل و استانداردی برای این روشنایی بر شدت آن . ابعاد کوچکتری شود

طیف مختلفی از انواع تواند بر این نوع روشنایی می. باشدافزوده و مانعی برای مقابله با آن می

آلودگی نوری شامل گنبد نوری آسمان شهر، خیرگی شدید در معابر، ایجاد اضافه روشنایی و 

تاثیر ... ها، حضور نور و ها از طریق پنجرهتلفات شدید انرژی، تجاوز نور ناخواسته به خانه

  .نامطلوب گذارد
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٥٥  
 

  

  هایی در پارک نمونه چراغ نسبتا مناسب برای ایجاد روشنا:) 29(شکل 
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٥٦  
 

  

   تهران- برج نور با آلودگی نوری شدید :) 30(شکل 

  

  :سایر عوامل. 3-6- 1

-، عوامل دیگری نیز می4- 3-1 الی 1- 3-1عالوه بر عوامل اصلی ذکر شده در بندهای 

  :گرددتوانند در آلودگی نوری تاثیرگذار باشند که به برخی از آنها به شرح زیر اشاره می

توان نور آتش را نخستین عامل ایجادکننده آلودگی نوری دانست شاید ب: نور آتش •

با این . تر شده استهرچند در مقایسه با سایر منابع نوری، امروزه نقش آن کمرنگ

توان از های استخراج منابع سوختی طبیعی نظیر نفت و گاز را میوجود، نور آتش چاه

 .انستعوامل ایجاد آلودگی نوری بویژه از نوع گنبد نور د
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٥٧  
 

  
   آتش چاه استخراج نفت و گاز طبیعی، یکی از عوامل ایجاد آلودگی نوری:) 31(شکل 

 

هایی نظیر پرده، کرکره و نظایر آن عدم استفاده از حفاظ: های بدون حفاظ نورپنجره •

در داخل ساختمانهایی که روشنایی شبانه دارند باعث خروج هرچند اندک نور به 

هایی نظیر خیرگی، گنبد نور، باعث ایجاد یا تشدید پدیدهخیابان شده و ممکن است 

 .ناهنجاری نوری و حضور نور شوند

  
  های بدون پرده خروج نور از پنجره:) 32(شکل 
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٥٨  
 

ها، از عوامل ایجاد آلودگی نور شدید وسایل نقلیه بویژه اتومبیل: نور وسایل نقلیه •

ر سایر انواع آلودگی نوری نظیر تواند بباشد هرچند مینوری بویژه به شکل خیرگی می

نور تجهیزاتی نظیر تجهیزات اکتشافات زیر دریا . گنبد نور نیز تاثیر نامطلوب بگذارد

 .شوندنیز جزو این دسته از منابع آلودگی نوری محسوب می

 امروزه استفاده از نور چراغهای جذب کننده موجودات زنده تحت :های نوریتله •

این امر بدلیل جذب برخی . ی مناطق کره زمین رایج است در برخ"تله نوری"عنوان 

-توان به تلهها میاز جمله این تله. از حیوانات به سمت طول موج خاصی از نور است

ازآنجائیکه این منابع نور، بر اکوسیستم زمین تأثیر . های نوری صید ماهی اشاره نمود

 .  آلودگی نوری اشاره نمودتوان از آنها به عنوان منابعی دیگر ارمنفی دارند می
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   های میدانی گیری اندازهانجام 
  موارد آلودگی نوریبر روی 
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  لودگی نوریمطالعات آ
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  های میدانی  انجام اندازه گیری-2-1

شود که توسط انسان بوجود آمده باشد و به بیان  آلودگی نوری به نور اضافی یا مزاحمی گفته می

 یا اجرای بد یک سیستم روشنایی و ایجاد نوری فراتر از دیگر، نور اضافی یا مزاحمی که بدلیل طراحی

که این پدیده دارای اثرات منفی بسیاری شامل اثرات  ازآنجائی. حد انتظار روشنایی بوجود آمده باشد

شناسی، تلفات زیست محیطی بر جانوران و گیاهان و بطور کلی اکوسیستم حیات وحش، تاثیر بر ستاره

، مطالعه و بررسی آن است... یماریها، مبهم بودن ستارگان در آسمان شب و انرژی، ایجاد یا تشدید ب

  .  مثبت فراوانی در پی داشته باشداثراتتواند  دارای اهمیت فراوان بوده و مقابله با آن می

عوامل آن میزان تأثیرگذاری آلودگی نوری و مصادیق ، شناخت ی مبارزه با آلودگی نوریدر راستا

گیری میدانی روشنایی اقدام شده  نسبت به اندازهبدین ترتیب در این فصل نیز . اهمیت خواهد داشت

  .است
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  لودگی نوریمطالعات آ
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  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  1گیری شماره  اندازه

  ازپارک کوچک مربعی شکل شمالغرب پارک پرو: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

1  :گیری لنز اندازه
◦  

  

  

  cd/m2 4.6  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٢  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  2گیری شماره  اندازه

   پارک پروازندگی آسفالت بزرگراه یادگار امام جنوبدرخش: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 0.5  :گیری مقدار اندازه

  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٣  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  3گیری شماره  اندازه

   وات بزرگراه یادگار امام جنوب پارک پرواز250های  درخشندگی چراغ: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری همحل استقرار گروه انداز

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

20  :گیری لنز اندازه
◦  

  

  

  cd/m2 75  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٤  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  4گیری شماره  اندازه

  های خیابانی غرب تهران مجموعه چراغ: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 70  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٥  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  5گیری شماره  اندازه

  گنبد نوری آسمان تهران به سمت جنوب: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

1  :گیری لنز اندازه
◦  

  

  

  cd/m2 00.22  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٦  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  6گیری شماره  اندازه

  ساختمان نورپردازی شده: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 0.6  :گیری اندازهمقدار 
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٧  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  7گیری شماره  اندازه

   جنوب غربی پارک پرواززمین فوتبال تمرینی: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه
LMT luminance 

meter L1009 

 ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 223  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٨  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  8گیری شماره  اندازه

  آنتن برج میالد: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

 ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 11  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٦٩  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  9گیری شماره  اندازه

  )خاوران(های بزرگراه امام رضا  چراغ: گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  ازهدستگاه اند

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 7.5  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٠  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  11/3/1390: گیری تاریخ اندازه  10گیری شماره  اندازه

  ورودی یک برج مسکونی متال هالید 400المپ : گیری نقطه هدف اندازه  پارک پرواز: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 597  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧١  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  11گیری شماره  اندازه

  محوطه بوستان گفتگو: گیری اندازهنقطه هدف   برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 1.6  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٢  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  12گیری شماره  اندازه

  )ریسه (10نورپردازی ساختمان شهرداری منطقه : گیری نقطه هدف اندازه  دبرج میال: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 4.7  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٣  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  13گیری شماره  اندازه

  نور عمومی به سمت باال از منطقه سعادت آباد: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری ل استقرار گروه اندازهمح

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

3  :گیری لنز اندازه
◦  

  

  

  cd/m2 0.9-0.3  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٤  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  14گیری شماره  اندازه

  درخشندگی بیلبورد بزرگراه همت: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 57.2  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٥  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  15گیری شماره  اندازه

 های محوطه مسکونی جنوب میالد نور غ چرا: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

 ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 104  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٦  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  16گیری شماره  اندازه

  نورپردازی ساختمان میالد نور: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

 ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 7.8  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٧  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  17گیری شماره  اندازه

  تابلو بانک باالی برج ایران زمین: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 60  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٧٨  
 

  

  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  18گیری شماره  اندازه

  نورپردازی الوان ساختمان ایران زمین: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

  ’6  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 2  :گیری مقدار اندازه
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  لودگی نوریمطالعات آ
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  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  19گیری شماره  اندازه

  های اوین نورافکن: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :یری گ دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

 ’20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 23.8  :گیری مقدار اندازه
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  24 تا 21: گیری ساعت اندازه  7/4/1390: گیری تاریخ اندازه  20گیری شماره  اندازه

   آزمایشنورپردازی ساختمان در شهرک: گیری نقطه هدف اندازه  برج میالد: گیری محل استقرار گروه اندازه

  :گیری  دستگاه اندازه

  

LMT luminance 

meter L1009 

 20  :گیری لنز اندازه

  

  

  cd/m2 9.1  :گیری مقدار اندازه
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  ها گیری بررسی اجمالی اندازه -2-2

  : 1گیری شماره  اندازه
ها و فضای سبز در نقاط مختلف شهرهای بزرگ و گسترش روشن نمودن کلیه  با توجه به وجود پارک

فضاهای آن به منظور ایجاد امنیت و آسایش برای مردم، این گروه از روشنایی دارای سهم قابل توجه 

به عنوان نمونه پارک کوچک مشخص شده در شکل به طور کامل روشن . باشند در آلودگی نوری می

ا ساتع  کاندالبر متر مربع به فض4های مجاور درخشندگی در حدود  شده و از منابع نوری آن و ناحیه

 برابر بیشتر 4این مقدار در مقایسه با درخشدگی ساتع شده از سطح آسفالت معابر در حدود . شود می

  .است، اگرچه سطح روشن بودن آن به وسعت معابر نیست

  

  : 2گیری شماره  اندازه
ه بر البت.  کاندال بر متر مربع است5/0گیری شده درخشندگی در معبر مورد نظر در حدود  میزان اندازه

 است که این میزان به پارامترهای 9/0اساس استاندارد روشنایی معابر حدود مجاز معبر مذکور حداقل 

بستگی دارد و ... نقاط محاسباتی، ضریب انعکاس سطح آسفالت و دیگری نظیر محل قرارگیری ناظر، 

ین مطالعه هدف ولی نکته اینجاست که در ا. کند گیری فوق صدق نمی مسلماً این شرایط در اندازه

کنترل و بازرسی مناسب بودن روشنایی معبر نبوده و انعکاس نور از سطح آسفالت به سمت آسمان و 

نکته حائز اهمیت این است که معابر شهری به .  درجه مورد بررسی قرارگرفته است90زوایای باالی 

ر صورت داشتن سطح دهد، د دلیل اینکه سطح بسیار بزرگی از مساحت شهری را به خود اختصاص می

هر چند وجود . روشنایی غیر ضروری تأثیر بسیار مهمی در افزایش آلودگی نوری شهرها خواهند داشت

  .یک سطح حداقلی از نور اجتناب ناپذیر است
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  : 3گیری شماره  اندازه
های روشنایی معابر با حباب غیر تخت و  شاید مهمترین عامل آلودگی نوری در محیطهای شهری چراغ

نکات اشاره شده در بند . علت آن نیز بسیار مشخص است. باشد های پریزماتیک می ه خصوص حبابب

 درصد نور منعکس 10قبل با توجه به این موضوع است که در معابر بسته به نوع آسفالت حداکثر 

های خیابانی با مشخصات فوق شدت نور بسیار زیادی را به  شود ولی چراغ شود و بقیه جذب می می

حال اگر .  کاندال بر متر مربع است75کند که در این نمونه در حدود   درجه ساتع می90وایای باالی ز

ها در سطح شهر به قرارگیرد سهم باالی این منابع نوری  این موضوع در کنار تعداد بسیار زیاد این چراغ

  .شود در آلودگی نوری محیطهای شهری مشخص می

  

  : 4گیری شماره  اندازه
سهم و میزان   4گیری شماره  ها در اندازه گیری گروهی این چراغ  توضیحات بند قبل و اندازهبراساس

  . استشدهمشخص این منابع نوری در آلودگی نوری 

  

  : 5گیری شماره  اندازه
براساس تعاریف آلودگی نوری مجموعه منابع ایجاد کننده آلودگی نوری موجب ایجاد گنبد نوری در 

گیری یک روش پیشنهادی  با توجه به انتخاب محل بسیار مناسب برای اندازه. دباالی شهرها می شو

مقدار . باشد گیری فضای باالی شهر می گیری این گنبد نوری ارائه شد که آن اندازه برای اندازه
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قاعدتاً . باشد  کاندال بر متر مربع است که بسیار زیاد و قابل مالجظه می22/0گیری شده در حدود  اندازه

  .قدار مناسب صفر استن

  

  : 6گیری شماره  اندازه
ها در ایران اگرچه رواج زیادی ندارد ولی در شهرهای مهم دنیا جزء مصادیق  نورپردازی ساختمان

  .گیری یک نمونه ارائه شده است آلودگی نوری است که در این اندازه

  

  : 7گیری شماره  اندازه
. ن و محیط اطراف آن در یک زمین ورزشی ارائه شده استگیری نور ساتع شده از نورافک در این اندازه

اگرچه این گونه موارد بسیار کم است ولی به دلیل مقدار بسیار زیاد نور به سمت آسمان باید 

  .های الزم در طراحی و اجرای آن صورت پذیرد کنترل

  

  : 8گیری شماره  اندازه
مقدار واقعی آلودگی نوری این سازه بسیار بیشتر . باشد برج میالد نیز یکی از مصادیق نورپردازی بنا می

گیری به میزان زیادی مقدار  گیری شده است چرا که زاویه قرار گیری دوربین اندازه از مقدار اندازه

های مه یا ابرهای شدید که محدوده وسیعی از  شاهد این موضوع در زمان. واقعی را کاهش داده است

  .باشد شود می فضا روشن می

  

  : 9گیری شماره  هانداز
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  . است4 و 3توضحات مشابه بند 

  

  : 10گیری شماره اندازه
های تخلیه در گاز جهت روشن نمودن محوطه یا روبروی  متاسفانه در کشور ما آویزان نمودن المپ

ها کیلومتر دورتر از شهرها از آسمان قابل  این منابع نوری از ده. محل کسب و کار رواج فراوان دارد

نور ساتع شده از آن نیز بسیار زیاد است که اصالح آن نیاز به آموزش و ) از طریق هواپیما(رویت است 

  .قوانین متعدد دارد

  

  : 11گیری شماره  اندازه
  .ای از نور ساتع شده از آسفالت است که توضیحات آن ارائه شده است این اندازه گیری نمونه

  

  : 12گیری شماره  اندازه
دهنده آلودگی نوری شدید نورپردازی بنا از روش آویزان کردن ریسه در مقابل تنا  گیری نشان این اندازه

  .است

  

  : 13گیری شماره  اندازه
  .باشد گیری نیز نمونه دیگری از درخشندگی گنبد اسمان در یک محدوده مشخص می این اندازه

  

  : 14گیری شماره  اندازه
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تا باالیی را دارد ولی در شهرهای ایران با توجه به بیلبودها اگرچه از نظر میزان الودگی نوری سطح نسب

ولی این موضوع به معنای . دهد تعداد کم ان در سطح شهر سهم باالیی را به خود اختصاص نمی

صرفنظر از آنها برای جلوگیری از الودگی نوری نیست چرا که با توجه رشد وسیع تبلیغات شهری در 

  .قوانین الزم داردکشور این موضوع نیاز به بررسی و تهیه 

  

  : 15گیری شماره  اندازه
  .های خیابانی ارائه شد توضیحات الزم در بندهای قبلی در خصوص چراغ

  

  : 16گیری شماره  اندازه
  .باشد که به تدریج رو به افزایش است گیری نمونه دیگری از نورپردازی بناها می این اندازه

  

  : 17گیری شماره  اندازه
باشد با این تفاوت که تابلوهای تبلیغاتی سردر مراکز تجاری در   می14ابه با بند گیری مش این اندازه

  .باشد بنابراین سهم این منابع آلودگی نوری در ساعات ابتدایی شب زیاد می. شهر بسیار زیاد است

  

  : 18گیری شماره  اندازه
  .باشد این مورد نیز مثال دیگری از نورپردازی بنا می

  

  : 19ه گیری شمار اندازه
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باشد که در  های متقارن یکی از اشتباهات رواج یافته می ها با استفاده از نورافکن نورپردازی محوطه

های  در این موارد باید از نورافکن. شود  درصد نور آن به آسمان ساتع می50خوش بینانه ترین حالت 

  نامتقارن با زاویه تابش کم استفاده نمود

  

  : 20گیری شماره  اندازه
  .باشد ن مورد نیز مثال دیگری از نورپردازی بناها و تأثیر آن در آلودگی نوری میای
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  گیری نتیجه -2-3
های خیابانی با حباب پریزماتیک و غیر  به طور خالصه مهمترین پارامتر در آلودگی نوری شهرها چراغ

  .ردباشد که به دلیلی تعداد بسیار زیاد آن در معابر بیشترین تأثر را دا تخت می

باشد که این مورد نیز به  های آویزان و تابلوهای سردر واحدهای تجاری می از موارد مهم دیگر المپ

  .باشد تعداد بسیار زیاد انها در سطح شهر مطرح میدلیل 

از نکات دیگر با توجه به روند رو به رشد نورپردازی ابنیه در شهرها این موضوع نیز در سالهای آینده 

  . گذار در افزایش آلودگی نوری خواهد بودجزء موارد تأثیر
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  فصل سوم 
 و شب تاریکی حفظ لزوم بررسی و مطالعه

  نوری آلودگی ایمنی و اثرات بهداشتی
  

  فصل چهارم
 بر مختلف های المپ نور اثرات مطالعات

  محیط زیست و انسان
  

  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


مطالعه و بررسي لزوم حفظ تاريكي شب و اثرات بهداشتي و ايمني آلودگي نوري – ومسفصل 
مطالعات اثرات نور المپ هاي مختلف بر انسان و محيط زيست  - فصل چهارم 

  
 

89  
 

  
  مقدمه

كشف آتش به عنوان منبع تأمين گرما و نور . است هنور همواره نقشي مهم در حيات بشر ايفا نمود

با اين وجود، سير پيشرفت . توان به عنوان يكي از بزرگترين اكتشافات تاريخ بشريت عنوان نمودرا مي

منابع نوري كه همواره به سمت آسايش بشر بوده، با استفاده نابجا و اشتباه، موجب ايجاد ضرر و زيان 

بطور كلي . نوري دانست آلودگيتوان پديده را مي Ĥنهاز بزرگترين اين زييكي ا. براي وي گشته است

شود كه توسط انسان بوجود آمده باشد و به بيان ديگر، نوري به نور اضافي يا مزاحمي گفته مي آلودگي

نور اضافي يا مزاحمي كه بدليل طراحي يا اجراي بد يك سيستم روشنايي و ايجاد نوري فراتر از حد 

. نوري بسيار وسيع است آلودگيميزان گستردگي عوامل ايجاد . روشنايي بوجود آمده باشدانتظار 

و برجهاي روشن،  Ĥنها، ساختمگنبد نوريبعنوان مثال اين عوامل شامل بخشهاي متنوعي نظير 

روشنايي معابر، نور قايقهاي ماهيگيري، چراغهاي خطر و حراستي، نور وسايل نقليه، شعله چاههاي گاز 

ازآنجائيكه اين پديده داراي اثرات . شوداز ساحل و حتي نور تجهيزات تحقيقاتي زير دريا نيز مي دور

منفي بسياري شامل اثرات زيست محيطي بر جانوران و گياهان و بطور كلي اكوسيستم حيات وحش، 

... سمان شب و شناسي، تلفات انرژي، ايجاد يا تشديد بيماريها، مبهم بودن ستارگان در آتاثير بر ستاره

 –همانطور كه در ساير كشورهاي توسعه يافته نيز چنين پنداشته شده  –، مطالعه و بررسي آن است

  . مثبت فراواني در پي داشته باشد اثراتتواند داراي اهميت فراوان بوده و مقابله با آن مي

تواند انرژي مي همانطور كه داشتن يك سيستم روشنايي با طراحي مناسب نه تنها از لحاظ مصرف

اثرات مثبتي داشته باشد، بلكه مزاياي بسيار مهمي نظير امنيت عمومي، كاهش امكان جنايت و بطور 
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تواند مي 1»نوري آلودگي«بالعكس، پديده . كلي ايجاد حس خوب در جامعه را بهمراه خواهد داشت

هاي ي و حتي بيماريشناسبرخالف آن عمل نموده و بر روي عوامل متعددي بويژه درخصوص ستاره

   .رواني انسان اثرگذار باشد

در اين فصل به بررسي اثرات ممكن روشنايي مصنوعي شب بر روي گياهان، جانوران و انسان 

ها مورد نياز است تا شد كه تحقيقات بيشتري در كليه حوزهبطور كلي ديده خواهد . شودميپرداخته

ها تحقيقات اوليه را شناخت، با اين وجود در اكثر زمينه بتوان كليه اثرات نور مصنوعي بر حيات وحش

  مناسبي صورت پذيرفته است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1  Light Pollution, Photopollution, Luminous Pollusion 
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  گياهاناثر نور بر .  1

سيگنالهاي . دنپذيركنند تاثير ميگياهان ازسيگنالهاي بيوتيك و آبيوتيك كه ازمحيط دريافت مي

از سوي ديگر، . ودات بزرگتر استهاي ناشي از موجها و خراشبيوتيك شامل حمله حشرات و پاتوژن

هاي مواد اوليه سيگنال آبيوتيك مواردي نظير تغييرات دما، تغييرات ميزان دسترسي به اب، محدوديت

آنچه در اين فصل بيشتر مورد . شودموردنياز، فشارهاي اسمزي و تغييرات نور محيط را شامل مي

- نور را تشخيص داده و درنتيجه بر روي پاسخ هاي نوري گياهان است كهگيرد، گيرندهبررسي قرار مي

همچنين به بررسي تاثير كيفيت طيف نور، شدت . گذارندهاي فيزيولوژيكي گياه به ميزان نور تاثير مي

يي Ĥنهاو مدت ان برروي رشد گياه و در نتيجه تخمين نور مناسب مصنوعي براي استفاده در  مك

 LEDوص، تحقيقات اخير بيشتر بر روي استفاده از المپهاي در اين خص. شودميهاپرداخته نظيرگلخانه

با اين وجود، تحقيقات زيادي در . ها اختصاص داشته استبراي دستيابي به رشد بهينه گياه در گلخانه

اين زمينه انجام نيافته و نياز به انجام تحقيقات دقيق و بيشتر درخصوص تاثيرات نور مصنوعي بر 

  .خورديگياهان وضوحاً به چشم م

، كريپتو كروم ها phytochromesفيتوكروم ها : كننده نور در گياهان وجود داردچهارگونه دريافت

cryptochromesها ، فوتوتروپينphototropins ها وظيفه كنندهاين دريافت. هاي نوركنندهو دريافت

ش به بررسي مختصري در در اين بخ. هاي فيزيولوژيكي و رشدي گياهان را بر عهده دارندتعديل پاسخ

  .هاي نوري در گياهان پرداخته و از بررسي تفصيلي ان صرفنظر خواهد شدخصوص اين انواع گيرنده

هاي نوري هستند كه براساس طول موج نور دريافتي از فيتوكروم ها، نوعي ازگيرنده :هافيتوكروم

نظور هماهنگي گسترش گياه  با اين تغييرات به م. كنندمحيط بين حاالت فعال وغيرفعال تغيير مي
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سال قبل  50ها كه حدودنحوه عملكرد فيتوكروم. گيردتوجه به ميزان نور محيط مورد استفاده قرار مي

 Borthwickويك ،بورتS.Hendrixدر تحقيقات انجام شده توسط اشخاصي به نام هاي هندريكس 

هاي    ، در دو حالت قابل تبديل به نامهاكشف گرديد، بدين طريق است كه اين گيرنده آنهاوهمكاران 

Pr  وPfr  از لحاظ بيسولوژيكي، حالت . قرار دارندPrهاي نور قرمز ، غير فعال بوده و بر اثر جذب فوتون

فعال  Pfrهاي غير قرمز، حالت با جذب فوتون. شوندگردد تبديل ميكه فعال محسوب مي Pfrبه حالت 

. پذيرندصورت مي Pfrهاي بيولوژيكي بوسيلهحالت فعاليت. شودغيرفعال، بازتبديل مي Prبه حالت 

است كه ويژگي تغيير رنگ در هنگام  آنهاهاي بازگشت پذير ها، فوتوكروموزوممشخصه ويژه فيتوكروم

-مي آنهاهاي نور رنگ ديگر را به هاي يك رنگ نور و بازگشت به رنگ اوليه با جذب فوتونجذب فوتون

است در حاليكه در ) نور قرمز(ها در حالت غير فعال نزديك به كلروفيل ها كرومجذب نور فيتو. دهد

درواقع اين امر بدين معناست . پذيردانجام مي) فرا قرمز( هاي باالتر حالت فعال، جذب نور در طول موج

اه بر هاي حساس تغييرات طيف نور در اطراف گيها قابليت استفاده به عنوان تخمين زنندهكه فيتوكروم

ها در دو پيك طول موج قابل جذب توسط فيتوكروم. اثر مداخله نورهاي مصنوعي مختلف را دارند

چنان كه مالحظه مي شود، باندهاي . نانومتر است 730نانومتر و  665حالت فعال و غير فعال به ترتيب 

دوطرفه ازحاالت نانومتر وكمتر، تبديالت  700هاي حدود موججذب داراي تداخل هستند لذا در طول

  .خوردفعال وغيرفعال به يكديگر به چشم مي

ها به عنوان حسگرهاي تخميني استفاده كرده و ميزان رشد و جهت گسترش گياهان از فيتوكروم

چنانچه نسبت شدت نور قرمز به شدت نور .كنندخود را بر مبناي سندروم اجتناب ازسايه بهينه مي

كند رشد خود در آن جهت راكاهش داده وچنانچه سايه اجتناب مي فراقرمز افزايش يابد، گياه كه از

-هاي جديد به دست آورد، مسير جديد خود را به سمت نور روز ادامه ميموفقييتي برمبناي سيگنال
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كنندكه در هاي حرارتي را نيز براي گياه فراهم ميها سيگنالعالوه بر موارد ذكر شده، فيتوكروم.دهد

ساعت بيولوژيكي و سايرگامهاي اساسي در طول دوره رشدگياه تاثير مهمي  خصوص مواردي نظير

دهي گياهان در ماههاي خاص هاي سال كه بر روي ميزان گلمواردي نظير تغيير فصل. دارند

ها در البته فيتوكروم. شوندتنظيم مي هاشده توسط فيتوكرومهاي تهيه وسيله سيگنالتاثيرگذارند به

شود و اين ها انجام ميات تنها نبوده وسهم قابل توجهي از امور توسط كريپتوكرومانجام اين عملي

  .هاي نور نيز مسئوليت مهمي را در اين خصوص بر عهده دارنددريافت كننده

هاي هاي اخير تحقيقات زيادي درخصوص شناسايي و يافتن مشخصهدر سال :هاكريپتوكروم     

اين ..محدوده طيف نور آبي و فرابنفش  فعال هستند انجام يافته استهاي نوري گياهان كه در گيرنده

دهدكه حداقل چهار روش در خصوص فعاليت گياه در هنگام تابش اين نورها وجود تحقيقات نشان مي

ها شامل اين گيرنده. دهنده وجود حداقل چهار نوع گيرنده نوري مختلف درگياهان استدارد كه نشان

ها در رسدكه كريپتوكرومبنظر مي. مي باشد) cry2( 2وكريپتوكروم نوع ) cry1( 1كريپتوكروم نوع 

  1در شدت نورهاي كمتري نسبت به نوع  2زمينه عدم رشد ساقه در تابش نور آبي تاثيرگذارند كه نوع 

بنابراين دو نوع كريپتوكروم در ميزان رشد يا سركوب رشد گياه در يك جهت خاص . باشندحساس مي

تحقيقات جديدتر نشان دهنده .كنندبا اين تفاوت كه در شدت نورهاي متفاوتي عمل مي. ذارندتاثيرگ

با اين وجود اين امكان ..عملكرد دو نوع مختلف كريپتوكروم در طول موج يكساني از طيف نور است

ه ب. هاي متفاوتي نسبت به تغييرات طول موج از خود نشان دهندوجود دارد كه اين دوگيرنده پاسخ

شود دربسياري از ناميده مي cry3كه اختصاراً  cryDASHتازگي نوع سوم كريپتوكروم ها به نام 

با اين وجود نقش آن در گياهان هنوز . نيز يافت شده استĤنهاي زنده شامل حشرات وانسĤنهاارگ

  .شناخته نشده است
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 Aو نور فرابنفش ) ترنانوم 500تا  390(ذكرگرديد، تابش نور آبي  همانطوركه:  هافوتوتروپين

در اين ميان چهار نوع عملكرد . شوندهاي متفاوتي درگياهان ميمنجربه پاسخ) نانومتر  390تا  320(

-وجود دارد كه به گياه امكان اجتناب از آسيب تحت نور ضعيف خارجي غير خورشيدي را فراهم مي

كت گياه به سمت يا دور از منبع رشد يا گسترش و حر(اين عملكردها عبارتند از فوتوتروپيسم .كنند

هاي گياه به منظور تنظيم تبادالت گازها با باز شدن يا ، تغيير منافذ ريز موجود درساقه وشاخه)نور

هاي انتقال يابنده در بسته شدن  منافذ تحت شرايط مختلف محيطي از جمله تغيير نور، كلروپالست

  .  هاي گياهان ويژهتوسط برگ پاسخ به تغييرات شدت نور و نهايتا تعقيب خورشيد

طيف نور عملكردي اين موارد مشابه يكديگر بوده و داراي يك باند پهن شامل يك پيك بزرگ و دو 

هاي اين ويژگي. باشدمي  Aپيك كوچك در طيف نور آبي و يك باند پهن جذب در طيف نور فرابنفش 

 2و نوع ) phot1( 1هاي نوع تروپينفوتو .باشندهاي نوري ميهاي گيرندهطيف نوري، جزو مشخصه

)phot2 (هاي پاسخ به طيف نور هاي نور آبي در گياهان هستندكه داراي مشخصهانواع جديد گيرنده

تنها بر عملكرد رشد يا گسترش گياه تاثير دارند ها نهاين فوتوتروپين. مشابه عملكردهاي باال مي باشند

همچنين رشد سريعترساقه . ها اثرگذار هستندكلروپالست بلكه در تغيير وضعيت منافذ و نيز انتقال

اين گيرنده، نقش اساسي در افزايش ميزان . پذيردصورت مي  phot1تحت نور آبي نيز احتماالً توسط 

  .كندكلسيم گياه تحت نور آبي و نيز نقش كمي در غيرقطبي شدن پوسته گياه تحت اين نور را ايفا مي

هاي اي كه در تحقيقات گيرندهگياه نمونه DNAس ازكشف كامل پ: FKF1هاي نوري گيرنده 

هاي مرتبط با هريك از انواع رگرفته است، اين امكان به وجود آمد كه پروتئيننوري مورداستفاده قرا

ديده شده است كه سه نوع پروتئين به . هاي نوري نيز مورد تحقيق قرارگيرندشناخته شده گيرنده

نور، اكسيژن، ( LOVوجود دارند كه هريك داراي يك مشخصه   LKP2و  FKF1 ،ZTLنامهاي 
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هاي ها داشته و نشان دهنده پاسخهستند كه شباهت فراواني به اين مشخصه در فتوتروپين) ولتاژ

ها ها كامال متفاوت از فتوتروپينبا اين وجود اين پروتئين. شيميايي مشابهي در مقابل نور هستند

  .هستند

يك روز گياه توسط سيستم  دهد كه ميزان مونواكسيدكربن  مربوط به دورهيتحقيقات نشان م

عالوه بر آن محققان موفق به مشاهده شواهد . گرددو عملكرد وابسته به نور آن كنترل مي كنترلي

هاي زماني به عنوان يك گيرنده نوري در بازه FKF1دهنده عملكرد بيوشيميايي و ژنتيكي نشان

دهنده يك گروه تشكيل  LKP2و  FKF1 ،ZTLدهند كه ها نشان ميهمچنين يافته. اندمختلف شده

كمتر از دو نوع ديگر در شبهه  FKF1گيرنده نوري فعال تحت نور آبي هستند كه دراين ميان، نقش 

  .قرار دارد

ا پارامتر نوري محيط ر پاسخ به چهار گيري وگيرنده هاي نوري به گياه امكان اندازه :نتيجه گيري

يا  تعداد  دراكثر موارد، دو. مدت تابش نور كيفيت طيف نور، شدت نور، جهت نور و :كنندفراهم مي

در جهات مخالف  در يك جهت يا هاي نوري گياه عملكردهاي خودرا تركيب نموده وبيشتري از گيرنده

به ميزان اهميت  كنند تا بستهفراهم مي اين ويژگيها به گياه اين امكان را .تاثيرگذار خواهند بود

عملكردهاي مختلف، تغييرات گسترش خود را از مسير به سوي بخش تاريك به مسيري به سوي نور 

بنابراين عدم وجود يكي از گيرنده هاي نوري در گياه ممكن است تاثير حياتي نامطلوبي بر . تغيير دهد

  .ظايف گيرنده غايب هستندعملكرد گياه نداشته باشد زيرا ساير گيرنده ها داراي قابليت انجام و

عملكرد گيرنده هاي نوري يك گياه مي تواند مستقل، در كنار هم، در يك راستا يا مختلف الجهت 

چشم  نظير پاسخ به تغييراتي در نور كه توسط( برخي از اين پاسخ ها بسيار حساس هستند . باشد

از ميان . نور با شدت زياد دارند در حاليكه پاسخ هاي ديگر نياز به .)انسان قابل تشخيص نمي باشند
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-فعاليتهاييكه ممكن است تاثير پذير از نور باشند مي توان به توليد دانه، افزايش طول ساقه، رشد شاخه

ها، تغيير از مرحله سبز به مرحله باز شدن گل، رشد گلها، توليد ميوه، توقف توليد شاخه و ميزان 

نچه در خصوص نور آان اثرات نور در فيزيولوژي گياه، از مي. گسترش و تقسيم شاخه ها اشاره نمود

در اين ميان . مصنوعي داراي بيشترين اهميت است، اثر نور بر دوره هي زماني وابسته به نور گياه است

فراقرمز مي توانند بيشترين خطر را براي گياه داشته باشند زيرا داراي / تغييرات در ميزان نور قرمز 

  .ه گياهان براي عملكردهاي دوره اي خود مورد استفاده قرار مي دهندطول موج هايي هستند ك

را مشاهده  آنهابه طور كلي مي توان چهار نوع مختلف پاسخ گياهان به طول زمان تابش نور به 

دهند، گياهاني كه دهند ولي در روزهاي كوتاه گل ميگياهاني كه در روزهاي طوالني گل نمي: نمود

ي طوالني باز مي شوند ولي در روزهاي كوتاه باز نمي شوند، گياهان مياني كه در در روزها آنهاگلهاي 

باز مي شوند وگياهان مستقل از طول روز كه  آنهاكه نه طوالني و نه كوتاه باشند گلهاي  روزهايي

باشدكه  شوندكه گياه به رشد كافي كه مستقل از طول روز است رسيدهتنها زماني باز مي آنهاگلهاي 

حتي درحدود (است كه يك پالس نوركوتاه شدههمچنين ديده. گيرندثر گياهان دراين دسته قرار مياك

 گياهاني وجود در نقطه مقابل، .ودشگياهان  دهي برخي از تواند مانع ازگلدر ميانه شب مي) يك دقيقه

اين  .رطول روزشودد آنهاشبهاي طوالني باعث گلدهي بيشتر  قرمز در اي نوردارند كه تابش يك دقيقه

دهي  عدم گل دهي يا تواند درخصوص زمان گلفراقرمز مي و قرمز هاي متفاوت به ميزان نورپاسخ

  .درفصول مختلف كمك شاياني نمايد آنهاگياهان مختلف جهت فروش 

- ساير پاسخ اي وابسته به نور و دوره هايمصنوعي بر پاسخ نحوه تاثير نور گرديد، چنانچه مالحظه

وضوح  احتياج به تحقيقات بيشتر دراين موضوعات به نشده و يزيولوژيكي گياهان كامال شناختههاي ف

هاي مرتبط با درفعاليت) دما،نور،رطوبت( تغييرات فاكتورهاي ابيوتيك درواقع ميزان تاثير .شودمي ديده
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اثرات پنج . است هنيافت تحقيقات كافي دراين موضوع انجام نشده و خوبي شناختهدهي گياهان بهگل

اي، وكس شامل المپ رشتهل 10نوع مختلف منابع نوري مورد استفاده درخارجي با شدت نور حدود

هاي دوره روي انواع مختلفي از گياهان در جيوه را بر بخار فلورسنت و هاليد،بخارسديم پرفشار، متال

مختلفي نظير تاخير در زمان گلدهي  دراين تحقيقات نتايج .اندداده ساعته شبانه مورد بررسي قرار 16

گلدهي زودهنگام  انواع درختان، روزهاي كوتاه، افزايش رشد در برخي از گياهان گل دهنده در بويژه در

انواع ديگر  عدم پاسخ به تغييرات نور در برخي از در برخي از گياهان گل دهنده در روزهاي طوالني و

اع منابع نوري مورداستفاده به ترتيب كاهش عبارتند از المپ شدت پاسخ به انو .است شده گياهان ديده

توان با توجه به اين نتايج، مي. بخار جيوه فلورسنت سفيد سرد، هاليد،متال بخارسديم پرفشار، اي،رشته

وجود وابستگي  اين است، باروي گياهان مختلف تاثيرگذار شك نور مصنوعي بر اذعان نمود كه بدون

كمبود  مطالعات تكميلي بيشتري داشته و طوالني نياز به تحقيقات و ي كوتاه وĤنهازم در ميزان تاثيرات

  .شودمي سطح دنيا بخوبي ديده تحقيقات دراين زمينه در

  

  :جانوران اثر نور بر. 2

روي جانوران مختلف مورد  شب بر اين بخش بررسي اثرات مختلف روشنايي مصنوعي در در  

شود، راههاي كه درخصوص جانوران صحبت مي است كه زماني الزم به ذكر. گرفتبررسي قرار خواهد

ممكن است با راههاي جذب نور ) غيرقابل رويت هاي رويت پذير وشامل فعالييت( آنهاجذب نور توسط 

گيري بر مبناي واحد لوكس بيشتر در خصوص نورهاي قابل تشخيص اندازه .توسط انسان متفاوت باشد

 از .باشددر خصوص نورهاي غيرمرئي براي چشم انسان مناسب نمي ان داللت داشته وبوسيله چشم انس

 از جمله طول موج نور جذب( كنندهاي مختلفي جذب ميرا به شكل كه اندامهاي مختلف نور نجائيآ
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شناسايي  را هانوري زيست محيطي بايستي اين پاسخ آلودگيينده در خصوص آلذا تحقيقات ) شده

  .بگيرد نظر در را آنهاگيري مناسب با هريك ازهاي اندازهاحدو نموده و

  

 تش وآ تاثير نور كنند وطول شب مهاجرت مي هاي پرندگان دربسياري از گونه  :پرندگان-1- 2

 كه پرندگان در زماني طول مهاجرت بويژه در هواي ابري و جذب پرندگان در نورهاي مصنوعي در

جذب پرندگان مهاجر به سمت نور در . است شده كنند شناختهمي فاصله كمتري از سطح زمين پرواز

جهت استفاده غذايي مورد استفاده قرار  آنهابرخي از مناطق كره زمين نظير هندوستان براي شكار 

قاره  آندر افريقا نيز از جذب پرندگان به اين روش به منظور گسترش گردشگري در . گرفته است

جود مكانيزم نحوه جذب پرندگان به نور مصنوعي در طول شب به خوبي با اين و. استفاده مي شود

رسد هنگامي كه پرنده اي به سمت نور پرواز مي كند، ديد خود نسبت  به نظر مي. شناخته نشده است

به افق را از دست داده و از نور مصنوعي براي جهت يابي استفاده كرده و در جهت نامناسب پرواز 

يده شده است كه پرندگان جوان بيشتر از پرندگان بزرگسال جذب نورهاي همچنين د. خواهد كرد

  .مصنوعي مي شوند

نوع گيرنده نوري  7پرندگان داراي . سيستم بينايي پرندگان با سيستم بينايي انسان متفاوت است

گيرنده هاي نوري پرندگان  .كه انسان تنها داراي سه نوع گيرنده نوري است مختلف هستند در حالي

و چهار نوع ) دوقلو هاي غير مساوي(گيرنده هاي استوانه اي دو تايي  بارتند از گيرنده هاي مخروطي،ع

گيرنده هاي استوانه اي اضافي موجود در سيستم بينايي پرندگان وظيفه ديدن طول . يآنهاگيرنده استو

روغني از رنگ هاي عالوه بر ان چشم پرندگان داراي قطرات . موج هاي نور فرابنفش را برعهده دارند

بنابراين پرندگان، محيط اطراف خود . مختلف است كه حساسيت گيرنده هاي نوري را تنظيم مي كنند
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را متفاوت از انچه ما انسان ها مي بينيم مشاهده مي كنند و شناخت دقيق تاثيرات نور مصنوعي بر 

  .            پرندگان مهاجر در طول شب پيچيده خواهد بود

 درطول دهه اخير دارد، شب وجود نور مصنوعي برديد پرندگان مهاجر در نكه امكان تاثيرعالوه برا

 قطب(جهت يابي اطالعات  بر توانندنور مي اين نظريه نيز مطرح گرديده كه طول موج هاي مشخصي از

ه س .اثرگذار باشند طول مهاجرت براساس گيرنده هاي مغناطيسي عمل ميكنند نيز پرندگان كه در )نما

سبز بدون مشكل موفق به مسيريابي صحيح  - بيآگونه مختلف ازپرندگان تحت تابش نورهاي باطيف 

صحيح  ازمسير آنهاقرمز موجب انحراف  و كه تابش نورهاي زرد درطول مهاجرت شدند درحالي

-طول مهاجرت پرندگان مي در يا تابش نورآاست كه  نشدهاين وجود هنوز مشخص  با. مهاجرت گشت

ابتداي مهاجرت انتخاب  همان مسيري كه در اثرگذار باشد يا پرندگان در آنهاقطب نماي  بر تواند

نور بر پرندگان  آثارمطالعات اوليه درخصوص  .است تاثيربي آنها و نورهاي مسير بر كردهپرواز  اندنموده

 هاي دريايي ونوسنور فا روي اثر اين مطالعات كه بر. مهاجر دراواخر قرن بيستم ميالدي انجام يافت

كشنده بيشتري  آثاركه نور سفيد ثابت  دهدپرندگان صورت گرفت نشان مي برهاي جهت يابي كشتي

كشور  بخشي از در 1989كه درسال به عنوان مثال هنگامي. رنگي ديگر دارد نسبت به نورهاي گردان يا

 يا مسير و ريايي كاهش يافتهاي دداشت نور سفيد فانوس كانادا كه درمسير مهاجرت پرندگان قرار

مار نشان آ .شد پرندگان مهاجر مشاهده مير ميزان مرگ و تابش ان محدودتر گشت، كاهش شديدي در

پرنده در  18.5پرنده در پاييز به  393پرنده در بهار و  200است كه تعداد مرگ و مير پرندگان از  داده

د نتايج حاصل از اين تحقيقات با نتايج و گزارش هاي  با اين وجو. پرنده در پاييز كاهش يافت 9.6بهار و 

داده است كه نور خاموش و روشن شونده يا به عنوان مثال تحقيقات ديگري نشان. ديگرتفاوت دارد
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مخرب بيشتري بر پرندگان دارند و اينكه نورهاي سفيد روشن و خاموش شونده يا گردان  آثارگردان 

توسط محققان شده  مشاهدات انجام. اثر را بر مهاجرت پرندگان دارندبيشترين و نور قرمز ثابت كمترين 

 اند داراي نور ثابت و مير پرندگان را گزارش داده گ وفانوس دريايي كه مر 45حدود نيمي از ديگر، 

رسد كه نتايج متضاد تحقيقات مختلف،  بنظر مي .شونده هستند روشن خاموش و داراي نور نيمي ديگر

 شدت نور هاي دريايي از جمله طول موج وهاي المپ مورد استفاده در فانوسدر مشخصهناشي ازتفاوت 

اوايل قرن بيستم هنگامي كه  در .توجهي نشده استتحقيقات انجام يافته بدان  ن مي باشد كه درآ

. مير پرندگان افزايش يافت هاي نفتي وگازي شدند ميزان مرگ وهاي الكتريكي جايگزين فانوسالمپ

گاهي آبرنامه  شده از سوي سازمان هايي نظير ذخاير حيات وحش دنيا و نتايج تحقيقات منتشردر 

هاي ساخت پنجره  نسبت به نور كشنده، تخمين زده شده است كه تصادفات پرندگان مهاجر با بناها و

 .شودياي جهاني است كه منجر به مرگ ساالنه ميليونها برنده درامريكاي شمالي ممسئله دست انسان،

درياها نيز خطري جدي براي پرندگان مهاجر محسوب  هاي اتش سكوهاي استخراج نفت وگاز درشعله

. جمعي پرندگان درنزديكي اين سكوها وجودداردهاي فراواني مبني برمرگ دستهو گزارش شودمي

اند ش ارتفاع داشتهبتدريج افزاي شدند، ساخته 1940 زمانيكه دردهه از هاي راديو وتلويزيون نيزايستگاه

امريكا  اياالت متحده شد كه برجهاي ايستگاههاي تلويزيون در تخمين زده 1960اواسط دهه در و

به نورهاي هشدار بيشتري  برجهاي بلندتر كه نياز. است موجب مرگ بيش از يك ميليون پرنده شده

زار پرنده درطول مهاجرت شدن صدها هجهت مشاهده توسط هواپيماها دارند به تنهايي موجب كشته

اين وجود نتايج مطالعات جديدتر نشان دهنده كاهش مرگ پرندگان مهاجر به  با. شونددرهر سال مي

داليل اين  از .است آنهاوجود افزايش ارتفاع  دليل جذب به سمت ايستگاهها وبرجهاي تلويزيوني با

عيت پرندگان مهاجر، تغييرات شرايط كاهش جم تغييرات رفتاري، موضوع مي توان به سازگاري تكاملي،
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برجهاي  مار مرگ پرندگان ناشي ازآ .نمود در سيستم روشنايي برجهاي مخابراتي اشاره جوي وتغيير

هاي در دوره مير بيشترين مرگ و هاي دريايي داراي دوره هاي زماني مشابهي بوده وفانوس مخابراتي و

-ميري مالحظه نمي سمان، تقريبا مرگ وآ ماه كامل در كه درزمان حضور ماه نو ديده مي شود درحالي

  .شود

توان قواعد  رفتار پرندگان كامال شناخته شده نيست ولي مي به طوركلي تاثيرات نور مصنوعي بر

براي نورهاي خارجي مناسب پرندگان بدون درنظر گرفتن اطالعات طيف نوري ويژه چراغها ا كلي ر

سمان آپرتاب نوربه سمت  بر بايستي داراي حفاظ جهت جلوگيري ازچراغهاي روشنايي معا. عنوان نمود

مناطق ويژه خودداري  پلها و ،Ĥنهابه باال جهت روشنايي ساختم روي زمين روگذاري نورافكن  از بوده و

اين سيستم هاي روشنايي باشيم بايستي در فصول مهاجرت  چنانچه مجبور به استفاده از. نمود

از  خاموش نماييم تا را آنها) لودآنظير شبهاي مه (خاص  ب وهواييآخاص  پرندگان بويژه در شرايط

 گاهي نسبت به نور كشنده،آبه عنوان مثال برنامه . جلوگيري كنيم آنهامرگ  ميزان جذب پرندگان و

ي داراي Ĥنهاصاحبان ساختم گاه سازي مديران وآ هدف غاز برنامه ساختمان دوستدار پرنده باآاقدام به 

هشدار  و دهد كه تغيير نورهاي قرمزهمچنين شواهد جديد نشان مي. استر پرندگان نمودهب تاثير

بااين . تواند دركاهش مرگ پرندگان مهاجر تاثيرگذار باشدهاي مخابراتي به نورهاي سفيد ميدكل

  .و اذيت ساكنان نواحي اطراف اين دكلها گردد زارآموجب  چشمك زنسفيد  ممكن است نور وجود،

بطوركلي . ه بر موارد مذكور، بايستي به پرندگان دريايي وخشكي نيز توجه ويژه اي گرددعالو

محيط اقيانوسي معموال داراي نور مصنوعي كمتري نسبت به نواحي ساحلي مي باشند و اكثر نورهاي 

مصنوعي موجود در اقيانوس ها به صورت منابع نقطه اي نور كه موجب جذب پرندگان دريايي از نواحي 

منابع اصلي نور مصنوعي موجود در درياها و اقيانوس ها عبارتند از كشتي . باشندشود، ميدوردست مي
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كوهاي گاز و ها، فانوس هاي دريايي، قايق هاي صيد ماهي كه از تله هاي نوري استفاده مي كنند و س

ي براي جذب الزم به ذكر است كه بسياري از كشتي ها و قايق هاي صيد ماه. نفت موجود در دريا

تخمين زده مي شود كه . ماهيان به سمت تله هاي خود از منابع نوري جاذب ماهيان استفاده مي كنند

درصد از صيد ماهيان مركب بر روي كره زمين به وسيله تله هاي نوري كه به وسيله ماهواره  89تا  63

- منبع نوري استفاده مياز يك  الكشتي هاي كوچك معمو .انجام مي شودها نيز قابل رويت هستند، 

 300منبع نوري با توان الكتريكي مصرفي حدود  150كنند درحاليكه كشتي هاي بزرگ ممكن است تا 

  .كيلو وات نيز داشته باشند

لود كه در اكثر آب و هواي ابري و به ويژه مه آهمانند پرندگان مهاجر، پرندگان دريايي نيز در 

همچنين . بيشتر به سمت منابع مصنوعي نور جذب مي شوند مناطق اقيانوسي كره زمين ديده مي شود

سمان صاف به آميزان جذب به نور اين پرندگان همانند پرندگان مهاجر در شب هاي داراي ماه كامل و 

مراتب كمتر از ساير شب ها مي باشد، برخي از گونه هاي پرندگان دريايي جهت ايجاد ديد كافي 

ري نسبت به ساير پرندگان مي باشند كه باعث افزايش حساسيت ب داراي چشمان بزرگتآمناطق زير 

پرندگان بلند با بال هاي كشيده (گونه پرنده دريايي  21نسبت به نور مصنوعي خواهد شد، حداقل  آنها

شناخته شده اند كه به سمت نور مصنوعي ) زاد پرواز مي كنندآو منقار قالب مانند كه بر فراز درياهاي 

پرندگاني كه براي تغذيه  از بينايي بر مبناي نور  ب به سمت نور مصنوعي بيشتر درجذ. جذب مي شوند

استفاده مي كنند، ديده مي شود كه اين دسته شامل پرندگان عظيمي نظير پنگوئن هاي پادشاه نيز 

  .شودمي
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  :خزندگان. 2- 2

اي از چهارپايان زيرشاخه(، الك داران )نظير مارمولك ها(خزندگان شامل برخي از چهارپايان 

تحقيقات درمورد . باشدداراي يك پوشش سخت است و نهايتا خانواده مارها مي آنهاكه بدن ) خزنده

هاي دريايي به شكل بسيار وسيعي انجام پشتتاثير نور مصنوعي بر اين جانوران بويژه درمورد الك

موضوع را  1963كه در سال بوده  Mc Farlainنخستين محقق در اين زمينه، مك فارلين . گرفته است

هاي دريايي پشتمطرح نموده و از آن زمان تاكنون تحقيقات مفصلي درمورد اثرات نور مصنوعي بر الك

-گذاري ميها معموال در سواحل تاريك دورافتاده النه گزيده و تخمپشتاين الك. انجام گرفته است

اي ماده در جستجوي مكان مناسب گشته و هپشتنور مصنوعي شب باعث تغيير رفتار عادي الك. كنند

يابي ذاتي كه تحت عنوان نوعي جهت(به سمت اقيانوس  آنهايابي منجر به بروز مشكالتي در جهت

  .گرددمي) شودشناخته مي seafindingدريايابي 

هاي دريايي با اقداماتي نظير استفاده از فيلترهاي پشتتاثيرات نامطلوب نورهاي مصنوعي بر الك

ها هاي خياباني موجود يا جديد و استفاده از سيستمهاي غيرمعمول روشنايي جادهناسب بر روي چراغم

ها بيشتر به سمت نورهاي با پشتالك. هاي مرتفع روشنايي كاهش يافته استبجاي نصب بر روي پايه

بت به نورهاي طول موج كمتر نظير بنفش تا سبز جذب شده و بسته به گونه، برخي از اين جانداران نس

با . شوندباشند و برخي ديگر جذب نورهاي داراي طول موج بلند نيز ميبا طول موج بلندتر ايمن مي

دهد كه حتي نشان مي 2001در سال  Tuxburyاين وجود تحقيقات انجام شده توسط تاكسبري 

با ايجاد  ها شده و حتي به شكلي معكوسپشتتوانند موجب جذب الكنورهاي فيلتر شده نيز مي

. تاثيرگذار باشد آنهاشود بر اي بنام سايه يزرگ كه باعث چرخش اين جانوران به سمت دريا ميپديده

اند متفاوت بوده است كه اين قرار گرفته آزمايشپشت كه مورد پاسخ به اين سايه در دو گونه الك
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ديگري كه توسط نلسون  تحقيقات. باشدمي آنهاتفاوت، ناشي از طيف نور متفاوت تابيده شده بر 

Nelson  دهد كه فيلتركردن المپ بخار سديم پرفشار صورت گرفته است نشان مي 2002در سال

با اين وجود نشان داده شده است كه ميزان جذب اين . شودها ميپشتموجب جذب كمتر الك

  . حيوانات به شدت نور نيز بستگي دارد

برروي پايه هاي كيلومتر  1ل مجاورت ساحل به طو درر روشنايي معاب ايالت فلوريداي امريكا، در

. است معبر جايگزين گشته درارتفاعي هم سطح با LED سيستمي جديد از چراغهاي روشنايي با

اختالل  بودن سيستم قديمي دچاركه دريايابي الك پشتها در هنگام روشن است داده بررسي ها نشان

دو سيستم، اختالل مذكور برطرف  با خاموش بودن هر يا بودن سيستم جديد وشده ولي باروشن

نسبت به نور جديد  رانندگان وسايل نقليه نيز و سواراندوچرخه ن عابرين پياده،آ عالوه بر. است گرديده

  .اندنموده رضايت اظهار

 است، وفور ديده شدهه ايالت فلوريداي امريكا ب دريايابي الك پشتها در كه اختالل در نجاييآ از

اي تحت يين نامهآموضوع اقدام به تهيه  خبرگان مرتبط با كارگروهي متشكل از نمايندگان دولتي و

اين راهنما داراي سه . انداين مشكل نموده جهت مقابله با "راهنماي روشنايي معابر ساحلي" عنوان

حفاظ برروي  ه ازيا استفاد رايش مكان پايه هاآ از ساحل با تغيير نگهداشتن نور بخش اصلي شامل دور

 آنها؛ ووردن توان آ پايين يا طريق خاموشي چراغها، استفاده ازتعداد چراغ كمتر از كاهش نور ؛المپها

. باشدالمپهاي بخارسديم كم فشارمي فيلترهاي نوري يا استفاده از رسان باسيبآكاهش طول موجهاي 

كه داراي توجيهات فني واقتصادي  زمان مناسب تكنولوژي جديد در اين دستورالعمل به استفاده از

ساير  الك پشتهاي دريايي درمقايسه با نوري بر آلودگيبطوركلي اثرات . است نموده اشاره نيز باشند

حل مناسبي اين وجود يافتن راه با .استهاي اثرات اين پديده برمحيط زيست بيشتر شناخته شدهزمينه
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به عنوان مثال .رسد نمي چندان راحت به نظر جهت حل مشكل ايجاد شده توسط نورهاي مصنوعي

بخشهاي ساحلي  بر استفاده درايالت فلوريداي امريكا موجب كاهش اثرات روشنايي معبر سيستم مورد

  .نامطلوبي بر گنبد نوراني اسمان دارد است ولي تاثيرگشته

سرعتي  با است كه خزندگان شده ديده عالوه بر مشكالت ذكرشده براي الك پشتهاي دريايي،

 .استتوجه اندكي به اين موضوع شده نچه براي دوزيستان اتفاق مي افتد درحال نابودي هستند وآ نظير

- نوري شبانه اشتباه گرفته آلودگي است كه نبايد باداراي معنايي "نورشب" مورد خزندگان، اصطالح در

ذا است كه به جهت اليه غنورافكني شبانه روشي معمول براي خزندگان جهت جستجوي شبانه . شود

تابيده شده ازجستجوگر  درنتيجه نور است و شده امكانپذير آنهادرشبكيه چشمان ويژه اي  بازتابنده

  .شودمكان شكار مشخص مي شده وتوسط حيوانات هدف شكار بازتابيده

ه شدت ب آنها كه اكثرزيرا ترين ابزارهاي شناخت بي مهرگان شبانه است رايج از تله نوري يكي

ها ازاين هاي خزندگان بويژه مارمولكبسياري ازگونه. طول موج هاي مختلف مي شوند جذب نورهايي با

همچنين گونه اي از مارها به . كننددرمناطق نزديك منازل مسكوني زندگي مي نموده و پديده استفاده

- نور جهت شكار بي  نام مار خانگي قهوه اي افريقايي نيز از موقعيت حركت مارمولك ها به سمت

مهرگان، جهت شكار مارمولك ها استفاده نموده است، تحقيقات انجام شده در ايندياناي غربي در 

از (گونه از مارمولك ها  9خصوص نحوه پاسخ خزندگان به حضور انسان در محيط نشان داده است كه 

محدوده زندگي خود را ) ت يافته گونه نجا 18از ميان ( گونه از مارها  1و ) دگونه زنده مانده 69ميان 

اين نتايج و شواهد دال بر كمين مارها در . به نزديكي نورهاي مصنوعي در طول شب گسترش داده اند

نزديكي نورهاي مصنوعي شبانه جهت شكار مارمولك ها نشان مي دهد كه نور مصنوعي شبانه مي تواند 

ر و شكارچي در زمان هاي مختلف شبانه روز موجب تغييرات شديد در فعاليت هاي شبانه و روابط شكا
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تحقيقات در خصوص پاسخ به انواع نورهاي مصنوعي در خصوص خزندگان در محيط هاي . گردد

اين تحقيقات نشان مي دهد كه اين نورهاي مصنوعي مي توانند در . گاهي انجام يافته استآزمايش

جانور به هورمون هاي ترشح شده ويژگي هاي مهمي نظير روابط دما و هورمون ها و پاسخ بدن 

با اين وجود تحقيقاتي در خصوص تاثير نور مصنوعي شبانه بر حيوانات ازاد در محيط  .تاثيرگذار باشند

تحقيقات در خصوص مارمولك ها نشان مي دهد كه برخي از گونه هاي . زيست صورت نپذيرفته است

بتي كنند با اين وجود تاثيرات منفي چراغ خزندگان مي توانند از نورهاي مصنوعي شبانه استفاده مث

  .هاي شبانه بر خزندگان به خوبي شناسايي نشده است

  

  :دوزيستان. 3- 2

با . ه زمين شده انددوزيستاني نظير قورباغه ها و وزغ ها دچار كاهش شديد جمعيت  در سرتاسر كر

قرار گرفته است، با اين وجود نوري بر قورباغه ها در تحقيقات زيادي مورد بررسي  اينكه اثرات آلودگي

. مستقيم در خصوص اثرات نور مصنوعي شبانه بر اين جانوران صورت نپذيرفته است آزمايشهيچگونه 

ست، نور مصنوعي شبانه مي آنهااز انجاييكه بسياري از فعاليت هاي قورباغه ها مبتني بر سيستم بينايي 

اكثر گونه هاي شناخته شده قورباغه ها، نور دريافتي . اردبگذ آنهاتواند تاثيرات نامطلوب فراواني بر رفتار 

توسط چشمان خود در شدت نور كم را با افزايش سطح شبكيه خود و نيز داشتن گيرنده هاي نوري 

كننده  جمع آوريمختلف و نيز اختصاص چندين گيرنده نوري به يك نورون و يا گيرنده هاي نوري 

به . به نورون هاي عصبي به حداكثر مقدار ممكن مي رسانند اآنهفوتون هاي فراوان پيش از ارسال 

داراي قابليت بينايي بسيار عالي تحت نور بسيار كم است بطوريكه  عنوان مثال قورباغه درختي سنجابي

نيز قوه بينايي خود را حفظ لوكس  1/0مي توانند در محيط هايي با نور كمتر از  آن برخي از گونه هاي 
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رسد كه دوزيستان داراي قوه بينايي رنگي هستند با اين وجود عملكرد اين بينايي  ظر مينبه . كنند

  .رنگي در نور بسيار كم شبانه در هاله اي از ابهام قرار دارد

نظير (اكثر قورباغه هاي مورد مطالعه داراي سيستم بينايي رنگي مبتني بر سه رنگ هستند  

گ با افزايش حساسيت به طول موج هاي فرابنفش را نيز و ممكن است بينايي بر مبناي چهار رن) انسان

هستند و تحقيقات انجام شده توسط  "بيترجيح رنگ آ"اكثر قورباغه ها داراي ويژگي . داشته باشند

سبب ) نانومتر 500كمتر از (بي مي دهد كه اين ويژگي جذب به نور آنشان  1962مانتز در سال 

 گونه هايي. ه شكارچي بجاي حركت بسوي خشكي مي شوددر هنگام مشاهد آببه سمت  آنهاشيرجه 

به قرار گرفتند، داراي منحني پاسخ فركانسي  آزمايشتوسط هيلمن و جيگر مورد  1974كه در سال 

به  بيشتربا پاسخ  نانومتر 600و بيشتر از نانومتر  475ترجيح دادن طول موج هاي كمتر از صورت 

شده است كه شدت نور تابشي بر اين منحني تاثير گذار  ديده همچنين. نورهاي قرمز و بنفش بوده اند

و نيز  آبياند بيشتر به سمت نور داده قورباغه هايي كه خود را با بينايي در نور كم شب تطبيق. است

جذب مي شوند در حاليكه قورباغه هاي مشابه ) نظير زرد، نارنجي و قرمز(نورهاي با طول موج بيشتر 

  .بشتر به سمت نورهاي سبز يا بنفش جذب شدند در تابش نور شديد

اين امر احتماال بدليل . شوندها به سمت نور مصنوعي شبانه جذب ميديده مي شود كه قورباغه

هاي ها هميشه به سمت نورچنانچه قورباغه. باشدهاميقابليت شكار حشرات جذب شده به سمت اين نور

 آنها نوعي جهش مصنوعي در طبيعي خود دور شوند،از ويژگي هاي  مصنوعي موقتي حركت كرده و

همچنين نور منابع نزديك، منابع روشن دور ياگنبد اسمان ميتواند شرايط جستجو را . افتاد اتفاق خواهد

همچنين وجود نور . است نبوده كند كه در غياب اين نورها جستجو امكانپذيرها ايجادبراي قورباغه

برخي از  به عنوان مثال در گذار باشد،گيري تاثيرهاي ماده در جفتورباغهرفتار قبر مصنوعي مي تواند 
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اين . دهندگيري در روشنايي ترجيح مياريكي را به جفتت گيري درها نوع ماده جفت هاي قورباغهگونه

موضوع مي تواند به اين دليل باشد كه درتاريكي شب خطر شكار توسط شكارچيان بسيار كمتراز شرايط 

نوع  رفتارهاي داخلي  درخصوص اثرات نور مصنوعي  بر. باشدن توسط نورهاي مصنوعي ميروش

هاي داخلي  روي ريتم تحقيقات اوليه توسط هيگنباتم بر. استها تحقيقات اندكي صورت گرفتهقورباغه

ه روشنايي اينگونه از دوزيستان است درحاليك هاي متنوعي به نور دردهنده پاسخ امريكايي نشان قورباغه

   .باشدهاي عادي روزانه ميثابت داراي كمترين اثرات مخرب بر فعاليت

هايي نظير تغييررنگ،گسترش اعضاي بدن ها وظيفه كنترل فعاليتهورمون مالتونين درقورباغه

دوره تاريك سيكل روشن (زماني اسكوتوفاز دقيقه نور دردورهحتي تابش يك. مثل رابر عهده داردوتوليد

 وجود شدت نور مورد نياز براي اين امر مشخص اين با. تواند بر توليد مالتونين تاثير بگذارد مي) يكوتار

هاي فعاليت مهمي در تواند تاثيرات بسيار هورمون مالتونين مي چنين اثري بر ترتيب، هر هب .نيست

  .باشدفيزيولوژيكي جانور داشته

اين تغييرات  بايستي خودرا با ها ياكند، قورباغهمي هاي زماني مختلف تغييرهنگاميكه نوردر دوره

در طول دوره سازگاري تاريك،  .برند از كاهش ديد رنج يا و) سازگاري تاريك ياروشن( وفق دهند

چنانجه چشمان قورباغه به يك منبع نوري روشن بيفتد ميزان نور شديد وارد شده به چشم قورباغه مي 

سلول هاي بي رنگ . شود آنبه دليل بي رنگ شدن سلولهاي بينايي  تواند موجب كوري موقت قورباغه

- براي قورباغه. تا زمان بازگشت به حالت شيميايي اوليه قادر به پاسخ به نور دريافتي جديد نمي باشند

كه به تاريكي شبانه سازگاري دارند بازگشت چشم به حالت اوليه پس از تابش يك نور روشن  هايي

روشنايي محيط و ويژگي هاي سازگاري چشم قورباغه ممكن است چندين ساعت بسته به شدت نور، 

هاي استوانه اي در زمان هاي متفاوتي با نور گيرنده هاي مخروطي سبز و قرمز و گيرنده. بطول بينجامد
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يابند بنابراين بازگشت ديد هاي رنگي و غير رنگي قورباغه ها ممكن است در جديد محيط تطابق مي

امد زندگي رفت وپر آبيكه در نزديكي معابر يا راه هاي  قورباغه هايي. متفاوتي اتفاق بيفتدزمان هاي 

كنند ممكن است هيچگاه موفق به سازگاري با محيط در ديد ايده ال خود نشوند زيرا نورهاي موقت مي

ول براي گيرنده شديد و در حال عبور در اين معابر بسيار زياد بوده و زمان بازگشت شيميايي به حالت ا

زيستان، پيچيده بوده و نورهاي مصنوعي بر دو آثاربسياري از . هاي بينايي اين قورباغه ها وجود ندارد

بعنوان مثال تغيير در روشنايي ممكن است بر روي عواملي نظير . باشندبيني نميبراحتي قابل پيش

گذاشته و بصورت غير مستقيم بر  تاثيركنند كه از گياهان تغذيه مي زيستانيدسترسي به غذا براي دو

  . اثرگذار باشد آنانزندگي 

ثرات منفي روشنايي مصنوعي بر قورباغه ها، استفاده از چراغ هاي ابهترين روش ها براي كاهش 

بعنوان مثال استفاده از حسگرهاي حركتي و خاموش و روشن (روشنايي تنها در مواقع لزوم و مورد نياز 

. باشندو كاهش ميزان نور توليد شده توسط المپ ها مي LEDتفاده از چراغ هاي ، اس)كردن المپ ها

زيستان با استفاده از ديوارهاي حائل گياهي راه ديگر، جلوگيري از نفوذ نور به حوزه هاي مهم زندگي دو

تغيير نور يا تغيير طيف نور خروجي . زيستان استبين معبر روشن شده و محل هاي مهم زندگي دو

تواند روش مناسبي براي مقابله با اين مشكالت باشد زيرا اكثر قورباغه ها و وزغ ها داراي مپ ها نميال

در خصوص هر دو نوع اثرات . گذاردمي آنهامتفاوتي بر  آثارديد رنگي بوده و طول موج هاي مختلف نور 

- ميالزم و ضروري بنظرزيستان،انجام تحقيقات بيشتر بسيار مستقيم و غير مستقيم نور بر زندگي دو

  .رسد

ها نيز نسبت به تغييرات محيط و بويژه نور مصنوعي بسيار زيستان يعني سمندرگروه اصلي ديگر دو

سمندرها به نوعي بيشتر از . برندحساس بوده و از كاهش شديد جمعيت در سرتاسر كره زمين رنج مي
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مهم سالمت  عالئموان نرا بع آنها نت ميتوانسبت به نور محيط حساسند و بدين جهقورباغه ها و وزغ ها 

- شده شده بر روي اين جانوران، مشاهده تحقيقات معدود انجام بر اساس .درنظرگرفت ستميوساك كي

حداقل چندين گونه سمندر داراي ديد رنگي . بشدت نورگريز هستنداست كه اكثر گونه هاي اين جانور 

با اين . گريزي اين جانوران شودموج هاي نور محيط ممكن است موجب پاسخ هاي نورهستند و طول

وجود اين موضوع كه دليل نورگريزي سمندرها، اجتناب از نور است يا اجتناب از اثرات مخرب دماي باال 

  .استنگشتهافتد هنوز مشخصتحت نور بيشتر اتفاق ميو مراحل خشكيدگي كه 

به مقايسه تفاوت هاي رفتاري سمندرها تحت سه نوع نور  2001در سال  تحقيقات انجام شده

و نور )وات 7المپ رشته اي (يافته  ، نور كاهش)المپ رشته اي صد وات(مختلف به شرح نور سفيد 

به دليل عدم احساس امنيت تحت نور اين جانوران . است پرداخته)  نانومتر 400تا  4(فرابنفش سياه 

افزايش قابل  آنهاكه فعاليت هاي  بوضوح غذاي كمتري را تحت نور روشن مي خورند درحاليزياد، 

توجهي نشان مي دهد كه اين امر ممكن است به دليل عادت رفتاري جستجوي غذا توسط سمندرها 

رها نسبت به طيف نور مصنوعي موجود در محل مي تواند استقالل عملكرد سمند. تحت نور زياد باشد

سمندرها از  آنعالوه بر . در طي مراحل مختلف رشد جانور از مرحله نوزادي تا بلوغ كامل متفاوت باشد

. گيرنده هاي نوري ويژه اي كه خارج از چشم جانور قرار دارد نيز براي دريافت نور استفاده مي كنند

. به سمت النه در سمندرها تحت تابش نور با طول موج زياد مختل مي شودبعنوان مثال، جهت يابي 

نوري مي تواند بر ميزان ترشح هورمون مالتونين در سمندرها  آلودگيهمچنين همانند قورباغه ها، 

با وجود مطالعات فراوان در خصوص اين جانوران، هنوز انجام مطالعات تكميلي بيشتر . گذار باشدتاثير

باحثي نظير الگوهاي رفتاري، قلمرويابي، رفتارهاي محيطي و عملكردهاي جفت يابي بشدت بويژه در م

  .مورد نياز است
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  :ماهيها. 4- 2

 آبيافزون استفاده از نور مصنوعي توسط بشر حتي بر روي بسياري از رفتارهاي طبيعي افزايش روز  

 100در محدوده  نيكره زم تياز جمع يمياز ن شيب. است شتهاگذ در درياها و اقيانوس ها تاثير

 يدر نواح زيبشر ن گريد يها تياز فعال ياريكرده و بس يزندگ ييايو در يانوسيسواحل اق يلومتريك

نورهاي موقتي در نواحي مختلف نظير استخرهاي پرورش . گيردرودخانه ها و درياها انجام مي كينزد

اي قايق ه. ماهي در نزديكي سواحل، قايق هاي تندرو و سكوهاي استخراج نفت هم به چشم مي خورند

نور  آثار. از نور شديد براي جذب ماهيان استفاده مي كنند و صيد ماهي معموال بصورت شبانه صيد كرده

است اما تحقيقات اندكي در خصوص تاثيرات  شده بزي تقريبا بخوبي شناختهآبر روي رفتارهاي جانوران 

از . بزي انجام گرفته استآان بر جانوران  آثاردرياها و  "شب - روز"انسان بر دوره هاي شبانه روزي 

كه حيات زير درياها و اقيانوس ها تاثير فراواني از نور روز و تاريكي شب در كنار نور ماه،  نجاييآ

نوري مي تواند با ايجاد تغيير در شدت،  آلودگيلذا  ستارگان، ابرها و منابع طبيعي نور مي پذيرد

  .باشد ر وافر داشتهتاثي آبهافركانس، طيف نور و مدت زمان تابش نور در 

در مورد گونه هاي مختلف ماهيها از جمله ماهيهاي تون، سالمون، گربه ماهيها، فالندرها و اكثر گونه 

را شامل مي شود، بسياري از فعاليت هاي مهم  آنهاكل  از جمعيت% 96ها كه حدود  هاي مهم ماهي

و ) ت در حركت هاي گروهيدر خصوص تنظيم مسير حركت و سرع( موزشآزندگي نظير غذاخوردن، 

چشمان اين ماهيها نيز همانند انسان از سلول . مهاجرت بستگي مستقيم به شدت نورهاي ويژه دارد

دهي به شدت نور زياد و مخروطي براي پاسخ به شدت نورهاي كم تشكيل هاي استوانه اي براي پاسخ

 ردي سلول هاي مخروطي صورتموزش، تحت نورهاي كمتر از حد عملكآفعاليت هايي نظير . شده است

تفاوت ظرفيت گيرنده هاي نوري در جذب نور بسته به ژنتيك و عادات رفتاري ماهيان ممكن . پذيردمي
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حتي ممكن است اين . است از گونه اي به گونه ديگر در برابر طيف طيف نورهاي يكسان تفاوت كند

پاسخ ماهيان به نور  .ن به شور هم تغيير كندبهاي شيريآعادات رفتاري در انتقال يك گونه از ماهيان از 

) لوكس(و پاسخ به شدت روشنايي ) كاندال بر متر مربع(توان در دو بخش پاسخ به درخشندگي را مي

  .تقسيم بندي نمود

پاسخ هاي اساسي به نور مي تواند حتي در يك گونه از ماهيها بسته به مواردي نظير شرايط محيطي 

نظير دوره، شدت و (مشخصه هاي ماهي و ويژگي هاي كلي محيط زندگي  و )انطباق روشن و خاموش(

بعنوان مثال در ارتباط با دوره تابش نور محيطي، برخالف نورهاي . تغيير كند) طيف نور محيطي

توانند بر سوسوزن عادي ناشي از امواج، ابرها و نور خورشيد در زير دريا، برخي منابع نور بسيار عادي مي

نورهايي نظير نور سدها، نيروگاههاي توليد توان، كانال ها و حتي . ثير نامطلوب شديدي بگذارندماهيها تا

وسايل نقليه در حال عبور از مناطق ساحلي ممكن است بر روي ماهيان اثرگذار باشد و باعث ديده شدن 

نع اممكن است مباشند تاثير ميهمچنين اين نورها كه به ظاهر بي .و افزايش خطر شكارشدن شود آنها

بطور كلي تحقيقات نشان داده است كه . ها از راه هايي كه در ان احساس خطر كنند شود از عبور ماهي

بي و فرابنفش دارد، تاثير بيشتري در آالمپ هاي بخار جيوه كه انرژي بيشتري در محدوده نورهاي 

كنند ولي پس از انطباق با نور جديد يدر واقع ماهيها در ابتدا از نور اين المپ فرار م. جذب ماهيها دارد

همچنين محققان دريافته اند كه ماهيها در نور المپ . ن جذب مي شوندآموجود در محيط، به سمت 

. بخار جيوه، فعاليت بيشتر و فرار كمتري را نسبت به نورهاي عادي محيط مورد بحث نشان داده اند

نوري در ماهيها  آلودگيره هاي نوري ناشي از بطوركلي كمبود تحقيقات در خصوص اثرات تغيير دو

  . بشدت به چشم مي خورد
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  :  بي مهرگان. 5- 2

ها و اعضاي مهمي از زنجيره غذايي، نقش حياتي در آلودگيبي مهرگان بعنوان پاك كنندگان 

مي تواند بر كل موجودات  آنهانوري بر  آلودگيلذا تاثير نامطلوب . اكوسيستم هاي حيات وحش دارند

نوري در  آلودگيتحقيقات متعددي در خصوص اثرات نامطلوب ممكن . گذار باشدده كره زمين اثرزن

هاي تله. انجام گرفته است) بطور اختصاصي(و در مورد بيدها و پروانه ها ) بطور كلي(خصوص حشرات 

. اند نوري با شدت هاي متفاوت نور براي بررسي جذب حشرات به سمت نور مورد استفاده قرار گرفته

ها در شرايط مختلف نظير تابش نور ماه يا عدم وجود نور طبيعي محيط ن، ميزان تاثير اين تلهآعالوه بر 

، قطب هاي ماه و ساير شرايط آنشدت نور ماه و فاز  آثار آنعالوه بر . است گرفته نيز مورد بررسي قرار

-گرفتهذار باشند مورد بررسي قرارمحيطي نيز كه مي تواند در جذب حشرات به سمت نور مصنوعي اثرگ

  .است

و  "نزديك منبع نور "رفتار و عملكرد حشرات  در برابر منابع نور مصنوعي را مي توان در دو بخش 

اكثر تحقيقاتي كه تا به امروز در خصوص اثرات نور بر حشرات انجام . بررسي كرد "دور از منبع نور"

است مربوط به بخش نزديك به منبع نور و در محدوده جذب توسط منبع بوده است درحاليكه  گرفته

. اثرات منابع نور دور از حشرات معموال توسط نور ماه يا منابع نوري ديگر تحت تاثير قرار مي گيرند

دوديت مح" ،"ثبوت"رفتار حشرات در محدوده نزديك به چراغ مي تواند بصورت يكي از اشكال سه گانه 

در حالت ثبوت، حشره قادر به فرار از محدوده نزديك منبع نور نمي . ديده شود "خشكي"يا  "حركت

در حالت محدوديت حركت، حشره بدليل از دست دادن . وارد نمي شود آنسيب ديدگي به آباشد ولي 

. مي ماندكامل حس بينايي و جهت يابي، قادر به هيچگونه حركتي نبوده و در جاي خود ثابت باقي 

مشخص است كه ميزان اثر هر منبع . مي باشد آنحالت خشكي، به معني خشك شدن حشره و مرگ 
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نوري بر  آلودگيبعنوان مثال در زير نور ماه كامل، ميزان اثر . نوري بر حشرات بستگي به نور زمينه دارد

رات در دوره هاي قبل با اين وجود برخي از گونه هاي حش. حشره بمراتب كمتر از زمان هاي ديگر است

  .و بعد از ماه كامل و يا در زمان ماه كامل رفتار متفاوتي از خود نشان مي دهند

تحقيقات انجام شده در خصوص ميزان اثر انواع مختلف منابع نوري بر بي مهرگان با استفاده از 

پرفشار داراي فيلتر  زنون پر فشار، بخار سديم پرفشار و بخار جيوه- المپ هاي بخار جيوه پر فشار، سديم

در ميان اين منابع نوري، ديده شده است كه المپ بخار جيوه پرفشار داراي . فرابنفش انجام شده است

از ميزان % 45بيشترين اثر جذب بر روي حشرات بوده است در حاليكه المپ بخار سديم پر فشار تنها 

ن المپ بخار جيوه پرفشار داراي فيلتر همچني. جذب المپ بخار جيوه پرفشار را از خود نشان داده است

ميزان جذب المپ بخار جيوه پرفشار بدون اين فيلتر را از خود نشان داده است كه % 11بنفش، تنها فرا

همچنين . با نتايج تحقيقات ديگر در خصوص اثرات انواع مختلف المپ بر حشرات مطابقت دارد

ر حشرات در برابر شدت نورهاي مختلف نيز انجام تحقيقاتي در خصوص ميزان پديده پرواز بسوي نور د

  .شده است

حشرات مرده شوند ولي مشكلي كه  جمع آوريكه تله هاي نوري مي توانند باعث  با وجودي

ست تشخيص حشرات مرده از حشراتي است كه در مقابل منبع نور، قابليت هرگونه ا همچنان پابرجا

ن موضوع در خصوص ميزان مرگ و مير حشرات در برخورد با اي. اندداده دست فعاليت و واكنشي را از

 116است، بيانگر مرگ شدهتحقيقات جالبي كه در اين زمينه انجام. وسايل نقليه نيز به چشم مي خورد

حشره در هر كيلومتر بزرگراهي در كشور اطريش و در نتيجه مرگ ميليونها حشره در طول سال بر اثر 

است كه حدود يك سوم ميزان  شده زده تخمين ،در تحقيقات بيشتر. باشد برخورد با وسايل نقليه مي
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تحقيقات ديگر نشان . اين مرگ و مير بدليل جذب حشرات به سمت منابع نوراني وسايل نقليه مي باشد

  .درصد براي اين پديده بوده است 40تا  30دهنده درصدي بين 

  

  : انسان اثر نور بر. 3

ژي الكتريكي  در بيش  از يك قرن گذشته، تحقيقات در خصوص بررسي اثرات با وجود استفاده از انر

تحقيقات جديد نشان دهنده . نوري بر انسان تنها متعلق به سالهاي اخير مي باشد آلودگينامطلوب 

نوري با سرطان بوده و بيانگر اين موضوع است كه نور مصنوعي بويژه نور شبانه  آلودگيامكان ارتباط 

نشان مي دهد كه ميزان ابتال به سرطان  يمارآبررسي . راي سالمت بشر بسيار خطرناك باشدمي تواند ب

مي  سينه در كشورهاي صنعتي، حدود پنج برابر يا بيشتر از همين ميزان در كشورهاي كمتر صنعتي

صل، با اين وجود در مقايسه با رابطه اثبات شده سرطان ريه با كشيدن سيگار بر اثر تحقيقات مف .باشد

امروزه نظريه . نشده استنوري انجام آلودگيطان سينه و رهنوز تحقيق جامعي در خصوص رابطه س

ارتباط پخش جمعيت در مناطق داراي نور مصنوعي بيشتر و سرطان سينه طرفداران بيشتري پيدا كرده 

شب كار و در كنار اين موضوع، تحقيقات مختلف بيانگر افزايش ابتال به اين سرطان در زنان . است

  .كاهش ابتال به اين سرطان در زنان نابينا مي باشد

شده، با موضوع حضور نور مصنوعي در تاريكي شب بوده همانطور كه ذكر گرديد اكثر تحقيقات انجام

تحقيقات كمي در خصوص اثرات نور . شده استو موضوع نبود تاريكي شبانه كمتر مورد بحث واقع

شده تحقيقات انجام. استشدهز ساختمان وارد مي شود بر روي انسان انجامناخواسته شبانه كه از خارج ا

كشور، ورود نور مصنوعي شبانه از خارج از  آناز مردم % 5مي دهد كه در كشور جمهوري چك نشان

از مردم نيز نسبت به % 7 .اندكرده ساختمان را بعنوان يكي از دو دليل عمده مشكالت خواب خود ذكر
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اند كه ميزان نموده نيز اعالم% 20وارده به ساختمان كه قابل كنترل نيست شكايت داشته و  ميزان نور

نوري اطاق هاي خواب خود را با استفاده از وسايل ويژه كاسته و نور را به ميزان تاريكي مطلوب  آلودگي

خورشيد اظهار  دادن نور صبحگاهي در ابتداي طلوعاز مردم نسبت به از دست% 5همچنين . اندرسانده

  .نارضايتي نمودند كه دليل اين امر، وجود نورهاي مصنوعي شبانه مي باشد

كار شده در خصوص اهميت تاريكي شب در زندگي انسان بر روي اشخاص شباكثر تحقيقات انجام

است كه عوارض مورد نظر به دليل تابش نور در هنگام شب با اين وجود مشخص نشده .استه شد انجام

نوري  آلودگيمطالعات مختلف در خصوص اثرات . است و يا بدليل خوابيدن در هنگام روشنايي روز هبود

دهنده عوارضي نظير خستگي، استرس، افزايش سردرد، كاهش فعاليت هاي جنسي و بر انسان نشان

دان مطالعات مختلف بيانگر افزايش اضطراب و افزايش فشار خون در كارمن. افزايش اضطراب مي باشند

برخي از ادارات بدليل تابش نور فلورسنت بوده و پيامدهايي نظير افزايش خطاهاي كاري بدليل افزايش 

همچنين ميزان حمالت عصبي در اشخاص مبتال به ميگرن در نور  .استرس را در پي داشته است

  .  است و تبليغات محيطي بمراتب بيشتر بوده Ĥنهاچشمك زن خياب

   

  :ننوري و سرطا آلودگي

نوري بر سالمت انسان انجام گرفته است درخصوص  آلودگيبيشترين تحقيقاتي كه بر روي اثرات 

بر بروز سرطان در زنان و بويژه زناني كه در شيفت شب و زير نور مصنوعي كار  آلودگيامكان تاثير اين 

مي تواند به شدت  دليل اين امر نيز اثرات نور مصنوعي بر هورمون مالتونين است كه. باشدكنند ميمي

  . در فعاليتهاي بدن انسان در هنگام شب تاثيرگذار باشد
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 يروز و شب ساخته م ييو روشنا يكيتار ياست در بدن كه در پاسخ به دوره ها يهورمون نيمالتون

كشف شد توسط غده پينه آل در مغز ترشح مي  يالديم 1958هورمون مهم بدن كه در سال  نيا. شود

است كه در طول هزاران سال  يقو دانياكس يآنت كي نيهورمون محافظ و همچن كي نيمالتون. شود

 اين. )شود يكه به ستون فقرات مربوط م يغضروف يدر بندها.(وجود داشته است اهانيو گ واناتيدر ح

كنار  در و باشد برابر ميزان آن در روز مي 10آن در شب  ديو تول شدههورمون در طول شب ترشح 

هورمون محافظ  كي نيمالتون. مى شود زيبدن هنگام خواب ن يوجب تنظيم فعاليت هاوظايف ديگر، م

هورمون به جهت ارتباط  نيا. صبح داده شود هيبه آن اجازه و امكان ترشح در ساعات اول دياست كه با

در بدن  زيهورمونهاي ديگري را ن مالتونين .به تنظيم خواب و بيداري ما كمك مي كند ،ترشحش با نور

  .ديساعته عملكرد و پاسخ هاي بدن را تنظيم مي نما 24اين هورمون ها آهنگ و الگوي . نظيم مي كندت

بر روي  كرده وماده همچنين زمان و آزاد شدن هورمونهاي جنسي زنانه را تنظيم و كنترل  اين

در بدن سطح باالي مالتونين مسئول پديده پيري . هاي قاعدگي بلوغ و يائسگي تأثير مي گذارددوره

اين هورمون كمتر و  ميزان ،سنبا افزايش بچه ها داراي باالترين سطح مالتونين شبانه هستند، . است

و زودتر بيدار شوند و  رفتهشود كه افراد زودتر به خواب  يباعث م نيمالتون نييپا سطح .كمتر مي شود

ي خواب را در كساني كه از ماده الگو نياما مصرف هم .رندرنج ب ختهيممكن است از اين الگوي بهم ر

كه  يكند مانند افراد مسن و بچه هاي يبيخوابي ناشي از سطح پايين مالتونين رنج مي برند اصالح م

  .، صرع، سندرم داون يا فلج مغزي است"اوتيسم"در نتيجة  آنهااختالل در الگوي خواب 

پوكي استخوان بعد از يائسگي در درمان مولتيپل اسكلروزيز، بيماري كرونري قلب، صرع، و  نيمالتون

كاهش  نيمالتون فياز وظا گريد يكي .مؤثر است انشيرخوارنوزادان و پيشگيري از سندرم مرگ ناگهاني 

سال  20از . كند يم اديرا ز ميبدخ ينهااسرطابتال به  سكياستروژن ر .استروژن در شب است ديتول
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به باالنس استروژن را  ،در شب يمصنوع نور ريگذشته دانشمندان متوجه شدند كه قرار گرفتن انسان ز

  ).ابدي يم شيترشح استروژن افزا نيبا كاهش مالتون( هم مي زند

توقف  ايالدلفيو دانشگاه ف وركيويباست ن قاتيدانشمندان موسسه تحق قاتيتحق جيبر اساس نتا   

خطر ابتال به  شيدر شب موجب افزا يدر اثر قرارگرفتن اشخاص در معرض نور مصنوع نيترشح مالتون

 شود، يوقتى كه دوره هاى ترشح مالتونين به دليل وجود نور مصنوعى مختل م. شود يم نهيسرطان س

پس از احتمال ابتال به  ادياستروژن ز. بيشتر مى شود نهااترشح هورمون زنانه استروژن از تخمد

  .است نهيوژن سرطان سحساس به استر ياز تومورها يكي .رود يحساس به استروژن باال م يتومورها

طبق نظر پژوهشگران دانشگاه هاروارد، كار كردن مستمر در شيفت شب خطر ابتال به سرطان    

شب  3حداقل  يكه بصورت چرخش يكارمندان نيهمچن. درصد افزايش مى دهد 50را به مقدار  نهيس

در معرض % 35 زانيم دهند به يادامه م شتريب ايسال  15 يروند را برا نيدرماه شب كار هستند و ا

يك تحقيق در مورد تعداد مرگ و مير نشان داده است . آن هستند يسرطان روده بزرگ و انتها وعيش

  .سيگار در روزبيشتر است 20كه ضرر شب كارى مداوم از ضرر كشيدن 

 ندارند كه با ترشح يياز روشنا يافتيدرك و در چگونهيكه ه يانينايدر ناب يذكر است بطور كل انيشا

 نسبت به نورحساسند ياندك زانيبه م يكه حت انينايكند نسبت به آن دسته از ناب دايتداخل پ نيمالتون

از  يليخ ستين ورك يول وبيكه صرفاً چشمانشان مع يكسان .كمتر است نهيو ابتال به سرطان س وعيش

ين بيشترى در بدن كه هنگام صبح مالتون زنانى .شدند ينبوده و به سرطان مبتال م يقاعده مستثت نيا

 هورمون زين نايزنان ناب. هستند نهيداشته باشند در معرض خطر كمترى براى ابتال به سرطان س

 نيتوان به ا يم .شوند يم نهيكمتر مبتال به سرطان س% 36باشد و  يدر بدنشان م يشتريب نيمالتون
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- يمانند روز م ير مصنوعكه شب را با نو يصنعت يمطلب را اضافه كـرد كه در كشورها نيا قاتيتحق

  .است يصنعت ريدر حال توسعه و غ ياست از كشورها شتريب نهيابتال به سرطان س زانيسازند ، م

بلند مدت در شب   يها يداريخوابيدن بطور مداوم در محلى با چراغ هاى روشن و كار كردن و ب

سرطان كه  نيا. ن بشوددر زنا نهيمى تواند موجب افزايش خطر بيمارى قلبى، افسردگى و سرطان س

در سراسر دنيا . ابدي يافزايش م نشايعترين سرطان در زنان است در دهه پنجم تا ششم زندگى شيوع آ

 20روشهاى تشخيص زودرس سرطان سينه وجود دارد كه در اين روشهاى غربالگرى تقريباً از سنين 

ان درجه اول، سابقه تابيده شدن در بستگ نهيدر زنانى كه سابقه وجود سرطان س. سالگى شروع مى شود

را داشته اند الزم است غربالگريشان زودتر و با دقت  نهيو سابقه وجود بيمارى در س نهياشعه به س

اين سرطان متأسفانه تا مرحله اى كه بزرگ مى شود ممكن است غدد لنفاوى زير . بيشترى انجام شود

كه باعث مى شود زنان زودتر متوجه عوارض نور  از عالئمى. عالئمى ندارد يبغل را نيز درگير كند ول

بدنشان شود و به پزشك مراجعه كنند ترشحات غير طبيعى به صورت ترشحات  نيبر مالتون يمصنوع

از ديگر عالئم .باشد يوقرمز شدن پستان م) كه پرتقالى شكل مى شود( توده، تغيير شكل  سخونى، لم

ر از جمله عالئم خطرناكى هستند كه زنان در صورت عالئم مذكو. وجود فرو رفتگى هاى پستان است

  .مشاهده بايد حتماً به پزشك مراجعه كنند و تحت درمان قرار بگيرند

مصرف زياد يا ناصحيح مالتونين آهنگ و ريتم فيزيولوژيك بدن را بهم مي زند و باعث اضطراب و 

تفاده شود باعث خواب مالتونين همچنين در صورتي كه در طول روز اس. شود يم يريپذ كيتحر

 رااگر بعد از مصرف مالتونين در شب، دچار خواب آلودگي در صبح شديد ميزان مصرف . آلودگي ميشود

يي كه وابسته به هورمون آنهامالتونين در پيشگيري و درمان بعضي از سرطان ها مخصوصاً . كمتر كنيد

مؤثر و مفيد ) غيركوچك ريه براي مثال سرطان پستان، سرطان پروستات و سرطان سلول(هستند 
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ماده همچنين تأثير  اين .را كاهش دهد يسرطان يسرعت رشد سلولها% 70تواند تا  يم نيمالتون. است

را كمتر  آنهارا افزايش و عوارض جانبي ) 2-مانند اينترفرون و اينترلوكين (مثبت داروهاي ضد سرطان 

 يرزبانيز يشود اما بصورت قرص كپسول و قرصها ينم افتي ييدر مواد غذا نيمتاسفانه مالتون. مي كند

  .در دسترس است

ترشح  زانيم نيشتريرسد ب يحد خود م نيبه باالتر باًيهوا تقر يكيتار يصبح وقت هيدر ساعات اول

با . شود ياما با قرارگرفتن انسان در معرض نور ترشح آن متوقف م. ميرا در بدن شاهد هست نيمالتون

كه  يمقدار نور لباورند كه حداق نيانجام گرفت، محققان بر ا يگاهآزمايش ياموشه يكه رو يمطالعات

مقدار دو برابر نور ماه  نيلوكس است كه ا 2/0در موشها متوقف شود  نيالزم است تا ترشح مالتون

استاندارد  ريبا تابش نور غ ياتيهورمون ح نيا زين...) جغد و خفاش و ( يشب ز واناتيدر ح يحت.است

ترشح ) LAN(شب درقرار گرفتن موشها در معرض نور  ديمشخص گرد نيهمچن. شود يمتوقف م

ترشح  فينور ضع يحت. دهد يم شيكبد را افزا يسرطان يرا كم كرده و رشد سلولها نيشبانه مالتون

 طيمح كيكه در  ييموشها. شود يم يسرطان يتومورها شرفتيكند و باعث پ يرا متوقف م نيمالتون

  .دبودن نيمالتون يعيترشح طب يشدند دارا يم يب و روز نگهدارنرمال از نظر ش

 گريد يدر سالمت زيدهد كه رنگ نور در داخل و خارج از منزل ن يمطالعات نشان م نيهمچن

شدت آن و مدت تابش به چشم  ،به رنگ نور نيترشح مالتون. دارد ييبسزا ريتاث ستميجانداران و اكوس

 افتهيمحققان در. شود يمنتقل م زيبسته ن يبا چشمها ياثر حت نياجالب توجه است كه . دارد يبستگ

 نيبسته ب يبا چشمها قهيدق 60 يبرا ديلوكس از نور سف 2000كه در معرض  ينفر 8نفر از  2اند تنها 

 .در بدنشان ترشح شده است يكمتر نيبامداد قرار گرفته اند به مراتب مالتون 2شب تا  12ساعت 

صفحه  ون،يمثل نور تلوز ييو با نورها ستيمحض حكمفرما ن يكيابشان تاركه در اتاق خو يسانك
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 ياز منزل از پنجره ها رونيب يو فضا Ĥنهاابيكه از خ ينور اينور چراغ مطالعه و چراغ خواب  تور،يمان

بدنشان مواجه  رد نيروند با توقف مالتون يشوند بـه خواب م يوارد اتاق خواب م) پرده(بدون حفاظ 

حال همه  نيبا ا. دارد ييلوكس روشنا 180-150 نيمتعادل ب طيدر شرا ياتاق معمول كي. شوند يم

  روند  يبه خواب نم حيمردم به صورت صح

 منياتاق نش كي يبرا يمنطق يلوكس كه مقدار 100دهد كه نور تكرنگ قرمز  ينشان م جينتا

 60المپ نئون , قهيدق 66ع شم. شود نياز مالتون% 50كشد تا باعث توقف  يساعت طول م 403, است

نور از سال  ينظر محققان تكنولوژ از .قهيدق 15وات  58المپ فلورسنت دولوكس , قهيدق 39وات 

. يامروز  HID يتا المپها) نور زرد(نئون  ياز المپها. كرده است ياديز يشرفتهايتاكنون پ 1960

, باال يفلورسنت ها با خروج دينور سف ,سبز, رنگ ييپر فشار كهربا يا وهيج يمثل نورها ابانيخ ينورها

انتشار نور  نيكه ا. دهد يقرار م يطول موج نور آب شتريرا به نسبت گذشته در معرض هر چه ب هاانسان 

انسان ها به  يانجام شده بر رو قاتيتحق بنابر. كند يرا متوقف م نيترشح مالتون زياز هر چ شتريب يآب

از هر رنگ  شيرا ب نيترشح مالتون ينور آب 1/0به مقدار  يحت فيضع ارياند كه نور بس دهيرس جهينت نيا

و  ييو مدت روشنا ييروشنا قيالزم است كه تا مقدار دق يشتريب قاتيتحق .كند يمتوقف م يگرينور د

  .شود را روشن سازد يم نيمورد استفاده كه باعث توقف مالتون يرنگ نورها

  شود يمتوقف نم نيهستند كه ترشح هورمون مالتون كيتار يبه قدر يروز معموالً دفاتر تجار در

فاقد  يخون ينمونه ها .شد يمواجه م "يشناس ستيز يكيتار"به نام  ينديشخص با فرآ نيبنابر ا

 يرشد تومورها كيموجب تحر،شده بود هيته يالمپ مهتاب ميكه از افراد در معرض نور مستق نيمالتون

كه از  نيمالتون يغن ريمقاد يحاو يخون ياست كه نمونه ها يدر حال نيشوند  ا يپستان درموش ها م

به  ديبا يمصنوع ينورها .شود يم رشده موجب كاهش رشد تومو هيمطلق ته يكيافراد در معرض تار
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با داشتن اصول و . ساعته بدن انسان داشته باشد 24 تميرا با ر يتالق نيشوند كه كمتر يطراح يگونه ا

وجود  طيداخل و خارج مح ينورها حيصح يطراح يبرا يعمل شنهاداتيپ اط،يبر احت يمبتن يتيذهن

  :بهره برد رامونشانيسالمت انسان و پ يبرا آنهاتوان از  يدارند كه م

 يروز است و اگر در بعض يعياستفاده از نور طب طيمح كيروشن كردن  ينور برا زانيم نيبهتر - 1

را دارد  ديدرخشنده و روشن كه طول موج كامل نور سف ريغ ياز نور ديبا, وجود ندارد ياز دفاتر پنجره ا

  . شود يتداع يعيحالت نور روز طب, ساعته بدن 24ساعت  ياستفاده شود كه برا

حذف شوند وطول موج ها  يآب يطول موج ها. باشد كيتار ديها در شب با طيداخل مح يفضا - 2

 يفلورسنت باعث م ينئون به جا يمپ هامطالعه در نور ال. برود ينارنج ايزرد  يبه سمت نورها ديبا

  .نباشد يشود كه چشم در معرض انتشار نور آب

به هنگام خواب روشن  ديو چرغ خواب نبا ونيتلوز. مطلق به هنگام خواب ارجح است يكيتار - 3

  . گذاشته شود

داخل نور را به  نيمحافظت شده و استاندارد نصب شده باشد تا ورود ا ينور ديها با ابانيدر خ - 4

  .خانه ها به حداقل برساند

 يم هيتوص شتريالمپ ب نيتحت فشار كمتر است ا يها يميسد يچون دامنه انتشار نور آب  - 5

  .شود

 يرا منتشر م ياز نور آب يعتريدارندو دامنه وس ياثر كمتر وهيهالوژن با آهن و بخار ج بيترك - 6

كم فشار  يها يميبه عنوان مثال سد. موثرتر استرا دارد كه از همه  ازيامت نيكم فشار ا مينور سد. كند

كم  يها يميسد. ندك يلومن را در هر وات از خود خارج م نيشتريب يرونيمنابع نور ب گرينسبت به د

كمتر باعث كاهش  نيو بنابر ا. كند ينانومتر را منتشر م 589طول موج نور زرد به طول  كيفشار تنها 
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 رايشوند ز يداده م حيترج زيالمپها توسط ستاره شناسان ن نيا نـيهم چن. شـود يم نيترشـح مالتون

  .كنند لتريآن را ف يتوانند به راحت يم

  

 هاي متفاوت نور بر چرخه بيولوژيكي موج اثرات طول

. در طول مدت شب داشته باشد) core temperature (  تواند اثرات عميق را بر دماي هسته نور مي

نانومتر به  509ارد كه با قرارگيري انسان در معرض نور تكفام با طول موج اي وجود د گزارشات پراكنده

هاي  در موش. شود هاي مختلف، از ترشح هورمون مالتونين جلوگيري مي مدت يك ساعت در شدت

آبي از ترشح مالتونين  -، نور سبز )hamsters(هاي بزرگ  و موش) albino rats(چشم  صحرايي سفيد 

ا وجود اينكه مطالعات منظمي درباره اثرات نور، دماي هسته و ترشح مالتونين در ب .كند جلوگيري مي

موج بلند مثل  هاي با طول  نور. هاي متفاوت نور توجه خاصي شده است موج  انسان وجود ندارد، به طول

 موج هاي با طول  و نور قرمز اثر كمتر و از طرف ديگر نور) درجه كلوين 3000( نور با دماي پايين

و نور سبز و آبي اثر بيشتري بر چرخه ) درجه كلوين 6500(متوسط مثل نور با دماي رنگ باال 

 .بيولوژيكي انسان دارند

كند و  جلوگيري مي) دوره كاهش آن(نور سبز يا آبي از افت دماي هسته در طول دوره شب 

يا آبي از افزايش ترشح  كند، چون نور سبز بيشتر مي) دوره افزايش دماي هسته(افزايش آن را در صبح 

. كند كاهش آن را در صبح بيشتر ميكند و  مالتونين از غده صنوبري در طول مدت شب جلوگيري مي

بررسي نور محيط در ارتباط با اثرگذاري آن بر . شود اين اثرات در رفتار دماي هسته منعكس مي

دماي هسته شديداً به احساس محدوده نوسان در . سالمتي، رفاه و چرخه بيولوژيكي انسان مهم است

  . بستگي دارد آلودگي خواب
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شوند و نورهاي با  نورهاي با دماي رنگ پايين براي سطوح پايين روشنايي در شب استفاده مي

مردمي  .دماي رنگ باال بايد در صبح كه سطح باالتري از شدت روشنايي مورد نياز است استفاده شوند

د مثل سالمندان و معلولين و همچنين شهرنشينان كه به تسهيالت هايي در رفتارشان دارن كه محدوديت

دهند تا روشنايي محيطي، نيازمند آگاهي درباره روشنايي نور روز و همچنين  اهميت بيشتري مي

  .روشنايي در طول مدت شب هستند

  

  نور و ضرب آهنگ بدن

) بيولوژيكي(ت زيستي هاي جديد گيرنده نور و يك سيستم عصبي مجزا از ساع نور از طريق سلول

روزي فرايندهاي  هاي فصلي و شبانه فرستد، كه به نوبه خود تغييرات بزرگ ريتم هايي را مي سيگنال

نقش ) هورمون خواب(و مالتونين ) هورمون تنش(هاي كورتيزول  هورمون .كند جسماني را تنظيم مي

برد تا به بدن انرژي  را باال ميكورتيزول قند خون . كنند مهمي بر كنترل خواب و هوشياري بازي مي

با اين حال، هنگامي كه سطح كورتيزول . را افزايش دهد) مصونيت از بيماري(بخشد و سيستم ايمني 

ها  سطوح كورتيزول صبح. شود كارآمد مي رود اين سيستم تحليل رفته و نا بيش از حد در يك دوره باال 

ها در روشني روز در يك  كورتيزول. كند روز آماده مييابد و بدن را براي فعاليت در همان  افزايش مي

  .يابند مانند و نهايتاً در نيمه شب به حداقل مقدار تنزل مي سطح به اندازه كافي باال باقي مي

براي . دهد را كاهش مي آلودگي كند و خواب سطح هورمون خواب مالتونين در صبح افت مي

سپس به . بعد از ظهر شدت نور بيشتري احتياج است جلوگيري از ترشح مالتونين، در صبح نسبت به

چون . (دهد يابد و اجازه خوابي سالم را مي شود افزايش مي طور معمول دوباره هنگامي كه هوا تاريك مي

ها  براي تندرستي مهم است كه اين ضرب آهنگ.) كورتيزول در آن وقت در كمينه مقدارش قرار دارد
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ر صورت قطع ضرب آهنگ، نور روشن روز، به بازيابي ريتم عادي كمك د. بيش از اندازه منقطع نيستند

  . كند مي

در يك محيط طبيعي، نور، مخصوصاً نور صبح باعث همزماني ساعت داخلي بدن با سيكل چرخشي 

ساعته، ساعت داخلي  24بدون تنظيم سيكل تاريك و روشن . شود ساعته زمين مي 24تاريك و روشن 

اين امر . دقيقه نوسان خواهد داشت 30الي  15ساعت و  24ه ميانگين حدود در يك دور Ĥنهابدن انس

به وسيله ساعت   شده انحراف روز افزون در درجه حرارت، سطح كورتيزول و مالتونين از مقدار تعيين 

اين به هم ريختگي هورموني در اثر غياب ريتم عادي تاريك و . شود زماني محيط زيست را سبب مي

را باعث خواهد شد كه نهايتاً منجر به هوشياري  آلودگي م نادرست از هوشياري و خوابروشن، يك ريت

  . شود در طول ساعات روشني مي آلودگي در طول ساعات تاريكي و خواب

كارگران نيز به علت چرخش شيفت كاري، عاليم مشابهي را بعد از هر تغيير شيفت به همان داليل 

موج نور   رات نور روي وضعيت دماي هسته و مالتونين بسته به طولاث. كنند براي چند روز تجربه مي

هاي با طول موج بلند، از قبيل نور با دماي رنگ پايين و نور قرمز، اثرات محدودي  نور. كند تغيير مي

هاي با طول موج متوسط كوتاه از قبيل  از طرف ديگر نور سبز و آبي، نور. روي چرخه زيستي انسان دارد

شود كه در محدوده محيط زندگي، بايد براي  پيشنهاد مي. اي رنگ باال، اثرات بيشتري دارندنور با دم

روشنايي سطوح پايين در شب از نور با دماي رنگ پايين و براي سطوح باالتر، نور با دماي رنگ باالتر در 

  .صبح استفاده شود

 

  و تنش) وضع رواني(روشنايي، هوشياري، خلق و خو 
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هاي تحقيقاتي با موضوع مقايسه اثرات سالمتي، آسايش و هوشياري به علت  هبسياري از پروژ

الگوي امواج مغزي  2و كالر 1وتربرگ. كاركردن مردم تحت شرايط نوري مختلف قبالً انجام شده است

)3EEG ( گاه كه شبيه محيط اداري ساخته شده بود، يك بار با سطح روشنايي آزمايشافراد را در يك

 EEGآرايش . مطالعه كردند )lux 450(و يك بار با سطح روشنايي نسبتاً پايين ) lux 1700(نسبتاً باال 

سطوح روشنايي باالتر باعث امواج دلتاي كمتري : اختالف بارزي را نشان داد) الگوي امواج مغزي(

ياري ، به اين معني كه نور روز تأثير هوش)است آلودگي، نشانگر خواب EEGفعاليت دلتاي يك (شود  مي

تحقيقات زيادي در مورد اثرات نور روي هوشياري . روي سيستم عصبي مركزي دارد) باشاعالم آماده (

و خلق و خو تحت شرايط شيفت شب انجام شده، زيرا اثرات مورد انتظار در اين شرايط شديدتر خواهد 

  .بود

كند و به  گي ميدهد كه استفاده از سطوح روشنايي باالتر، رفع خست مطالعات ديگري نشان مي

و ) استرس(مطالعه سطوح تنش  .تري باقي بمانند شود افراد در هوشياري طوالني راستي باعث مي

هاي داخلي با مقايسه گروهي از مردم كه منحصراً زير نور مصنوعي كار  شكايات افراد شاغل در محيط

  . انجام شده است كنند، كنند و گروهي كه زير تركيبي از نور مصنوعي و نور روز كار مي مي

  

 :ايمني شناسي نوري

اين مورد شامل تغييرات ساالنه و . هاي نور، پتانسيل تغيير واكنش ايمني را دارند همه طول موج

كمك ) ايمني(مدت زمان، شدت و طول موج نور به وضعيت مصونيت از اختالل . شود روزي نور مي شبانه

                                                            
14- Wetterberg 

15-  Kuller 

16- electroencephalogram .است به معني ثبت نمودار ترسيمي فعاليت الكتريكي مغز :  
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 .شود باعث توقف عملكرد ايمني مي) nm 400كمتر از (زه تابش نور فرابنفش يونيزه يا غير يوني. كند مي

چشم  –تابش مرئي ممكن است هم از طريق مكانيسم ميان مغز . باشد اين يك واكنش پوست مياني مي

تواند به  مي nm 400هاي باالتر از  طول موج. و هم از طريق پوسته مياني روي سيستم ايمني اثر بگذارد

هاي سيار مسئول ايجاد مصونيت از  وست نفوذ كند و مستقيماً با سلولهاي بيروني و غشايي پ اليه

  . اختالل براي حالت ايمني ، فعل و انفعاالت داخلي داشته باشد

منتقل  nm 400همچنين امكان وجود مكانيسم غير مستقيمي كه درگير نوري با طول موج باالي 

مانند غده هيپوفيز، هيپوتاالموس و غده  تحريك نواحي خاصي. شده از شبكيه به مغز است، وجود دارد

هر . تواند مستقيماً عملكرد ايمني را تغيير دهد صنوبري باعث توليد مواد عصبي شيميايي شده كه مي

  .يك يا هر دو گذرگاه ممكن است درگير باشد

  

  واكنش پوست مياني

ك تا بزرگ انتقال هاي مختلف ناپيداي پوست همه پستانداران كوچ هاي نور در بين اليه موج طول

هاي نور  موج ترين طول كوتاه. هاي بلندتر نور، عمق نفوذشان در پوست بيشتر است موج طول. يابد مي

ترين واكنش ايمني را باعث شده، درحاليكه واكنش پوست مياني به نور مرئي، ضعيف اما  فرابنفش، قوي

  .درك است قابل 

  

  تابش فرابنفش

  :شود ش زير تقسيم ميبه سه بخ) UR 1(تابش فرابنفش 

                                                            
12- Ultraviolet Radiation 
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1 - )nm 290-200 (UV-C  

2 - )nm 315-290 (UV-B  

3 - )nm 400-315 (UV-A  

بافت زنده در معرض تابش فرابنفش عملكرد ايمني عادي را بوسيله واكنش پوست مياني تغيير 

سازي ايمني را بوسيله مكانيسم ديگري  واكنش توقف) Cو  A ،B(هر زيرگروه تابش فرابنفش . دهد مي

  .كند ريك ميتح

  : مشاهده شده عبارتند از Ĥنهابه طور كلي اثراتي كه در انس

  جلوگيري از آلرژي التهاب پوست در اثر تماس،  -

  جلوگيري از تعلل حساسيت شديد به تزريق پادتن،  -

  طوالني كردن زندگي پيوند پوستي و  -

  .تحريك وضعيت غده حساس -

هاي سرم ناشي  كننده و فاكتور هاي جلوگيري ريق سلولاين انرژي تحريك شده پوستي ظاهراً از ط

، )LC(هاي نانو پوستي النگرهانس  تواند پادتن عامل بدست آمده از سلول تابش فرابنفش مي. شود مي

هاي  را، تغيير دهد و اين در حالي است كه سلول T4هاي كمكي  شان براي فعاليت سلول   وقفه توانايي

تواند شمار اجزاي سلولي را افزايش دهد و در  تابش فرابنفش مي .يت دارنداجازه فعال T8متوقف كننده 

  .كند كننده ايمني را تحريك مي ، عوامل متوقف1Keratinocytesبرخي موارد، ترشح 

Hersay هاي كمكي  متوجه شد كه تابش فرابنفش شمار لنفاويT  شمار )٪13(را كاهش ،

كننده  هاي متوقف به لنفاوي Tهاي كمكي  و نسبت لنفاوي) ٪29(را افزايش  Tكننده  هاي متوقف لنفاوي

                                                            
.دهد هاي پوستي را تشكيل مي سلول% 90مهمترين سلول روپوستي كه  -13  
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T  تكثير سلول  .دهد مي) ٪32(را كاهشT  بهγ-IFN  وIL-2  نيازمند است و پس از پرتوتابي فرابنفش

  .دهد شمار اجزاي سلولي را كاهش مي

  
  

  )nm 700-400(نور مرئي 

ت مياني براي توقف واكنش بر اساس گزارشات قبلي، نور مرئي اثر مستقيم ناچيزي روي پوس

نور مرئي حتي در حضور عوامل زنده رنگي مانند ماده رنگرزي قرمز و رز بنگال، توقف . گذارد ايمني مي

نوري كه به طور مستقيم به  .كند را ايجاد نمي T8هاي متوقف كننده  حساسيت شديد تماسي با سلول

يير واكنش ايمني ميان هورموني و يا واكنش روزي و نيز تغ پوست اعمال شده باشد، تغيير ريتم شبانه

  .دهد ميان سيكوتين را نشان مي

  

  Ĥنهااثرات نور مرئي روي انس

اند، با نور مدوله شده و بر واكنش ايمني  نشان داده شده 1 هاي عصبي كه در جدول همه هورمون

بنيادي وجود  1Photoneuroendocrineبنابراين امكان يك يا چند مكانيسم محيطي . گذارند اثر مي

اين مورد در برخي از مطالعات انساني نشان داده شده . كند دارد كه بخش سيستم ايمني را كنترل مي

جانبي تحريك شده  2هاي هاي كمي اما بسيار پرمعني در شمار ليمفوسيت ما و ديگران يافته .است

  .وسيله نور عبوري از چشم داريم به

                                                            
روزي  سيستم شبانه -14 Photoneuroendocrine : مغز تشكيل شده از   

)a ه، هاي ويژه در شبكي گيرنده)   
)b هاي ساعت است،  روزي واقع در جلوي مغز كه شامل ژن مولد شبانه)   
)c (هاي خاص جلوي مغز درگير ترشح غدد عصبي،  هسته)  d غده صنوبري)   

(هاي سفيد خون كه يك هسته دارد  نوعي گويچه -15 Lymphocyte (.  
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  )درماني(ها با خواص دارويي  مونهور/هاي عصبي دهنده انتقال -1جدول 
 اثرات هورمون/عصبي  دهنده انتقال

  هاي ايمني افزاينده

  پروالكتين
  سازي ماكروفاژها فعال

  IL-2و توليد  NKهاي  تكثير سلول

  هورمون رشد
  سازي سنتز پادتن فعال
  IL-2سازي ماكروفاژها و توليد  فعال

  Tو B، NKهاي  تكثير ماكروفاژها و سلول  سوماتو استاتين
  Tو NK هاي  تكثير ماكروفاژها و سلول  Vasointestinal پروتئين

  Tو  NKهاي  تكثير ماكروفاژها و سلول  Pماده 

  هاي سياه پوست محرك لكه αهورمون 
  NKهاي  تكثير سلول

  IL-1و  α-TFNكاهش اجزاي سلولي 
  IL-10افزايش اجزاي سلولي 

  Tسازي سلول  فعال  تيروكسين

β اندورفين  
  Tسازي ماكروفاژها و سلول  فعال

  Bهاي  ساختن سلول  متوقف

  استيلكولين
  T ،NKهاي  القاء سلول

  IFN-γدهنده  افزايش

  مالتونين
  Tو B، NKهاي  سازي سلول فعال

   IL-2افزايش اجزاي سلولي
  Tهاي  تكثير سلول  سروتونين
  كولين تيلاز طريق تحريك اسT ، NKهاي  القاء سلول  دوپامين

  IFN-γترويج   استروژن
  سازي واكنش خودايمن فعال

  هاي ايمني كننده متوقف

  /ACTH/CRHكورتيزول
  Tو N هاي  معيوب كردن ماكروفاژها و سلول

  مانع توليد پادتن
   IL-4،Ig-Eمهار 

  سروتونين
  كاهش فعاليت واكنش ايمني از طريق مدوالسيون

  ACTH/CRH/كورتيزول
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  IL-1 ،IL-2مانع شدن از   نفرين اپي نور/ننفري اپي
  تضعيف عملكرد سيستم ايمني از طريق افزايش توليد كورتيزول  تستوسترون

  

  

در اين . در واكنش به نور مرئي نيز بازتابي از تغييرات ساالنه است T8و  T4هاي  تكثير سلول

 Tهاي  اي در شمار ليمفوسيت مطالعات، بيشترين اساس واكنش به نور مرئي، افزايش كوچك اما عمده

نور فرابنفش  .مشاهده شده، مغايرت دارد Ĥنهااين نتيجه با آنچه كه براي تابش فرابنفش روي انس. بود

)nm 400-200 (هاي  شمار ليمفوسيتT4 هاي  را كاهش و شمار ليمفوسيتT8  را افزايش و نسبت

  .دهد اين دو را كاهش مي

  

  اثرات نور بر كودكان

آموزان  هاي نوري مختلف روي بلوغ فيزيكي و وضعيت تحصيلي دانش ي اثرات سيستممطالعه بررس

، رشد و بلوغ، نهااسالمتي دند .باشد مي 1985تا  1981ابتدايي، از جمله مطالعات انجام شده از سال 

  : شود مي آزمايش) نور(آموزان تحت چهار نوع روشنايي  دقت و پيشرفت تحصيلي دانش

a - نت طيف كاملهاي فلورس المپ 

b- هاي فلورسنت طيف كامل با مكمل نور فرابنفش  المپ  

c - هاي فلورسنت سفيد سرد المپ  

d- هاي بخارسديم پرفشار المپ  

تمام كرده بودند،  1986-87آموز كه كالس چهارم را در سال تحصيلي  دانش 327اين مطالعه روي 

  .ل كشيدآغاز شد و از ابتدا تا اتمام آن به طور كامل دو سال طو
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هاي فلورسنت طيف كامل با  آموزاني كه تحت المپ دهد دانش نتايج اين دوره دو ساله نشان مي

ي سوراخ شده كمتري و حضور در مدرسه، موفقيت، رشد و پيشرفت آنهامكمل فرابنفش بودند، دند

ر سديم هاي بخا آموزان تحت نور المپ دانش .آموزان زير نورهاي ديگر دارند بهتري نسبت به دانش

با توجه به . پرفشار داراي سرعت كندي از رشد و پيشرفت بوده و نيز دقت و موفقيت ناچيزي داشتند

آموزاني كه  شود كه نورها اثرات غير مرئي قابل توجهي روي دانش دستاوردهاي اين مطالعه استنتاج مي

  .هستند، دارند آنهاها به صورت منظم در معرض  در كالس

اجمالي روي اثرات نور طبيعي، نور المپ التهابي، نور المپ فلورسنت و ديگر  مندرجات ذيل بررسي

. باشد هاليد و بخار سديم پرفشار روي موجودات زنده مي متال  هاي بخار جيوه، منابع نور شامل المپ

نور خورشيد به . هاي روشنايي با يك طراحي خوب مهم است همچنين ايجاد انواع روشنايي و سيستم

ترين منبع نور و انرژي براي موجودات زنده است و شايد به طور تجربي به آن عنوان نور  هممراتب م

. گذرانند بيشتر مردم بخشي از هر روز را تحت تأثير نور خورشيد مي. مستقيم يا نور آسمان گفته شود

را تحت اگرچه، با شهري شدن نظام اجتماعي، مردم زمان كمتري را تحت نور خورشيد و زمان بيشتري 

گذرانيم،  هاي بيشتر و اصلي هر روزمان را مي هايي كه امروزه بخش محيط. گذرانند هاي مصنوعي مي نور

  .با محيط طبيعي اجدادمان فاصله زيادي دارد

هايي كه به ندرت مشابه آن در طبيعت  هاي پوشيده شده با رنگ ها و سقف وسيله ديوارها، كف ما به

) وري بهره(هاي روشنايي بيشتر براي راندمان  ها معموالً تحت سيستم نگاين ر. ايم است، محاصره شده

هاي روشنايي مصنوعي تنها  در واقع، سيستم .سپس براي اثرات فيزيولوژي روي مردم طراحي شده است

لوكس در مقايسه با  1500تا  200دم، يعني سطوح روشنايي از  تواند سطوح شدت روشنايي سپيده مي
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لوكس  100000لوكس و در ظهر باالي  8200تا  2200دم كه از  يعي در سپيدهروشنايي محيط طب

  . است، را شبيه سازي كند

Corth هاي ساخته شده  هاي طبيعي و محيط در مورد اهميت عرض مختلف سطوح نور بين محيط

در . ز بودهاي با او بر اين باور بود كه محيط طبيعي اجداد اوليه ما بستر جنگل و نه دشت. استدالل كرد

هاي داخلي از اين  لوكس است ولي در منازل و محيط 100000تا  8200هاي باز سطوح نور بين  محوطه

همچنين بر اين باور بود كه كيفيت طيف نور در بستر جنگل زرد مايل به سبز  .ميزان بسيار كمتر است

آورد و نيز فهميد كه  مي بود كه تركيب طيف تابشي خورشيد و پوشش گياهي جنگل اين نتيجه را به بار

هاي باز  ها به سمت دشت اجدادمان در ابتدا مشغول به كار در بستر جنگل نزديك خط استوا بودند و بعد

هاي پوست تيره موضوعي  بنابراين نتيجه گرفت، رنگدانه. در شمال و جنوب خط استوا حركت كردند

  . كند ر فرابنفش عمل ميپوشيده شده براي بقا بود كه بيش از يك صافي در مقابل نو

اي با نور  هاي باز در شمال و جنوب استوا و دور از ناحيه پوشش جنگل را ترك و به زمين Ĥنهاانس

ها به عنوان  ، رفتند و رنگدانه)شود اي كه بدن براي مقابله با سرما پوشانيده مي در ناحيه(فرابنفش قوي 

گيرد،  له عملكرد نور فرابنفش روي پوست شكل ميوسي كه به  D پاسخي براي نياز به افزايش ويتامين

  : بيني كرد دو اثر را پيش Corth به دنبال اين استدالل . يابد كاهش مي

هاي فلورسنت سفيد سرد نزديك نور زرد مايل به سبز رسيده به  از آنجايي كه طيف نور المپ - 1

  . ها احساس رضايت بيشتري دارند كف جنگل است، مردم از اين نور

وجود آيد، مردم با نژاد  هاي پوست به علت افزايش نياز به نور فرابنفش به  اگر كاهش رنگدانه - 2

ممكن است به ) نژاد رنگي روشن(پوست  رنگي ساكن در آب و هواي شمالي بيش از مردم سفيد

  .نيازمند باشند) Dيا مكمل ويتامين (تحريك نور فرابنفش 
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درستي طيف كامل روشنايي خورشيد را بازسازي  هيچ يك از منابع روشنايي مصنوعي، به

نورهاي تابان غني از نور قرمز و زرد هستند، اما انرژي نسبتاً كمي را در ناحيه سبز و آبي . كنند نمي

بيشترين انرژي تابشي فلورسنت با نمود رنگ سفيد سرد در باندهاي سبز و زرد . كنند طيف تابش مي

 Thoringtonدر واقع همانطور كه . شوند بيشتري دارند، تابش ميها حساسيت  اي كه چشم طيف، ناحيه

يا واحد ) لومن(نانومتر است كه واحد شار نوري  555موج  سبز طيف، طول - ثابت كرد، ناحيه زرد 

اي از انرژي تابشي خود را در ناحيه  نورهاي با طيف كامل بخش عمده. استاندارد نور تعريف شده است

هاي فلورسنت ممكن است تا  به عالوه درصد كمي از انرژي تابشي المپ. كنند آبي طيف گسيل مي

از آنجا كه حساسيت چشم به نور آبي نسبت به نور زرد و سبز كمتر است،   افت كند، UVمحدوده 

ها روشنايي به طور  شوند، ممكن است بعضي وقت هايي كه با نور فلورسنت با طيف كامل روشن مي اتاق

تواند  نسبتاً بااليي دارد كه مي) CRI(نور با طيف كامل يك شاخص نمود رنگ . شود تيره و تار مشاهده

  .براي فرايند ديدن بسيار مهم باشد

هاي  نظير المپ(هاي با بهره باال  المپ Bellchainberو  Aston 1969در اين خصوص در سال 

 .عي داشتند را مقايسه كردندهايي كه طيف متوازني نزديك به نور طبي را با المپ) فلورسنت سفيد سرد

هاي شبيه  المپ(هاي رنگي  دهد كه المپ در گزارش خود اعالم كردند كه نتايج به وضوح نشان مي آنها

كنند بلكه يك وضوح باالتري از  ، نه تنها كيفيت رنگ بهتري ايجاد مي)به نور طبيعي در توزيع طيفي

  .كنند دهند، فراهم مي همان ميزان روشنايي انجام مي هاي با بهره باال در ديد را نسبت به آنچه كه المپ

بعداً . محققان دريافتند كه نور خورشيد كليدي براي درمان نرمي استخوان است 1919در سال 

هاي  كشف شد كه نور مصنوعي هم در درمان نرمي استخوان مؤثر است و امروزه پذيرفته شده كه تابش

در  Dنانومتر گسترش ويتامين  315تا  290يد در ناحيه دريافت شده از نور خورش) UV(فرابنفش 
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تواند از  مي Dگيرد و دوزهاي منظمي از ويتامين  كنند و ويتامين در پوست شكل مي پوست را آغاز مي

امري متداول  Dدر واقع، غني كردن شير با ويتامين . نرمي استخوان جلوگيري كند يا آن را درمان كند

، منابع غذايي ويتامين UVنشان داد كه در اثر تحريك  Neerو  Wurtionت با اين وجود تحقيقا. است

D گيري ويتامين  به طور زيستي در شكلD ْدر پوست، مؤثرتر هستند.  

Ozaki  وWurmm  به اين حقيقت توجه داشتند كه روشنايي المپ بخار سديم پرفشار باعث

شواهدي ارائه دادند مبني بر اثراتي كه  هاآن. توليد رشد و توسعه غير متعارفي در حيوانات شده است

باعث تغييراتي در مشخصه رشد و  )1HPSV(ها در برابر نور بخار سديم پرفشار  قرارگيري گسترده موش

هاي خورشيد را چه به صورت   عنوان كرد كه اگر پوست انسان تابش Hughes .شد مي آنهاپيشرفت 

طوالني دريافت كند، ممكن است در سيستم انسان  هاي مستقيم و چه به صورت پراكنده براي دوره

  . اختالالت فيزيولوژيكي رخ دهد

هاي  ، سيستم دفاعي بدن را سست و تشديد بيماريDاين باور وجود دارد كه كمبود ويتامين 

هاي غير بصري  اظهار كردند كه پاسخ) 1970در سال ( Neerو  Wurtman. مزمن را به دنبال دارد

هايي نظير سن بلوغ،  تعدادي توابع هورموني عصبي را كه به نوبه خود مكانيسم  اي به نور، شبكيه

كميته . دهد كنند، تحت تأثير قرار مي هاي روزانه را تنظيم مي اي از ريتم گذاري و تنوع گسترده تخمك

نوان ها بايد به ع فوتون«و داروسازان براي جامعه پزشكي روشن ساختند كه  آنها، شيميدآنهاملي فيزيكد

هيچ ناحيه فعال جسمي و روحي ما «نتيجه گرفت كه ) 1988در سال ( Dowing، »دارو در نظر گرفته شوند

  اي طراحي شده كه نور را در محدوده جسم ما به گونه. »وجود ندارد كه تحت تأثير نور خورشيد نباشد

                                                            
1- High Pressure Sodium Vapour  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


مطالعه و بررسي لزوم حفظ تاريكي شب و اثرات بهداشتي و ايمني آلودگي نوري – ومسفصل 
مطالعات اثرات نور المپ هاي مختلف بر انسان و محيط زيست  - فصل چهارم 

  
 

136  
 

ر پوست ما، به عنوان يك ها و سراس نور خورشيد رسيده به چشم. كند اي دريافت و استفاده مي گسترده

  .كند از سر تا پا عمل مي كنترل ماهرانه بر ما از تولد تا مرگ، 

  دانشمندان مطالعات بيشماري شامل استفاده از نور درماني در درمان افزايش سطح غير عادي 

به عنوان يك جايگزين در تعويض انتقال، پرتودهي با نور . در خون بيان كردند 1روبين هايپر بيلي

به طور مؤثري ثابت شده و به عنوان يك درمان ) نانومتر 470تا  440خصوصاً نور آبي در محدوده (

پيشنهاد ) 1975در سال ( Wurtman. در نظر گرفته شده است Ĥنهااستاندارد در بسياري از بيمارست

ژي قابل كرد كه نور با طيف كامل نسبت به نور آبي مؤثرتر است، چون منابع نور با طيف كامل، انر

  .توجهي متمركز در ناحيه آبي دارند

هاي  هاي با طيف كامل، مشخصات وضوح رنگ قبلي المپ فوايد تكميلي مهيا شده از طريق المپ

راحتي تغيير رنگ پوست نوزادان را متوجه  دهد كه به تكفام آبي را بهبود داده و به پرستاران اجازه مي

كرد كه همبستگي بين ساعات ساالنه نور خورشيد و ميزان اي را گزارش  مطالعه  )East )1939 .شوند

 .كرد ايالت آمريكا را ثابت مي 24در ) سال 14تا  12سن (پسر  94337بروز پوسيدگي دندان در 

Sharon ،Feller  وburney  ارتباط بين نور فرابنفش مصنوعي و پيشرفت پوسيدگي دندان را پيدا

هاي فلورسنت  در معرض المپ 2هاي طاليي دندان در موشگزارش كردند كه پوسيدگي  آنها. كردند
3vita-lite با خروجيUV  هاي فلورسنت معمولي  گيري نسبت به حيواناتي كه در معرض نور قابل اندازه

اي و وزن كلي بدن حيواناتي كه  عالوه، غده جنسي، غده بزاقي زير آرواره به. هستند، يك پنجم است

  .اند، بزرگتر است ه رشد يافتهتحت نور طبيعي شبيه سازي شد
                                                            

2- Hyperbilirubinemia .روبين در خون ادي بيليسطح باالي غيرع :  
3- Hamster .پستاندار بسيار كوچكي به اندازه يك موش و از گروه جوندگان:   

4- vita-lite Duro-test عالمت ثبت شده تجاري شركت سهامي  .باشد مي) ايالتي در شمال شرقي اياالت متحده(در شمال برجن    
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Zomkovo  وkrivitskaya )1966 (اي مايل به سرخ  هاي قهوه نور فلورسنت را با المپUV 

اي قرار دادند و موقعي كه با گروه شاهد  كنترل شده آزمايشهاي مدرسه را تحت  تقويت كرده و بچه

را دريافت كردند، افزايش سطح  UV هاي نور آموزاني كه پرتو مقايسه شدند، گزارش كردند كه در دانش

توانايي كار، مقاومت در برابر خستگي، بهبود عملكرد تحصيلي، بهبود توانايي وضوح ديدن و افزايش وزن 

  .و رشد نشان داده شده است

Volkova )1967 (هاي  اثرات مكملUV  را در روشنايي عمومي در يك كارخانه مطالعه كرد و

پذيري  ي از بزرگساالن با گروه شاهد مقايسه شدند، كاهش نفوذزمايشآدريافت موقعي كه يك گروه 

هاي زكامي و سرماخوردگي را نشان  هاي پوست، افزايش فعاليت سلول سفيد و كاهش عفونت مويرگ

نتيجه گرفت كه نور اثرات بيولوژيكي دارد كه براي سالمتي مهم است و ) Wurtman)1968  .دادند مي

گيري  سازي شود و قابل اندازه هاي تجربي دوباره گاهآزمايشن است به راحتي در برخي از اين اثرات ممك

  :اين گونه اثرات دو نوع هستند. باشد

وسيله مقدار نور رسيده به  ها و حالت متابوليك را به  اثراتي كه غدد درون ريز افراد، هورمون - 1

  .دهند شبكيه تغيير مي

  .1، برنزه كردن پوست، تفكيك بيلوروبينDمين اثرات نور روي پوست مثل توليد ويتا - 2

Wurtman )1969 (هاي غدد صنوبري و ترشح هورمون  نور وارد شده به چشم انسان را به پاسخ

اين هورمون به نوبه خود بر عملكرد غدد ديگر، شايد به عنوان برآيند عمل مستقيم . مالتونين ارتباط داد

  .روي نواحي خاصي از مغز اثر دارد

                                                            
رنگريزه ناشي از تجزيه هموگلوبين -5  
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Wurtman  وWeisd هاي طيف كامل  هاي فلورسنت سفيد سرد و المپ اثرات نور المپvita-lite 

اين استدالل كه روشنايي محيطي  آنهاهاي  يافته. هاي صحرايي مطالعه كردند را روي يك گروه از موش

 Himmelfarb، Scott .كند كم در عملكرد برخي غدد عصبي درون ريز دارد را پشتيباني مي اثري دست

به صورت قابل توجهي ) طيف كامل( vita-liteهاي  گزارش كردند كه نور المپ) Thayer )1970و 

  .هاي سفيد سرد استاندارد دارد تأثير بيشتري در كشتن باكتري نسبت به نور المپ

Downing )1988 ( شواهدي ارائه كرد كه مقدار كمي تابشUVها را از بين  ها و كپك ، باكتري

ها و  ها، كپك اي از باكتري ، انرژي كافي براي كشتن گسترهW/cm210 درخشندگي يك سطح . برد مي

هاي  المپ UV-B و UV-A هاي رسد كه بخش هر چند به نظر مي. ها را در يك دقيقه دارد ويروس

 270 ± 5مخصوصاً در  UV-Cطيف كامل توانايي اثر ضد باكتري دارند، اما بيشترين اثر در باند طولي 

  .باشد مي UV-Aهاي  موج بار مؤثرتر از طول 100هاي اين باند  موج گسيل طول. دهد مي نانومتر رخ

Neer )1971 (اي پرداخت كه شامل ساكنان سالمند مرد در پادگان ماساچوست  به توصيف مطالعه

گسيلي بود، قرار  UVچلسي و در معرض روشنايي فلورسنت با طيف كامل كه داراي مقدار جزئي انرژي 

تواند جذب كلسيم را در مردان  نتيجه اين مطالعه اين بود كه مقدار نسبتاً كمي نور فرابنفش مي .داشتند

شان حاوي مقدار  مصرفي  گيرند و افرادي كه رژيم غذايي سالمندي كه در معرض نور خورشيد قرار نمي

  .است را القاء كند Dكمي ويتامين 

Mass ،Jayson  وKleiber )1974 (آموزان در حال مطالعه تحت  دانش گزارش كردند كه

فركانس (آميختگي سوسوزني بحراني  هم روشنايي فلورسنت با طيف كامل، كوچكترين كاهش در بر

آموزاني كه  دانش. و افزايش تيزبيني را دارند) متناوب محرك چشم كه در آن سوسوزدن هم پيدا نيست
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زان در حال مطالعه تحت روشنايي طيف آمو كنند نسبت به دانش تحت روشنايي سفيد سرد مطالعه مي

  .دادند حالي بيشتري نشان مي كامل رخوت و بي

Bickford )1981 (نهاگزارش كرد كه درمĤ ي مكرر با تركيب گياهي وUVA )320  400تا 

  .مؤثر است) داءالصدف(در كنترل سوريازيس ) نانومتر

Davies )1985 (از نور اي انجام داد مبني بر اثرات محدوديت  مطالعهUV ) طول موج كمتر از

نتيجه . هفته قرار گرفتند 10مرد جوان داوطلب كه در يك اتاق ايزوله به مدت  9روي ) نانومتر 380

  :مطالعه بدين شرح بود

فقدان قرارگيري در معرض نور خورشيد فقط براي پنج يا شش هفته در مردان جوان سالم با رژيم 

اي تعادل منفي كلسيم منجر به  قص كلسيم و به طور فزايندهاي نا دليل جذب روده غذايي عادي به

هر حال جذب كلسيم ممكن است بعد از سه يا چهار هفته  شود، به  مي Dكاهش ذخاير كافي ويتامين 

  .افت كند

Sydoriak )1984 (در يك . ديوار و فشار خون را دريافت كرد  ها و رنگ ارتباط بين انواع نور

ارتباط قابل توجهي بين رنگ و نور محيط و فشار خون منقبض و ) Grangaard )1993مطالعه مشابه، 

 .هاي غير صحيح كاري را گزارش كرد آموزان و رفتار شونده متناوب دانش منبسط 

Wurtman )1985 (اي در رابطه با  يكي از ويراستاران سالنامه علمي آكادمي نيويورك مطالعه

اي از محدوده وسيع عمل نور روي پستانداران  اد كه شامل خالصهاثرات بيولوژيكي و پزشكي نور انجام د

  )2جدول . (شود مي
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  )  Wurtman - 1985(اثرات بيولوژيكي و پزشكي نور  -  2جدول 
  غير مستقيم  مستقيم  اثرات

  فيزيولوژيكي 
  )وابسته به علم فيزيولوژي(

 التهاب پوست

 ها ها در بافت دانه تجمع رنگ

 يرونيافزايش ضخامت پوست ب

 Dتركيب ويتامين 

 آمينواسيد سطوح خون

  هاي ايمني سيستم

 بينايي

 )مولد(سازي تناسلي  فعال

  جلوگيري از تركيب مالتونين

  پاتولوژي 
وابسته به (

  )شناسي آسيب

هاي پورفيرين حساس به نور  دارو
 خورشيد و مواد سمي

 آسيب چشمي

  توليد سرطان

هاي  اثرات پزشكي و رفتاري با مشخصه
  ضعيف

  درماني

Hyperbilirubinemia 
  نرمي استخوان

 شناسي آسيب

سوريازيس و (تداخل داروي نوري 
  )سرطان خون

 )SAD(اختالل موثر فصلي 

خستگي و افسردگي به سبب مسافرت بين 
  نواحي عرض جغرافيايي
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 فصل پنجم
 

عه و ارائه راهکارها با توجه به گزارشهای مطال
  فنی موجود در جهان خصوصا

 CIE Technical Reports 
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  :قدمهم

در این بخش از گزارش، استانداردها و گزارشهای فنی موجود در زمینه الزامات، مقادیر و حدود مجاز 

ر فهرست گزارشهای  د1980مبحث آلودگی نوری از سال . گیردآلودگی نوری  مورد بررسی قرار می

 1CIE یا به اختصار ”International Commission on Illumination“فنی ارائه شده توسط 

 Guideline for minimizing urban sky glow near“ با عنوان CIE-1در نسخه . قرار گرفت

astronomical observatories”   لودگی  منتشر شد، تبعات و تاثیرات ناشی از آ1980که در سال

  .نوری بر آسمان شب و چگونگی کاهش آن و بهبود دید ستاره شناسان مورد بررسی قرار گرفت

 2003 و 1997 که به ترتیب در سالهای CIE-150 و  CIE-126این مطالعات در گزارشهای فنی

مبحث آلودگی نوری با توجه به جنبه های مختلف آن بسیاری از . منتشر گردید، تکمیل شد

ا و گزارشهای فنی مربوط به روشنایی را در بر می گیرد که هر یک به نوعی می تواند به طور استاندارده

در این بخش از گزارش سعی شده است تا . مستقیم یا غیر مستقیم به آلودگی نوری مربوط باشد

با  .استانداردهایی که به طور مستقیم به آلودگی نوری و حدود مجاز آن اشاره می کنند، پرداخته شود

مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی "تحت عنوان توجه به اینکه مقررات جدید روشنایی کشور 

 به صورت مشترک توسط وزارت 195با عنوان اختصاری نشریه  "راههای درون شهری و برون شهری

رت نیرو و وزارت راه و ترابری اجرا خواهد شد و در این نشریه فصلی تحت عنوان آلودگی نوری به صو

 منابع اصلی این نشریه  که در ابتدا به آن اشاره گردیدCIE گزارشهای فنی مجزا قرار خواهد گرفت و

                                                            
1 Commission Internationale De L’ Eclairage 
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در این گزارش مورد مطالعه و بررسی  CIE-150 و CIE-1 ،CIE-126خواهد بود، لذا سه گزارش فنی 

 .قرار خواهد گرفت

شناسان، گیاهان و یا جانوران ایجاد مزاحمت توسط سیستمهای روشنایی مصنوعی برای مردم، ستاره 

این آلودگی ناشی از طراحی ضعیف سیستم روشنایی و . عموما به عنوان آلودگی نوری شناختخ می شود

یا انتخاب و نصب نامناسب تجهیزات آن بودهف به طوری که باعث می گردد تا قسمتی از نور گاهی 

ین حالت ممکن است مردم از خیرگی آن در ا. بخش اعظمی از آن به جایی که نباید بتابد، تابش کند

نور دچار رنجش شده و یا این که این نور مزاحم موجب از بین رفتن تاریکی مورد نیاز آنها در زمان و 

همچنین ممکن است گیاهان و جانوران از نور اضافی در شب دچاز آزار شده و یا . مکان استرحت گردد

  . ستاره شناسان گردداین که چنین نوری باعث اخالل در روند کار 

  :تعاریف - 1

زمانی است که بعد از آن الزامات سختگیرانه تری برای کنترل نور مزاحم اعمال می : خاموشی -

  .شود

-ساختمانی که معموال در آن و به خصوص در ساعات تاریکی افرادی ساکن می: محل مسکونی -

 شوند، مانند منازل، هتلها، مسافرخانه ها و بیمارستانها

نواحی و یا محدوده هایی که به دلیل فعالیتهای خاص صورت گرفته و یا : محیطیحوزه های  -

این مناطق طبق . برنامه ریزی شده در آنها محدودیتهایی برای نورهای مزاحم توصیه می گردد

 . نشان داده می شوندE4 تا E1طبقه بندی های انجام شده با 
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ی گردد و قادر به نورافشانی در هر جهتی پروژکتوری که برای نور افشانی استفاده م: نورافکن -

 .می باشد

اتاقی در داخل محل سکونت که معموال توسط افرادی برای مدت طوالنی و به : اتاق مسکونی -

 .خصوص در طول شب اشغال می گردد، مانند اتاق نشیمن، اتاق خواب و اتاق مطالعه

مجموع شار تک تک نسبت کل شار نور خروجی از چراغ به  : (LOR)ضریب نور خروجی  -

 المپهای درون چراغ

قسمتی از سیستم روشنایی که شامل چراغها و تجهیزات نگهدارنده آنها : تاسیسات روشنایی -

 .بوده که در مکان یا ملک مورد مطالعه نصب شده باشد

نوری که به دلیل ویژگیهای کمی، جهتی و طیفی در یک محیط معین شده و : نور مزاحم -

 .، پرت شدن حواس و یا کاهش توانایی دید می گرددموجی آزار، ناراحتی

هر نوع سیستم روشنایی داخلی و خارجی دائمی نصب شده که نور آن روی : روشنایی بیرونی -

 .محیط بیرونی تاثیر می گذارد

روشنایی که برای تامین امنیت شبانه برای معابر عمومی، مسیرهای عبور : روشنایی عمومی -

همچنین . اطق عبور عابرین دپیاده در داخل پارکها تامین شده استروها و مندوچرخه، پیاده

تواند با تدابیری مانند روشهای زیباسازی شهر به رونق تجاری و صنعت این روشنایی می

 .توریسم کمک کند
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زمینی که دارای یک ساختمان مسکونی بوده و یا امکان احداث ساختمان : ملک مسکونی -

نند زمینی که برای احداث واحدهای مسکونی تقسیم بندی شده مسکونی در آن وجود دارد، ما

 .باشد

هر کدام از مرزهای ملک مسکونی که نور تاسیسات روشنایی بتواند از روی : مرز مورد مطالعه -

 :آن عبور کرده و مستقیما به موارد زیر برخورد کند

  ساختمان مسکونی واقع شده در ملک مورد مطالعه - 1

نی که در آینده امکان احداث ساختمان مسکونی در آن وجود مکانی در داخل ملک مسکو - 2

 .داشته یاشد

مرزی که توسط دیوارهای تیره رنگ بلند یا دیگر موانع فیزیکی پیوسته ایجاد گردیده و مانع عبور 

  .نور مستقیم و رسیدن آن به ساختمان مسکونی باشد در این بحث وارد نمی شود

بیده شده توسط سیستمه روشنایی به محدوده خارج از نور تا: نور پخش شده یا منحرف شده -

  .مرزهایی که این سیستم برای آنها طراحی شده باشد

نسبتی از شار کلی المپهای یک چراغ : (ULOR)ضریب نور خروجی المپ در باالی سطح افق  -

 .می شود که در صورت نصب چراغ در مکان معمول یا طراحی شده، به باالی سطح افق تابیده

درصدی از شار خروجی چراغ و یا : (ULORinst) نور خروجی چراغ در باالی سطح افقضریب -

تاسیسات روشنایی که در صورت نصب چراغها در مکان مورد نظر، با باالی سطح افق تابیده می 

 .شود
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روشن شدن آسمان در اثر بازتابش امواج مرئی و غیر مرئی و پخش نور : برافروختگی آسمان -

کیل دهنده جو مانند مولکولهای گاز و ذرات معلق در جهت رصد نجومی ایت ناشی از ذرات تش

 :که شامل دو بخش جداگانه است

برافروختگی طبیعی آسمان که بخشی از برافروختگی آسمان است که قابل نسبت دادن به  - 1

  .تشعشعات اشیاء سماوی و اجرام درخشان در باالی جو زمین است

 بخش از برافروختگی آسمان است که قابل نسبت دادن به برافروختگی مصنوعی آسمان که آن - 2

که شامل نورهایی است که ) مانند روشنایی بیرونی(پرتوافشانی منابع نوری مصنوعی است 

 .مستقیما به باال تابانده می شوند و یا نورهایی که در اثر انعکاس از سطح زمین به باال می تابند

  :نور مزاحم- 2

 به اثار محیطی روشنایی معابر، معیارهایی برای محدودسازی بخش مزاحم در این بخش ضمن پرداختن

از انجا که آثار نور مزاحم ناشی از روشنایی معابر با طراحی اولیه . نور ناشی از این سیستم بیان می گردد

مناسب به بهترین وجه کنترل می شود لذا تاکید عمده در این بخش به نحوه طراحی و نصب تاسیسات 

  .یستم اختصاص یافته استاین س

 به طور کلی روشنایی معابر صرفنظر از خوب بودن یا بد بودن طراحی با دالیل مختلفی می تواند - 1- 2

از جمله ممکن است به دلیل ناسازگاری اهداف . آثار نامطلوبی را در محیط نصب خود به جای گذارد

و یا این . ی انجام این کار میسر نباشدنصب سیستم روشنایی با مساله محدود کردن نور در ناحیه خاص

که ممکن است گاهی نیاز به تاباندن نور در زوایای تابش بزرگتری باشد تا فضا به نحو رضایت بخشی 
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ولی انجام این کار باعث بروز مشکالتی در کنترل نور منتشر شده در محدوده های خارج از . روشن گردد

طراحی و نصب سیستم روشنایی معبر باید به آثار نامطلوب به همین دلیل در . ناحیه مورد نظر گردد

  .ر و محیط طبیعی ان منطقه توجه نمود.روشنایی روی ساکنین امالک مجا

 در صورت وجود دشتف کوه، جنگل، رودخانه، دریاچه و یا ساحل در نزدیکی تاسیسات -1- 1- 2

ت موجود در منطقه تاثیر منفی روشناییف بسته به فصل ممکن است روشنایی حشرات، گیاهان و حیوانا

به عنوان مثال در مورد حشرات برخی از انها مانند پروانه نورگرا هستند و به سمت نور . داشته باشد

برای . جذب می شوند، در حالی که بعضی دیگر مانند کرم شب تاب نور گریزند و از نور دوری می کنند

همیت می باشد و به همین دلیل بهتر است که اوال هر دو گونه این حشرات آثار روشنایی در شب حائز ا

از منابع نوری استفاده شود که طول موج آنها به گونه ای باشد که جذابیت کمی برای حشرات داشته 

باشد و ثانیا از چراغهایی استفاده گردد که نور را به طور مستقیم به سمت محل اصلی زنگی حشرات 

  .نتاباند

ستان و خزندگان آثار محیطی روشنایی در محل زندگی آنها به خصوص اگر در مورد پستانداران، دوزی

زیرا گونه های بسیاری از انها از حشراتی که در طی . در شب فعالتر نیز باشند حائز اهمیت فراوانی است

شب در محل دارای روشنایی جمع می شوند تغذیه می کنند و به این دلیل توجه به محل زندگی این 

  . ی مهم تلقی می گرددجانوران امر

در مورد پرندگان نیز توزیع زیست گاههای آنها بسته به شهری شدن مناطق حومه شهری که هنوز 

به خصوص این که روشنایی شب روی . قسمتی از آن به صورت طبیعی باقی مانده است تغییر می کند

  .تاثیر زیادی داردپرندگان شکاری مانند جغدها و دیگر گونه ها که در جنگل زندگی می کنند 
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وجود روشنایی در نزدیکی محل زندگی ماهی ها نیز می تواند تاثیری همانند تاثیر روی حشرات داشته 

باشد زیرا بعضی از گونه های ماهی ها به سمت نور جذب شده و بعضی دیگر نیز از نور دوری می 

العملهای متفاوتی از خود نشان عالوه بر این گونه های مختلف بسته به چراغ یا نوع نور عکس . جویند

  .می دهند

وجود نور نامناسب بر روی حیوانات اهلی نیز می تواند اثرات زیانباری همچون مختل کردن فرآیندهای 

فیزیولوژیک و متابولیک داشته باشد به نحوی که باعث کاهش در ظرفیت تولید محصوالت دامی و یا 

  .رفتار غیر طبیعی آنها می گردد

آثار متفاوت روشنایی مصنوعی روی .  روی فیزیولوژی و اکوسیستم گیاهان نیز تاثیر داردروشنایی شب

گونه های مختلف گیاهان کنار معابر ناشی از عواملی همچون تاثیر روشنایی روی فیزیولوژی فتوسنتز و 

یاهان رشد و فصول بیولوژیکی گیاه، تاثیر در فرآیندتشکیل جوانه به خصوص در دو دسته متفاوت از گ

 ساعت روشنایی نور نیاز دارند و در دسته دیگر به بیشتر 12که در یک دسته برای گل دادن به کمتر از 

  . ساعت و همچنین تاثیر پراکندگی در حشرات گرده افشان و دیگر موارد می باشد12از 

برج گیاهی . به عنوان مثال می توان به آثار نور مصنوعی روی محصوالت کشاورزی مانند برج اشاره کرد

 ساعت نور روزانه نیاز دارد و با روشنایی شب تشکیل خوشه برای 12است که برای گل دادن به کمتر از 

 روز قبل از تشکیل خوشه های برنج این امر مهمترین اثر 40 تا 20در فاصله . آن به تعویق می افتد

معابر مجاور مزارع برنج و روشنایی شب تلقی می گردد، بنابراین زمان نصب تاسیسات روشنایی در 

بنابراین الزم است که تاسیسات روشنایی شب در . محصوالت مشابه باید احتیاط الزم صورت پذیرد
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مکانهای مناسب نصب شوند و بسیاری عوامل دیگر مانند طول موج و شدت نور، فصل و زمان روشنایی 

  .ورد توجه قرار گیرندو دیگر موارد بسته به نوع گیاهان و جانوران موجود در منطقه م

  : تاثیر نامطلوب سیستم روشنایی روی ساکنین منطقه-2- 1- 2

  :تاثیر نامطلوب روشنایی روی ساکنین منطقه می تواند ناشی از هر یک از موارد زیر باشد

 روشنایی ناشی از نور مزاحم، به خصوص در جایی که نور وارد اتاقهایی از منازل می شود که در - الف

 (Ev)شدت روشنایی عمودی روی سطوح پنجره ها . تاریک هستند، مانند اتاق خوابهاحالت عادی 

  .معیاری برای اندازه گیری این اثر است

 امکان دید مستقیم چراغهای روشن از جهت دید معمول که این امر باعث آزار، پرت شدن حواس و -ب

اری برای اندازه گیری این  یک چراغ در یک جهت مشخص، معی(I)شدت نور . حتی ناراحتی می شود

مقادیر این پارامترها که در ساعات اولیه غروب قابل قبول هستند، در ساعات بعدی که زمان . اثر است

این امر منجر به ارائه مفهوم خاموشی گردیده است و . خواب ساکنین می باشد غیر قابل قبول هستند

ای سخت گیرانه تری بر روی نور مزاحم اعمال آن عبارت است از زمانی که بعد از آن می باید کنترل ه

به همین دلیل دو دسته مقادیر محدود کننده نور مزاحم بسته به سطوح روشنایی موجود در . گردد

یکی از آنها محدودیتهایی با مقادیر باالتر بوده که قبل از ساعت خاموشی و . ناحیه ارائه می شوند

ساعت . ده که بعد از ساعت خاموشی اعمال می گردددیگری محدودیتهای با مقادیر پایین تر بو

  . صبح روز بعد در نظر گرفته می شود6 تا 23خاموشی بین ساعت 

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

١٥٠  
 

برای سیستمهای روشنایی معابر که در ساعات قبل و بعد از خاموشی کار می کنند، نیازی به سنجش 

ی ساعات بعد از خاموشی  برای مطابقت با محدودیتهای قبل از خاموشی نبوده ولی براI و Evمقادیر 

بدین منظور در صورتی که شکایتی از . باید مقادیر این پارامترها مطابق با محدودیتهای استاندارد باشد

  .نور مزاحم صورت پذیرد این مقادیر برای ساعات بعد از خاموشی می بایست کنتر و اصالح گردد

  : تفکیک حوزه های محیطی- 2- 2

  :یی مطابق جدول زیر تعریف می گردندحوزه های محیطی از نظر روشنا

  

   حوزه های محیطی روشنایی-1جدول شماره 

  : محدوده پارامترهای فنی جهت کنترل نور مزاحم- 3- 2

 محدودیت شدت روشنایی عمودی در امالک مجاور-1- 3- 2

 ایم محدودیت برای سطوحی از منازل مجاور که دارای پنجره می باشند و یا مناطقی که قابلیت ساخت

  .و ساز دارند، اعمال می شود
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   مقادیر حد اکثر مجاز شدت روشنایی عمودی در امالک مجاور-2جدول 

   محدودیت شدت نور چراغهای روشن واقع در حوزه دید-2- 3- 2

این محدودیت ها برای چراغهایی به کار می رود که سطح نورانی آنها از امالک مجاور به طور مستمر 

  . منجر به ایجاد مشکل برای یاکنین آن گردندرویت گردیده و ممکن است

  

   مقادیر حداکثر مجاز شدت نور چراغها، تابیده شده به پنجره امالک مجاور-3جدول 

   تاثیر طرح روشنایی معابر بر نور پخش شده- 4- 2

از انجا که بهترین زمان برای کنترل رضایت بخش نور پخش شده در مرحله اول طراحی است، بنابراین 

ه های زیر در این راستا صورت گرفته و عمل به آنها می تواند باعث کاهش زیانبار نور مزاحم توصی

  .گردد
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   تاثیر تغییر پارامترهای طراحی روشنایی معبر روی نور پخش شده-4جدول 
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   تاثیر تغییر پارامترهای طراحی روشنایی معبر روی نور پخش شده-4ادامه جدول 

ن جدول باید دقت دقت شود که می توان اثر یک پارامتر را با تغییر همزمان در در موقع استفاده از ای

به شور مثال می توان با افزایش همزمان عقب روی و ارتفاع نصب، زلویه نصب . پارامتر دیگر کاهش داد

  .چراغ را ثابت نگه داشت

   اندازه گیری پارامترهای نور مزاحم- 5- 2
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 در I و Ev خصوص نورمزاحم ناشی از روشنایی معابر، میزان در صورت دریافت شکایت از مردم در

 این فصل مقایسه می 3 و2صفحه عمودی پنجره ملک مجاور اندازه گیری و با مقادیر حدی جداول 

 دقیقه از زمان روشن شدن المپها، با 30این اندازه گیری می بایست پس از گذشت حداقل . گردد

در این .  نقاطی واقع بر صفحه عمودی پنجره صورت پذیردلوکس متری با مشخصات و دقت مناسب و

سنسور لوکس .  متر می باشد1 متر و فاصله عمودی آنها حداکثر 5صفحهف فاصله افقی نقاط حداکثر 

 اندازه گیری Evمتر می بایست در راستای عمود بر سطح افق بر روی هر یک از نقاط قرار داده شود تا 

تواند با استفاده از شدت روشنایی عمودی ه هر نقطه اندازه گیری، میسپس شدت نور تابیده ب. گردد

Evاندازه گیری شده در آن نقطه به دست آید :  

  

  

  

  

  

 شدت نور تابیده Iشدت روشنایی عمودی خر نقطه اندازه گیری بر حسب لوکس، Ev  که در این فرمول 

  .تا چراغ بر حسب متر می باشد فاصله نقطه اندازه گیری dشده به هر نقطه بر حسب کاندال و 
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   محدودیت درخشندگی نمای خارجی ساختمانها و تابلوهای تبلیغاتی-6- 2

حداکثر میزان درخشندگی نمای خارجی ساختمانها و تابلوهای تبلیغاتی که از طریق نورپردازی 

  .مصنوعی روشن می گردند می بایست با جدول زیر مطابقت داشته باشد

  

  کثر مجاز درخشندگی متوسط سطوح روشن شده با نور مصنوعیمقادیر حدا: 5جدول 

به منظور کنترل میزان درخشندگی در هر یک از این سطوح، می توان با استفاده از یک درخشندگی 

باید به طور مناسب روی یک سه پایه محکم، با . متر با میدان دید مناسب، اندازه گیری را انجام داد

میدان دید ابزار اندازه گیری در صورت متغیر بودن، . دی سطح، نصب شودامکان پویش آرام افقی و عمو

باید ثابت گردد تا به شکل واضحی نشاندهنده مشخصات حداکثر و حداقل درخشندگی در اندازه کیری 

 بار بر روی سطح مورد نظر اندازه گیری شود، ولی اگر امکان چنین 10این پارامترها باید حداقل . باشد

 با مقادیر مربوطه ثبت شده و به عنوان ماکزیمم، مینیمم و 3نداشته باشد، باید حداقل کاری وجود 

  .متوسط میزان درخشندگی در نظر گرفته شود

  برافروختگی اسمان - 3
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بوده و از طریق اجزای ) نور مرئی و نامرئی(روشنایی آسمان در شب که ناشی از انعکاس نور تابیده 

در جهت دید پخش می ) گاز، مواد ذره ای و ذرات معلق در هوامولکولهای (تشکیل دهنده اتمسفر 

برافروختگی آسمان که مشتمل بر دو بخش طبیعی و . گردد، برافروختگی آسمان نامیده می شود

  .مصنوعی می باشد، باعث می گردد تا مزاحمت در کار رصدخانه های نجومی ایجاد گردد

   برافروختگی طبیعی آسمان- 1- 3

ختگی طبیعی اسمان مربوط به تابش نور از ستارگان بوده و قسمتی دیگر ناشی از قسمتی از برافرو

قسمت سوم . فرایند تولید نور در دماهای پایینی است که در الیه های باالتر اتمسفر ایجاد می گردد

از برافروختگی آسمان ناشی از نور پراکنده شده خورشید توسط ذرات معلق در فضای خارج از جو 

  . که به نور دایره البروج معروف استزمین است

مجموعه این نورها به صورت نور پس زمینه در تلسکوپها ظاهر شده و باعث اخالل در کار رصد 

  . آسمان می گردد

   برافروختگی مصنوعی آسمان- 2- 3

) همانند روشنایی بیرونی(قسمتی از برافروختگی آسمان بوده که تابش مستقیم منابع مصنوعی نور 

این نور به مجموعی نور .  باال و یا انعکاس نور از سطح زمین رو به باال ناشی می شودبه سمت

حاصل از برافروختگی طبیعی اضافه شده و باعث افزایش نور پس زمینه تلسکوپها و نتیجتا اخالل 

در طی دهه های گذشته در اکثر نواحی شهری افزایش بسیار . بیشتر در کار رصدخانه ها می گردد

 در روشنایی بیرونی رخ داده که موجب افزلیش سطح برافروختگی در میزان برافروختگی وسیعی
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به همین دلیل و به منظور کاستن از میزان مزاحمت نوری . آسمان در اطراف این شهرها می گردد

برای رصدخانه های نجومی دستورالعملهایی در استاندارد پیشنهاد گردیده تا میزان برافروختگی 

 توصیه (IAU)در این ارتباط انجمن بین المللی علوم . سمان کاهش یافته و محدود گرددمصنوعی آ

 درصد میزان طبیعی 10نموده که برافروختگی مصنوعی آسمان روی بهترین سایتهای رصدی زیر 

. میزان برافروختگی مصنوعی عالوه بر میزان نور به طول موج آن نیز بستگی دارد. نگه داشته شود

وج تابعی از از نوع عناصر به کار گرفته شده در منابع نوری بوده به طوری که در این طول م

 نانومتر و برای سدیم بین 4/636 تا 557/7محدوده مرئی، طول موجهای انتشار برای اکسیژن بین 

به همین دلیل انتخاب نوع منبع نور یکی از راههای . می باشد) Dخطوط ( نانومتر 6/589 تا 589

  .نترل برافروختگی مصنوعی آسمان می باشدکاهش یا ک

   عوامل برافروختگی مصنوعی آسمان- 3- 3

برافروختگی مصنوعی آسمان شب نتیجه نوری است که به باال تابیده و سپس به سمت سطح زمین 

دلیل آن که نورهای مصنوعی در آسمان پخش می شوند وجود اتمسفر زمین . پخش می گردد

 یا ذرات معلق در هوا که در مسیر پرتوهای ساطع شده تز زمین قرار هر مولکول یا ذره خاک. است

منابع اصلی . دارند موجب تغییر مسیر نور شده و آن را بر زاویه دید تلسکوپ رصدخانه می فرستند

  :نورهای پراکنده که برای رصدخانه های نجومی ایجاد مزاحمت می کنند عبارتند از

 تابلوهای تبلیغاتی -

 ...ای مراکز خرید، پارکینگها، ایستگاههای راه آهن و روشنایی محوطه  -
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 نورافکنهای ساختمانها، بناهای یادبود و آثار تاریخی -

 روشنایی بیلبوردها -

 روشنایی گلخانه ها -

 ...روشنایی اماکن صنعتی، فرودگاهها و  -

 روشنایی مراکز ورزشی -

 روشنایی معابر و خیابانها -

   تخمین آلودگی نوری مصنوعی شهرها- 4- 3

 درصد 10ا توجه به اینکه آلودگی نوری مصنوعی، متناسب با جمعیت شهری بوده و در حد ب

 تعریف گردیده است، معیاری جهت تعیین IAUنیز برای برافروختگی مصنوعی از طرف 

  .احتمال ایجاد مشکل برای رصدخانه توسط شهرهای مجاور پیشنهاد می گردد

 لومن به ازای هر نفر از 500ر در روشنایی معابر در به دست اوردن این معیار سرانه شدتا نو

الیته باید توجه نمود که در شهرهای کوچک سرانه نور . ساکنین شهر در نظر گرفته شده است

  .به ازای هر نفر کمتر از شهرهای بزرگاست

  

   حد اقل فاصله مجاز شهر از رصدخانه-6جدول 
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   معیارهای محدود نمودن برافروختگی مصنوعی آسمان- 5- 3

یکی از راههای محدود نمودن برافروختگی مصنوعی آسمان جلوگیری از تابش شعاعهای نوری 

بدین منظور می بایست از چراغهای مناسبی استفاده گردد . مستقیم به طرف آسمان می باشد

ح افق چراغ تز حدود مجاز جدول زیر به نحوی که درصد شار نوری تابیده شده با باالی سط

  .تجاوز نکند

  

 مشخصه چراغهای روشنایی مناسب جهت برآوردن محدودیتهای برافروختگی - 7جدول 

  مصنوعی آسمان

نقطه مرجع، مانند رصدخانه ها یا پارکهای (الودگی نوری در یک نقطه از ناحیه ای خاص 

ه بلکه در اثر روشنایی نواحی دیگر و تنها در اثر نورهای نوجود در آن ناحیه نبود) جنگلی

همچنین تاثیر نورهای حاصل از نواحی اطراف برافروختگی کلی . وابسته به ابعاد آنها می باشد

در . آسمان در نقطه مرجع، به فاصله بین حدود مرزی هر ناحیه تا نقطه مرجع بستگی دارد

 گردیده که می بایست برای  حداقل فاصله حدود مرزی هر ناحیه تا نقطه مرجع تعیین8جدول 

جهت ارزیابی کامل برآورده شدن الزامات روشنایی به منظور . نواحی مختلف رعایت گردند

همچنین به .  همزمان به کار برده شوند8 و 7کاهش تاثیرات برافروختگی آسمان، باید جداول 

 در جدول منظور اطمینان از مطلوب بودن شرایط رصدی توصیه می گردد که فواصل ذکر شده

  . دو برابر گردند8
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   کمترین فاصله مجاز بین حدود مرزی نواحی تا نقطه مرجع-8جدول 

   تدابیر اصالحی برای محدود کردن برافروختگی مصنوعی-6- 3

بهترین راه برای پرهیز از ایجاد اختالل در مشاهدات نجومی یا حداقل کاهش آن، پرهیز از 

های مزاحم ناشی از تاسیساتی که وجود آنها ضروری مقدارنور. روشناییهای غیر ضروری است

  .می باشد را نیز می توان توسط چند راه حل اصالحی کاهش داد

به غیر از سیستم روشنایی معابر، خاموش نمودن سایر نورهایی که دیگر :  خاموشی- الف

مان در مواردی که پس از ز. احتیاجی به انها نباشد، پس از زمان خاموشی الزامی می باشد

خاموشی نیاز به وجود روشنایی باشد، می توان از چراغهای چند المپه استفاده کرده و پس از 

  . زمان مزبور تعدادی از المپها را خاموش کرد

یکی از موثرترین راهها برای کاهش مزاحمت نوری استفاده از :  استفاده از نورهای تک رنگ-ب

در این صورت محدوده .  کم فشار می باشدمنابع نوری تک رنگ همچون المپهای بخار سدیم

یکی از ) سدیم کم فشار(راندمان این المپها . های دیگر طیفی تحت تاثیر قرار نمی گیرند

باالترین راندمان ها در بین المپهای موجود بوده و به کارگیری آنها در نزدیکی رصدخانه ای 

استفاده از این المپها برای همه با این وجود بی دلیل تک رنگ بودن . نجومی توصیه می گردد

  .انواع معابر به خصوص درون شهری عملی نمی باشد
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اکثر منابع نوری هم در داخل و هم در خارج از محدوده مرئی، نور منتشر :  فیلترینگ نور-ج

امواج خارج از طیف مرئی ارزشی برای روشنایی خیابانی نداشته و تنها برای کار . می کنند

ر است طول موجهای کوتاهتر به شکل شدیدتری توسط جه پراکنده میشوند ستاره شناسان مض

به همین دلیل فیلترهایی موجودند که طول . و بنابراین بر کار رصد تاثیر شدیدی می گذارند

این کار برای المپهای بخار جیوه، متال .  نانومتر را فیلتر می کنند440موجهای کوتاهتر از 

 اما برای المپهای رشته ای، سدیم کم فشار و سدیم پرفشار نیاز هالید و فلورسنت الزم است،

  .نیست

از سوی دیگر در محدوده نوری، نور ناشی از المپهای بخار سدیم کم فشار به طور کلی به دو 

 سدیم محدود می شوند، برای خطوط Dدسته خطوط طیفی نزدیک به هم، یعنی خطوط 

ار آنجا که خطوط برافروختگی آسمان هم قوی و . برافروختگی شدید آسمان منطبق می باشند

 سدیم، از Dهم متغیر می باشند، لذا در صورتی که نور تابیده شده به آسمان ناشی از خطوط 

حداقل خود برافروختگی طبیعی آسمان تجاوز نکند، حساسیت رصدهای نجومی به طور جدی 

  .تحت تاثیر قرار نمی گیرد

نتوان از المپهای بخار سدیم کم فشار استفاده کرد، فیلتر بنابراین در روشنایی معابری که 

نمودن تشعشعات نزدیک به کرانه های باال و پایین گسترده طیف مرئی می تواند موجب 

  . کاهش مزاحمتهای نوری در اطراف رصدخانه ها گردد

 کاهش نورهای پخش شده از طریق کنترل نحوه توزیع نور چراغ باعث می گردد: کنترل نور-د

بدین منظور تعبیه حفاظ بر روی . که از نورهای تابیده شده در باالی سطح افق جلوگیری شود
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جنین حفاظی باید به گونه ای باشد که لبه های . جراغها یکی از راهکارهای مناسب می باشد

استفاده از چراغهای روشنایی معابر با حباب تخت و . آن هم سطح المپ یا پایین تر از آن باشد

  . خیلی زیاد، می تواند چنین نیلزی را برآورده کندCut-offا مشخصه یا ب

   توصیه هایی برای روشنایی اطراف رصدخانه ها- 7- 3

در مورد همه انواع روشنایی های بیرونی به جز معابر و مناطق امنیتی، سودمندی و جذابیت 

براین بعد از زمان بنا. آنها تنها به مدت کوتاهی از شب و آن هم به اول شب محدود میگردد

 صبح روز بعد می باشد این نوع روشنایی ها که عمدتا 6 الی 23خاموشی که بین ساعات 

  .مشتمل بر روشنایی تابلوهای تبلیغاتی و نورافکنهای تزیینی است، می بایست خاموش گردند

ی در نورپردازی های موضعی، برای روشن نمودن سطح مورد نظر، حتی المقدور از نور مستقیم

در . که از باال به پایین می آید استفاده شود و نه از نوری که از پایین به باال منتشر می شود

صورت نبود راه حل جایگزین برای روشنایی رو به باال، استفاده از حفاظ و تیغه نورگیر المپ 

  . موجب حداقل شدن نور پخش شده می شود

ی که به طور خاص برای آن کار و آن محل در روشنایی بیرونی می بایست از تجهیزات روشنای

  .طراحی شده باشند استفاده گردد تا نورهای پراکنده شده در باالی سطح افق کاهش یابد

دقت شود که از روشنایی بیش از حد نیاز استفاده نشود، زیرا عامل آلودگی نوری و هدر رفت 

  .سرمایه می باشد
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که زاویه هر اشعه نوری تابیده شده از چراغ برای داشتن حداقل خیرگی، اطمینان حاصل شود 

بدین منظور یکی از .  درجه باشد70که به طور مستقیم به یک ناظر فرضی می رسدزیر 

  . راهکارها افزایش ارتفاع نصب بوده که باعث کاهش زاویه تابش می گردد

تفاده شود، در نورپردازی های موضعی سعی گردد تا از نورافکنهای دارای پرتوهای نامتقارن اس

زیرا رفلکتورهای داخلی آنها نور را تقریبا به صورت دسته های موازی تابانده و نتیجتا از 

  .پراکندگی نور در آسمان جلوگیری می شود

وسایل سرگرمی عمومی که در محیطهای باز مستقر هستند نباید بعد از ساعت خاموشی روشن 

  .گردند مگر آنکه در حال استفاده باشند

 بیرونی ساختمانها که به منظور تزیین آنها صورت گرفته است و از نورافکنهای رو به روشنایی

  .سمت باال استفاده می کنند بعد از ساعت خاموشی باید خاموش گردند
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 فصل ششم
 

 با مقابله ییاجرا یراهکارها مطالعه
 یکشورها ریسا در ینور یآلودگ

 جهان
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 :مقدمه

 سال پیش در زمینه 35ان در مورد مبحث آلودگی نوری در حدود    اولین مطالعات علمی در جه

چرا که . افزایش روشنایی آسمان شب و دیده نشدن ستارگان به وسیله ستاره شناسان صورت گرفت

پیش از محسوس بودن این افزایش روشنایی برای سایر افراد، تجهیزات دقیق علم نجوم متوجه چنین 

نند ایتالیا، جمهوری چک و امریکا از پیشتازان مطالعات و قانون کشورهایی ما. شرایطی شده بودند

اما جالب است بدانید  قبل از ستاره شناسان، شعرا و . باشندگذاری در مورد آلودگی نوری می

در . اندنویسندگان به مبحث آلودگی نوری و اختالل در دید آسمان شب از دیدگاه خود اشاره داشته

نارهای داخلی شاعر خوش ذوق و پر آوازه ایران، سهراب سپهری به عنوان بسیاری از مقاالت و سمی

 سال پیش 46سهراب سپهری در . اولین کسی که به مبحث آلوگی نوری اشاره کرده معرفی شده است

  .کند اشاره می" قتل مهتاب به فرمان نئون"در قطعه شعر صدای پای آب به جمله 

 میالدی در ایتالیا با موضوع 1995لودگی نوری در سال اولین گردهمایی بین لمللی در خصوص آ

 برگزار شد و به فاصله کمتر از دو سال قانون محلی مربوط به "آلودگی نوری، ابعاد و احتمال وقوع"

 .همان کشور به تصویب رسید و این قانون الگوی سایر کشورها در این زمینه قلمداد شد

شود، شاهد آن هستیم که با گذشت سالها میزان نوری رفته میای که از سطح زمین گدر تصاویر ماهواره

دهنده این است که کل جهان این امر نشان. باشدشود، در حال افزایش میکه در سطح زمین دیده می

  . باشدبدون توجه به  اثرات مخرب نور زیاد در حال افزایش نورهای مصنوعی و آلودگی نوری می
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 در یک زمان 2007 و دیگری در سال 2000از سطح زمین که یکی در سال ای در ادامه عکسها ماهواره

  .مشخص از سطح زمین گرفته شده است

  

  2000ای از سطح زمین در سال  عکس ماهواره-1شکل 

  

  2007ای از سطح زمین در سال  عکس ماهواره- 2شکل 
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 2025نی آن در سال و پیشبی) سمت چپ (1998در شکل شماره سه، عکس ماهواره ای اروپا در سال 

  .در صورت ادامه رون افزایش آلودگی نوری آورده شده است) سمت راست(

  

   عکس ماهواره ای اروپا-3شکل 

شود که کشورهای مختلف بطور کلی آسمان شب به سه رده تاریک، حاشیه و فاجعه تقسیم بندی می

وری اقدام به تدوین و اجرای با توجه به این تقسیم بندی و جهت کاهش و یا عدم افزایش آلودگی ن

  . اندقوانینی نموده

 سال پیش در زمینه افزایش روشنایی 35اولین مطالعات و بررسی ها در مورد الودگی نوری در حدود 

در آن زمان تجهیزات دقیق علم نجوم متوجه شرایط بحرانی . آسمان شب توسط منجمان انجام پذیرفت

باالبردن  متعددی در دنیا علیه آلودگی نوری و نهضتهای  جنبشها وهمکنون. آسمان شب شده بود

 یا IDA نمونۀ آن سازمان. راه افتاده استهب مسئولین نسبت به مضرات آن، آگاهی مردم و

International Dark-Sky”  “Association  سمان تاریک″ یاĤدر ″انجمن بین المللی 
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رای برگرداندن آسمان پرستاره به شهرها اعضای آن ب و  کشور جهان عضو دارد70آمریکاست که در 

 .کنندتالش می

قوانین مربوط به جلوگیری از آلودگی نوری در بسیاری از کشور ها اروپایی و امریکا تدوین شده است و 

برخی از کشورهای اروپایی که در این زمینه پیش قدم شده به شرح زیر می . الزم االجرا می باشد

  :باشند

  ایتالیا - 1

 جمهوری چک - 2

 اسلونی  - 3

 انگلستان - 4

 شیلی - 5

 اسپانیا - 6

 فنالند - 7

 استرالیا - 8

 ...نیوزیلند و  - 9

اسامی . همچنین در بسیاری از ایالتهای ایاالت متحده امریکا قوانینی در این خصوص وضع شده است

  :این ایالتها به شرح زیر می باشد

  آریزونا - 1

 آرکانزاس - 2
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 کالیفرنیا - 3

 کلورادو - 4

 کانکتیکات - 5

 دالور - 6

 هاوایی - 7

 ماین  - 8

 میشیگان - 9

  مینسوتا-10

  مونتانا-11

  نیومکزیکو-12

  تگزاس-13

  ورمونت-14

 ویرجینیا -15

 ویسکانزین -16

  ویومینگ -17

 قوانین دیگری که ارتباط غیر مستقیم با این پدیده دارد، کشورهای توسعه یافته ازهمچنین در برخی   

 صوتی ونوری نیستند تا با آلودگی ها تا دیروقت شب باز مغازهدر بسیاری از کشورها  .تدوین شده است
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 8مثآل در آلمان همه مغازه ها موظف به تعطیلی در ساعت . شوند خود مزاحم آرامش واستراحت مردم

 روز برای کار و فعالیت وشب برای استراحت، ،گویندقوانین طبیعت می شب هستند تا همانطور که

  .باشد تفریح آرامش و
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 (IDA1) انجمن بین المللی آسمان تاریک -1

توان به انجمن بین المللی آسمان از جمله گسترده ترین تشکلهای مبارزه با آلودگی نوری در جهان می

این انجمن طی نشستهای ساالنه خود به بررسی وضعیت موجود و فعالیتهای .  اشاره کرد(IDA)تاریک 

ی و تبلیغی پردازد و فعالیتهای فرهنگانجام شده در سراسر جهان در جهت کنترل آلودگی نوری می

وسیعی چه از طریق اینترنت و چه از طریق همکاری با سازمانهای شناخته شده بین المللی نظیر 

  .دهدیونسکو انجام می

 برای معرفی مشکل آلودگی 3 و دکتر تیم هانتر2 توسط دکتر دیوید کراوفورد1988این انجمن در سال 

اف آموزشی و علمی در ایاالت متحده امریکا این سازمان غیر انتفاعی به منظور اهد. نوری تاسیس شد

، 1990 تدوین و در همان سال و سالهای 1989آیین نامه های این انجمن در سال . آغاز به کار نمود

 سال تعداد اعضای خود را از دو عضو 20این انجمن در طول .  مورد بازنگری قرار گرفت2006 و 2005

غیر از دفاتر متعددی که در ایاالت ین انجمن همکنون بها.  عضو در سطح جهان رسانده است11000به 

متحده امریکا دارد، نمایندگیهای مشابهی در کشورهای بلژیک، آلمان، فرانسه، هلند، انگلستان، ترکیه، 

  .لهستان و کانادا ایجاد نموده است

 در ساعات انجمن بین المللی آسمان تاریک با هدف حفظ تاریکی آسمان از روشنایی مصنوعی بیرونی

  :این هدف چشم اندازهای زیر را ایجاد نموده است. شب تشکیل شده است

  :شودارتقای محیط زیست در شب و کاهش آلودگی نوری که منجر به موارد زیر می - 1
                                                            
1 International Dark-sky Association 
2 Dr. David L. Crawford  
3 Dr. Tim Hunter 
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  صرفه جویی انرژی و ایجاد منافع اقتصادی  -

 زیبایی ساعات شب و افزایش کیفیت زندگی -

 حفاظت از اکوسیستم و زندگی جانداران -

 یجاد حاشیه امن علمی برای علومی نظیر نجوما -

 نگهداری از بقایای تاریخی و باستانی و پاسداری از هنر -

 افزایش دید شب و امنیت در شب از طریق کاهش خیرگی -

 حفاظت از سالمتی انسانها -

  افزایش آگاهی عمومی درخصوص آلودگی نوری و راه حلهای آن - 2

 آنها در خصوص روشنایی بیرونیهمکاری با سایر سازمانهای ذیربط و آموزش  -٣

 ارتقای قوانین، سیاستها، تحقیقات و تدوین استانداردها در یک روال علمی و حرفه ای مشخص -۴

 :یافتن راه حلهای علمی برای کاهش آلودگی نوری شامل -۵

  از طریق) کل میزان لومن استفاده شده(کاهش روشنایی شب  -

 )لومن بر واحد سطح(کاهش تراکم نور  •

 اموشیاجبار به خ •

از طریق روشن و خاموش کردن و (کنترل خودکار شدت نور  •

 )سنسورهای روشنایی

 کدهای انرژی •

  حفاظت و راهنمایی -

 مطالعه طیف پخش نور چراغها -
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- اندازهای فوق این انجمن با انجمنها، ستاره شناسان، جانور شناسان، گیاهرسیدن به اهداف و چشمبرای 

   .نمایدسیاستهای تشویقی همکاری میشناسان و متخصصان روشنایی از طریق 
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   قوانین کشور ایتالیا-2

 در کشور ایتالیا و با 1995ال ساولین گردهمایی علمی بین المللی در ارتباط با آلودگی نوری در 

 برگزار شد و پس از دو سال اولین قانون محلی آلودگی "ابعاد و احتمال وقوع: آلودگی نوری"موضوع 

سپس قانون جامع لومباردی در ناحیه لومباردی کشور . در جهان در کشور ایتالیا به تصویب رسیدنوری 

 .  تصویب شد و به صورت الگویی مناسب برای سایر کشورها در آمد2000ایتالیا در سال 

 :سیر تصویب این قانون به شرح زیر می باشد

  1995برگزاری سمیناری در سال  -

   درصد3کمتر از  ULOR1 مبنی بر 1997ومباردی در سال تصویب قانون محلی ناحیه ل -

   امضا جهت تصویب آن در کل کشور25000تهیه پروپوزال کامل قانون و جمع آوری  -

   صفرULOR درصد و منطقه لومباردی با 3 کمتر از ULOR منطقه با 4تصویب قانون برای  -

  . هستند(Full Cut Off) صفر ULOR کلیه مناطق موظف به رعایت 2002بعد از سال  -

 و پیشبینی آن در سال 1995، 1971 عکس ماهواره ای از کشور ایتالیا در سالهای 1در شکل شماره 

  . در صورت ادامه روند افزایش آلودگی نوری دیده می شود2025

                                                            
1 Upward light Output Ratio 
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   عکس ماهواره ای از کشور ایتالیا-4شکل 

  :چند بند از قانون منطقه لومباردی به شرح زیر است

نایی باید به وسیله سیستمهایی که قابلیت کم کردن میزان تابش نوررا پس از سیستمهای روش -

 . ساعات خاموشی شبانه دارند پشتیبانی شوند

  .سیستمهای روشنایی باید مجهز به المپهایی با حداکثر بازده با توجه به فناوری روز باشند -

 آنها اشاره شده است و اولین مقامات دولتی باید ترویج کننده اصولی باشند که در این قانون به  -

 .کسانی هستند که کاربرد صحیح این قوانین را کنترل خواهند نمود

: نصب کنندگان وسایل روشنایی تنها مجاز به نصب وسایلی هستند که روی آن قید شده باشد -

مطابق با قوانین مقابله با آلودگی نوری با مصرف حداقل انرژی منطبق با قانون منطقه "

 ."لومباردی
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همه سیستمهای روشنایی محیطهای بیرونی اعم از خصوصی و عمومی، در فاز طراحی یا  -

قرارداد باید مطابق قوانین ضد آلودگی نور و با در نظر گرفتن مالحظات مصرف انرژی و میزان 

این بند از .  درجه و بیش از ان ساخته شوند90شدت نور صفر کاندال بر کیلو لومن در زاویه 

 .شود تا هرگونه تابش نور به باالتر از سطح افقی منبع نور ممنوع باشد میقانون موجب

سیستمهای روشنایی باید طوری ساخته شوند تا میزان درخشندگی نواحی روشن شده توسط  -

 .آنها از حداقل میزان درخشندگی مشخص شده بوسیله قوانین امنیتی منطقه بیشتر نباشد

یستمهایی که قابلیت کاهش میزان انتشار نور را پس از سیستمهای روشنایی باید به وسیله س -

 .ساعات خاموشی شبانه دارند پشتیبانی شوند

در اطراف نواحی رصد منجمین از تاریخ اجرایی شدن این قانون، عالوه بر مواردی که در سایر  -

 سال کلیه سیستمهای روشنایی قبلی نیز از طریق 4نواحی باید رعایت شود، باید ظرف مدت 

 .ویض چراغها یا پوشش دادن آنها مطابق شرایط مذکور گردندتع

شهرداران باید در طول مدت سه سال از اجرایی شدن قانون فوق طرحهایی ارائه کنند تا نصب  -

 .همه سیستمهای جدید مطابق آن انجام شود

نصب همه سیستمهای جدید دارای بخشهای روشنایی شامل سیستمهای با منظور تبلیغاتی و  -

تنها پس از تایید و تصویب دفاتر مهندسی مبنی بر مطابقت آنها با اصول مقابله با آلودگی غیره 

 .نوری انجام گیرد

تمامی طراحان و تولیدکنندگان وسایل روشنایی تنها مجاز به نصب وسایلی هستند که بر روی  -

اقل انرژی و برچسب آنها قید شده باشد که مطابق قوانین مقابله با آلودگی نوری و با مصرف حد

 .باشدمنطبق با قانون منطقه لومباردی می
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سازندگان، واردکنندگان و تهیه کنندگان باید در برگه مشخصات فنی محصول خود گواهی  -

  . های فتومتریک محصول را اضافه کنندگیریتطبیق محصول با قانون لومباردی و نتایج اندازه

رنده کلیه عوامل اجرایی و گروههایی است که با مبحث شود این قانون به طور کلی در بر گیمالحظه می

  .مذکور سر و کار دارند و وظایف هر دسته به صورت خاص مشخص شده است

درجهان از لحاظ کم بودن آلودگی نوری نمونه  بعنوان شهر ادر کشور ایتالیکه ونیز  جالب است بدانید

.  می توانید کهکشان راه شیری را ببینیدشب آن آسمان در  زیرا تنها شهری است که،انتخاب شده است

  .آلودگی نوری دراین شهر چقدر ناچیز است در واقع این مسئله نشان می دهد که

 ایالت کشور ایتالیا قانونهای منطقه ای وجود دارد که خواستار 20 ایالت از 12هم اکنون در 

چراغها به طور کلی باید درخشندگی صفر در باالی خط افق چراغ های روشنایی هستند و اصطالحا 

Full Cut offاجرای قانون لومباردی در مناطق مختلف ایتالیا بر اساس 5در شکل شماره .  باشند 

  .زمان اجرا بیان شده است
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  قانون گذاری در کشور ایتالیا: 5شکل شماره 

ر به سمت باالتر از در نقشه فوق رنگ ایالتهای مختلف ایتالیا به ترتیب زیر بیانگر میزان مجاز انتشار نو

در شکل فوق . شود نمایش داده میULORاین شاخص به اختصار با . باشدسطح افق چراغ می

.  برابر با صفر باشندULORباشد، باید دارای  ایالت می12ایالتهای با رنگ آبی پر رنگ که تعداد آنها 

ارای مقدار صفر باشد، ولی  باید دULORدر ایالتهایی که با رنگ آبی کم رنگ مشخص شده اند، نیز 
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 درصد شار 3 باید کمتر از ULORدر ایالت به رنگ زرد . در برخی از چراغها و موارد، استثنا وجود دارد

 درصد باشد و فقط 3 می تواند باالی ULORدر ایالتهای به رنگ قرمز . نوری خروجی از چراغ باشد

-د رنگ هنوز قانونی برای این منظور اجرایی نمیدر ایالتهای سفی. قوانین کلی در این زمینه وجود دارد

  .باشد
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   قوانین جمهوری چک-3

علیه  مجلس سنا در جمهوری چک برای اولین بار قانونی را  مجلس نمایندگان و2002 فوریه 27ر    د

ز واسالو هاول نی  رئیس جمهور چک آقاییآلودگی نوری به تصویب رساندند که سپس به تأیید و امضا

  .نام گرفت ”Protection of the Atmosphere Act“  قانون حمایت از جو زمین، این قانون.رسید

  :   بودآلودگی نوری بر طبق این قانون بدینگونه تعریف شده  

 ی که قرار بوده روشن کند، پخش شود بخصوص اگر جهتیروشنایی مصنوعی که به خارج از جا هر نوع

  .شودح افق باشد، آلودگی نوری محسوب میانتشار نور به سمت باالی سط

جینک  ستاره شناس چک قانونی که در جمهوری چک به تصویب رسید حاصل فعالیت های چند ساله 

می باشد با  IDA المللی طرفداران آسمان تاریک یا این ستاره شناس که عضو انجمن بین. هوالن بود 

ن آگاهی مردم ومسئولین درمورد آلودگی نوری برای باالبرد کمک انجمن ستاره شناسی چک، سال ها

توانستند دولتمردان کشور را متقاعد کنند که برای حفاظت از طبیعت، محیط  تالش کردند و سرانجام

همانطور که  این قانون. گذاری کنندنهایت حفاظت از انسانها باید علیه آلودگی نوری قانونر د زیست و

واسالو هاول  مجلس و رئیس جمهور چک آقای  از تصویب دو2002 فوریه 27گفته شد باالخره در 

جزئ زمینه  جمهوری چک این افتخار بزرگ را در جهان برای خود کسب کرد که دراین گذشت و

 شناسی جهان زبان بهستاره همه انجمن های زیست محیطی و، به طوری که  باشدهاپیشروترین  وهااولین

برطبق  گوید؟ن قانون یعنی قانون حمایت از جو زمین چه میاما ای. ستایش جمهوری چگ گشوده اند 

اتخاذ تدابیر مختلف از آلودگی  دولتی موظفند با سازمانهای خصوصی و ادارات و  مردم،یاین قانون تمام
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 درغیر این صورت قانون با افراد ،کنند یا ایجاد نورهای مزاحم در فضای شهرها جلوگیری نوری و

 500میزان این جریمه بین . کنـــدنقدی محکوم می نها را به پرداخت جریمۀمتخلف برخورد کرده و آ

مثآل اگر شما چراغی را در حیاط منزلتان روشن . است) واحد پول جمهوزی چک ( کرون150,000تا 

 ،یا اگر چراغ بالکن خود را روشن بگذاریــد جریمه می شوید و همسایه را روشن کند کنید که خانه

ها نیز مجاز نیستند که مغازه. شویدشــــود، به پرداخت جریمه محکوم می  نیز روشنکه کوچه بطوری

برطبق این . منافع تجاری خصوصی خود موجب ایجاد آلودگی نوری در شهر شوند توجه و برای جلب

چراغ ها  یعنی. هایی استفاده کنند که محافظ داشته باشدهمه موظفند در بیرون منازل از چراغ قانون

در جمهوری . پخش نشود اطراف که نور آنها به باال و  بطوری،اطراف پوشیده باشند ید کامآل از باال وبا

غیر از اجبار پوشش، . شده است چک استفاده از محافظ یا پوشش برای همه چراغ ها در شهر اجباری

 زیرا ،استاجباری نیز چراغ های شهر  های تخت بجای شیشه های محدب نیز برایاستفاده از شیشه

در واقع چراغ باید فقط محوطه محدودی در . دنشوهای تخت مانع پخش شدن نور به اطراف میشیشه

به علت مزاحمت برای دیگران  خالف قانون بوده و باال و پخش نور به اطراف. زیر خود را روشن کند

ین قانون ما یک در واقع براساس ا. گیردجریمه به آن تعلق می وهمچنین اسراف در مصرف انرژی،

 هر چراغ باید همان مقدار فضایی را.  حریمی که نباید از آن گذر کرد،چراغ داریم حریم نوری برای هر

نزدیک یک  به عبارت دیگر تا کامآل. نه بیشتر روشن کند که به همان منظور کار گذاشته شده است و

دور وحتی چند ده متری ، به   از فواصل دیدن نور یک چراغ.چراغ نشویم نباید بتوانیم نور آن را ببینیم

در یک کالم نور هر . صاحب آن جریمه شود باید این معناست که آن چراغ آلودگی نوری ایجاد کرده و

چراغ در جمهوری چک فقط باید مکانی را روشن کند که از قبل برای آن طراحی شده است و نه 

  . بیشتر
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 از هوای پاک و بخش آلودگی نوری که در جمهوری در ادامه بخشهایی از ترجمه متن قانون حفاظت

 توسط آقای هاول رییس 2002 فوریه سال 27این قانون در روز . آیدچک به تصویب رسیده است می

  .جمهور جمهوری چک امضا شد و از ماه ژوئن همان سال الزم االجرا تلقی گشت

این . دهدای مد نظر قرار می گلخانهاین قانون، هوای پاک را از دو نقطه نظر آلودگی نوری و گازهای

  .باشدقانون در واقع دنبال کننده قانون لومباردی که در ایتالیا وضع شده، می

  :ترجمه بخشی از متن قانون هوای پاک، قسمت آلودگی نوری

 این قانون تحت عنوان قانون هوای پاک، مورد -  حمایت از جو زمین و اصالح قوانین دیگر:هدف

  .گذاری جمهوری چک قرار گرفته استانونپذیرش مجلس ق

   حمایت از جو زمین:بخش اول

  قوانین کلی: فصل اول

  :حوزه عمل - 1

  :کنداین قانون موارد زیر را فراهم می - 1- 1

 حقوق و وظایف افراد و حوزه اجرا برای حمایت از جو زمین در برابر ورود آالینده ها بر اثر - الف

  .باشدرب الیه ازن میفعالیتهای بشری و در برابر تغییرات مخ
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های موثر بر زندگی و سالمت انسانها، حیوانات و محیط  شرایط کاهش میزان انتشار آالینده-ب

  .نمایدزیست را تعیین می

  .کند تمهیدات الزم برای کاهش مواد موثر بر سیستم آب و هوایی زمین را مشخص می-ج

  . یین می نماید اقدامات الزم برای کاهش میزان آلودگی نوری را تع-د

شود و این مورد با یک  این قانون مربوط به انتشار امواج رادیویی موجود در محیط زیست نمی- 2- 1

  .قانون ویژه دیگر برآورده خواهد شد

  : مفاهیم اصلی- 2

باشد و هوای محیطهای کاری و فضاهای محدود جزء این  هوای بیرون در دامنه این قانون می-

  .قانون نمی باشد

.......  

وسیله نور مصنوعی است که به خارج از جایی که به آن اختصاص  آلودگی نوری هرگونه روشنایی به-

  .دارد و خصوصا به باالتر از سطح افق آن منتشر شود

  : تعهدات اشخاص حقوقی و حقیقی- 3

ه های جوی ک همه افراد موظف هستند که برای محدود کردن آلودگی هوا و کاهش میزان آالینده- 1

  .توسط این قانون و قوانین دیگر مشخص شده است، اقدام نمایند
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.......  

 همه افراد موظفند به منظور اطاعت از قوانین شهرداری اقدامات پیشگیرانه را برای عدم ایجاد -10

  .آلودگی نوری اتجام دهند

.......  

باشد و ری در آن مجاز نمی پیاده سازی مجموعه قوانین مربوط به مکانها و فضاهایی که آلودگی نو-12

 و حدود مجاز آلودگی نوری باید توسط ارگانهای ذیربط 10همچنین فعالیتهایی که موضوع تعهد بند 

  .انجام شود

.......  

  جرائم: فصل چهارم

.....  

 کرون چک توسط شهرداری برای افرادی که حدود مجاز آلودگی 150،000 تا 500 جریمه ای از -10

 معادل 150،000 دالر امریکا و 28 کرون معادل 500. (شودایند در نظر گرفته مینوری را رعایت ننم

  .باشد دالر امریکا می8400

.......  
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  ظرفیت سازی دولت : فصل هفتم

 .......  

  شهرداری ها موظفند مقررات کاهش و جلوگیری از آلودگی نوری را تدوین نمایند و همچنین باید -50

  .نون مشخص شده است را اعمال کنند و به آن پایبند باشندجرائمی را که در این قا

شود در جمهوری چک قانون مربوط به کاهش آلودگی نوری در قانون هوای پاک آورده مالحظه می

. شده و درجه اهمیت آن برابر با درجه اهمیت انتشار آالینده ها در جو زمین در نظر گرفته شده است

د قانون آلودگی نوری در کشور ایتالیا میزان درخشندگی صفر کاندال بر گفتنی است این قانون نیز همانن

  .را برای باالتر از سطح افقی چراغ در نظر گرفته است(cd/Klm 0) کیلو لومن 

  .متن انگلیسی قانون در پیوست یک این بخش آمده است
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   قوانین کشور شیلی-4

 تنها کشوری در جهان بود که 1998 سال بر اساس گزارش وزارت محیط زیست شیلی، این کشور در

 این قانون توسط جمعی از اخترشناسان این .برای بحث آلودگی نوری حدود غیر مجاز تعیین نمود

بر اساس .  در شیلی تصویب شده است2 و کرو تولول1کشور بر اثر تالشها و مشاهدات مانند کرو پاچون

 درصد از 8/0 کمتر دارند، مجاز به انتشار بیشتر از  لومن یا15000این قانون المپ هایی که شار نوری 

های با شار نوری این میزان برای المپ. نور خود پس از نصب در چراغ به باالتر از سطح افق نیستند

  .باشد درصد از کل شار نوری آنها می8/1 لومن 15000باالتر از 

 نانومتر 760 تا 350ی با طول موج بین المپهای روشنایی بیرونی، نور خود را باید در محدوده نور مرئ

لذا مشاهده . باشد لومن بر وات مجاز نمی80منتشر کنند و استفاده از المپهای با بهره نوری کمتر از 

  .باشدشود که در این قانون به طور کلی استفاده از المپهای بخار جیوه مجاز نمیمی

 درصد از 5 لومن نباید بیشتر از 9000ا مساوی بر اساس این مقررات نورافکنهای با شار نوری کمتر ی

 9000برای نورافکنهای با شار نوری بیشتر از . شار نوری خود را به باالتر از سطح افق منتشر نمایند

  . شودلومن قوانین مطابق المپهای معمولی در نظر گرفته می

ا و چراغهای مربوط به  بامداد و المپه2المپها و چراغهای مربوط به اماکن ورزشی پس از ساعت 

نورافکنهای .  بامداد، باید معیارها و اصول مذکور را رعایت نمایند1تابلوهای تبلیغاتی پس از ساعت 

این استانداردها و .  بامداد نور خود را به باالتر از سطح افق منتشر نمایند2لیزری نباید پس از ساعت 
                                                            
1 Cerro pachon 
2 Cerro tolole 
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ی های مورد نیاز برای چراغها و المپها را نیز تبیین قوانین در کشور شیلی شرایط آزمونها و اندازه گیر

 .کرده است
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   قوانین کشور اسلوونی-5

 قوانینی برای مبارزه با 2007کشور اسلونی پس از کشورهای ایتالیا، چک، امریکا و انگلستان در سال 

ومباردی در کشور ایتالیا مصوب شده این قوانین که با الهام از قانون ل. افرایش آلودگی نوری تصویب کرد

  .گردد در کشور اسلونی اجرا می2007است، از آگوست سال 

این قانون نیز مقدار درخشندگی باالتر از سطح افقی منابع نوری عمومی را صفر کاندال به کیلو لومن 

 چشمگیر  منجر به کاهش2007این قانون پس از اجرا در سال . بری مناطق عمومی در نظر گرفته است

متولیان این قانون در کشور اسلونی، تاثیر مثبت اجرای این قانون را در طول . مصرف انرژی در معابر شد

  .دانند سال اخیر را، حتی بیشتر از اجرای قانون لومبادی درکشور ایتالیا می3

ایش یابد و کردند با اجرای آن تصادفات رانندگی افزقبل از تصویب این قانون، مخالفان پیشبینی می

 سال پس از اجرای این 3اکنون اما هم. مصرف انرژی الکتریکی در معابر روند صعودی به خود بگیرد

قانون طبق آمار، میزان کشته شدگان تصادف رانندگی در کشور اسلونی به نصف رسیده و میزان مصرف 

 زیر معبری در کشور در شکل.  درصد صرفه جویی شده است40انرژی الکتریکی در روشنایی عمومی تا 

  .اسلونی پیش از اجرا و پس از اجرای قانون مذکور نشان داده شده است
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   قبل از اجرای قانون- پس از اجرای قانون، سمت چپ-سمت راست: 6شکل 
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   قوانین کشور انگلستان-6

 از نود بیش) BAA( توسط انجمن اخترشناسی بریتانیا 1990بر اساس بررسیهای انجام شده در سال 

 قادر به رصد ستاره های ،بهترین حالت نسبت به دهه های پیش درصد مردم این کشور حتی در

 .کمتری هستند

در . باشدکشور انگلستان از لحاظ قانون گذاری عقب تر از کشورهایی نظیر جمهوری چک و ایتالیا می

.  بررسی آلودگی نوری شدند کمیته ای منتخب از سوی پارلمان انگلستان مامور رسیدگی و2003فوریه 

 (CDFS)در پی یک جلسه غیر رسمی که با حضور اخترشناسانی از انجمن اخترشناسی آسمان تاریک 

ای ارائه شد که به  در رصدخانه گرینویچ برگزار شد، بیانیه(RAS)و انجمن سطنتی اخترشناسی 

توجهی به ه دولت به کوتاهی و بیدر این بیانی. امضای صدها تن از افراد عضو در انجمنهای فعال رسید

امضاکنندگان این بیانیه خواستار راهکارهای قانونی . معضل آلودگی و مشکالت اخترشناسی متهم شد

  .برای رفع آن شدند

    محیط پاک   ای را تحت عنوانانگلستان بیانیه ، دولتکمیتهاین  در پی گزارش 2005در سال 

(The Clean Neighborhood and Environment Act) بر این اساس آلودگی . صادر کرد

البته برخی . گرفت نظیر آلودگی صوتی و آلودگی هوا قرار ،نوری در کنار سایر آلودگی های شناخته شد

اما باید گفت . چرا که موانع بیشماری در راه رفع این معضل وجود دارد معتقدند این اقدام کافی نیست،

قانون شاید در مراحل آینده . رزه بر علیه آلودگی نوری محسوب می شوددر میدان مبا این اقدام مثبتی

 .دهند و اقدامات مؤثری برای کاهش و کنترل آلودگی نوری انجام وندپیشتر ر گذاران این امر بتوانند
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. نظر هدایت کند برخی نورپردازیهای داخلی به گونه ای نیست که شعاعهای نور را فقط به محدوده مورد

-قانوناً آلودگی محسوب نمی این حقیقت که نور. شوند پخش می   حالت شعاعهای نوری درفضادر اینو 

 از یک سو و اینکه هیچ قانونی از ستاره   ،گیردشود و آلودگی نوری در رده سایر انواع آلودگی قرار نمی

اعث شده است  بی دفاع هستند از دیگر سو ب  نورهای زمینی کامال ها حمایت نمی کند و آنها در مقابل

 .آلودگی در نظر عموم کاسته شود که از زشتی این نوع

 موارد ذکر شده فوق، ما   علت اتفاقا این بیانیه نیز بر این نکته تاکید دارد و اظهار می دارد که دقیقاً به

کار را باید از خود و همسایگانمان شروع  هستیم که باید تاریکی آسمان شهرمان را پاس بداریم و این

شما چراغهایی استفاده می کند که بر آلودگی نوری  برای مثال فرض کنید یکی از همسایگان. یمکن

دانند و الزم است مساله برای آنها اشخاص چیزی از آلودگی نوری نمی باید بدانید بسیاری از. افزایدمی

اما . مطرح گرددشود و سپس درخواست تعویض چراغها و تغییر در نحوه نورپردازی  به طور کامل تبیین

 که این خواست مورد پذیرش قرار نگیرد برای شما راهی جز استفاده از راهکارهای قانونی در صورتی

 .نمی ماند

شهر به  بان دربخشهای مختلفانگلستان کشوری است که در هر شهری از آن چندین مامور محیط

شکایات صورت گرفته  واردی بهاز وظایف این اشخاص آن است در این چنین م. انجام وظیفه مشغولند

 .رسیدگی کنند و اقدامات الزم را انجام دهند
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   قوانین کشور کانادا-7

 آیین نامه ایالتی جهت کنترل آلودگی (Mississippi Mills)پی میلز سیسیدرکشور کانادا در می

 در خصوص در این آیین نامه. نوری و روشنایی بیرونی به منظور حفظ آسمان شب تصویب شده است

انواع . ها، ساختمانها و اماکن مختلف با جزییات کامل بحث شده استانواع چراغهای مجاز در کاربری

ها، پارکینگها، فضاهای باز، تابلوهای تبلیغاتی سرپوش چراغها، میزان پیش آمادگی آنها در معابر، محوطه

های مسکونی، ساختمانهای دولتی، روها، حیاط خانهو عالیم، به تفکیک معابر عمومی و شخصی،پیاده

در این آیین نامه چراغ مناسب برای روشنایی . تجاری و غیره در مقررات این آیین نامه لحاظ شده است

 بیان شده (HPS) و با المپ بخار سدیم پر فشار (LPS)بیرونی، چراغ با المپ بخار سدیم کم فشار

 مانند مثال هالید و بخار جیوه فقط در صورتی (HID)سایر چراغها با المپ های تخلیه در گاز . است

. باشند که به طور کامل با سرپوش مناسب تجهیز شده باشندقابل استفاده در روشنایی بیرونی می

استفاده از المپهای التهابی و فلورسنت نیز با سرپوش مناسب در روشنایی بیرونی بالمانع است، اما 

این مقررات استفاده از چراغ های .  بیرونی پیشنهاد نشده استالمپهای کوارتز هالوژنی برای استفاده

-نمونه.  الزامی نموده استIESNA صفر را بر اساس استاندارد ULOR باFull-cut-offروشنایی 

  .هایی از چراغهای مورد قبول وغیر قابل قبول در این قانون به شکل زیر آورده شده است
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 یرقابل قبول در روشنایی بیرونی کشور کانادا چراغخای قابل قبول و غ-7شکل شماره 
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   قوانین کشور اسپانیا-8

در جزایر قناری از . در اسپانیا قوانین ایالتی برای ایالتهای مستقل به صورت مجزا تدوین و اجرا می شود

 برای جلوگیری از افزایش آلودگیهای زیست محیطی و الکترومغناطیسی، ساخت 1988 اکتبر سال 31

  .باشد متر از سطح دریا ممنوع می1500جات صنعتی در ارتفاع باالتر از کارخان

 در جزیره تنریف و آلپالما، این قانون بر اساس طول موج نور مرئی و میزان انتشار اشعه فرابنفش تدوین 

در . کند که برای روشنایی بیرونی از المپهای بخارسدیم کم فشار استفاده شودشده است و پیشنهاد می

 به 8شکل شماره . ن قانون مخرب ترین المپ برای محیط زیست المپ متال هالید شناخته شده استای

در کاتالونیا و بارسلونا و همچنین . صورت شماتیک قوانین موجود در جزایر قناری را نشان می دهد

دوین والنسیا نیز قوانینی در خصوص مشخصات روشنایی بیرونی و میزان مجاز درخشندگی در آسمان ت

  .شده است
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   چراغها و روشنایی قابل قبول و غیر قابل قبول در جزایر قناری- 8شکل
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   قوانین کشور استرالیا-9

 کشور استرالیا مواردی جهت کنترل اثرات منفی روشنایی بیرونی درج AS 4282-1997در استاندارد 

 منظور کاهش مزاحمتهای شده و همچنین پیشنهاداتی در خصوص محدود کردن روشنایی بیرونی به

های الزم ها و راهنماییاین پیشنهادات عموما در راستای اصالح طراحی. ناشی از آن ارایه شده است

این استاندارد به موارد روشنایی بیرونی واحدهای . های جدید بیان شده استجهت اجرای طراحی

- کاربردی نشده است و مستثنی میمسکونی، سیگنالینگ ترافیک و نجوم می پردازد و برای موارد زیر

  :باشد

  روشنایی معابر-

  عالیم روشنایی تبلیغاتی داخلی-

  سطوح تبلیغاتی نورانی -

  سیستم های چشمک زن و ایستگاه های تلویزیونی-
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   قوانین کشور نیوزیلند-10

.  است برای روشنایی بیرونی تصویب کرده(Appendix)ای پارلمان کشور نیوزیلند قانون ضمیمه

هدف از این ضمیمه این بود که روشنایی بی مورد و بدون دلیل را از روشنایی منطقی و مفید تفکیک 

این قانون نحوه انتخاب، ساخت، نصب و استفاده انواع منابع روشنایی بیرونی را با در نظر گرفتن . نماید

  .نمایدوری و حفاظت از محیط زیست بیان میتامین روشنایی در شب، بهره

در این قانون انواع روشنایی بر اساس ضریب تشخیص رنگ مورد نیاز به دو گروه تقسیم بندی شده 

  . است

باشد که چراغهای گروهی که ضریب تشخیص رنگ در آن کاربری دارای اهمیت خاصی نمی -

  .    این گروه در هر زمان می توانند با سرپوشهای مناسب مورد استفاده قرار گیرند

مل چراغهای و منابع نوری لیزری هستند که در کاربری های تبلیغاتی به کار گروه دوم، شا -

 .این گروه از چراغها نباید به هیچ عنوان باالتر از سطح افقی خود را روشن نمایند. روندمی

. در این قانون از استفاده از نورافکنها در کاربری های تبلیغاتی و تفریحی ممانعت به عمل آمده است

تثنا در این قانون کاربری های ناوبری، فرودگاهها، هواپیماها، کشتی ها، موارد اورژانسی، پلیس، موارد اس

  .باشندآتش نشانی و تیمهای نجات می
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  : قوانین کشور فنالند-11

قانون حمایت از محیط زیست در کشور فنالند دارای جزئیات قابل مالحظه ای در خصوص آلودگی 

ت کلی آلودگی نوری را نیز در زمره آلودگی ناشی از مواد شیمیایی، انرژی، نوری نمی باشد و به صور

  . صدا، تشعشعات، لرزش، گرما و بو قرار داده است
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   متن انگلیسی قانون جمهوری چک

Act from Feb 14, 2002 
 
on Protection of the Atmosphere and Amendment of Some Other Acts 
(the Clean Air Act) 
 
   The Parliament of the Czech Republic has adopted this Act of the Czech 
   Republic: 
 
   Part One 
 
   Protection of the Atmosphere 
 
   Chapter I 
   General provisions 
 
   § 1 
   Scope of regulation 
 
    1. This Act provides 
 
    a. the rights and obligations of persons and the scope of 
       administrative authorities in the course of protection of the 
       outdoor air against input of pollutants by human activities and in 
       the course of manipulating the regulated substances which damage 
       the ozone layer of the Earth and manipulating the products 
       containing such substances, 
    b. conditions for further reduction of the amount of emitted 
       pollutants affecting adversely the life and health of people and 
       animals, the environment or the tangible property, 
    c. tools to reduce the amount of substances affecting the 
       climate system of the Earth, 
    d. measures for lowering the light pollution of the air. 
 
    2. This Act does not concern the input of radionuclides into the 
       environment, which is dealt with by a special law. 
 
 
   § 2 
   Principal concepts 
 
    1. For the purpose of this Act in the domain of protection of the air 
       it is understood by 
 
    a. outdoor air the tropospheric air, with exception of the 
       air on workplaces designated by a special legal regulation 
       and in confined space (hereinafter referred to as the ``air''), 
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    ... 
    r. light pollution every form of illumination by artificial light 
       which is dispersed outside the areas it is dedicated to, 
       particularly, if directed above the level of horizon. 
 
   ... 
 
   § 3 
   Obligations of legal and natural persons 
 
    1. Everybody shall be obliged to limit and prevent the air pollution 
       and reduce the quantities of pollutants specified by this Act and 
       relevant implementation rules and discharged by himself/herself. 
  ... 
   10. During activities in places and areas specified by the implementation 
       set of rules, everybody is obliged to obey the dispositions of the 
       relevant municipal authority and, in accord with that, take 
       measures to prevent the occurrence of light pollution of the air. 
   ... 
   12. The implementation set of rules shall specify 
       the places and areas, where no occurrence of light pollution is allowed, 
       activities, which are subject to the obligation according to item 10, 
       measures to lower or prevent the occurrence of light pollution 
       and the values of the upper limit of light pollution. 
   ... 
 
   Chapter VI 
   Remedial measures and penalties 
   ... 
 
   § 40 
   ... 
   10. A Fine from CZK 500 to 150 000 shall be imposed by the municipal 
       authorities upon a person, 
       who violates at least one of the obligations laid down in 
       § 3 item 5 or 10. 
 
   ... 
 
   Chapter VII 
   Execution of administration competences in the segment of protection 
   of air , ozone layer and Earth climatic system 
 
   ... 
 
   § 50 
   Municipalities 
 
    1. The municipal authorities, within their delegated competences, 
 
   ... 
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    k. issue regulations, by which they may, on their territory, 
       constitute a measure according to § 3 item 10 to lower or prevent 
       the occurrence of light pollution of the air. 
 
    2. The municipal authorities, in their delegated competences, shall 
       check on 
 
   ... 
    d. adherence to obligations according to § 3 item 5 and 10 
       and impose fines for any failure to meet these obligations. 
 
   ... 
   Chapter VIII 
 
   Joint, interim and nullification provisions 
 
   ... 
 
   § 55 
 
   Statutory authorisation to issue implementation rules 
 
    1. The Government shall issue its statutory order for the 
       implementation of 
       § 3 Art. 12, 
       § 4 Art. 12, § 5 Art. 12 and § 6 Art. 9 and § 7 Art. 11. 
 
   ... 
                  --------------------- 

Two comments to the formulations inside the law:  

The ``level of horizon'' formula inside the definition is perhaps not the best possible 
expression (``line of horizon'', like in Lombardy law, or just ``horizon'' may suit better), 
but it suffices of course.  

The perhaps mysterious formula ``places and areas, where no occurrence of light 
pollution is allowed'' might concern true-night-reserves (like nature areas without 
dwellings) only, but the definition taken from the Article 6 of the Lombardy law 
complies with it as well: ``systems, constituted by lighting apparatuses, having the 
maximum light intensity of 0 cd per 1000 lumen to 90° and beyond are considered as not 
light polluting...''  

jenik hollan, May 1, 2002  
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هفتمفصل   
 

 در تاکنون شده انجام اقدامات یآور جمع
 محدود و یاضاف نور کاهش درخصوص رانیا

ینور یآلودگ کردن  
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  مقدمه

کشف آتش به عنوان منبع تأمین گرما و نور .  استنور همواره نقشی مهم در حیات بشر ایفا نموده

با این وجود، سیر پیشرفت . ن نمودتوان به عنوان یکی از بزرگترین اکتشافات تاریخ بشریت عنوارا می

منابع نوری که همواره به سمت آسایش بشر بوده، با استفاده نابجا و اشتباه، موجب ایجاد ضرر و زیان 

بطور کلی . توان پدیده آلودگی نوری دانستها را مییکی از بزرگترین این زیان. برای وی گشته است

شود که توسط انسان بوجود آمده باشد و به بیان دیگر، میآلودگی نوری به نور اضافی یا مزاحمی گفته 

نور اضافی یا مزاحمی که بدلیل طراحی یا اجرای بد یک سیستم روشنایی و ایجاد نوری فراتر از حد 

بعنوان . میزان گستردگی عوامل ایجاد آلودگی نوری بسیار وسیع است. انتظار روشنایی بوجود آمده باشد

خشهای متنوعی نظیر گنبد نوری، ساختمانها و برجهای روشن، روشنایی معابر، مثال این عوامل شامل ب

نور قایقهای ماهیگیری، چراغهای خطر و حراستی، نور وسایل نقلیه، شعله چاههای گاز دور از ساحل و 

ازآنجائیکه این پدیده دارای اثرات منفی بسیاری . شودحتی نور تجهیزات تحقیقاتی زیر دریا نیز می

-اثرات زیست محیطی بر جانوران و گیاهان و بطور کلی اکوسیستم حیات وحش، تاثیر بر ستارهشامل 

است، مطالعه و ... شناسی، تلفات انرژی، ایجاد یا تشدید بیماریها، مبهم بودن ستارگان در آسمان شب و 

اهمیت  دارای – همانطور که در سایر کشورهای توسعه یافته نیز چنین پنداشته شده –بررسی آن 

  . تواند اثرات مثبت فراوانی در پی داشته باشدفراوان بوده و مقابله با آن می

تواند همانطور که داشتن یک سیستم روشنایی با طراحی مناسب نه تنها از لحاظ مصرف انرژی می

اثرات مثبتی داشته باشد، بلکه مزایای بسیار مهمی نظیر امنیت عمومی، کاهش امکان جنایت و بطور 
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تواند می 1»آلودگی نوری«بالعکس، پدیده . ی ایجاد حس خوب در جامعه را بهمراه خواهد داشتکل

های شناسی و حتی بیماریبرخالف آن عمل نموده و بر روی عوامل متعددی بویژه درخصوص ستاره

  . روانی انسان اثرگذار باشد

ص مبارزه با پدیده آلودگی مروری بر اقدامات انجام شده در ایران و سایر کشورهای جهان درخصو

کمبود . شدن آن در کشور داردنوری، نشاندهنده اهمیت این موضوع در سطح جهان و نادیده گرفته

توجهی اقدامات جدی انجام شده در ایران و نبود دستورالعملها و قوانین اجرای در این زمینه، بر بی

ی با پیشرفتهای جهانی در سالهای قبلی، با وجود عدم همگام. داخلی نسبت به این موضوع تاکید دارد

رود که با افزایش توجه به موضوع و اقدامات انجام شده در چندین سال اخیر افزایش یافته و امید آن می

سیر توجهات به این مقوله، شاهد وضع قوانین بیشتری در راستای حذف آلودگی نوری در کشور بویژه 

  .  با احداث رصدخانه ملی باشیم

  

  

  :هااری نمایشگاهبرگز .7-1
  

  :کاشان ماه و مهر شگاهینما. 1- 7-1

انجمن نجوم  باشدآسمان تاریک می  پروژه،های سال جهانی نجوما توجه به اینکه یکی از برنامهب

در فرهنگسرای مهر برای  29/8/88 الی 25/8/88سپهر کاشان نمایشگاهی با عنوان مهرو ماه از تاریخ 

آموز در دو نوبت صبح و بعدازظهر با   دانش2000این چهار روز بیش از بازدید عموم برپا کرد که در 

                                                            
1  Light Pollution, Photopollution, Luminous Pollusion 
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انجمن نجوم سپهر میان متاسفانه همکاری بین انجمنی  .کردند تعیین وقت قبلی از نمایشگاه بازدید

رتبه دوّم . به نتیجه نرسیدجهت برپایی غرفه مشترک  گروه آسمان تاریک دانشگاه کاشان وکاشان 

سنین، به این  گویایی و قابل فهم بودن مطالب ارائه شده برای تمامی ظر جذابیت،بهترین غرفه از ن

آلودگی نوری   مخصوص کودکان در کنار غرفه"آفتاب، مهتاب" غرفه همچنین. یافتانجمن اختصاص 

 به سه نفر در هر بخش کهیکی از موضوعات نقاشی را به زمین پاک، آسمان تاریک اختصاص داد 

  .دهداء شموضوعی جوایزی ا

 

  :تهران در 89 نجوم روز در نوری آلودگی غرفه. 2- 7-1

گروه های فعال آلودگی نوری بیش از  .ت نیز در سراسر ایران انجام گرف 89سال روز نجوم مراسم 

غرفه های آلودگی نوری در این روز همت گماشتند و کارگاه های متنوعی را  پیش در بر پایی

 .برپاداشتند

آلودگی نوری در مرکز علوم و ستاره  به غرفهتوان ی موجود در این نمایشگاه میهادر میان غرفه

در این غرفه  . برپا شدنمایشگاهدیوارهای   که به علت شلوغی بر روی یکی ازاشاره نمودشناسی نیاوران 

. بیان گردد ها علت دیده نشدن ستارگان از درون شهرنانسعی شد تا به حاضران بخصوص جوا

نورهای مصنوعی غیراستاندارد بر محیط زیست و انسان دارند و نقشه آلودگی  ارضی که عوهمچنین

 و در آخر نیز گریزی کوتاه به بحث زیباشناسی در هجهان به نمایش گذاشته شد نوری ایران و

  .شهر آشفته تهران زده شد نورپردازی
  

 :زنجان 89 نجوم روز در نوری آلودگی غرفه. 3- 7-1
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  :ها بر اساس موضوعات زیر تشکیل گردیدندغرفهدراین نمایشگاه، 

   .اخیر جهت تسخیر فضای بیرون و فتح آن پیشرفتهای بشر در قرن: عصرفضا

به کمک پوسترهای از قبل آماده شده و  ک خورشیدیدر این غرفه مطالبی درباره فیز: خورشید

  .شدوزش داده احجام هندسی به مردم آم ها به کمک همچنین برخی مفاهیم مربوط به گرفت

   هشت سیاره گردان به دور خورشید معرفی عنوان یکی از در این غرفه زمین به: منظومه شمسی

  .دش

نورپردازی  به کمک پوسترهایی که از المپهای نامناسب و همچنین نحوه غیرصحیح: ینور آلودگی

ونی و همچنین نورپردازی در مناطق مسک و همچنین به کمک ماکتی که از خانه های شهری و نحوه

  .گردیدندنسبت به این مهم آگاه تا حدی مردم  شده بود اثراتش بر زندگی و کوچ پرندگان تهیه

توان به موارد زیر اشاره های مختلف در این نمایشگاه میهای انجام شده در غرفهازجمله فعالیت

  : نمود

خلق کرده و به ثبت سال  20هایی که تلسکوپ هابل طی  در غرفه میراث هابل مردم باشگفتی

نجومی توضیحاتی راجع به نحوه عکاسی  در غرفه عکاسی. د انگیز پرداخته بود آشناشدن  دنیای شگفت

  وهایی که از آسمان مجازی مرکز عکس همچنین و ازآسمان به کمک یک دوربین معمولی ارائه شد

 هم انواع تلسکوپ و دوربین در غرفه ابزار رصدی. دعرضه ش گرفته شده بود به مردم گنبد افالک نما

  .داستفاده آموزش داده ش دوچشمی به همراه نحوه

اغلب گوشیهای تلفن همراه است و  در تمام مدت برگزاری مراسم نرم افزار سایدرالیس که مناسب

 و غرفه شدهنشان میدهد، از طریق بلوتوث فرستاده  گرنقشه آسمان را با توجه به زمان و مکان مشاهده

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٢٠٧  
 

همچنین عکسهای زیبایی نجومی هم  .در نظرگرفته شده بود افزار  نرم  منظور آشنایی با اینای هم به

   .دبلوتوث روشن ارسال میش به تمام دستگاههای

  
  شهرستان زنجان- 89غرفه آلودگی نوری در روز نجوم سال ): 1(شکل 

  

  :هفته پژوهش. 4- 7-1

 89در سال  که ایمبودهادهای مختلف کشور ها و نههر ساله شاهد برپایی هفته پژوهش در ارگان

دانشگاه ها و ادارات و  نیز به شکلی متفاوت در خارج از دانشگاه آزاد اهواز و به شکلی هماهنگ با سایر

فت که غرفه دانشگاه آزاد اسالمی اهواز در این نمایشگاه در خصوص آلودگی نوری شرکت ها انجام گر

فه ها تاثیرگذارتر و رظر سنجی های انجام شده این غرفه از بقیه غن طبق .بسیار مورد توجه قرار گرفت

و  الزم به توضیح است که در این نمایشگاه دانشگاه های دولتی و ادارات. ارزیابی شد بهتر در نتیجه

 .شرکت های استان نیز شرکت داشتند
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دازی صحیح و هدف نورپر وجه تمایز این غرفه با دیگر غرفه ها ماکت فضای خیابان بود که با

 مردم در این مهم ایجاد این سوال در ذهننکته . داستاندارد و کنترل آلودگی نوری طراحی شده بو

   به آن توجه نشده است؟کنونچرا تا  خصوص بود که آلودگی نوری چیست و

 :هابرگزاری سمینار .7-2

  ):سابا(وری انرژی ایران سمینار سازمان بهره. 1- 7-2

مسئولین و   نفر از80های مختلف با حضور  نوری و اثرات آن از جنبهمینار بررسی علل آلودگی س

های توزیع نیروی شرکت گانه استان تهران و21کارشناسان سازمان محیط زیست، شهرداری مناطق 

) سابا(وری انرژی ایران توسط سازمان بهره اسفندماه سالجاری 15برق و خدمات مشاور انرژی در تاریخ 

در میان تمامی . دری ساختمان معاونت امور انرژی وزارت نیرو برگزار گردیسالن شهید مطه در

سمینارهای برگزار شده، از این سمینار با توجه به اهمیت سخنرانان و مدعوین، حجم مطالب و میزان 

 . توان به عنوان بهترین و اثرگذارترین سمینار در رابطه با مبحث آلودگی نوری یاد نموداستقبال می

هترین مکان برای بررسی مطالعات زیست محیطی و بعنوان  ن سمینار، پس از معرفی سابا در ای

های سابا در تعدادی از پروژهبه بخش انرژی در کشور،  های مدیریت محیط زیست دراجرای پروژه

 های صنایع و خطوط زیست و روشنایی از جمله مطالعات مکانیابی جهت احداث نیروگاه زمینه محیط

زیست محیطی  ، انجام مطالعات ارزیابی و پایش(GIS) ال با استفاده از سیستم اطالعات جغرافیاییانتق

 مطالعه در زمینه بهینه 18ها در صنعت برق به اجرای  و ارائه راهکارهای کنترل و کاهش آالینده

های   از المپمطالعه و توسعه استفاده های اجرایی آن و معابر و تدوین دستورالعمل سازی روشنایی

  .اشاره گردید مصرف کشور توسط ساباکم
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 )سابا(وری انرژی ایران  سازمان بهره–سمینار یکروزه آلودگی نوری ): 2(شکل 

  

اثرات ، اثرات آن آلودگی نوری و علل وتوان به از مباحث اصلی مطرح شده در این سمینار می

ها و تعادل طبیعت، ایجاد خیرگی و حادثه، برهم زدن سالمت روانی انساندر مخرب آلودگی نوری 

 تهیه و لزوم ،اصول زیباشناسی، ایجاد مزاحمت نوری و از بین بردن زیبایی آسمان در شب مغایرت با

 بررسی و تشریح دو فلسفه و ،جامع نورپردازی شهری تدوین قوانین مقابله با آلودگی نوری و تهیه طرح

 کاهش آلودگی نوری در ،حیطی در زمینه محیط زیستم دیدگاه کنترل آلودگی و مدیریت زیست

 ها و طراحی روشنایی، استانداردهای مرتبط با آلودگیاز چراغ ها، آلودگی نوری ناشی آسمان رصدخانه

گیری و مبانی روشنایی و روشهای اندازه نوری، بررسی قوانین و مقررات آلودگی نوری در سایر کشورها

  . اشاره نمودنور

 

  :قم -ینار پروژه رصدخانه ملی سم. 2- 7-2

مرکز   با سخنرانی دکتر نجف، ریاست1387 بهمن ماه 16 روز 19:30 ساعت دوروزه، ازاین کارگاه 

  آقایسپس. کرد مطالعات و پژوهش های فلکی ـ نجومی و تشریح فعالیتهای این مرکز آغاز به کار
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علمی کنفرانس دومین سخنران  یردکتر رضا منصوری، مجری طرح رصدخانه ملی ایران و همچنین دب

ملی و لزوم پرداختن به کاهش آلودگی  ایشان در خصوص تاریخچه طرح رصدخانه. روز اول کارگاه بود

 .دنوری در اطراف آن پرداختن

اعجاز   پژوهش در"دکتر محمد علی رضایی نویسنده ی کتاب آقای  توان بهاز سخنرانان دیگر می

، مشاور استانداری قمالمسلمین حسینی  حجت االسالم و، قرآن و علم و پژوهشگر مبحث "علمی قرآن 

 اب آقای دکتر محمد تقی میرترابی جن،جناب آقای دکتر سپهر اربابی پیرامون طرح رصدخانه ملی ایران

 دکتر ،تهران  استاد دانشگاهدکتر شاهین حیدری ،دانشگاه الزهرا های رصدخانه ملی و استادمدیر پروژه

های اطراف نورپردازی خیابان  شرکت نورگستر در خصوص طرح و نیزازمان فضایی ایرانس میبدی از

ای از اجرام سماوی وکارگاه عملی اثرات رصد شبانههمچنین . اشاره نمود) ع(حرم مطهر امام رضا 

  .د اجرا گردینیزنوری بر دید شب و سالمت انسان در محوطه مجتمع  آلودگی

 

  
  شهرستان قم– پروژه رصدخانه ملی سمینار دوروزه): 3(شکل 
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  :کاشان ش یکروزهی هما.3- 7-2

کاری رصدخانه این هم همایش آلودگی نوری به همت انجمن آسمان تاریک دانشگاه کاشان و با

  .د برگزار ش10/12/87تاریخ دانشگاه در 

ه موقعیت زاده معاون پژوهشی دانشگاه کاشان با اشاره ب مراسم دکتر مجید منعم در ابتدای این

  اظهار امیدواری کرد برپایی حیث همجواری با رصدخانه ملی و رصدخانه دانشگاه، اشان ازک

مباحث  هایی از این دست در تنویر افکار عمومی شهروندان به ویژه مسئوالن شهری پیرامون مایشه

  . دهای مفید و مؤثری برداشته شو گاممرتبط با رصدخانه به ویژه آلودگی نوری 

 برخی از ،های آن رصدخانه دانشگاه کاشان و ارائه گزارشی از فعالیت انجمن آسمان تاریک،معرفی 

، رصدخانه ملی به وجود خواهد آورد مشکالت آلودگی نوری در منطقه و مسائلی که این آلودگی برای

یل آلودگی نوری بر آسمان شب و تحل های نجوم آماتوری و تأثیرات تاریخچه نجوم در ایران، فعالیت

های سنجش  روش، آورد زیست به وجود می محیط مسائل و مشکالتی که آلودگی نوری برای منجمان و

نی ازجمله ح نورپردازی شهری و آثار باستااصال نورپردازی، های صحیح گیری این آلودگی، روش و اندازه

 دار لولین و بالههمایش با رصد اجرام ژرف آسمان، دناین . باشندمباحث مطرح شده در این سمینار می

  .صورفلکی در رصدخانه دانشگاه به کار خود پایان داد

  

  : دانشگاه آزاد اسالمی اهوازسمینار. 4- 7-2

به همت باشگاه پژوهشگران جوان واحد اهواز و همه  88بیست و یکم آبان ماه در روز این سمینار 

سارا  انی این برنامه را نیز خانمسخنر .انجمن علمی محیط زیست دانشگاه آزاد اهواز برگزار شد اعضاء

از رشته های غیر  باقری از فعاالن حفاظت از محیط زیست بر عهده داشتند که با استقبال دانشجویانی
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اثرات آلودگی نوری بر حیوانات  از جمله بخش های مورد عالقه شرکت کنندگان،. مرتبط نیز روبرو شد

غیر استاندارد می تواند اثرات مخرب بر محیط  با تابشو مخصوصاً گیاهان بود و اینکه چگونه یک المپ 

   .دزیست داشته باش

  

 :های جهانیهمگامی با فعالیت .7-3

  :مشهد – 88 نجومجهانی  روز. 1- 7-3

  برگزار شد فرصت بسیار"آسمان پرستاره، بدون آلودگی نوری" که با شعار 88سال روز نجوم 

در   زیرگروه آلودگی نوری انجمن نجوم مشهد.مناسبی برای آگاه ساختن مردم با این مشکل بود

 اقدام به برگزاری برطرف کردن آن هایآلودگی نوری و راهراستای آشناسازی عموم با مسائل 

 . نموددر فیزیکسرای پارک کوهسنگی مشهدنمایشگاهی 

 نصب تصویر بسیار بزرگ زمین در شب در توان به انجام شده در این نمایشگاه می اقداماتاز

در غرفه آلودگی نوری . کرد که توجه هر فردی را در ابتدای ورود جلب میاشاره نمود نمایشگاه  دیورو

  در فرصت کوتاهی افراد با تعریف آلودگی تالش شده بود تا،ویر همراه با توضیحاتااستفاده از تص با

 راستا تهیه گردیده و بروشورهایی نیز در همین. حل این مشکل آشنا شوند نوری، انواع آن، پیامدها و راه

  .گردیدکنندگان پخش میمیان مراجعه

ها با استفاده از  های موجود در محوطه غرفه اصالح چراغ انجام شده،های  از دیگر فعالیت

. از این چراغها برای مقایسه درکنار چراغی بدون سرپوش قرار داشت های ساده بود که هرکدام سرپوش

همچنین در . ددازی مناسب و نامناسب نصب شده بویا درباره نورپرتصاویری گو ها در زیر این چراغ

 های متفاوت و متنوعی بود نماهنگ برای پخش فیلم و برگزاری همایش اختصاص داده شده سالنی که
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نمایش داده  درباره آلودگی نوری که توسط اعضای زیرگروه آلودگی نوری ساخته شده بود برای مردم

  .شد می

  

  : تهران– 88نجوم ی جهانروز . 2- 7-3

 3معاونت اجتماعی شهرداری منطقه  به همت شاخه آماتوری انجمن نجوم ایران و با همکاری

بسیار   نفر تیم اجرایی و تعداد300نجوم با حدود   اردیبهشت روز جهانی11روز جمعه  شهرداری تهران

 پارک ملت برگزار غرفه آلودگی نوری درشامل زیادی غرفه های آموزشی موضوعات مختلف نجومی 

  .شد

 که در همان اشاره نمودهای متنوعی مانند رادیو نجوم  برنامهتوان بهاز جمله اقدامات انجام شده، می

 به دلیل اهمیت موضوع آلودگی نوری در این سال. گردیدبرگزاری و بصورت زنده پخش می محوطه

در ابتدا مخاطبین با ازجمله اینکه . تدارک دیده شده بودهای متنوعی در غرفه آلودگی نوری برنامه

 تصویر عکس و نقاشی با آلودگی نوری اثرات و راه کارها و همچنین سرپوش های مناسب و 20حدود 

آورده بودند جدولی   و سپس به مرحله بعد رفته و بر طبق معلوماتی که بدستشدهغیر استاندارد آشنا 

-میرسم یاد بود دریافت   و هدیه ای را بهمودندنمیرا که با همین موضوع تنظیم گردیده بود حل 

های استاندارد و غیر استاندارد موجود توانستند از المپ و سرپوش عالقمندان به عکاسی نیز می.کردند

و با آوردن دالیلی مبنی بر خوب یا ) دوربین دیجیتال توسط موبایل و یا( در محوطه عکس تهیه کنند

   .ایندنمای دریافت بد بودن آن هدیه
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  تهران- روز جهانی نجوم –نمونه عکس منابع روشنایی دارای آلودگی نوری ): 4(شکل 

  

  : کاشان– 88 نجوم  جهانیروز. 3- 7-3

برای  در راستای تحقق یکی از پروژه های سال جهانی نجوم به نام آسمان تاریک، حرکت نمادینی

این برنامه  در.  شکل گرفت کاشانولین شهرانعکاس نگرانی دانش آموزان و جامعه نجوم کاشان به مسئ

آموزان دبستان الزهرا در   بر پا شد کاروانی از اعضاء انجمن و دانش15/2/88که در روز سه شنبه 

درخواست کردند که به استانداردهای  جلسات و دیدار های نزدیک و حضوری از مسئولین شهرشان

  .دکنن نورپردازی و حفظ آسمان تاریک تالش

توان به بازدید و برگزاری جلسه در شورای شهر، شهرداری، اداره برق  اقدامات این گروه میازجمله

  .و نیز توزیع بروشورهایی در میان مردم اشاره نمود
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  شهرستان کاشان–اقدامات انجام شده در روز جهانی نجوم ): 5(شکل 

  

 

  :ساعت زمینمراسم . 4- 7-3

است تا توجه دنیا را به گرمایش  تالش شده» ت زمینساع«شاید هزاران نفر ساعت برای تحقق 

 .اند کره زمین دل به آن خوش کرده زمین جلب کند و این حداقل حرکتی است که دلسوزان حفظ

خواب گرفته تا همه  های خود را از چراغ اتاق چراغ در این ساعت مردم دنیا با هم همدل شده و

کنند تا شاید کمی  خاموش میی ای دیدنی و تاریخه های بزرگ و مکان هتل ها، چراغهای ساختمان

   .دمای این کره کاهش یابد

  
 "ساعت زمین" یلوگوی مراسم جهان): 6(شکل 
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دوخته شده است و » ساعت زمین«برای پنجمین سال چشم دنیا به ، 1390ماه سال در فروردین

 در روز شنبه ششمی برج میالد این مراسم با خاموشبرای اولین بار همچون دیگر جهانیان  در ایران نیز

کاهش دمای زمین و همگامی با سایر مردم جهان جهت  9:30 تا 8:30 ساعت 1390فروردین ماه 

ستاد محیط زیست شهرداری تهران و با خاموش شدن  اقدامی که به همت .انجام یافت آننجات 

  . گردید های برج میالد تهران محقق چراغ

 و میلیون دو استرالیا در تنها که شد برگزار حالی در 2007 سال ،زمین ساعت جهانی برنامه اولین

 هزار چهار از نفر ها میلیون 2009  سال تا اما داشت سازمانی عضو هزار دو و عادی عضو نفر هزار 200

 .رسید دنیا سراسر از شهر 128 به 2010 سال تا آمار این و شدند آن عضو کشور 88  در شهر

ملل   از سوی سازمان90 مارس برابر با ششم فروردین ماه سال 26 شب مراسم ساعت زمین شنبه

 دقیقه 60مدت  مردم جهان با خاموش کردن چراغ هایشان برای. متحد در سراسر جهان برگزار شد

عضویت ایران  .دگذرد را تغییر دهنخواهند آنچه در دنیا میمی پیام محکمی می فرستند مبنی بر اینکه

توسعه پایدار شهرداری تهران و با هدف مقابله با تغییرات  الش ستاد محیط زیست ودر ساعت زمین با ت

هر چند که این . های زیست محیطی بخصوص آلودگی نوری انجام گرفت آب و هوایی و کاهش آلودگی

جهت جلب افکار عمومی با مساله گرمایش زمین بصورت نمادین انجام می گیرد  برنامه در سراسر دنیا

و آن  داران آسمان شب و فعاالن مقابله با آلودگی نوری نیز هر ساله با این طرح همکاری کردهاما دوست

  .را راهی در راستای اهدافشان می دانند
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  برج میالد تهران، دارای منابع روشنایی حاوی آلودگی نوری): 7(شکل 

  

  
  1390 فروردین ماه –خاموشی برج میالد تهران در ساعت زمین ): 8(شکل 
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  :هاایر فعالیتس

  شهرداری تهران. 7-4-1

  :کارگروه آلودگی نوری. 7-4-1-1

زیست و   کارگروه آلودگی نوری با حضور کارشناسان و اساتید دانشگاه در ستاد محیطهاینشست

نوری در تهران  این کارگروه به منظور بررسی میزان آلودگی .توسعه پایدار شهرداری تهران تشکیل شد

نسبت به این مقوله  از اهداف آن ایجاد حساسیت در بین شهروندان و مسوولینتشکیل شده و یکی 

 گونه استانداردی در زمینه آلودگی نوری در کشور وجود ندارد این  در حال حاضر هیچازآنجائیکه. است

همکاری موسسه  کارگروه به دنبال بررسی وضعیت موجود آلودگی نوری در سطح شهر تهران بوده تا با

دو محور آموزش . فوق اتخاذ شود اندارد و سایر ارگان های ذیربط، استانداردهای الزم در زمینهملی است

کارگروه فوق است و هر ارگان و سازمانی معضالت آلودگی نوری را  و پژوهش موضوعات مورد بررسی در

ست، معماری مورد بررسی قرار می دهد تا همه تاثیرات روانی و امنیتی، محیط زی از حیطه فعالیت خود

بگیرد تا بتوان  شهرسازی، زیبایی شناختی که آلودگی نوری در جامعه دارد مورد تجزیه و تحلیل قرار و

  .  تدوین کرد آلودگی نوری را بر این اساس با در نظر گرفتن تمام شاخص های الزم، برنامه جامع

  

  :جشنواره مشارکت مردمی .7-4-1-2

های  بود که از سلسله نشست ای  شهری تهران عنوان برنامهبررسی مبحث آلودگی نوری در فضاهای

جشنواره مشارکت  های نخستین تخصصی سازمان زیباسازی شهرداری تهران در سالن همایش

  .دشهروندی و خدمات شهری تهران برگزار ش
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 آثاربیان و معمول در کالن شهرها وجود دارد  های که به طور توضیح انواع آلودگیدر این مراسم، 

استرس و اعصاب و روان و بر هم زدن سالمت روانی انسان، بر هم زدن  مخرب آلودگی نوری در ایجاد

خیرگی و مغایرت با زیبا شناسی، ایجاد مزاحت نوری، ایجاد حادثه در شب و از  تعددل طبیعت، ایجاد

 .مورد بررسی قرار گرفتآسمان شب  دست دادن

های عمودی و مستقیم به سمت باال،  چراغ ک مکان،های اضافه در ی همچنین استفاده از المپ

 درجه، به هم خوردن تنظیمات روشنایی 90زاویه پرتاب افقی  های با ، استفاده از چراغپردهپنجره بدون 

های مختلف و  بودن تجهیزات روشنایی و استفاده نادرست از نور در مکان معابر و اماکن عمومی، معیوب

   .بیان گردید دالیل و عوامل ایجاد آلودگی نوری در شهرها بعنوانها  های غلط چراغ طراحی همچنین

  

  
 جشنواره مشارکتهای مردمی شهرداری تهران): 9(شکل 

  

  :برنامه جامع ساماندهی نورپردازی. 7-4-1-3
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 هماهنگی های انجام شده میان شهرداری تهران و دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران با

تواند در مباحث مربوط به آلودگی نوری بسیار د که مینورپردازی راه اندازی خواهد شای با عنوان رشته

  .تاثیرگذار باشد

آنکه معماری نور در شهر  مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران به دلیلطبق اظهارات 

ودگی نوری در اشتباه گرفته می شود، آل تهران رشته ای نوپا است و گاهی اوقات حتی با روشنایی نیز

اجرا شده به منظور روشنایی بوده نه بر اساس معیار  سطح شهر وجود دارد؛ چرا که بیشتر پروژه های

 گانه و معاونان امور 22آموزش مدیران زیباسازی مناطق . تاس های معماری نور که طراحی شده

  .باشد میاز گامهای اولیه این طرحمناطق برای ساماندهی آلودگی نوری در تهران  شهری

 به از اقدامات آتی این پروژه بوده وآکادمیک  ساماندهی نورپردازی را بر اساس یک نگاه علمی و

 نورپردازی در سطح هایپروژهعدم اجرای   همچنین.این منظور مطالعاتی در این زمینه آغاز شده است

 .باشدزمینه مینیز از اقدامات انجام شده در این  شهر تهران بدون مجوز سازمان زیباسازی

توسط ها برقراری هارمونی در حوزه پروژه های انجام شده در زمینه نورپردازی از طریق بررسی پروژه

  .باشدو اجرا درصورت تایید، گامی مهم در راستای ساماندهی روشنایی شهری میحوزه  متخصصان این

  

  :نامه انجمن نجوم به سازمان زیباسازی شهرداری تهران. 7-4-1-4 

آلودگی نوری شاخه  گروه کاهشنامگذاری گردید،  "سال اصالح الگوی مصرف"در سالی که به نام  

سازمان زیباسازی شهرداری تهران، پیشنهادهای عملی را در  ای بهآماتوری انجمن نجوم ایران طی نامه

پردازی  در شیوه نورپردازی فضاهای شهری و اصالح الگوی نور نوری  بند به جهت کنترل آلودگی11

  :دنامه به شرح زیر می باش متن. ارائه داد شهر
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  تهران مدیر عامل محترم سازمان زیباسازی شهرداری"

 با سالم و احترام

 مواردی را به جهت کاهش هزینه های "الگوی مصرف سال اصالح"در راستای نامگذاری امسال به نام    

که منجر به کاهش آلودگی نوری شهر و ایجاد شهرداری تهران بزرگ  مصرف برق و صرف هزینه در مجموعه

 .درسگردد را به آن مقام محترم به استحضار میشهروندان می آرامش روان برای

 مسائل نورپردازی و آلودگی نوری این انجمن با در نظر گرفتن راهکارهایی که در نهایت ضمناً کارشناسان   

روحی  هداف دیگری را نیز مانند حفظ آرامشمنجر به کاهش مصرف برق شهرداری تهران می گردد، ا

معابر و توجه به سالمت  شهرنشینان در هنگام تردد، توجه به زیباسازی در شب، ایجاد امنیت، روشنایی مطلوب

  .تاس روحی و فیزیکی شهرنشینان را نیز مد نظر قرار داده

 .آوریم  پدیدامید است به یاری، مساعدت و همکاری شما بتوانیم شهری زیباتر را در شب

هدف به آسمان گسیل می  هایی که تمام و یا بخشی از نور خود را بیحذف پایه چراغ ها و سرپوش .1

ضمن اتالف انرژی و تخریب آسمان پر ستاره خداوند قادر و از دست رفتن  استفاده از این پایه چراغ ها. دهند

می  رگی را برای رانندگان و عابرین بوجودطبیعت فراموش شده آسمان شب عارضه ای به نام خی بیش از پیش

آسیب های بینایی و  آورد که در نهایت منجر به محدودیت دید در شب و وقوع تصادفات در رانندگی، بروز

ها مستقیم به چشم انسان گسیل می  سیستم اعصاب ناظر می گردد چرا که نورهای رنگارنگ و شدید این چراغ

استفاده از این نوع .  اما در اشل کوچک تر تشبیه کرد خورشید ا نگاه مستقیم بهاین پدیده را می توانیم ب. یابد

 مانند. متداول شده که گاه تعداد آنها چند برابر تعداد درختان همان بوستان است پایه چراغ ها به قدری

در هر (عدد چراغ درخت سه  بوستان باهنر واقع در تقاطع خیابان نیاوران و خیابان امیدوار که به ازای هر اصله

  . با سرپوش کروی وجود دارد) پایه چراغ

   .به باال تغییر جهت زاویه تابش منابع نوری روشن کننده تابلوهای تبلیغاتی از پایین .2
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پایه چراغ ها و سرپوش های کوتاه و  استفاده از نورپردازی های تک رنگ در بوستان ها و فضاهای سبز با .3

برگردانده ضمن آن شهروندان بطور ناخودآگاه از محیط طبیعت لذت می برند نه از  زیبا که آرامش را به شهر

  .نور و الوان بازی

رنگارنگ اما ناهمگون و بی  های تک رنگ و چند رنگی که نورهای LED حذف پرژوکتورهای لیزری و. 4

ر نیمه شب از دیدن یک فلسفه که شاید عابری د تاباند به امید اینروحی را بطور ناقص بر روی درختان می

اما همانطور که عابر با سرعت به سمت محل استراحت خود یعنی منزل خویش در . اصله درخت لذت ببرد

معابر  به جای روشن ساختن(این غرور آدمی است که با تاباندن نورهای غیر اضطراری به درختان  حرکت است

  .دکنگیاهان تضمین می مرگ گیاه را طبق قانون بردباری در فیزیولوژی  )تاریک

با نورپردازی مالیم آن در  اید و همچنین  که صرفاً زیبا هستند، هم روز شهر را آراسته با ساخت سازه هایی .5

هایی مانند پرچم ایران و نصب آن در نقاط  سازه. دشب، نماهایی برای دیدن و لذت بردن مهیا کرده ای

نماها و موزیکال  ی شاخص فرهنگی و هنری، راه اندازی آبها چهره هایی از استراتژیک شهر، ساخت مجسمه

 هایی از حیوانات نیز از الواح و سنبل ها و نمادهای یک محله یا یک میدان و مجسمه نمودن نورپردازی آن،

  .دالبته به شرط آنکه نورهای زائد از اطراف سازه حذف گردد تا بهتر خود را نشان ده. باشدجمله آن می

مارکت ها، میوه فروشی ها و  های پر وات یا با درخشندگی زیاد مقابل درب سوپرز نصب روشناییجلوگیری ا. 6

 . که دست کم منجر به بروز آب مروارید می گردد... 

ای که زاویه تابش روشنایی ها بگونه رعایت استانداردهای نورپردازی در محوطه کارگاه های ساختمانی .7

 .نگردد صوصی ساکنین اطرافموجب آزار و روشن شدن محیط خ

 شورای محترم اسالمی شهر تهران مبنی بر ارائه 26/9/87خ مور 4/152/3/87  شمارهتوجه به بند ی مصوبه .8

  .یروشنایی و نورپردازی فضاهای شهر تهران و جلوگیری از آلودگی نور طرح جامع

  .یهای مصنوعها به جای روشناییهای رنگی در اعیاد و جشنپارچه استفاده از .9
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به در    بگونه ای که با قطع برق و خاموشی، از نیمه شب تا صبح، زمانی نورپردازی سازه ها، تعیین بازه. 10

  .دخواب رفتن شهر و برگشتن آرامش و سکوت به آن یاری رسان

ورپردازی با در نظر گرفتن رنگ مناسب و حساسیت تاثیر آن بر روحیه یکپارچه ن تعیین الگوهای .11

  .واستفاده از تجهیزات استاندارد بدون ایجاد آلودگی نوری شهرنشینان

 :کهبا این جمله به پایان می دهد   پایان پیشنهادات این انجمن را به امید ترتیب اثر در

در  یادمان نرود،) جذاب تر می کند(گذارد  ره میضمن اینکه نور وسیله ایست که زیبایی ها را به نظا

  ".زیباست نورپردازی نیز تک رنگی

 

  :کودکان زنجانکانون پرورش فکری . 7-4-2

شهرستان زنجان، سرفصلی با  از سوی دپارتمان نجوم کانون پرورشی فکری کودکان و نوجوانان

در این دوره موضوعاتی  .دجانده شمرکز گن های آموزشی این  آشنایی با آلودگی نوری در دوره موضوع

روشنایی، چیستی و مضرات آلودگی نوری، و حدود تجاوز و امنیت منابع نورهای  چون انواع نور و

 دنیای کودکان بسیار ازآنجائیکه. تها و حیوانات مور نظر قرار داش محیط زیست انسان مصنوعی به

های  آموزشی، رسم تصاویر و نمایش عکس گیری از وسایل کمک تر از بزرگساالن است، بهره متفاوت

. بوده و مورد توجه قرار گرفتاین گروه سنی ضروری  ها با توجه به ویژگی های مرتبط در این دوره

های پارکی غیر   چراغ های خود از آموخته  بنابر کنندگان گفتنی است در پایان این دوره شرکت

آلودگی نوری   تکان دهنده و جالبی با محوریتهای نقاشی استاندارد در پارک مشرف به محل کالس،

  .به جای گذاشتند
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 شهرستان زنجان –هاي آموزشي آشنايي با آلودگي نوري براي كودكان هاي ارائه شده در دورهنمونه نقاشي): 10(شكل 

  

  احداث رصدخانه ملي. 7-4-3

. تاس  رصدخانه ملي يقمصر كاشان، در بين شهرهاي كشور داراي كمترين ميزان آلودگي نوري برا

اي  طوسي، نخستين رصدخانه حرفه سال از تأسيس رصدخانه خواجه نصيرالدين 900پس از گذشت 

 20ساخت رصدخانه ملي ايران در ارتفاعات كاشان تاكنون  .دشو كشور در قمصركاشان تأسيس مي

در روستاي » گرگش«متري قله  600هزار و  3اين رصدخانه در ارتفاع   .داشته است درصد پيشرفت

  .دشو كيلومتري جنوب غربي شهر كاشان ساخته مي 80 كامو در

ساز ها نسبت به مسئله آلودگي نوري افزوده و زمينهتواند بر حساسيتاحداث اين رصدخانه مي

  .تسريع در وضع قوانين و مقررات مبارزه با آلودگي نوري در كشور گردد
  

، www.asemanetarik.comهاي سايتمطالب  در تهيه گزارش اين فصل، از  :جعامر

www.lightpollution.ir   وwww.aloodeginoori.blogfa.com  نيز استفاده شده است. 
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 فصل هشتم
 

 

آلودگی پیشنهاداتی جهت مبارزه با 
 نوری در کشور
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 :مقدمه

. همانگونه که در فصل های پیشین بدان اشاره شد، آلودگی نوری در انواع مختلفی طبقه بندی می شود

این طبقه بندی شامل مباحث خیرگی، برافروختگی آسمان، نور اضافی، تجاوز نور به محیط های دیگر، 

ی که در زمینه کاهش آلودگی نوری باید ارائه پیشنهادهای. سوسو زدن و ناهنجاری های نوری می باشد

با توجه به مطالعات روش های کاهش آلودگی نوری . شود، می بایست کلیه مباحث فوق را پوشش دهد

در سایر کشورهای جهان که در فصل ششم به آن پرداخته شد، مالحظه شد که تجربیات موفق سایر 

لذا در بخش . گی نوری در ایران کاربرد داشته باشدکشورها میتواند به عنوان الگویی جهت کاهش آلود

اول گزارش این فصل، پیشنهادهایی از طریق الگوبرداری از روش های موفق سایر کشورهای جهان 

بخش . مطرح شده و در بخش دوم، راهکارهایی مدون برای کاهش انواع آلودگی نوری بیان خواهد شد

  .ات می پردازدسوم گزارش به نتیجه گیری و ارائه پیشنهاد

  

 کاهش آلودگی نوری بر اساس تجربیات سایر کشورهای جهان -1

مطالعه تجربیات سایر کشورهای جهان در زمینه کاهش آلودگی نوری که در فصل ششم انجام پذیرفت، 

نشان می دهد که کشورهای ایتالیا و جمهوری چک در تدوین قانون آلودگی نوری و تعیین الزامات 

روندی که در کشور ایتالیا برای تصویب قانون مربوط به آلودگی . ار موفق بوده اندکمی و کیفی بسی

نوری طی گردید، به عنوان یک روند موفق در جهان تلقی می شود، بطوریکه سایر کشورهای جهان که 

تصمیم داشتند تا درخصوص تدوین و اجرای این قوانین و دستورالعمل ها گام بردارند، از روش این 

  :سیر تصویب این قانون به شرح زیر می باشد. تبعیت نمودندکشور 
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 با موضوع 1995برگزاری اولین گردهمایی علمی بین المللی در ارتباط با آلودگی نوری در سال  -

 ."ابعاد و احتمال وقوع: آلودگی نوری"

 . درصد3 کمتر از ULOR مبنی بر لزوم 1997تصویب قانون محلی ناحیه لومباردی در سال  -

 امضاء جهت تصویب آن در کل 25000ه پروپوزال کامل قانون آلودگی نوری و جمع آوری تهی -

 .کشور

 ULOR درصد و برای منطقه لومباردی با 3 کمتر از ULOR منطقه با 4تصویب قانون برای  -

 .صفر

 و پیش بینی آن در 1995 و 1971، عکس ماهواره ای از کشور ایتالیا در سال 1در شکل شماره 

  . با اجرای این قانون دیده می شود2025سال 

  

   عکس ماهواره ای از کشور ایتالیا-1شکل 
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چند بند از این قانون که در فصل ششم نیز بدان اشاره شد و بیانگر وظایف اقشار و گروه های 

  :مختلف می باشد به شرح زیر است

ش نوررا پس از سیستمهای روشنایی باید به وسیله سیستمهایی که قابلیت کم کردن میزان تاب -

 . ساعات خاموشی شبانه دارند پشتیبانی شوند

  .سیستمهای روشنایی باید مجهز به المپهایی با حداکثر بازده با توجه به فناوری روز باشند -

مقامات دولتی باید ترویج کننده اصولی باشند که در این قانون به آنها اشاره شده است و اولین   -

 .ین قوانین را کنترل خواهند نمودکسانی هستند که کاربرد صحیح ا

: نصب کنندگان وسایل روشنایی تنها مجاز به نصب وسایلی هستند که روی آن قید شده باشد -

مطابق با قوانین مقابله با آلودگی نوری با مصرف حداقل انرژی منطبق با قانون منطقه "

 ."لومباردی

ومی، در فاز طراحی یا همه سیستمهای روشنایی محیطهای بیرونی اعم از خصوصی و عم -

قرارداد باید مطابق قوانین ضد آلودگی نور و با در نظر گرفتن مالحظات مصرف انرژی و میزان 

این بند از .  درجه و بیش از ان ساخته شوند90شدت نور صفر کاندال بر کیلو لومن در زاویه 

 .ر ممنوع باشدشود تا هرگونه تابش نور به باالتر از سطح افقی منبع نوقانون موجب می

سیستمهای روشنایی باید طوری ساخته شوند تا میزان درخشندگی نواحی روشن شده توسط  -

 .آنها از حداقل میزان درخشندگی مشخص شده بوسیله قوانین امنیتی منطقه بیشتر نباشد

سیستمهای روشنایی باید به وسیله سیستمهایی که قابلیت کاهش میزان انتشار نور را پس از  -

 .خاموشی شبانه دارند پشتیبانی شوندساعات 
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در اطراف نواحی رصد منجمین از تاریخ اجرایی شدن این قانون، عالوه بر مواردی که در سایر  -

 سال کلیه سیستمهای روشنایی قبلی نیز از طریق 4نواحی باید رعایت شود، باید ظرف مدت 

 .تعویض چراغها یا پوشش دادن آنها مطابق شرایط مذکور گردند

رداران باید در طول مدت سه سال از اجرایی شدن قانون فوق طرحهایی ارائه کنند تا نصب شه -

 .همه سیستمهای جدید مطابق آن انجام شود

نصب همه سیستمهای جدید دارای بخشهای روشنایی شامل سیستمهای با منظور تبلیغاتی و  -

ا با اصول مقابله با آلودگی غیره تنها پس از تایید و تصویب دفاتر مهندسی مبنی بر مطابقت آنه

 .نوری انجام گیرد

تمامی طراحان و تولیدکنندگان وسایل روشنایی تنها مجاز به نصب وسایلی هستند که بر روی  -

برچسب آنها قید شده باشد که مطابق قوانین مقابله با آلودگی نوری و با مصرف حداقل انرژی و 

 .باشدمنطبق با قانون منطقه لومباردی می

گان، واردکنندگان و تهیه کنندگان باید در برگه مشخصات فنی محصول خود گواهی سازند -

  . های فتومتریک محصول را اضافه کنندگیریتطبیق محصول با قانون لومباردی و نتایج اندازه

همانگونه که اشاره شد، کشور جمهوری چک نیز با تصویب قانون حمایت از جو زمین که بخشی از 

متن این .  تجربه موفقی را آغاز نمود2002مربوط به آلودگی نور است، در سال آن شامل قوانین 

  .قانون و جزئیات فعالیتهای آن کشور در گزارش فصل ششم این مجموعه موجود می باشد
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  :راهکارهای مقابله با انواع آلودگی نوری -2

 1جدول شماره .  می گردددر این بخش راهکارهای مقابله با انواع آلودگی نوری در دو جدول ارائه

 به 2حاوی راههای مقابله با انواع آلودگی نوری بر اساس انواع این آلودگی بوده و جدول شماره 

  .مقابله با آلودگی نور بر اساس عوامل ایجاد آن می پردازد

  

   انواع آلودگی نوری– راهکارهای مقابله با آلودگی نوری - 1جدول 

  راهکارهای مقابله  صادیق و عوامل ایجادم  تعریف کلی آلودگی نوری  ردیف

ناتوانی چشم انسان در   خیرگی  1

تطابق با تفاوت زیاد 

روشنایی بخشهای 

تاریک و روشن محدوده 

  دید

 از شیب ییروشنا یدارا یچراغها •

  حد

 رینظ نامناسب نصب با یچراغها •

  تابش نامناسب هیزاو

  چراغ ساختمان در یفن اشکاالت •

 عدم وجود حفاظ روی چراغ •

  بعلت بازماندن یا عدم نصب 

  ارتفاع نامناسب چراغ  •

استفاده از المپ نامناسب با شار  •

  نوری بیش از حد مورد نیاز

 یغاتیتبل یتابلوها نور •

  راستانداردیغ

تدوین و رعایت استانداردهای  •

 .روشنایی برای معابر

آموزش و هدایت مشاوران  •

 .روشنایی

آموزش و هدایت پیمانکاران نصب  •

بویژه در (وشنایی تجهیزات ر

 ).معابر

آموزش و هدایت عوامل نگهداری  •

 .سیستمهای روشنایی

تدوین استانداردهای بهره برداری  •

از سیستمهای روشنایی بویژه در 

 .معابر

تدوین استانداردهای تجهیزات  •
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  راهکارهای مقابله  صادیق و عوامل ایجادم  تعریف کلی آلودگی نوری  ردیف

 .روشنایی بویژه در معابر

تدوین و اجرای استانداردهای  •

روشنایی تابلوهای تبلیغاتی بویژه 

 .جاده ها.  معابر در اطراف

استفاده از چراغ های دارای  •

دارای برچسب (آلودگی نوری صفر 

  ).ضد آلودگی نوری

 یبرا ینور یآلودگ  گنبد نوری  2

 یشهرها حومه نیساکن

 گنبد بصورت بزرگ

 در شهرها نیا ینور

  شهر افق محدوده

آسمان به رو یغاتیتبل نهاینورافک •

 هایچراغ از یناش نور  •

 ابرمع راستانداردیغ

 مایمستق که هاساختمان ینما نور •

 گردد تیهدا آسمان به

 رمناسبیغ یپارک هایچراغ نور  •

 هاومیاستاد راستانداردیغ نورافکن  •

  هاورزشگاه و

 از شده دهیتاب میمستق نور •

 یغاتیتبل یتابلوها ینورافکنها

 از افتهی انعکاس میرمستقیغ نور •

 نیزم سطح

نگهداری نامناسب تجهیزات نظیر  •

تدوین استانداردها و قوانین مقابله  •

با تابش مستقیم نورافکنها به 

 )به منظور تبلیغات(آسمان 

تدوین استانداردهای و قوانین  •

نورپردازی تابلوهای تبلیغاتی به 

 .صورت باال به پایین

رداری تدوین استانداردهای بهره ب •

از سیستمهای روشنایی بویژه در 

 .معابر

تدوین استانداردهای تجهیزات  •

.روشنایی بویژه در معابر و پارک ها

آموزش و هدایت مشاوران  •

 .روشنایی
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  راهکارهای مقابله  صادیق و عوامل ایجادم  تعریف کلی آلودگی نوری  ردیف

زاویه چراغ، باز بودن حفاظ تغییر 

چراغ، نصب المپ نامناسب در 

  ... .چراغ و 

آموزش و هدایت پیمانکاران نصب  •

بویژه در (تجهیزات روشنایی 

 ).معابر

آموزش و هدایت عوامل نگهداری  •

 .سیستمهای روشنایی

ده از تجهیزات ممنوعیت استفا •

دارای نور اضافی بمنظور جلوگیری 

 .از انعکاس نور زیاد رو به آسمان

استفاده از چراغ های دارای  •

دارای برچسب (آلودگی نوری صفر 

  ).ضد آلودگی نوری

 از حد از شیب استفاده اضافه روشنایی  3

 منجر که است ییروشنا

 یها نهیهز جادیا به

 و شده یادیز اریبس

 صرفه دگاهید از معموال

 مورد یانرژ جویی

  .ردگییم قرار یبررس

 در که یمصنوع نور هر وجود •

 ساختمان از خارج ای داخل یمحل

 به یازین که باشد داشته وجود

  نباشد آن حضور

 یبرقرار با یاساس یرساختیز جادیا •

 مهندسان مناسب یآموزش ستمیس

 .موضوع با ریدرگ اشخاص ریسا و

 حضور یحسگرها مر،یتا از استفاده •

 .یکنترل یابزارها ریسا و

 یراحرعایت استانداردهای ط •

 یکار یفضاها در ژهیبو ییروشنا

 یبرا کافی نور گرفتن درنظر با

 یکاربر
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  راهکارهای مقابله  صادیق و عوامل ایجادم  تعریف کلی آلودگی نوری  ردیف

 .ییروشنا حیصح طرح یاجرا •

تدوین استانداردهای بهره برداری  •

از سیستمهای روشنایی بویژه در 

 .معابر

تدوین استانداردهای تجهیزات  •

 .ابرروشنایی بویژه در مع

 نیساکن و رانیمد یکاف آموزش •

 نهیبه استفاده درمورد ساختمانها

 .ییروشنا ستمیس از

 به و مناسب زاتیتجه از استفاده •

 در شتریب ینور راندمان با روز

 .ییروشنا ستمیس

 نینو یستمهایس از استفاده •

 یستمهایس رینظ ییروشنا

  .یدال هوشمند

 ای محدوده به نور عبور  تجاوز نور  4

 مورد محدوده زا خارج

  ییروشنا نظر

 داخل ای اطیح شدن روشن •

 ای ابانیخ نور لیبدل ساختمان

 یساختمانها از مزاحم ینور

 .مجاور

روشن شدن معبر به دلیل خروج  •

تدوین استانداردهای تجهیزات  •

 .روشنایی بویژه در معابر

 یراحرعایت استانداردهای ط •

 یکار یاهافض در ژهیبو ییروشنا

 یبرا کافی نور گرفتن درنظر با
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  راهکارهای مقابله  صادیق و عوامل ایجادم  تعریف کلی آلودگی نوری  ردیف

 یکاربر  .نور از پنجره های ساختمان

 .ییروشنا حیصح طرح یاجرا •

استفاده از چراغ های دارای  •

دارای برچسب (آلودگی نوری صفر 

 ).ضد آلودگی نوری

ممنوعیت استفاده از تجهیزات  •

دارای نور اضافی بمنظور جلوگیری 

از تجاوز نور به حریم های 

 .خصوصی

 بمنظور استفاده از پرده در منازل •

جلوگیری از خروج نور از پنجره 

  .ها

 شدن خاموش و روشن  سوسو زدن  5

 معموال که نور متناوب

 بمنظور یتعمد بصورت

 توجه جلب ای غاتیتبل

  درو یم بکار

سوسو زدن چراغ های روشنایی  •

 .داخلی ساختمان

سوسو زدن های تبلیغاتی تعمدی  •

برای جلب توجه عابرین یا 

  .رانندگان وسایل نقلیه

تدوین استانداردهای تجهیزات  •

 .روشنایی

 یراحرعایت استانداردهای ط •

 .یکار یفضاها در ژهیبو ییروشنا

تدوین استانداردهای بهره برداری  •

 .از سیستمهای روشنایی داخلی

آموزش و هدایت عوامل نگهداری  •

 .سیستمهای روشنایی
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  راهکارهای مقابله  صادیق و عوامل ایجادم  تعریف کلی آلودگی نوری  ردیف

تدوین استانداردهای و قوانین  •

  .نورپردازی تبلیغاتی

 یناهنجار  6

  ینور

 نور منابع از یبزرگ گروه

 موجب توانند یم که

 شدن پرت و یسردرگم

 و شده هدف از حواس

 و تصادف موجب

  گردد خسارت

 ستمیس زاتیتجه نامناسب نصب •

 .معبر ییروشنا

  .اطراف طیمح غاتیتبل دیشد نور •

تدوین استانداردهای تجهیزات  •

 .روشنایی

استفاده از چراغ های دارای  •

ارای برچسب د(آلودگی نوری صفر 

 ).ضد آلودگی نوری

 .ییروشنا حیصح طرح یاجرا •

تدوین استانداردهای بهره برداری  •

از سیستمهای روشنایی بویژه در 

 .معابر

تدوین استانداردهای و قوانین  •

  .نورپردازی تبلیغاتی

 ساطع نور  شدندهید  نور حضور  7

 منبع کی از شده

 منعکس نور ای ییروشنا

 رینظ یسطح از شده

 منطقه در تمانساخ کی

  .آن محدوده از خارج یا

خروج نور از داخل ساختمان به  •

  .بیرون آن

استفاده از پرده بر روی پنجره  •

ساختمان ها بمنظور جلوگیری از 

  .خروج نور
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  ینور یآلودگ عوامل – ینور یآلودگ با مقابله یراهکارها - 2جدول 

  راهکارهای مقابله  آلودگی های عمده  عامل ردیف

 نادرست یطراح  1

  یی در معابرروشنا

 اضافه روشنایی •

 خیرگی •

 گنبد نوری •

 تجاوز نور •

  

 .تدوین استانداردهای بهره برداری از سیستمهای روشنایی معابر •

 .تدوین استانداردهای تجهیزات روشنایی معابر •

 .آموزش و هدایت مشاوران روشنایی •

 .آموزش و هدایت پیمانکاران نصب تجهیزات روشنایی معابر •

 .و هدایت عوامل نگهداری سیستمهای روشنایی معابرآموزش  •

دارای برچسب ضد (استفاده از چراغ های دارای آلودگی نوری صفر  •

  ).آلودگی نوری

طراحی نادرست   2

روشنایی داخل و نمای 

  ساختمان ها

 اضافه روشنایی •

 سوسو زدن •

 خیرگی •

 گنبد نوری •

  تجاوز نور •

 .یکاربر به توجه با لمح ییروشنا یاستانداردها گرفتن درنظر درکنار •

استفاده از تجهیزات کنترلی نظیر دیمرها، تایمرها، حسگرهای حضور و  •

. ... 

استفاده از تجهیزات پیشرفته و کم مصرف در سیستم روشنایی  •

 .ساختمان

 .استفاده از سیستمهای پیشرفته کنترلی در روشنایی داخلی •

 تجاوز نور نصب پرده و کرکره بر روی پنجره ها بمنظور جلوگیری از •

 ).ورود یا خروج نور(

 جادیانظیر (تدوین قوانین و استانداردهایی در مورد نورافکنی خاص  •

 سقف رینظ نظر مورد محل یکینزد در یارتفاع از ی نمانورپرداز

 در مختلف های برج مجاور، یساختمانها وارید مجاور، یساختمانها

  ).دباشن باال به رو نور یدارا چنانچه ... و نظر مورد ساختمان مجاورت
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  راهکارهای مقابله  آلودگی های عمده  عامل ردیف

استفاده از تجهیزات   3

  نامناسب

 اضافه روشنایی •

 گنبد نوری •

 تجاوز نور •

  خیرگی •

 .تدوین استانداردهای تجهیزات روشنایی معابر •

 ... .تدوین استانداردهای روشنایی برای پارک ها، میادین و  •

 .استفاده از تجهیزات پیشرفته و کم مصرف •

دارای برچسب ضد (ی نوری صفر استفاده از چراغ های دارای آلودگ •

  ).آلودگی نوری

اجرای نامناسب طرح   4

  روشنایی

 اضافه روشنایی •

 گنبد نوری •

  خیرگی •

 .آموزش و هدایت مشاوران روشنایی •

 .آموزش و هدایت پیمانکاران نصب تجهیزات روشنایی معابر •

 درنظر با یکار یفضاها در ژهیبو ییروشنا یراحرعایت استانداردهای ط •

 یکاربر یبرا کافی نور گرفتن

یی با ایجاد نظام نظارتی مناسب با توجه به روشنا حیصح طرح یاجرا •

  .طراحی استاندارد

بهره برداری و نگهداری   5

نامناسب از سیستم 

  روشنایی

 اضافه روشنایی •

 گنبد نوری •

  خیرگی •

 .تدوین استانداردهای بهره برداری از سیستمهای روشنایی •

 . نمونه های استاندارد و مناسبتعویض المپ و تجهیزات معیوب با •

عدم استفاده نابجا از تکنولوژی جدید که هنوز زمان استفاده از آن فرا  •

  .نرسیده است

 گنبد نوری •  تابلوهای تبلیغاتی  6

 خیرگی •

 تجاوز نور •

  ناهنجاری نوری •

 برای )ها LED رینظ (دار جهت و نییپا به رو ینور منابع از استفاده •

 .یروشنایی تابلوهای تبلیغات

 .آسمان سمت به تابلوها نور تابش از یریجلوگ یبرا ییحائلها نصب •

 .تدوین استانداردهای روشنایی تابلوهای تبلیغاتی •
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  راهکارهای مقابله  آلودگی های عمده  عامل ردیف

 .عدم نصب تابلوها در مناطق دارای ناهنجاری نوری •

جلوگیری از نصب تابلوهای سوسوزن در محلهای دارای آلودگی نوری  •

  ).تجاوز نوربرای جلوگیری از (نظیر نزدیکی مناطق مسکونی 

نورافکنی تبلیغاتی رو به   7

  آسمان

 گنبد نوری •

  

ممنوعیت استفاده از نورافکن های تبلیغاتی پرتاب نور به آسمان  •

 .دائمی

نظیر جشن ها و اعیاد و (کاهش پرتاب نور نورافکنی موقت به آسمان  •

. (...  

 اضافه روشنایی • زینتی/  نورافکنی پارکی   8

 گنبد نوری •

  خیرگی •

 .انداردهای بهره برداری از روشناییتدوین است •

 ... ..تدوین استانداردهای طراحی روشنایی برای پارک ها، میادین و  •

 .استفاده از تجهیزات پیشرفته و کم مصرف •

دارای برچسب ضد (استفاده از چراغ های دارای آلودگی نوری صفر  •

 ).آلودگی نوری

 .آموزش و هدایت مشاوران روشنایی •

آ •

نکاران نصب موزش و هدایت پیما

 .تجهیزات روشنایی

 .آموزش و هدایت واحدهای بهره برداری از سیستمهای روشنایی •

  .تدوین قوانینی برای مقابله با روشنایی نادرست در جشن ها و اعیاد •
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 :نتیجه گیری و پیشنهاد -3

ر کشور، ، برای تدوین قانون مبارزه با آلودگی نوری د2 و 1با عنایت به موارد مذکور در بندهای 

  :روند زیر پیشنهاد می گردد

برگزاری سمینار یا سمینارهایی در رابطه با لزوم کاهش آلودگی نوری با حضور عوامل  .1

 .تاثیرگذار، مسئوالن و ذینفعان

 توسط سازمان 1389شایان ذکر است که نخستین سمینار کاهش آلودگی نوری در اسفندماه 

  :ار گردیدبهره وری انرژی ایران با مطالب زیر برگز

 .مدیریت محیط زیست -

 .کاهش آلودگی نوری در آسمان رصدخانه جزایر قناری -

 . علل و اثرات–آلودگی نوری  -

 .آلودگی نوری برآمده از چراغ ها و طراحی روشنایی در فضاهای سرپوشیده و سرباز -

 .استانداردهای آلودگی نوری -

 .مبانی روشنایی و تجهیزات اندازه گیری -

 .ررات آلودگی نوری در سایر کشورهای جهانبررسی قوانین و مق -
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پیشنهاد می گردد این سمینارها به صورت سلسله وار به منظور ایجاد حساسیت در مورد مبحث 

 .آلودگی نوری در کشور برگزار گردند

تصویب یک دستورالعمل ساده مبنی بر عدم استفاده و خرید چراغهایی با میزان آلودگی نوری  .2

 :زیاد

د مطابق برچسب و معیاری که در فصل آینده این گزارش طراحی می شود، پیشنهاد می شو

دستورالعملی برای شرکت های تابعه وزارت نیرو، وزارت راه و ترابری، شهرداری ها و 

 .تولیدکنندگان چراغ تدوین و ابالغ شود

 :تهیه پروپوزال کامل قانون کاهش آلودگی نوری .3

این .  توسط سازمان بهره وری انرژی ایران تهیه گرددپیشنهاد می شود که متن کامل این قانون

 .قانون می تواند ترجمه بخش عمده ای از قانون تدوین شده  در کشور ایتالیا باشد

ارسال پیش نویس قانون تدوین شده به هیئت وزیران و پیشنهاد آن بصورت الیحه به صحن  .4

 .مجلس شورای اسالمی

 .کالن کشور توسط مجلس شورای اسالمی شهر 5تصویب و اجرای قانون مذکور در  .5

تصویب و اجرای قانون مذکور در کل کشور درصورت اخذ نتایج مطلوب بند فوق حداقل دو  .6

 .5سال پس از اجرای بند 
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 فصل نهم
 

تهیه و تدوین شرایط و مشخصات الزم جهت 
اخذ برچسب ضد آلودگی نور برای چراغهای 

زی هامورد استفاده در روشنایی ها و نورپردا  
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با توجه به مطالب عنوان شده در فصول گذشته که به ارائه مطالب و نکات فنی، استانداردها، 

درخصوص مبحث آلودگی نوری پرداخته است، در این ... تعاریف، تجربیات سایر کشورهای جهان و 

ی تدوین فصل جا دارد تا بمنظور اجرایی تر شدن مباحث بیان شده، به شرایط و مشخصات الزم برا

  .برچسبی جهت طرحهای روشنایی و چراغهای روشنایی پرداخته شود

  

 طراحی برچسب آلودگی نوری برای طرح های روشنایی معابر -1

بمنظور کاهش آلودگی نوری در بخش طراحی روشنایی معابر، بایستی دو دیدگاه از دو منظر 

همانگونه که .  مطالعه نمودو کاهش خیرگی چراغها را) گنبد نوری(کاهش برافروختگی آسمان 

این . مشخص می باشد، چراغهای نصب ش ده در معابر دارای مشخصات نصب متنوعی می باشند

امر بدین معناست که میزان آلودگی نوری اعم از برافروختگی آسمان و خیرگی ایجاد شده توسط 

زاویه نصبی، بدون مثال چراغی می تواند با .چراغ می تواند در حاالت مختلف نصب تغییر نماید

لذا میزان کمی . آلودگی نوری بوده و در زوایای نصب دیگر، آلودگی نوری قابل توجهی ایجاد نماید

چراغها و تعیین ارتفاع ) نرم افزاری(آلودگی نوری یک طرح روشنایی پس از نصب واقعی یا مجازی 

 روشنایی معابر، برای لذا برچسب آلودگی نوری طرح. و زاویه نصب واقعی آنها برآورد می شود

طرحی مشخص و بر اساس مشخصات نور خروجی چراغ  پس از نصب، کاربرد داشته و طراحی می 

  .شود
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جهت تعیین میزان آلودگی نوری ناشی از برافروختگی آسمان برای یک طرح روشنایی معابر، 

 به باالتر از سطح همانگونه که در فصلهای قبلی بدان اشاره شد، درصد میزان شار نوری تابیده شده

طبق مطالب عنوان شده . افق نسبت به کل شار نوری خروجی از چراغ، پارامتر تعیین کننده است

 که به مطالعه قوانین و مقررات مقابله با آلودگی نوری در سایر کشورها پرداخته –در فصل ششم 

مبنای  ، ULOR (Upward Light Output Ratio) نیز این پارامتر تحت عنوان –است 

در کشورهایی که تجربیات موفقی در این زمینه داشته . قوانین مربوط به آلودگی نوری می باشد

اند، مانند ایتالیا، جمهوری چک و شیلی، تقسیم بندی نواحی برای میزان سخت گیری در قوانین 

مطالعه حدود این پارامتر در این فصل بر مبنای . آلودگی نوری، توسط این پارامتر مشخص می شود

میزان برافروختگی آسمان ناشی از یک . تجربیات سایر کشورهای جهان درنظر گرفته شده است

، مربوط به چراغهای روشنایی می باشد که S0رتبه .  رتبه، تعیین شده است5طرح روشنایی در 

 حال ممکن است این رتبه. پس از نصب، دارای هیچگونه نور خروجی به باالتر از سطح افق نباشند

لذا بدون توجه به زاویه و نحوه .  درجه15در زاویه نصب صفر بدست آمده باشد و یا در زاویه نصب 

. ، فقط میزان نور خروجی چراغ نصب شده بایستی توسط نرم افزار اندازه گیری گرددنصب چراغ

  .، پنج رتبه مختلف برافروختگی آسمان را برای یک چراغ نصب شده نشان می دهد1جدول 

   رتبه های طرح روشنایی معابر درخصوص برافروختگی آسمان– 1جدول 

  رتبه  ULORحدود 
ULOR = 0 

0 < ULOR ≤ %1  
%1 < ULOR ≤ %2  
%2 < ULOR ≤ %3  

%3 < ULOR   

S0 
S1 
S2 
S3 
S4 
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 بطور کلی طرح روشنایی معابر از نظر برافروختگی آسمان را S4که رتبه مالحظه می شود 

  .مردود می کند

برای یک طرح روشنایی معابر، ) Glare( میزان آلودگی نوری ناشی از خیرگی بمنظور تعیین

 سازمان برنامه و بودجه، می توان حدودی را برای کمی سازی این پارامتر 195با مراجعه به نشریه 

 تعیین می TI میزان خیرگی توسط پارامتر 2 و 1برای مسیرهای شریانی درجه . مشخص نمود

درصدی از درخشندگی سطح معبر است که بایستی افزایش یابد تا شیء روی شود که بیانگر میزان 

 10، میزان این پارامتر بایستی کمتر از 2 و 1در راههای شریانی درجه . سطح بتواند دیده  شود

در غیراینصورت، طرح .  به طرح اعطا می شودG0درصد باشد که در این صورت رتبه آلودگه نوری 

، این 2جدول . ود  که از لحاظ رعایت خیرگی، مردود محسوب می شود خواهد بG1دارای رتبه 

   .موضوع است

  2 و 1 راههای شریانی درجه – رتبه های طرح روشنایی معابر درخصوص خیرگی – 2جدول 

  رتبه TIحدود 
TI ≤ %10 
%10 < TI   

G0 
G1  

  

 که به Imax90 و Imax80، با پارامترهای 195در راههای محلی، میزان خیرگی طبق نشریه 

 درجه نسبت به خط 90 و 80ترتیب بیانگر میزان درخشندگی تابیده شده به چشم انسان از زاویه 

چنانچه میزان این پارامترها به ترتیب کمتر . عمود بر سطح راه و چراغ می باشند سنجیده می شود

 به طرح G1رت رتبه و درغیر این صو) قابل قبول (G0 کاندال بر کیلولومن باشد، رتبه 80 و 160از 

  . نشان دهنده این رتبه بندی است3جدول . اعطا می شود
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   راههای محلی– رتبه های طرح روشنایی معابر درخصوص خیرگی – 3جدول 

  رتبه  خیرگیحدود 
Imax80 ≤ 160 ca/klm  
Imax90 ≤ 80 ca/klm  

  
Imax80 > 160 ca/klm  

or 
Imax90 > 80 ca/klm  

G0 
  
 
G1  

  

می توانند به صورت یک ) خیرگی و برافروختگی آسمان(ط به طرح روشنایی دو پارامتر مربو

، طرح روشنایی معبری 1بعنوان مثال، شکل .  طراحی شوند2 و شکل 1برچسب مشابه شکل 

شریانی را نشان می دهد که از لحاظ خیرگی، قابل قبول بوده و برافروختگی آسمان ناشی از نصب 

 برای طرح روشنایی G0S1ی باشد که منجر به دریافت رتبه  درصد م1چراغها در آن کمتر از 

  .شده است

، طرح روشنایی معبری محلی دیده می شود که از لحاظ خیرگی، قابل قبول بوده و 2در شکل 

 درصد شار نوری باالتر از 2 تا 1بین ( گشته است S2فاکتور برافروختگی آسمان آن حائز رتبه 

  . برای طرح روشنایی شده استG0S2ریافت رتبه که منجر به د) سطح افق بوده است

  

  

  

  

https://telegram.me/joinchat/A1FiIDupIdwzsJNohtBYKg


  لودگی نوریمطالعات آ

  
 

٢٤٦  
 

  

  

  
   معبر شریانی– نمونه برچسب آلودگی نوری طرح روشنایی – 1شکل 
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   معبر محلی– نمونه برچسب آلودگی نوری طرح روشنایی – 2شکل 

  :برچسب آلودگی نوری برای چراغ ها -2

التر از افق به زاویه نصب آن بستگی با توجه به اینکه میزان نور منتشره از یک چراغ به سطح با

دارد، برچسب آلودگی نوری برای چراغهای روشنایی معابر بایستی دارای مقادیر متفاوت برای 

 درجه می 25زاویه استاندارد برای نصب چراغهای روشنایی معابر، از صفر تا . زوایای مختلف باشد

، 5در زوایای صفر، ) ULOR(تر از سطح افق باشد لذا فاکتور درصد نور تابیده شده از چراغ به باال

برچسب آلودگی نوری برای دو نمونه مختلف چراغ در .  درجه تعیین می گردد25 و 20، 15، 10

این برچسب کمک می کند تا حداکثر زاویه نصب برای یک چراغ به .  دیده می شود4 و 3شکلهای 

بعنوان مثال . مان را ایجاد نکندشکلی تعیین گردد که آلودگی نوری ناشی از برافروختگی آس

 باشد، بدین معناست که این چراغ در زاویه 3چنانچه برچسب آلودگی نوری چراغی مشابه شکل 
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، مقدار )10 و 5( درجه 10در زوایای کمتر از .  صفر خواهد بودULOR، دارای )A0(صفر درجه 

ULOR مقدار )15 تا 10بین ( درجه 15 درصد بوده و در زاویه 1 چراغ کمتر از ،ULOR به 

 را به عددی ULOR درجه، 20نصب چراغ تحت زاویه .  درصد رسیده است2 تا 1عددی مابین 

 درصد خواهد شد که غیر قابل قبول 3 درجه، بیش از 25 درجه رسانده و تحت زاویه 3 تا 2بین 

ترین حالت به.  درجه نصب گردد20بنابراین چراغ مذکور هرگز نبایستی در زوایای بیش از . است

، 4نیز تنها در زاویه صفر درجه است که این موضوع در چراغ مربوط به شکل ) ULOR=0(نصب 

  . درجه خواهد بود10زوایای کمتر از 
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   نمونه برچسب آلودگی نوری چراغ– 3شکل 
  

  
   نمونه برچسب آلودگی نوری چراغ– 4شکل 
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