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 چکیده 

 پایدار توسعه های شاخص از یکی زیست محیط اصول رعایت امروزه

 برآوردن برای مردم  ساختن قادر پایدار توسعه از هدف .است

 خطر به بدون زندگی بهتر کیفیت از بردن لذت خود و نیازهای

نیازهایشان می  برآوردن برای آینده های نسل توانایی انداختن

 پایدار توسعه بخش اصلی عنوان به باید آلودگی از پیشگیری. باشد

 اشکال از یکی نوری آلودگی .مدت، شناخته شود ریزی بلند برنامه و

 آلودگی این .است محیطی زیست های آلودگی از الرشد  سریع و جهانی

. است نورپردازی طراحی ضعف اجتناب قابل و مهم نتایج یکی از

 عوارض  تواند می نوری آلودگی که دهد می نشان علمی تحقیقات

داشته  وحش هم حیات و انسان سالمت هم برروی جانبی دراز مدتی

برای افزایش آگاهی عمومی مردم در مورد آلودگی نوری،  .باشد

تعدادی سازمان  با برنامه هایی به منظور تعیین مناطقی برای 

 یک تاریک ازآسمان حفاظت .حفاظت از آلودگی نوری تاسیس شده است

 برخی از استفاده با امروزه. است رشد حال در و ظهور حال در جنبش

 اثرات روز، آوری فن بهره گیری از با ساده، های حل راه از

آنچه برای این امر نیاز است   .داد کاهش توان می را نوری آلودگی

 .و شاید سخت ترین قسمت آن باشد رویکرد سیاسی است

 

پارک های ، (آلودگی تاریکی)آلودگی نوریتوسعه پایدار،:هاي كلیدي واژه

 تاریکآسمان 
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Light Pollution (Darkness Pollution), One of the Obstacles to Achieve 

Sustainable Development 

 

Abstract 

Today the environment principles observing is one of the sustainable development 

indicators .The purpose of sustainable development is to enable people to satisfy their 

needs and enjoy a better quality of life without compromising the ability of future 

generations to satisfy their needs. pollution prevention should be recognized as a core part 

of sustainable development and long term planning. Light pollution is one of the 

universal and fastest growing forms of environmental pollutions. This pollution is an 

important and avoidable consequence of poor lighting design. Scientific research suggests 

that light pollution can have lasting adverse effects on both human and wildlife health. To 

increase the awareness people about light pollution, a number of organizations have 

established programs to recognize areas being protected from light pollution. Dark-sky 

protection is an emerging and growing movement. Nowadays by employing some simple 

solutions, using today’s technology, the effects of light pollution can be decreased. 

Required for this, and perhaps the most difficult issues is a political approach. 
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  مقدمه -1
قانوني آن، یكي  های جنبهر ت محیطي، عالوه بعایت اصول زیسر امروزه

 پایدار توسعه از هدف .مار می رودهاي توسعه پایدار به ش از شاخص

 کیفیت از بردن لذت خود و نیازهای برآوردن برای مردم  قادرساختن

 برای آینده های نسل توانایی انداختن خطر به بدون زندگی بهتر

بخش  عنوان به باید آلودگی از پیشگیری .نیازهایشان می باشد برآوردن

مدت، مورد پذیرش  ریزی بلند برنامه و پایدار توسعه اصلی

توسعه پایدار در هر کشوری اصلی محیط زیست از ارکان . [1]دقرارگیر

. سالمت انسان را تهدید می کندزندگی و ، آناهمیت ندادن به  است که

در دهه های اخیر شرایط زندگی و سطح مراقبت های بهداشتی در بسیاری 

بطور قابل توجهی بهبود یافته از مناطق جهان مخصوصا در مناطق شهری 

اما علی رغم پیشرفت بهداشت و تکنولوژی آلودگی های محیط  ؛است

، حرارتی ی، مغناطیسیرادیواکتیو صوتی، آب، هوا، آلودگی نظیر زیستی

ای  پیامدهای نگران کننده ها آلودگی دیگر نیز افزایش یافته و و ده

 .داشته استجوامع انساني به همراه  وبرای ساکنان این کره خاکي 

یکی از آلودگی های زیست محیطی که امروزه انسانها با آن مواجه 

هستند آلودگی نوری
1

است که از استفاده ی نادرست و بیش از اندازه ی  

با توسعه ی شهر نشینی  .نور مورد نیاز در محیط ایجاد می گردد

نورپردازی در شهرها . سیستمهای روشنایی شهری اهمیت بیشتری یافتند

امنیت برای شهروندان، زیباسازی بصری، آسایش واز جنبه های تامین 

یخی و به صورت خالصه می توان گفت تاکید بر ارزشهای فرهنگی و تار

طراحی  .برای به نمایش گذاشتن هویت شهری مورد اهمیت قرار گرفت

سیستمهای روشنایی شهری تنها به جنبه های نورپردازی و مسائل مربوط 

به تکنولوژی مربوط نبوده بلکه به صورت مستقیم با مسائل اقتصادی و 

 روشنایی مناسب برای تامین .معماری و هنر ارتباط تنگاتنگ دارد

                                                           
1
 Light Pollution, Luminous Pollusion 
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انسان می باشد یکی از اصول اولیه مدیریت تامین سالمت مسائل روزمره 

علم تطابق )این موضوع  یکی از مباحث مرتبط با علم ارگونومی  که

سیستمهای روشنایی  زمان، تکنولوژیبا گذشت  .است( محیط با انسان

روز به روز پیشرفت کرده است اما متاسفانه مانند دیگر  نیز

تکنولوژی ها عالوه بر به همراه آوردن آسایش و راحتی در زندگی 

انسانها، با مداخله در طبیعت و محیط زیست آثار مخرب و زیان باری 

که امروزه چگونگی حل بجای گذاشته است را بر زندگی موجودات زنده 

اما آگاهی های عمومی در ؛ های مهم روز استکالت یکی از بحث این مش

مورد این نوع آلودگی و تاثیرات مخرب آن، در بسیاری از کشورها 

برای جلوگیری از آلودگی نوری ما باید ابتدا . هنوز کم رنگ می باشد

چیستی این آلودگی، انواع، منابع ایجاد آن وعوارض آن بر زندگی 

 .دهیمموجودات زنده را مورد بررسی قرار 

 

 آلودگی نوری، علل و عوامل ایجاد آن -2
برای ارائه درست هویت فضایی، ارزش و زیبایی بصری یک مکان به 

منظور پاسخگویی به نیازهای فیزیولوژیکی و روانی شهروندان استفاده 

استفاده از نورهای . [2]درست از سیستمهای روشنایی مناسب  الزامی است

نامناسب، میزان نامناسب و جهت مصنوعی در زمان نامناسب، مکان 

نامناسب که باعث آلودگی آسمان شب می گردد آلودگی نوری نامیده می 

د که به دلیل در حالت کلی آلودگی نوری  به نوری گفته می شو. شود

و طیفی در یک محیط معین شده موجب آزار،  ویژگیهای کمی، جهتی

درست [. 3]گردد ناراحتی و پرت شدن حواس و یا کاهش توانایی دید می

است که از آلودگی نوری به اندازه ی آلودگی هوا و آب صحبت نمی شود 

این آلودگی همانند تمام انواع دیگر آلودگی ها، به اکوسیستم ولی 

رساند و عالوه بر مختل کردن سالمت انسانها و سایر جانداران  آسیب می

انرژی می از لحاظ اقتصادی نیز دارای اهمیت بوده و باعث اتالف 

امروزه با رشد سریع جمعیت و افزایش مناطق مسکونی، پارکها و . گردد

فضاهای سبز و روشن نمودن این مناطق با نوری بسیار بیشتر از آنچه 

 این آلودگی روز ،الزم است و یا استفاده از نورپردازی های نادرست

  .به روز در حال افزایش است

 

 انواع آلودگی نوری -3
 تقسیم بندی جامع آلودگی نوری به دو نوع در یک در حالت کلی و

 :زیر تقسیم می گردد

  این نوع از آلودگی به دلیل که :2(ستاره شناسی( آلودگی نجومی

تخریب منظره افزایش روشنایی آسمان تاریک شب ایجاد گردیده و باعث 

 ستارگان و اجرام  محدود شدن دید نسبت بهآسمان شب و همچنین 

 [.13]دمی گرد یآسمان

 آلودگی نوری باعث تغییر نور  این نوع از :3اکولوژیکی آلودگی

آثار دراز از طرفی و  ی در اکوسیستمهای خاکی و آبی شده استطبیع

نورهای مصنوعی باعث تغییر الگوهای رفتاری موجودات زنده مدت 

 نیازی شناسی، ستاره نوری آلودگی برخالف بخش این در .[13] گردیده است
 میزان بلکه گردد محسوب خطرناک تا بتابد آسمان سمت به زیادی نور که نیست

 مختلف اکوسیستمهای برای میتواند نیز آسمان از غیر سمتی به رو حتی کم نور
 .[5]باشد خطرزا زمین روی

در تقسیم بندی جزئی و دقیق آلودگی نوری به انواع زیر تقسیم می 

 :گردد

                                                           
2
 Astronomical Light Pollution 

3
 Ecological Light Pollution 
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 4برفروختگی آسمان 

و ( مرئی و نامرئی)اثر باز تابش امواج  روشن شدن آسمان شب در

ملکولهای گاز، ذرات معلق و )پخش نور ناشی از ذرات تشکیل دهنده جو 

 :در جهت رصد نجومی است که شامل دو بخش جداگانه است...( 

بخشی از برافروختگی آسمان که قابل : برفروختگی طبیعی آسمان 

شان در باالی جو نسبت دادن به تشعشعات اشیاء سماوی و اجرام درخ

نور خورشید منعکس شده از زمین و ماه، نور پخش شده [. 3]زمین است

شفق )ستارگان در اتمسفر، درخشش ضعیف نور در الیه های باالیی اتمسفر

، نور خورشید منعکس شده از ذرات غبار موجود در هوا و نور (ضعیف

، ضعیف پس زمینه ناشی از ستارگان دوردست  و کهکشان راه شیری

 [.4]ازعوامل ایجاد روشنایی طبیعی در آسمان شب هستند

آن بخش از برافروختگی آسمان که قابل : برفروختگی مصنوعی آسمان

مانند روشنایی )نسبت دادن به پرتو افشانی منابع نوری مصنوعی است

که شامل نورهایی است که مستقیما به باال تابیده می ( های بیرونی

اثر انعکاس از سطح زمین به باال می  شوند و یا نورهایی که در

در صورت غلبه ی نور مصنوعی هدایت شده به آسمان بر یک یا [. 3]تابند

چند نور طبیعی موجود در آسمان شب، روشنایی آسمان شب افزایش یافته 

با توجه به کلیه ی این .و امکان رصد ستارگان دچار مشکل می گردد

عواملی نظیر شرایط آب و عوامل می توان گفت که گنبد نوری به 

هوایی، میزان آلودگی و گرد و غبار موجود در هوا، میزان نور 

 [.5]تابیده شده به سمت آسمان و زاویه ی دید بستگی دارد
 

 5تجاوز نور  
قرارگیری منبع نوری در مکان نادرست ویا جهت دهی نادرست آن که 

د و مکانی باعث خارج شدن نور از محدوده ی مورد نظر روشنای می شو

راکه نمی خواهیم یا نیازی به روشن کردنش نداریم روشن می کند 

مانند روشن شدن حیاط یا داخل ساختمان . تجاوز نور نامیده می شود

که  به دلیل نور چراغهای خیابان یا نور مزاحم ساختمانهای مجاور

ناخواسته موجب ناراحتی ساکنین می گردد و باعث اختالل در خواب، پرت 

الزم به توضیح است عمده . حواس ،افزایش استرس و اضطراب می گردد شدن

 [.4]ترین خسارت این نوع از آلودگی نوری اتالف انرژی است
 

 6خیرگی 
 و تاریک بخشهای روشنایی زیاد تفاوت با تطابق در انسان چشم ناتوانی

 سخن که هنگامی معموال .می شود خیرگی پدیده بروز به منجر دید محدوده روشن
 میباشد، نظر مورد ها جاده و معابر در امنیت مبحث شود، می خیرگی از

 نامناسب نصب با چراغهای یا و حد از بیش روشنایی دارای چراغهای جاییکه

 وجود عدم چراغ، ساختمان در فنی اشکاالت وجود تابش، نامناسب زاویه نظیر
 استفاده چراغ، نامناسب ارتفاع نصب، عدم یا بازماندن بعلت چراغ روی حفاظ

 درکنار ... و چراغ در برامع نیاز مورد حد از بیش نوری شار با نامناسب المپ از

 نور یا راه اطراف در غیراستاندارد تبلیغاتی تابلوهای نور از ناشی خیرگی
 موقت کوری موجب میتواند معبر وسط یا کنار در شده نصب موقت چراغهای

 ایجاد و تصادف منجربه و گشته پیاده عابرین رانندگان، دوچرخه سواران و

 :خیرگی در حالت کلی به سه نوع تقسیم میشود [.5]شود خسارت

                                                           
4
 Sky Glow 

5
 Light Trespass 

6
 Glare 
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کورکننده خیرگی
7

خطرناکترین نوع خیرگی است که برای مدتی باعث : 

 .مانند نگاه مستقیم به خورشید. از بین رفتن دید انسان می شود

ناتوان کننده خیرگی
8

چشم برای مدت  در این نوع خیرگی ادراک بصری: 

مانند نگاه به . کوتاهی به سختی صورت می گیرد ولی کور کننده نیست

 .روبرومی آید از که اتومبیلی نور

کننده ناراحت خیرگی
9

این نوع خیرگی بدون اختالل در ادراک بصری : 

 [.6]افراد تنها باعث نارحتی چشم انسان می گردد
 

 10اضافه روشنایی 
بیشتر از مقدار الزم که نیازی به وجود آن نیست را  وجود روشنایی 

این نوع از آلودگی نوری از جنبه ی اتالف . اضافه روشنایی می گویند

از طرف طراحان نورپردازی توجه به . انرژی مورد بررسی قرار می گیرد

 [.7]این نکته ضروری است که روشنایی زیاد مساوی نورپردازی خوب نیست

 انرژی روزانه امریکا، متحده ایاالت در صورت گرفتهبر مبنای تحقیقات 

 موسسه آمار طبق .میشود تلف روشنایی اضافه اثر بر نفت بشکه میلیون 2 معادل

 صنعتی خانگی، بخش در کشور آن مصرفی انرژی از درصد 33 حدود امریکا، انرژی

 صرف مصرف، نوع به بسته آن درصد 40 تا 20 که شود می روشنایی صرف تجاری و

 در انرژی، این از درصد 60 تا 30 حدود منتشره، آمار طبق .میشود روشنایی

 [.5]می گردد تلف و شده مصرف نیاز غیرمورد روشنایی ایجاد

 

 11نوری ناهنجاری 
 و سردرگمی موجب توانند می که نور منابع از بزرگی گروه از است عبارت

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

 نامناسب نصب از ناشی تواند می و شده دیده ها جاده و معابر در بویژه
 اطراف محیط تبلیغات شدید نور یا و برامع روشنایی سیستم تجهیزات

 [.5]باشد

 

 تابش مستقیم نور به آسمان 

در این نوع از آلودگی نور مستقیما به آسمان تابیده می شود که  

عالوه بر روشن کردن آسمان شب موجب هدر رفت انرژی می گردد که 

. بدترین نوع آلودگی نوری برای منجمان و دوستداران آسمان شب است

این گونه نورپردازی در زمان جشن ها و شادی ها، در مکانهای 

 .المانها بیشتر دیده می شودتوریستی و برای تزئین 

 

 12سوسو زدن 

روشن و خاموش شدن متناوب نور که معموال بصورت تعمدی بمنظور 

این نوع آلودگی بسته به شدت، . تبلیغات و جلب توجه بکار می رود

فرکانس خاموش و روشن شدن و رنگ نور مورد استفاده باعث افزایش 

د در اشخاص مبتال به خیرگی، حمالت عصبی و سردر اضطراب، کاهش دید،

سوسو زدن چراغهای تبلیغاتی و . بیماریهایی نظیر میگرن می شود

با پرت کردن حواس عابرین،  تابلوهای مجاور خیابانها و معابر

دوچرخه سوارها و رانندگان وسائل نقلیه بسیار خطر آفرین می 

 [.5]باشد

                                                           
7
 Blinding Glare 

8
 Disability Glare 

9
 Discomfort Glare 

10
 Over Illumination 

11
 Clutter 

12
 Flicker 
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 نوری آلودگی منابع -4
آلودگی نوری بسیار فراوان میزان گستردگی عوامل و منابع تولید 

 :آن عبارتند از اصلی منابع. است
 معابر و خیابانها ها، روشنایی جاده •

در پارکها، اماکن تفریحی  حد مورد نیاز از بیش و نادرست روشنایی •

 و فضاهای سبز 

  نورافکن های زمین های ورزشی •

بناها و  اختمانها،قسمتهای خارجی س نورافکن هایروشنایی و  •

 تاسیسات گردشگری و تاریخی
 روشنایی بیلبوردها •

 روشنایی گلخانه ها •

ویترین مغازه ها و مراکز  ازداخل ساختمانها،روشنایی خارج شده  •

 صنعتی
 ترمینال ها کینگ ها، فرودگاه ها، راه آهن ها وپار روشنایی محوطه •

 ...کشتی ها وچراغ های امنیتی، روشنایی سکوهای نفتی، چراغهای   •

نورپردازی در جامعه مدرن معاصر، یک عنصر ضروری است که از جنبه   

پیشینه نورپردازی در شهرها به . های مختلف قابل بررسی می باشد

پایتخت های اروپا آرام آرام به چراغ های که  میالدی ۹۱اواسط قرن 

یک نورپردازی مناسب با رفع [. 8]گردد می شدند بازمی برق تجهیز 

. حداقلی نیازهای انسانها به روشنایی باعث افزایش امنیت می گردد

از سویی دیگر توجه به جنبه های هنری نورپردازی برای ایجاد سرگرمی 

اما . و برانگیختن حس زیبایی شناسی انسان بسیار اهمیت دارد

ت، افزایش با رشد جمعی همین نعمت روشنایی در گذر زمانمتاسفانه 

عدم دقت در نورپردازی ها و  ،مناطق مسکونی، پارکها و فضاهای سبز

استفاده ی نابجا و یا بیش از حد نیاز، راه را برای آلودگی نوری 

مرکز شهرهای بزرگ، شهرنشینان  امروزه در  چنانچه . باز کرده است

 .نعمت آسمان پرستاره محروم هستند به دلیل آلودگی نوری از دیدن 
 

 آلودگی نوری و آثار مخرب آن -5
تعادل طبیعی موجود در محیط زیست  آلودگی نوری تهدیدی جدی بر  

و ما به شکلهای گوناگون آن را تحت تاثیر قرار داده است  است که

 .هستیم امدهای خطرناک  آن براکوسیستمهد پیشاامروزه 
 

ی اولین تحقیقات در زمینه  :ستاره شناسی تاثیرات آلودگی نوری بر

بر ستاره  نورهای مصنوعی آلودگی نوری با تمرکز بر تاثیرات منفی

روشن شدن بیش از حد آسمان شب موجب کاهش رصد . شناسی آغاز گردید

امروزه مردم شهرنشین از دیدن ستارگان در آسمان . ستارگان می گردد

شب محروم هستند و برای تماشای آسمان پر ستاره و کهکشان راه شیری 

منجمان برای کارهای نجومی، . ور شدن از شهرها می باشندمجبور به د

بهترین . به آسمان شب تاریک با هوای خشک و بدون ابر نیازدارند

مهمترین  [.6]زمان مشاهده ی آسمان زمانی است که ماه در آسمان نباشد

نوع آلودگی نوری که مانع رصد ستارگان می شود برفروختگی آسمان 

برای کسی پوشیده نیست بنابرین برای کاهش  اهمیت رصد خانه ها. است

اختالل در کار این مراکز باید روشنایی های غیرضروری کاهش یافته و 

یدات جدی برای بدور ماندن این مکانها از آلودگی نوری اندیشیده تمه

 .شود

بر اساس تحقیقات صورت گرفته در بیرون از شهرها با چشم غیر مسلح 

ستاره را در آسمان شب دید که این تعداد در مراکز  2333میتوان حدود 

این در حالی است که قرنها پیش به . عدد کاهش می یابد 5شهرها به 
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ستاره در آسمان شب وجود  5333تی و با چشم غیر مسلح امکان دیدن راح

 .[2]داشت
 

تاثیر نورپردازی بر افراد از  :روی انسانهارب تاثیرات آلودگی نوری

از مهمترین کی ی. لحاظ فیزیولوژیکی و روانی غیر قابل انکار است

در بدن است که ( هورمون شب)عوارض آلودگی نوری کاهش تولید مالتونین 

با قرارگیری انسان به مدت طوالنی در برابر نورهای مصنوعی در شب 

نقشی این هرمون   .می گردد و دارای عوارض دائمی می باشد ایجاد

نور، مانع  . دارداساسی در تنظیم چرخه خواب و بیداری در بدن 

تولید آن و تاریکی، محرک تولیدش است لذا بیشترین مقدار تولید 

برابر  02،(0:22و  00:22بین ساعت های ) مالتونین در بدن، در شبها

کاهش تعداد دفعات  این هورمون، به. است آن در روزتولید میزان 

 ٢کاهش  با از طرفی .بیداری در شب و بهبود کیفیت خواب کمک می کند

دهمی درجه حرارت بدن در شب، فعل و انفعاالت بیوشیمیایی را  ۴تا 

کاهش می دهد واین کاهش درجه حرارت بدن، پیر شدن ارگان ها را به 

تولید این هرمون می توان به از عوارض کاهش  .تاخیر می اندازد

افزایش ریسک ابتال به سرطان پروستات در مردان و سرطان سینه در 

پژوهش ها نشان می دهد که عوارض آلودگی نوری  [.9]زنان اشاره نمود

استرس،اختالل در ساعت بیولوژیک بدن، : تنها به سرطانها ختم نمی شود

ایمنی بدن و  ف سیستمتضعی تغییر رنگ پوست و افزایش لکه های پوستی،

خیره شدن ناگهانی و عدم واکنش قدرت تفکر، باال رفتن فشار خون، 

می توانند برای رانندگان و خلبانان فاجعه بار  کهصحیح چشم ها 

دیگر عوارض این نوع  ازعدم تشخیص کنتراست نور و رنگ و  باشد

 [.8]استآلودگی 
 

 طول در پرندگان گونه هاي اکثر:پرندگان مهاجرتاثیرات آلودگی نوری بر 

كنند از این رو برای پیدا کردن جهت حرکتشان از  مي مهاجرت شب

 ،ساختمانها ،نورپردازي نامناسب برج ها. ستارگان کمک می گیرند

 دیدباعث می شود پرندگان به سوی این نورها جذب شده  ...خیابانها و
 استفاده یابي جهت براي این نورها از و داده دست از را افق به نسبت خود

سمان همچنین روشنایی بیش از حد آ. كرده ازمسیر حرکتشان منحرف شوند

باعث نموده در پرندگان مختل شب در شهرها قدرت تشخیص روزاز شب را 

هاي  پنجره و بناها با  تصادفات مهاجر بدلیل پرندگان افزایش مرگ و میر

پرندگان با در طول روز اکثر برخوردهای  [.4]ساختمانها می شود

ن صورت می گیرد، چراکه ساختمانها درارتفاعاتی نزدیک به سطح زمی

ر بازتاب نور در شیشه پنجره ها، آنها را با فضای باز ثآنها در ا

اشتباه می گیرد و به سمتشان پرواز می کنند اما در طول شب بخصوص 

در فصل مهاجرت پرندگان روشن بودن چراغهای آسمانخراشها و فقدان 

های قوی باعث می شود که پرندگان از مسیر اصلی شان خارج و به باد

 [.8]سمت آنها پرواز کنند

 نظیر زمین كره مناطق از برخي در نور سمت به مهاجر پرندگان جذب
. قرار می گیرد استفاده مورد غذایي استفاده جهت آنها شكار براي هندوستان

 آن در گردشگري گسترش منظور به روش این به پرندگان جذب از نیز فریقاآ در

 [.5]شود مي قاره استفاده

 

بر اثر افزایش نورهای مصنوعی  :الک پشت هاتاثیرات آلودگی نوری بر 

شهرها الک پشتهای دریایی تازه از تخم خارج شده در سواحل شنی که با 

مسیر حرکت خود به سمت دریا را پیدا می  طریق نور افقاستفاده از 

یابی آنها دچار  جهت کنند، جذب نورهای مصنوعی ساطع از شهر شده و

از مسیر خود منحرف می شوند که این امر موجب افزایش اختالل شده 
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تلفات این الک پشتها می گردد و در نتیجه ی آن ازهزاران بچه الک پشت 

مصنوعی همچنین  نورهای [.03]رسند تنها تعداد اندکی سالم به دریا می

 .[00]دهد می قرار تأثیر تحت را ماده الک پشت های گذاری تخم رفتار

 

حشرات عکس العمل متفاوتی نسبت به : حشراتتاثیرات آلودگی نوری بر 

حشرات نورگریز به نور حساس بوده و حشرات نور گرا برای . نور دارند

در مزارع، جنگلها، تاالب ها . ادامه حیات خود به نور نیاز دارند

با افزایش نورهای مصنوعی برخی از گونه های حشرات منقرض شده ... و

حشرات با استفاده از . [00]و برخی دیگر افزایش جمعیت پیدا می کنند

نور ماه و ستارگان جهت یابی می کنند که در مواجه با منبع نورهای 

قرار می دهند و از  مصنوعی به اشتباه آنها را مرجع جهت یابی خود

شوند حشرات  پرتوهای مادون قرمزی که از منابع نوری ساطع میطرفی 

اعث افزایش مرگ و میر آنها می بجذب می کند که  را به سوی خود

سرعت رشد حشرات را تحت تاثیر قرار می  ،همچنین میزان نور. [00]گردد

مهاجرت مستان گذرانی، پلی مورفیسم، بقاء و آلودگی نوری بر ز.دهد

 [.00]حشرات تاثیرات منفی می گذارد

 

بر مبنای تحقیقات صورت گرفته : مرجان هاتاثیرات آلودگی نوری بر 

در استرالیا، مرجان ها به دلیل قرار گرفتن زیر نور فراوان دچار 

استرس شده و از پذیرش گیاهان میکروسکوپی که باعث رنگدهی آنها می 

 [.11]باقی می مانند شوند خودداری کرده و به رنگ سفید

 

پاسخ ماهی ها به نور بر مبنای  :ماهی هاتاثیرات آلودگی نوری بر 

ماهی ها نیز به دو گروه، گونه . شدت نور و نوع ماهی تغییر می کند

در بسیاری از موارد از . تقسیم می شوند های  نورگرا و نور گریز

. نور به عنوان تله برای صید ماهی های نورگرا استفاده می نمایند

آنها گشته  فعالیتدربرخی گونه های ماهی شدت نور باال باعث افزایش 

و سبب می گردد ماهی به جای صرف انرژی برای رشد، قسمت اعظمی از 

این در ماهی های قزل آال، عالوه بر . انرژی خود را به هدر بدهد

افزایش شدت نور باعث تغییر در زمان و کیفیت تخم گذاری آنها می 

دانشگاه تحقیقات صورت گرفته در  یافته های همچنین [.12]گردد

واشنگتن نشان مي دهد كه اكوسیستم رودخانه مي تواند تحت تاثیر نور 

از نورهای بر اساس این تحقیقات با استفاده . مصنوعي قرار بگیرد

چندین گونه بخصوص وشن کردن مسیر مشخصی از رودخانه، مصنوعی و ر

 بخشدر مصنوعي كه   ماهي مانند سلمون، هرینگ و سندلنس زیر نور

توجه و تجمع غیرطبیعي  .جمع مي شوند وجود دارد روشن راه هاي آبي

خرسها و  تا صید ماهي ها براي ماهي در امتداد نور ها باعث مي شود

تاثیري منفي بر روي جمعیت ماهي هاي  و صیادان آسانتر شدهدیگر 

 [.00]بگذارد  آسیب پذیر

 

 و نور جهت  نور، طیف نور، كیفیت شدت: گیاهانتاثیرات آلودگی نوری بر 

. ، برای رشد و کیفیت گلدهی گیاهان بسیار مهم می باشدنور تابش مدت

فرآیندهای مختلف نور تنها منبع فتوسنتز برای گیاهان نبوده و در 

اصواًل گیاهان مختلف برای  [.12]رشد، فاکتور کنترل و هدایت می باشد

دو  از این لحاظ به و  مختلفی احتیاج دارندگلدهی به طول روزهای 

گیاهان روز   .قسیم می شوندگیاهان روز بلند و روزکوتاه تدسته ی 

 01تا  00ز رای انجام اعمال زیستی خود به بیش اب( شب کوتاه ) بلند

برای گلدهی به روز بلند و شب کوتاه احتیاج  یا به عبارتی ساعت نور

در این گیاهان، انتقال از مرحله رشد رویشی به مرحله زایشی . دارند

یابد و روزهای کوتاه منجر به  همراه با افزایش طول روز سرعت می
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ن گیاها. میشود شانرشد اندامهایو اختالل در  تاخیر در گل دهی آنها

روز کوتاه برای گلدهی به روز کوتاه، و در واقع به شب بلند نیاز 

برخی از این . بنابراین می توان آنها را شب بلند نامید. دارند

گیاهان اگر طول شب از حد معینی کوتاه تر باشد گل نخواهند گونه 

وجود نور نامناسب در شب باعث آثار زیان بار بروی [. 01]داد

، رشد ، فصول بیولوژیکی گیاه، گرده افشانی فیزیولوژی، فتوسنتز

گیاهان چهار در  [.0]گیاه توسط حشرات و فرایند تشکیل جوانه میشود

شود  شروع میابتدای پاییز از  رنگ برگ هاتغییر فصل به طور طبیعی 

اما نور مصنوعی، . و به مرور زمان برگهایشان ریزش پیدا می کند

 به طوری که. است گ تغییر دادهریتم زندگی آنها را در شهرهای بزر

پس در هنگام بارش برف، وجود برگ های . درختان دیرتر خزان می کنند

پهن بر شاخه درختان سطحی را برای ماندگاری برف روی درخت به وجود 

شاخه سنگین شدن تاج درخت موجب شکستن و  می آورد و انباشته شدن برف

به  درختان تهران خصوصا گونه چنار در این اتفاق. می شود درختهای 

بر این اساس در طراحی سیستمهای روشنایی  [.00]فراوانی دیده می شود

توجه به نوع گیاه، فصل گلدهی، میزان و مدت نیازشان به نور باید 

 .دقیقا بررسی گردد

 

نتایج تحقیقات دانشمندان نشان : آلودگي هواتاثیر آلودگی نوری بر

. تواند در آلودگي بیشتر هوا موثر باشد ها مي دهد روشنایي چراغ مي

ي ژئوفیزیک آمریکا ارائه  اتحادیهنتایج این تحقیقات که در نشست 

ها و دیگر  ها مواد شیمیایي که ازاگزوز اتومبیل شب، دهد شدند نشان مي

شوند، توسط واکنش یک نوع اکسید  تولید آلودگي هوا تولید مي منابع

نیتروژن موجود در هوا معروف به رادیکاِل نیترات، از تبدیل به 

این اکسید . شوند مي زداشتهها با اوزون، ذرات معلق و دیگر آالینده

. رود نیتروژن یا رادیکاِل نیترات در نور به صورت طبیعي از بین مي

ها بررسي  .گیرد ها تنها در طول ساعات شب صورت مي بنابراین این واکنش

باعث متوقف شدن فعالیت این رادیکال « آلودگي نوري»دهدکه  نشان مي

در طول شب توسط منابع روشنایي  شده گرچه میزان نور منتشر. شود مي

هزار برابر کمتر از خورشید است، لیکن این نور به تنهایي  شهري ده

در طول شب شود و %7سازي هوا تا حد  تواند باعث کاهش سرعت پاک مي

 %5ي اوزون در هوا در روز بعد را تا  تواند میزان آالینده همچنین مي

این اثر در ،  مطالعهبه گزارش یکي از محققان این . افزایش دهد

هاي پاییني موثراست، در نتیجه  هاي باالتر جو بسیار بیشتر از الیه الیه

نگه داشتن نور به سمت زمین و کاهش انعکاس نور به سوي آسمان و 

تواند به میزان زیادي  هاي باالیي جو مي کاهش انتشار نور به سمت الیه

 [.01]این اثر را کاهش دهد

 

در سراسر دنیا با رشد جمعیت،  :بر اقتصاد تاثیر آلودگی نوری

 ستمهای روشنایی تقاضای انرژی نیزپیشرفت تکنولوژی و افزایش سی

مولد های الکتریکی با انرژی آب و ذغال  .روزبروز افزایش می یابد

سنگ، انرژی هسته ای، گاز طبیعی، هیدرو الکتریک و نفت تولید می 

انرژی جزر و  ،انرژی خورشیدی مانندکه البته در این میان منابعی  شود

اتالف انرژی . کنند نیز نقش کوچکی ایفا می   یانرژی باد و مدی

ز قابل این نکته نی. الکتریکی مساوی با هدر رفت منابع طبیعی است

 ه کردنآلود ومداخله انسان در طبیعت بدون توجه است که تولید برق 

تمام آلودگی های زیست محیطی چون حلقه  آن امکان پذیر نمی باشد که

 [.01]بر روی یکدیگر تاثیر دارند های زنجیر به هم متصل بوده و

بر اساس آمار منتشر شده از طرف انجمن بین المللی آسمان تاریک، 

هزینه ی نورپردازی های نامناسب در ایاالت متحده آمریکا موجب اتالف 

file:///F:/ISIK%20%20KİRLİLİĞİ/کاهش%20نور%20مصنوعي%20به%20کاهش%20آلودگي%20هوا%20کمک%20ميکند_files/کاهش%20نور%20مصنوعي%20به%20کاهش%20آلودگي%20هوا%20کمک%20ميکند.htm
file:///F:/ISIK%20%20KİRLİLİĞİ/کاهش%20نور%20مصنوعي%20به%20کاهش%20آلودگي%20هوا%20کمک%20ميکند_files/کاهش%20نور%20مصنوعي%20به%20کاهش%20آلودگي%20هوا%20کمک%20ميکند.htm
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%AC%D8%B2%D8%B1_%D9%88_%D9%85%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C


10 
 

میلیون پوند  53میلیارد دالرو در انگلستان حدود  2-4.5انرژی به ارزش 

 2330ین اتالف انرژی در سال که در ترکیه ارزش ا. در سال می گردد

 [.01]ورد گردیده بودآلیره ترک بر 03.333حدود 

بر اساس گزارشي كه در پایگاه مبارزه با آلودگي نوري ایران 

رت نیرو در سال منتشر شده است و طبق آمار ارائه شده در سایت وزا

مقدار برقي است كه وزارت نیرو  Kwhمیلیون   020 میلیارد و1، 0081

این برق صرف روشن كردن . رساند براي روشنایي معابر به فروش مي

شود كه فاقد استانداردهاي الزم كنترل  هایي مي معابر با كمك چراغ

درصد انرژي  12تا  02هایي حدود  در چنین روشنایي. آلودگي نوري هستند

گر به مسیر انتشار نور چرا كه ا. رود اي هدر مي بدون هیچ استفاده

درصد حجم نور تولیدي رو به  02تا  12شویم بین  دقت كنیم، متوجه مي

پایین و در جهت روشن كردن معبر كاربرد دارد و بقیه آن به طور 

ر اگ. شود مورد فضا مي موازي با سطح یا در خالف جهت صرف روشن شدن بي

در نظر بگیریم و  را  (درصد 02یعني )حداقل اتالف انرژي در این مورد

هایي كه  هایي كه براي زیبایي، محیط را روشن كرده یا چراغ از چراغ

شویم كه در این  نظر كنیم متوجه مي شود، صرف ها نصب مي در بدنه پایه

هزار كیلو وات انرژي بدون هیچ  022میلیون و 090سال یك میلیارد و 

تعداد  با توجه به این كه در آن سال. كاربردي هدر رفته است

هزار  002میلیون و   1هایي كه براي معابر به كار گرفته شده حدود چراغ

توان نتیجه گرفت این اتالف انرژي معادل روشن بودن  شود، مي برآورد مي

 با اصالح ساختار .هاست از این چراغ هزار عدد 922یك میلیون و 

و هم آسماني تیره  ،شهري روشن داشتهم  می توان سیستمهای روشنایی

ها  كرد، چرا كه با اصالح منطقي این چراغ جویي میزان بیشتري صرفههم 

 00تا02شود كه حدود  درصد جلوگیري مي  12تا 02تنها از هدر رفت آن  نه

هاي استاندارد بازتاب كرده و در  تواند از سرپوش درصد نور مي

  [.08]روشنایي سطح كمك كند

  

 مقابله با آلودگی نوری در جهانراهکارهای اجرایی  -6

 توسط0893 سالاز نوری آلودگی مبحث مورد در جهان در علمی مطالعات اولین

های آلمان و مطالعه و پژوهشها در کشور .آغاز گردید شناسان ستاره

و به مرور زمان سایر کشورها نیز شروع به تحقیق استرالیا آغاز شد 

 [.01]در این زمینه نمودند
 1995 سال در نوری آلودگی با ارتباط در المللی بین علمی گردهمایی اولین

 شد برگزار "وقوع احتمال و ابعاد :نوری آلودگی" موضوع با و ایتالیا کشور در

 به ایتالیا کشور در جهان در نوری آلودگی محلی قانون اولین سال دو از پس و

 در کشورایتالیا لومباردی ناحیه در لومباردی جامع قانون سپس .رسید تصویب

 [.5]آمد در کشورها سایر برای مناسب الگویی صورت به و شد تصویب 2000 سال

در جمهوری چک با نام  2332اولین قانون علیه آلودگی نوری در سال 

که این قانون به قانون . به تصویب رسید" قانون حمایت از جو زمین"

هروندان و کلیه لومباردی شباهت داشت و بر طبق این قانون ش

سازمانها و ادارات به رعایت تدابیری برای جلوگیری از آلودگی نوری 

 علیه دنیا در متعددی نهضتهای و جنبشها هم اکنون[. 01]موظف گشتند
 به راه آن، مضرات به نسبت مسئولین و مردم آگاهی باالبردن و نوری آلودگی

″ IDA ″ویا" تاریکآسمان  المللی بین انجمن" آن نمونۀ  .است افتاده

(International Dark-Sky Association) و دارد عضو جهان کشور 70 در که در آمریکاست 

 [.5]میکنند تالش شهرها به پرستاره آسمان برگرداندن برای آن اعضای
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 پارک های آسمان تاریک -7
. آلودگی نوری در پارک ها و مکان های تفریحی منبع استرس می باشد

اثرات منفی آلودگی نوری تنها تصویب قوانین مربوط به برای کاهش 

سیستمهای روشنایی کافی نبوده و افزایش آگاهی های عمومی در این 

در این راستا تحت حمایت و حفاظت قرار . مورد بسیار قابل اهمیت است

دادن مناطقی که از هرگونه آلودگی نوری بدورند و بهترین مکان برای 

آسمانی و همچنین تماشای طبیعت آسمان تاریک رصد ستارگان و اجرام 

  [.11]به شمار می آیند بسیار مهم می باشد

در  0883ایده ی اولیه ایجاد پارک های آسمان تاریک در سال 

میشیگان مطرح گردید و یک پارک به صورت موقت پارک آسمان تاریک 

 انجمن سلطنتی نجوم کانادا 0888پس از آن در سال . نامگذاری گردید

(Royal Astronomical Society of Canada (RASC))  در انتاریو منطقه یTorrance 

Barrens در .  را به عنوان اولین پارک آسمان تاریک دائمی معرفی کرد

همان سال درپارک های ملی ایاالت متحده  برنامه هایی نظیر، صداهای 

طبیعی و آسمان شب، به منظور حفظ و مشاهده ی آسمان تاریک شب به 

شروع  (IDA)انجمن بین المللی آسمان تاریک  2331در سال . اجرا در آمد

مکانهای بدون آلودگی نوری به عنوان پارک های آسمان به شناسایی 

هدف از ایجاد و معرفی این مناطق به عنوان پارک آسمان .تاریک نمود

شب، ورود مراجعان به اکوسیستمی بدور از آلودگی نورهای مصنوعی، حس 

تاریکی شب، تماشای ستارگان، بازدید از مکانهای تاریخی و طبیعی با 

رداشتن به سوی توسعه ی پایدار با حفظ منابع کیفیتی باال و گام ب

طبیعی برای نسلهای آینده است، همچنین مراجعه کنندگان پس از درک 

زیبایی و عظمت آسمان تاریک شب به صورت داوطلبانه شروع به اطالع 

برای معرفی این نقاط . رسانی و پیشگیری از این آلودگی می نمایند

دگی نوری کافی نبوده و داشتن تنها داشتن آسمان تاریک بدون آلو

شرایطی خاص از قبیل نورپردازی مطابق با استانداردها، دارا بودن 

، اجرای دستورالعمل های اریخی مکان، داشتن پارکینگ مناسباهمیت ت

که در نتیجه ی این اقدامات تا سال ... پیشگیری از آلودگی نوری و 

 جدول)ک آسمان تاریک منطقه به صورت رسمی به عنوان پار 59حدود  2305

 [.23]معرفی گردیده است(0

 
 2305تا سال  نام پارک های آسمان تاریک: 0جدول 

 افتتاحسال  (هکتار)مساحت پارک نام پارک نام کشور

 

 

 کانادا

Torrance Barrens DSR 1,990 1999 

McDonald Park DSP 2,225 2003 

Cypress Hills DSP 39,600 2005 

Beaver Hills DSP 29,300 2006 

Point Pelee DSP 2,000 2006 

Mont-Megantic IDSR and DSP 5,845 2007 

Gordon’s Park DSP 108 2008 

Grass lands DSP 52,700 2009 

Bruce Peninsula DSP 16,700 2009 

Kouchibouguac DSP 23,920 2009 

Mount Carleton DSP 17,427 2009 

Kejimkujik DSP 40,370 2010 

Irving Urban Star Park 243 2011 

Jasper DSP 1,122,800 2011 

Fundy DSP 20,600 2011 

Bluewater Outdoor Education Center 129 2012 
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Lake Hudson Rec’nArea DSR 890 1993 

Cherry Springs DSP and IDSP 19 2000 

 

 

 

ایاالت 

متحده 

 آمریکا

Natural Bridges IDSP 3,091 2007 

Cherry Springs State Park 92 2008 

Observatory Park IDSP 418.4 2009 

Potawatomi DSP 129 2009 

Clayton Lake IDSP 231 2010 

Goldendale Observatory IDSP 5 2010 

Headlands IDSP 242.8 2011 

Observatory Park 105.16 2011 

Big Bend IDSP  324,219 2012 

Death Valley National Park 1.35 2303 

Historical ParkChaco Culture National  13,750 2303 

Mayland Community College Blue Ridge 

Observatory and Star Park 

2.4 2304 

Parashant International Night Sky Province 425 2304 

Hovenweep National Monument 309 2304 

Breaks State ParkCopper  770 2304 

Enchanted Rock State Natural Area 653 2304 

Oracle State Park 3.849 2304 

ParkWeber County North Fork  1,000 2305 

Capitol Reef National Park 98,000 2305 

t CCC Memorial State Park and Pogue tPicke

Creek Canyon State Natural Area 

7,800 2305 

 Iveragh Peninsula 13,000 2014 ایرلند

 Brandenburg - 2014 آلمان

Eifel International Dark Sky Park 100 2304 

 Izera Dark Sky Park 3,600 2009 جمهوری چک

Beskydy Dark-Sky Park 30,800 2013 

 Zselic Starry‑Sky Park 9,042 2009 مجارستان

Hortobágy Starry‑Sky Park 82,000 2011 

 Namib Rand IDSR 172,200 2012 نامیبیا

 Aoraki/ Mackenzie IDSR 70,696 2012 نیوزلند

 Izera Dark Sky Park 3,850 2009 لهستان

Bieszczady 113,846 2014 

 Poloniny Dark Sky Park 48,519.0 2010 اسلواکی

 Fuerteventura Starlight Reserve 60,517.0 2009 اسپانیا

La Palma Starlight Reserve 18,627.0 2011 

Monfragüe Starlight Reserve 18,118 2011 

La Rioja Biosphere Reserve SR 5,983 2011 

 Galloway Forest Dark Sky Park 77,700 2009 انگلستان

Exmoor IDSR 69,200 2011 

Northumberland National Park 103,000 2013 

http://www.darksky.org/night-sky-conservation/dark-sky-parks#cherrysprings
http://www.darksky.org/night-sky-conservation/dark-sky-parks#observatorypark
http://www.darksky.org/night-sky-conservation/dark-sky-parks#deathvalley
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#chaco
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#mayland
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#mayland
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Parashant
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Hovenweep
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Copper
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Enchanted
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Oracle
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Weber
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Reef
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Picket
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Picket
http://www.darksky.org/international-dark-sky-places/about-ids-places/parks#Eifel
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 Isle of Coll - 2013 اسکاتلند

 [22]و[20: ]منبع

 

 اقدامات موثر در جهت کاهش آلودگی نوری -8

وط به کاهش این در بسیاری از کشورهای توسعه یافته قوانین مرب

ی است که در کشورهای در حال نوع آلودگی اجرا می گردد این در حال

زمینه قانونی در مسئله آلودگی نوری مورد توجه نبوده و  توسعه

دقت در طراحی . وجود نداردجلوگیری ویا کاهش اثرات منفی آن 

مطابق تکنولوژی  نورپردازی و استفاده از سیستمهای روشنایی مناسب

 حسگرهای تایمر، از استفاده، مجهز به المپهایی با حداکثر بازدهو  روز

در کاهش این آلودگی می تواند بسیار  کنترلی ابزارهای سایر و حضور

درجه از  ۴۴زاویٔه  جهت دهی درست به منابع نوری ،مخصوصا .مفید باشد

تشویق و  .مورد توجه قرار گیردباید ها  چراغ ی نصب خط دید چشم برا

ترویج احداث بامهای سبز مخصوصا بر پشت بام ساختمانهای بلند باعث 

خواهد شد نور تابیده از خورشید جذب گیاهان شده و از بازتاب آن به 

 استفاده از منابع نوری تک رنگ همچون المپ . آسمان جلوگیری گردد

 های دوره در روشنایی سیستم از نگهداری همچنینهای بخار سدیم کم فشار 
 آلودگی با مقابله در تأثیرگذار عوامل مهمترین از بلند مدت، و کوتاه مدت

در روشنایی معابر که نمی توان از المپهای بخار سدیم  [.5]است نوری

کم فشار استفاده کرد فیلتر نمودن تشعشعات نزدیک کرانه های باال و 

 [.3]شدپایین گستره ی طیف مرئی موجب کاهش مزاحمت های نوری خواهد 

گسترش پارک های آسمان تاریک در تمام کشورها عالوه بر ایجاد محیطی 

بکر برای ستاره شناسان و دوستداران آسمان شب، باعث افزایش آگاهی 

به )در شهرهای بزرگ پس از ساعت معینی از شب . گشتهای عمومی خواهد 

یی بجز تعداد مشخصی از سیستمهای روشنا( 1:11ویا  24:11: عنوان مثال

کردن بقیه سیستم ها می  خاموش که موجب فراهم آوردن امنیت می شوند،

صرفه جویی باعث عالوه بر کاهش آلودگی نوری در مصرف انرژی نیز تواند

 .شودتوجهی بل قا

 نتیجه گیری -9

امروزه آلودگی نوری یکی از مهمترین آلوگی های محیط زیستی است 

این امر نشان دهنده ی بی توجهی . که بسرعت در حال افزایش است

اصطالح آلودگی . کشورهای جهان به آثار مخرب این آلودگی می باشد

بلکه خود  وجود نداردنوری برعکس همه آلودگی ها آالینده ای در نور 

و در  شب را از بین می برد است که  تاریکی ایینده آال عنوانبه نور 

همه جای در اصل ما با آلودگی تاریکی روبه رو هستیم ولی متأسفانه 

 [.23]می شناسیم یآلودگی نور این نوع از آلودگی را با نامدنیا 

اطالعات ما در مورد طیف گسترده عواقب زیست محیطی آلودگی نوری 

تحقیق و پژوهش در این گسترش نیاز به  بسیار ناچیز است و این مسئله

جلوگیری و از میان در مورد اما  .زمینه را به روشنی بیان می نماید

مهمترین  این نکته قابل توجه است که آلودگی های محیط زیستبرداشتن 

آموزش باید از سنین کوچک . و تاثیرگذارترین مسئله، آموزش می باشد

 .پرورش داد زیست شروع شده و نسلی آگاه ودانا نسبت به محیط

و  انواع آلودگی ها در کتاب های درسیمطالب آموزشی در موردگنجاندن 

عالوه بر مواردی که  .می تواند بسیار موثر باشد آموزش آن در مدارس

باال ذکر گردید با استفاده از تکنولوژی های روز و راه حل های در 

ساده می توان آلودگی نوری را کاهش داد اما مهمترین و اساسی ترین 

، اقدامات سیاسی در این زمینه است کار و در عین حال سخت ترین قسمت

و یا به عبارت دیگر نزدیکی آگاهانه مسئوالن و مدیران نسبت به این 

که می توانند با وضع و اجرای قوانینی پیشگیری  باشدموضوع می 
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توسعه ی  روشنی از کننده از آلودگی های زیست محیطی، چشم انداز

   .پایدار را برای جامعه ترسیم نمایند
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