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چکیده
رشد روز افزون انواع تکنولوژی و به خصوص بهرهبرداری از نور گرچه در جای خود منشأ بسیاری از
زمینههای رشد و توسعه جامعه جهانی شده است ولی به عنوان یکی از آلودگیها همواره میتواند
محیطزیست را تحت تأثیر قرار دهد .اگر هر گونه تغییر در ویژگی های اجزای متشکل محیط زیست به
طوری که استفاده پیشین از آنها ناممکن گردد و به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافع و حیات موجودات
زنده را به مخاطره اندازد ،را آلودگی زیست محیطی بدانیم ،بهرهبرداری بی رویه از نور بدون تردید
مصداق آلودگی زیست محیطی است .برای مقابله با آلودگی نوری بسیاری از کشورها تالش کرده اند تا
بهره برداری و انتشار نور را قانونمند سازند و بهره برداری از آنرا در چارچوب استانداردها و ضوابط ملی
تعریف نمایند .در سالیان اخیر در کشورهای فرانسه ،چین و ایران به ویژه در کالن شهرهای آنها ،این
آلودگی افزایش قابل توجهی داشته است .با این همه ،استمرار آلودگی نوری مؤید وجود خالء های
حقوقی و اجرایی در این زمینه است .مقاله حاضر با تکیه بر روش تجزیه و تحلیل استقرایی حقوقی ،در
صدد است تا قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری را در کشورهای ایران ،فرانسه و چین گردآوری،
تحلیل و مورد بررسی قرار دهد .نتیجتاً تالش گردیده تا ضمن بررسی ظرفیتهای حقوقی موجود در

کلید واژهها
آلودگی نوری ،حقوق آلودگی نوری ،حقوق ایران ،حقوق فرانسه ،حقوق چین
 ۱استادیار و عضو هيأت علمي گروه حقوق محيط زیست دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران و عضو مرکز مطالعات حقوق
بينالملل و جهاني شدن دانشگاه یوکم کاناداahashemy@yahoo.com .
 2استادیار و عضو هيات علمي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهرانdr.alizare@gmail.com .
( 3نویسنده مسئول) ،دانش آموخته کارشناسي ارشد حقوق محيط زیست ،دانشکده محيط زیست و انرژي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و
تحقيقات ،تهران ،ایرانnegin_90_24@yahoo.com .
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آن اشاره گردد و در نهایت راهکارهای این زمینه را ارائه نماید.
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قوانین و مقررات مرتبط با آلودگی نوری در کشورهای مذکور ،به ناکارآمدیها و خألهای حقوقی و اجرایی
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مقدمه
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موضوع آلودگي نوري مدت زیادي نيست در کشورهاي مختلف مطرح شده است .کشورهاي
اروپا و آمریکا فعاليتهایي را براي کنترل این آلودگي انجام داده اند.تاثيرات آلودگي نوري و
گسترش بدون هياهوي آن لزوم آگاهي بخشي وهشدار به دولتها را در این مورد آشکار
ميسازد .استفاده از روشنایي نامناسب ایجاب ميکند که در این زمينه هر چه سریعتر نسبت به
وضع قوانين و مقررات الزم اقدام شود و با آگاه سازي مردم جهت توجه به این قوانين و رعایت
نکات فني ،راهکارهاي مناسب براي ایجاد روشنایي استاندارد ارائه گردد .استفاده از روشنایي
مصنوعي در زمان و مکان و با ميزان و کيفيت مناسب ،روشنایي استاندارد نام دارد و هر گونه
زیاده روي در استفاده از روشنایي منجر به ایجاد پدیدهاي به نام آلودگي نور خواهد شد.
( )Royal Commission on Environnemental Pollution, 2007متاسفانه استفاده از دانش
بشري در بهبود کيفيت زندگي ،تاثيرات جانبي مخربي بر محيط پيرامون او نهاده است.آلودگي
آب ،هوا و خاك از جمله تاثيرات مخرب است( .سلطاني ،۱3۹0 ،ص )3عالوه بر آلودگيهایي
که تا امروز بيشتر مورد توجه قرار گرفته است ،آلودگي نوري نيز کره ي زمين را تهدید ميکند
و ازجنبههاي علمي ،فرهنگي و زیستمحيطي بسيار مغفول بوده است .با اینکه نورهاي
مصنوعي مزایاي با ارزشي براي جوامع دارند و یک عامل بسيار حياتي براي امنيت و تسهيل
کننده رونق اقتصاد شبانگاهي هستند ،اما اگر نادرست استفاده شوند ،ميتواند به محيطزیست
انساني و طبيعي آسيب بزند .افزایش آلودگي نوري حساسيت قانونگذاران را در برخي از کشورها
در رابطه با وضع قوانين و مقررات ملي بر انگيخته است .نورهاي درخشان در مراکز خرید و...
ميتوانند آلوده کنندهي محيط زندگي انساني باشند .در موارد جزئي تر حتي نور بنرها و تابلوي
اعالنات نيز مي تواند مضر باشد ((www.doe.ir
اصطالح "آلودگي نوري" عبارت است از هرگونه اثر منفي نور مصنوعي شامل انعکاس نور
در آسمان ،درخشش ،وارد شدن نور به محدوده خصوصي ،اغتشاش نوري ،کاهش قابليت دید
در شب و هدر نوري که از آسمان منعکس ميگردد .برخي از مثالهاي آلودگي نوري عبارتند از
درخشش آسماني ،ساختمانها و برجهاي نوراني ،چراغ هاي روشنایي خيابانها ،قایقهاي
ماهيگيري ،چراغ هاي امنيتي ،چراغ اتومبيلها ،نور متصاعد شده از سکوهاي نفتي و حتي
نورهاي متصاعد شده از شناورهاي تحقيقاتي زیر دریا و  ...که همگي با درجاتي متفاوت باعث
ایجاد اختالل در محيط زیست انساني و طبيعي ميشوند(www. abacuslighting.com) .
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اطلس جهان تهيه شده توسط محققاني از ایتاليا ،آلمان و آمریکا ،از موسسه علوم و فناوري
آلودگي نوري ایتاليا ،شامل مستندات مهمي از وضعيت محيطزیست در شب ميباشد و از آنجا
که جهان در آستانۀگذار به سوي تکنولوژي المپهاي ال اي دي است اگر توجه دقيقي به
روشنایي نشود ،افزایش  2تا  3برابري منابع نوري غيرطبيعي در شب را شاهد خواهيم بود .تنها
در غرب اروپا مناطق بسيار کوچکي از کشورهاي اسکاتلند ،سوئد ،نروژ و بخشهایي از اسپانيا و
۱
اتریش تا حدودي از آلودگي نوري در امان مانده اند .در این اطلس؛ کشورهاي گروه بيست
بهطور ویژه مورد بررسي قرار گرفتهاند و یافته ها نشان ميدهد کشورهاي ایتاليا و کرهجنوبي
آلودهترین و کانادا و استراليا کمترین ميزان آلودگي را داشتهاند .در واقع اطلس جدید که توسط
انجمن بينالمللي 2تهيه شده است معياري ميباشد که به ما در ارزیابي موفقيت یا عدم موفقيت
اقدامات انجام شده براي کاهش آلودگي نوري در سطح بينالمللي کمک خواهد کرد.
)(The Light Pollution Science and Technology Institute, 2013

در این چارچوب ،حقوق محيطزیست باید متناسب با چنين شرایطي در صدد
قانونمندسازي بهرهبرداري از نور باشد .عالوه بر آن بایستي معيارها و استانداردهاي مشترك
جهاني ،بهمنظور به نظم درآوردن بهره برداري و انتشار نور به کار گرفته شود .با وجود این ،روند
توسعه حقوق محيطزیست چه در بعد ملي و چه در بعد بين المللي ،همواره به آرامي و کندي
پيش رفته است ( .پورهاشمي،۱3۹2،ص)۱83لذا این تحقيق ،پس از بررسي آلودگي نور در
کشورهاي منتخب (فرانسه و چين و ایران) ،به بررسي جایگاه حقوقي آلودگي نور در این
کشورها خواهد پرداخت.
 -1تاثیرات آلودگیهای نوری بر محیط زیست
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گروه ( 20موسوم به  ) G-20اقتصاد بزرگ گروهي متشکل از وزراي اقتصاد (دارائي) و مسئوالن بانک هاي مرکزي بيست اقتصاد مطرح
دنياست .این گروه متشکل از قدرتمندترین کشورهاي جهان است که در مجموع  85درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارند.
 :International Dark-Sky 2سازمان بينالمللي در آمریکا ،که در سال  ۱۹88تأسيس شده است و ماموریت آن حفاظت از محيط زیست
به هنگام شب ميباشد.
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انسان کنوني آنقدر در ابداعات خود غرق شده که به از ميان بردن تعادل محيط زندگي
خویش اقدام نموده است .انسانها در هجمهاي ازنورهاي مصنوعي قرار گرفتهاند که آثار
زیانباري به همراه دارد .علت بروز این پدیده ،استفاده ناصواب از انرژي نوراني است که سبب
بروز آلودگي نوري خواهد شد .در تعریف علمي ،نورهاي مصنوعي که در زمان یا مکان نامناسب
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از استاندارد خود خارج شده و با کيفيت نامطلوبشان ،محيط زیست و آسمان شب را آزار دهنده
و آلوده ميسازد آلودگي نوري ميناميم .در تعریف فوق سه عبارت زمان ،مکان و کيفيت را که از
اهميت ویژه اي برخوردار است ذیال شرح ميدهيم:
زمان :در زماني نامناسب از نور و روشنایي استفاده شود که اصال نيازي به آن نباشد نظير
روشن بودن چراغ راهروها ،پارکينگها و( ...در طول شبانه روز) ،در حاليکه با روشنایي طبيعي
روز لزومي به استفاده از نور مصنوعي نبوده است.
مکان :در جهان ،محاسبات دقيقي براي مصرفبهينه انواع انرژي من جمله انرژي الکتریکي
و نيروي برق در حال انجام است .در خصوص استفاده از برق شهري در منازل،اماکن عمومي و
 ...نيز استانداردهایي تعریف شده است .با توجه به نوع هر فعاليت که مکاني خاص را براي
انجام ميطلبد استانداردهایي از ميزان نور براي هر مکان تعریف شده است که بيتوجهي و عدم
لحاظ این استانداردها به قطع یقين ،سبب آلودگي نوري خواهد شد .براي یک اتاق خواب
معمولي  100لوکس ،کالس درس  300لوکس و ميز نقشه کشي  500لوکس نور نياز داریم .در
پارکينگ روباز و محوطه هاي کارگاهي و شرکتها که با شدت نور بسيار باالیي محوطه خود را
روشن ميکنند بروز آلودگي نوري ناشي از رفلکس شدید نور اضافي ،اجتناب ناپذیر خواهد بود.
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کیفیت :در مهندسي روشنایي مبحث کيفيت نور از اهميت ویژهاي برخوردار است ،زیرا
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همانگونه که بایستي نور درمکان و زمان مناسب استفاده گردد کيفيت نور تابشي نيز به لحاظ
پزشکي و سالمت انسان مورد توجه اکيد بوده است .هر نوع المپي از کيفيت ،رنگ نور و طيف
نوري خاصي برخوردار است .براي مثال ،نور المپهاي سدیمي کم فشار از نظر ستاره شناسان
بسيار مناسب ميباشد زیرا نور این المپها فقط در طيف رنگ زرد تابش داشته و به راحتي
ميتوان نور تشعشع شده از این المپها را با فيلترهاي ویژه اي ،از دید ابزارهاي منجمين مخفي
نمود.(www.rcep.org.uk) .
نوري که داراي تلفات و آسيبرسان باشد و از دید جهان طبيعي ،مزاحم تلقي شود آلودگي
نوریست و مانند تمام آلودگيها ،به اکوسيستم آسيب ميرساند .امروزه  40درصد مردم آمریکا و
 20درصد مردم اروپا و  30درصد مردم چين قادر به دیدن ستارگان نيستند.در خصوص اثرات
آلودگي نور بر محيطزیست انساني و طبيعي ،اولين تاثير این آلودگي بر روي منابع طبيعي
است .نور مصنوعي استفاده شده باعث توليد گازهاي گلخانهاي ،باران اسيدي و دود شده و هم
چنين یک سوم نور مصنوعي در شب وارد محيط زیست شده و باعث تخریب آن ميشود.
) (Bell ML, 2006, P586تاثير دیگر آن بر روي طبيعت شبانه است و برروي زندگي شبزیان و
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محل زندگي آنها نيز تأثيرگذار ميباشد .به طور کلي اثرات آلودگي نوري بر محيط زیست به
دسته زیر قابل تقسيم است که عبارتند از :الف -اثرات آلودگي نوري بر حيات بشري و انسان؛
ب -اثرات آلودگي نوري بر حيات وحش؛ ج -اثرات آلودگي نوري بر حيات نباتات و گياهان؛
د -اثرات آلودگي نوري بر اتالف انرژي؛ ه -اثرات آلودگي نوري بر از دست رفتن آسمان شب.
5

 -1-1اثرات آلودگی نوری بر حیات بشری و انسان

یکي از حساسترین و مهم ترین اثرات آلودگي نوري ،این مورد ميباشد که بطور کلي قرار
گرفتن انسان در معرض نور مصنوعي باعث آسيبهایي ميشود که ذیالً بر آن اشاره ميرود:
الف -آسیبهای چشمي :آلودگي نوري در دراز مدت به بينایي آسيب ميرساند .نور
اتومبيلهایي که از مقابل در حال حرکت هستند ،در اثر برخورد به چشم راننده مسير
روبرو،کوري موقت ایجاد ميکند که عمده دالیل تصادفات جادهاي شبانه همين مساله ميباشد.
همچنين نوري که از دستگاه جوشکاري ساطع ميشود .درصورتي که فرد جوشکار عينک
محافظ به چشم نداشته باشد و به مدت چند ثانيه به این نور ،خيره گردد آسيب جدي به
بينایي وي وارد و گاهاً موجب کوري ميشود ).)www.scmp.com
ب -بروز استرس ،تضعیف قدرت تفکر ،افسردگي و برهم خوردن ساعت بیولوژيک
بدن :نورهاي رنگي تحریک کننده و تند سبب افزایش پرخاشگري در انسان ميگردد .براي

در محور دید رانندگان و عابرین پياده قرار بگيرد .این پدیده ،ضمن آسيب به چشم باعث
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ج -خیرگي :خيرگي یا چشم زدگي زماني رخ ميدهد که اشعه مستقيم نور با شدت زیاد
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نمونه نور به رنگ قرمز تحریک کننده است در حاليکه نورهاي به رنگ سبز و آبي رخوت زا بوده
و سبب تنبلي فرد ميشوند .نوع فعاليت روزمره افراد نيز ميتواند در اثر پذیري ایشان از آلودگي
نوري موثر باشد.عالوه بر اینها ،نور بسيار کم و ناکافي نيز ميتواند سبب بروز افسردگي بشود.
از طرفي ،آلودگي نوري باعث بروز استرس و تضعيف قدرت تمرکز و تفکر شده و فرد در چنين
محيطي با استرس شدید مواجه خواهد بود زیرا آلودگي نوري آستانه تحمل افراد را کاهش داده
و فرد در روابط اجتماعي و فردي نميتواند به اندازه کافي صبور باشد .نهایتاً آلودگي نوري باعث
بر هم خوردن ساعت بيولوژیک بدن شده و تنظيم خواب انسان را بر هم خواهد زد و سبب بروز
بيماري یا ابتال مستمر و متوالي به اقسام سرماخوردگي خواهد شد ،که این مساله بيشتر در
افراد شبکار یا کسانيکه به مدت طوالني تلویزیون تماشا ميکنند و یا با رایانه کار ميکنند،
دیده ميشود.
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ميشود که در ميان تصویري که از محيط دریافت شده است لکه اي سبز رنگ بروز کند .نور
چراغ مطالعهاي که با شدت زیاد و از فاصله کم به طور مستقيم تابيده ميشود نمونه دیگري
است.
د-تاثیرات نور مصنوعي بر بروز سرطان :تحقيقات دانشگاه تورنتو نشان ميدهد که

 -2-1اثرات آلودگی نوری بر حیات وحش
شماره  ،34زمستان ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

آلودگي نوري یکي از مهمترین عوامل افزایش سرطان است .نور مصنوعي ،ترشحات غده
صنوبري مغز را که ضمن جلوگيري از پيري زودرس ،مانع رشد غدد سرطاني ميگردد ،بنحو
چشمگيري کاهش ميدهد .مالتونين هورموني است که در پاسخ به دورههاي تاریکي و
روشنایي روز و شب ساخته ميشود .این هورمون مهم توسط غده صنوبري ۱در مغز ،در طول
شب ترشح شده و توليد آن در شب هنگام  10برابر ميزان آن در طول روز ميباشد و موجب
تنظيم فعاليتهاي بدن به هنگام خواب ميشود و هورموني محافظ است که بایستي به آن
امکان ترشح در ساعات اوليه صبح داده شود چرا که ميزان ترشح آن به تنظيم زمان خواب و
بيداري انسان کمک ميکند .مالتونين ،ترشح هورمونهاي دیگر بدن را نيز تنظيم مينماید و
ميزان ترشح آن تعيين کننده پدیده پيري در بدن ميباشد و در درمان برخي از بيماريها موثر
است .یکي دیگر از وظایف مالتونين کاهش توليد استروژن در شب است.استروژن ریسک بروز
سرطانهاي بدخيم را زیاد ميکند .بر اساس نتایج تحقيقات ،موسسه تحقيقات باست نيویورك
و دانشگاه فيالدلفيا توقف ترشح مالتونين در اثر قرار گرفتن اشخاص در معرض نور مصنوعي
شب ،موجب افزایش ترشح هورمون زنانه استروژن از تخمدانها خواهد شد و به تبع آن احتمال
ابتال به تومورهاي حساس به استروژن نظير سرطان سينه ،افزایش خواهد یافت )Ashkenazi L,
.)Haim A, 2012, P4034
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استفاده از نورهاي مصنوعي تأثيرات اساسي بر روي زیستشناسي و اکولوژي گونه ها
گذاشته است .بين آلودگي نجومي که باعث محدود شدن دید نسبت به آسمان ميشود و
آلودگي نوري اکولوژیکي که باعث تغيير نور طبيعي در اکوسيستم خاکي و آبي ميشود تفاوت
وجود دارد .بعضي از عواقب فاجعه بار نور براي یکسري از گروههاي جانوري شناخته شده
هستند.
Pineal Gland

1
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بسياري از گونههاي پرندگان در طول شب مهاجرت ميکنند و تاثير نورهاي مصنوعي در
جذب آنها ،بویژه در هواي ابري و زماني که پرندگان در فاصله کمتري از سطح زمين پرواز
ميکنند شناخته شده است .هنگامي که پرندهاي به سمت نور پرواز ميکند ،دید خود نسبت به
افق را از دست داده و از نور مصنوعي براي جهتیابي استفاده کرده و در جهت نامناسب پرواز
خواهد کرد و پرندگان جوان بيشتر از پرندگان بزرگسال جذب نورهاي مصنوعي ميشوند.
شعلههاي آتش سکوهاي استخراج نفت و گاز در دریاها موجب مرگ دسته جمعي پرندگان در
نزدیکي این سکوها ميشود .امار مرگ پرندگان ناشي از برجهاي مخابراتي و فانوسهاي دریایي
داراي دورههاي زماني مشابهي بوده و بيشترین مرگ و مير در دورههاي ماه نو دیده ميشود.
جذب به سمت نور مصنوعي بيشتر در پرندگاني که براي تغذیه از بينایي بر مبناي نور استفاده
ميکنند دیده ميشود که شامل پرندگان عظيمي نظير پنگوئنهاي پادشاه ميباشد .در نهایت
بایستي به پرندگان دریایي و خشکي نيز توجه ویژهاي گردد .همچنين نورهاي قرمز و آبي
برجهاي بلند ،پرندگان را جذب خود کرده و در نهایت باعث برخورد دستههاي پرندگان به
ساختمانها شده و بعضاً منجر به کشته شدن آنها ميشوند .نورپردازي نامناسب براي پرندگان
موجب خيرگي یا کوري موقت ميشود .همچنين اثرات آلودگي نوري در درازمدت براي
پرندگان موجب تضعيف و سپس از بين رفتن قوه جهت یابي ميشود.
تحقيقات در مورد تاثيرات نور مصنوعي برخزندگان بویژه در مورد الك پشتهاي دریایي
انجام گرفته است .نور مصنوعي شب باعث بروز مشکالتي در جهتیابي آنها به سمت اقيانوس
ميگردد .آلودگي نوري تاثيرات فاجعه بار زیادي بر روي الكپشتهاي ماده ميگذارد .آنها
عادت به تخمریزي در جاي تاریک و دور دست را دارند در نتيجه با وجود شهرهاي ساحلي
زندگي این گونه به خطر افتاده است .نورهاي فيلتر شده نيز ميتواند موجب جذب الكپشتها
شده و حتي به شکلي معکوس با ایجاد پدیدهاي بنام سایه بزرگ که باعث چرخش این جانوران
به سمت دریا ميشود بر آنها تاثيرگذار باشد .اثرات آلودگي نوري بر الك پشتهاي دریایي در
مقایسه با سایر زمينههاي اثرات این پدیده بر محيط زیست بيشتر شناخته شده است.
دوزیستاني نظير قورباغهها و وزغها دچار کاهش شدید جمعيت شدهاند .بسياري از
فعاليتهاي قورباغهها مبتني بر سيستم بينایي آنهاست و نور مصنوعي شبانه ميتواند تاثير
نامطلوب فراواني بر رفتار آنها بگذارد .آنها به سمت نور مصنوعي شبانه جذب ميشوند این امر
احتماال بدليل قابليت شکار حشرات جذب شده به سمت این نورها ميباشد و چنانچه هميشه
به سمت نورهاي مصنوعي موقت حرکت کرده و از ویژگي طبيعي خود دور شوند نوعي جهش
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مصنوعي در آنها اتفاق ميافتد .هورمون مالتونين در قورباغهها وظيفه کنترل فعاليتهایي نظير
تغيير رنگ ،گسترش اعضاي بدن و توليد مثل را بر عهده دارد .حتي تابش یک دقيقه نور
ميتواند بر توليد مالتونين تاثير بگذارد و تاثيرات بسيار مهمي در فعاليتهاي فيزیولوژیکي
جانور داشته باشد.حتي برخي از قورباغههاي خاص ،زماني که در معرض نور شدید قرار مي-
گيرند ،براي ساعتها منجمد ميشوند( .نادري ،۱3۹۱ ،ص)2

 -3-1اثرات آلودگی نوری بر حیات نباتات و گیاهان
شماره  ،34زمستان ۱3۹6
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از اثرات آلودگي نوري بر حشرات ميتوان به نور ماشينها اشاره کرد که در بعضي از موارد
آنها را به اشتباه مياندازد و باعث ميشود در جایي نامناسب هم چون کاپوت ماشينها
تخمریزي کنند ،جایي که تخم آنها به حشره تبدیل نخواهد شد .حيواناتي هم چون خفاشها،
راکونها و گوزنها در مقابل نور مصنوعي تيز بيني خود را از دست ميدهند .افزایش نور
مصنوعي باعث اختالل در زمان فعاليت پستانداران کوچکي مثل جوندگان هم ميشود .آلودگي
نور عمدتاً نشأت یافته از پدیده شهرنشيني است که با توسعه شهرها و تبدیل آنها به کالن
شهرها اثرات خود را بيشتر نشان ميدهند)WWW. news.bbc.co.uk( .
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گياهان براي ادامه حيات خود ،نياز به نور خورشيد دارند .اما نورهاي مصنوعي که امروزه
تاریکي شب را از بين برده و با نور طبيعي به رقابت برخاسته مشکالتي را ایجاد کرده است.
گياهان به دو دسته نور پسند و سایه پسند تقسيم ميشوند .هرگياه مقدار معيني نور براي
زندگي وعمل فتوسنتز نياز دارد که به حيات خود ادامه دهد .گياهان نور پسند ميزان
کلروپالست پائين را در طول زندگي خود نياز دارند بدین جهت  % 10از نور محيط را که
معادل  4200لوکس ميباشد جذب ميکند .این مقدار را با یک المپ تنگستن  60وات مقایسه
کنيد که نوري را که به ميز تحریر شما ميرساند حدود  100لوکس ميباشد .اما گياهان سایه
پسند با کلروپالست باال  % 75نور محيط را که معادل  75لوکس ميباشد جذب خود ميکنند.
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اما طبق قانون بردباري ۱رسيدن هر نوع نور بيش از اندازه ذکر شده به گياه ،رشد آن را
دچاراختالل ميکند و در مواقعي مرگش را تضمين مينماید .از نتایج برهم خوردن سيکل
زندگي گياهان ميتوان به درختان برگریزي اشاره کرد که درزمان ریزش برگهایشان توان
نمایش رنگهاي پائيزي خود را از دست ميدهند و یا درختاني که براثر آلودگي نوري ،فصل از
دست دادن برگ خود را فراموش کرده و دیده شده تا نيمههاي زمستان همچنان داراي
برگهاي زرد ميباشند .این عامل و همزماني بارش برف در این فصل باعث سنگين شدن بدنه
درخت و سرنگون شدن آن ميگردد .اثرات مخرب آلودگي نوري بر گياهان شامل اختالل در
رشد ،اختالل در زمان از دست دادن برگها در فصل ریزش ،اختالل در بروز رنگهاي طبيعي،
اختالل در جهت رویش ميباشد.
 -4-1اثرات آلودگی نوری بر اتالف انرژی

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

 ۱افزایش یک عامل محيطي مي تواند عامل محدود کننده باشد .باال رفتن یک عامل باعث پائين آمدن بقيه عوامل ميشود.
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مصرف الکتریکي برق در  2بخش عمده صرف روشنایي ميشود ،یکي روشنایي معابر
عمومي ،خيابانها و کوچهها که توسط شرکت برق انجام ميشود و بخش دیگري از انرژي صرف
روشنایي اماکن داخلي خانهها ،مغازهها و ادارات ميشود .بيش از  20درصد از کل انرژي کشور
صرف روشنایي ميشود ،حدود  133ميليارد کيلووات ساعت مصرف برق در کشور است که
حدود  30ميليارد کيلو وات ساعت صرف روشنایي ميشود .اتالف انرژي روشنایي به معناي
اتالف انرژي است .بر اساس بررسيهاي انجام شده توسط انجمن ستارهشناسي بریتانيا در سال
 1993هزینه روشنایي جهت چراغهاي خيابانها درانگلستان ساالنه به تنهایي بالغ بر  50ميليون
پوند ميشود که با صرف این هزینه ميشود دوشهر دیگر در انگلستان را روشن کرد .امروزه این
رقم به مراتب افزایش یافته است .مطالعات اخير صورت گرفته در ایاالت متحده نشان ميدهد
که هزینه اتالف انرژي روشنایي ساالنه بيش از دو بيليون دالر ميباشد .در حاليکه جهتگيري
اصلي دنياي مدرن ،استفاده کارا از انواع انرژي در صنایع توليد حمل و نقل گرمایي و روشنایي
است ،هنوز هم مصرف انرژي روشنایي به طور فزایندهاي رو به افزایش است و این روند فزاینده
حتي ميتوانداثر مثبت استفاده از المپهایي با کارایي باال را کاهش دهد .حدود  25درصد
گازهاي گلخانهاي درجهان بعلت مصرف روزافزون انرژي است ،در حاليکه براساس مطالعات
انجام شده در ایاالت متحده در صورت استفاده از المپهاي کم مصرف ساالنه تا  16بيليون دالر
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در مصرف انرژي روشنایي صرفه جویي خواهد شد .این حدود  12درصد کل دي اکسيدهاي
کربن و سولفور و نيتروژني است که توسط آمریکا در یک سال توليد ميشود .اگر با طراحيهاي
استاندارد تمام انرژي نوراني ساطع شده فقط به طرف زمين،که هدف اصلي تامين روشنایي در
شب است ،تابانيده شود ،ميتوان تا  35درصد صرفه جویي در مصرف انرژي الکتریکي نمود و
هدف روشنایي زمين را نيز تحقق بخشيد که رقم قابل مالحظهاي در راستاي کاهش آلودگي
نوري ميباشد ،و عالوه بر فواید زیست محيطي مقادیر قابل توجهي صرفه جویي در اقتصاد ملي
نيز به همراه خواهد داشت( .کلهر ،۱385 ،ص )25
 -5-1اثرات آلودگی نوری بر از دست رفتن آسمان شب
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شماره  ،34زمستان ۱3۹6

الف-تأثیر آلودگي نوری در ستارهشناسي
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اصطالح آلودگي نوري عمدتأ به کاهش دید انسان از آسمان شب اطالق ميگردد و چنين
آلودگي را آلودگي نوري نجومي مينامند .رصدگران اجرام سماوي حداقل  200کيلومتر براي
داشتن یک آسمان پر ستاره از شهرها دور ميشوند اما نور شهرهاي نزدیک ،تا  45درجه از افق
را روشن نموده و این یعني از دست رفتن و تخریب یک رصدگاه دیگر .در مورد شهرهاي
کوچکتر و حتي روستاها نيز وضع به همين گونه است .تجهيزات روشنایي موجود به گونهاي
طراحي شدهاند که همه انرژي نوراني ساطع شده از آنها به سمت زمين نتابيده بلکه بخش
عمده اي به سمت نيمکره فوقاني تابانيده ميشود و اصطالحاً فرا تازي نوري ناميده ميشود و
سبب روشنایي آسمان شب شده و با افزایش ميزان تشعشعات نوراني غير استاندارد پدیده
آلودگي نوري تشدید ميیابد .به همين علت رصد براي اخترشناسان در شهرها تقریباً غيرممکن
است ،درحاليکه آسمان شب یک منبع با ارزش براي بررسيهاي علمي است .بر اساس
بررسيهاي انجام شده توسط انجمن اخترشناسي بریتانيا ) (BAAبيش از نود درصد مردم این
کشور حتي دربهترین حالت نسبت به دهههاي پيش قادر به رصد ستارههاي کمتري هستند .به
همين علت بسياري از افراد مجبورند به کيلومترها خارج از شهر نقل مکان کنند تا بتوانند از
زیبایي آسمان شب بهرهمند شوند )Statement on Astronomical Light Pollution and
.(Light Trespass, 1985
ب-تاثیر آلودگي نوری درآستروتوريسم:

تماشاي خسوف ،کسوف ،کهکشان راه شيري ،بارشهاي شهابي و  ....عواملي هستند که
عالقه مندان زیادي را به سمت کشورهاي مختلف جذب کرده است .عالوه بر دانشمندان طيف
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وسيعي از منجمان آماتور ،مستندسازان و طبيعتگردها و عالقهمندان نيز به این سفرها
ميروند .با رشد عالقهمندي عمومي به آسمان شب ،اخترشناسي و علوم فضایي ،صنعت
گردشگري در جهان نيز متوجه این زمينهها شده است .بسياري براي رصد یک خورشيد
گرفتگي هزاران کيلومتر سفر ميکنند .این افزایش عالقهمندي عمومي به آسمان شب و ستاره
شناسي در جهان ،صنعت گردشگري را متوجه خود کرده و باعث به وجود آمدن مفهومي تازه
به نام گردشگري نجومي یا » آستروتوریسم « شده است .در این زمينه کشورهاي همچون نروژ،
کانادا ،اسپانيا ،شيلي و استراليا بسيار فعال هستند .یکي از مشکالت موجود بر سر راه این
صنعت وجود آلودگي نوري در بعضي از مکانها است .گنبدهاي نوري ،بر بام شهرها گاه تا چند
صد کيلومتر دورتر از شهر مانع از رصد ستارگان و سایر اجرام آسماني ميشوند )House of
.(Commons Select Committee on Science and Technology, 2003
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در ردهبندي آسمان به لحاظ علم نجوم ،سه رده تاریک ،حاشيه و فاجعه مطرح است .بر
اساس شواهد آسمان پایتخت ،در رده آسمان فاجعه قرار دارد .آنچه مهم است ،گسترش
نامناسب و بيرویه شهرها ،استفاده وسيع و بي رویه از المپهاي غير استاندارد ،عدم آگاهي
مردم در استفاده صحيح از نور و وسایل توليد کننده آن و سياستهاي نادرست مدیریت شهري
در بهکارگيري روشنایي معابر و محلهاي گذر ،تهران را در صدر شهرهاي آلوده ایران به لحاظ
آلودگي نوري قرار داده است.پس از پایتخت ،شهرهاي جنوبي ایران ،به دليل وجود پاالیشگاهها
و چند شهر بزرگ دیگر داراي ردههاي باالیي از آلودگي نوري هستند .عامل اصلي در این ميان
استفاده از المپهاي بدون غالف مناسب در سطح خيابانها و کوچه ها و معابر است.
اصل پنجاهم قانون اساسي جمهوري اسالمي ایران صراحت بر حفظ محيطزیست دارد .در
این اصل تمام افراد حقيقي و حقوقي ملزم به حفظ محيطزیست شدهاند .سازمان حفاظت
محيطزیست وظيفه پيشنهاد قوانين ،تدوین و اجراي مقرارت و استانداردها را برعهده دارد.
شوراي عالي حفاظت محيطزیست نيز با ریاست رئيسجمهور ،امتياز و صالحيت تصویب برخي
از ضوابط و استانداردهاي آلودگي را برعهده دارد و تصميمات آن ناظر بر فعاليتهاي سازمان
حفاظت محيطزیست ميباشد( .تقيزاده انصاري ،۱376 ،ص )۱2سابقه قوانين محيطزیست در
ایران به سال  ۱335برميگردد .در آن سال قانون شکار به تصویب رسيد .در سال  ۱350با
شروع بهکار سازمان حفاظت محيطزیست ،پيشگيري و ممانعت از اقدامهاي زیانبخش بر تعادل
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و تناسب محيطزیست موردتوجه قرار گرفت .قانون حفاظت و بهسازي محيطزیست در سال
 ۱353توسط سازمان حفاظت محيطزیست به تصویب رسيده است که هنوز معتبر و الزماجرا
است .آئيننامه اجرایي آن نيز در اواخر سال  ۱354به تصویب رسيد .پس از پيروزي انقالب
اسالمي ،با اختصاص یک اصل از اصول قانون اساسي (اصل پنجاهم) ،به موضوع حفاظت
محيطزیست ،بر ضرورت و اعتبار اجرایي مقررات مربوط به آن تأکيد شد و در جهت تطبيق
قوانين مورد نياز با شرایط عيني جامعه پس از انقالب و رفع اشکاالت و نارسایيهاي مقررات
گذشته و تقویت جنبههاي مثبت آن ،در سال  ۱37۱قانون حفاظت و بهسازي محيطزیست
اصالح شد .بهطوري که دربرگيرنده تمام ابعاد ،احکام و ضوابط مربوط به فعاليتهاي مؤثر بر
حفظ محيطزیست باشد( .اعتمادي،۱383،ص)20با این حال ،نخستين اصل پایهاي در حقوق
محيط زیست این است که محيطزیست را در ردیف ميراثهاي مشترك بشري محسوب کنيم
همچنان که در قانون اساسي نيز به آن اشاره شده است .قانون اساسي از محيط زیست به
عنوان یک ثروت عمومي که به اندازه سالمتي و بهداشت یا تعليم و تربيت مهم شناخته شده و
داراي ارزش است ،بحث ميکند .به موجب اصل پنجاه قانون اساسي « :در جمهوري اسالمي
حفاظت محيط زیست که نسل امروز و نسلهاي بعد باید در آن حيات اجتماعي رو به رشدي
داشته باشند ،وظيفه عمومي تلقي ميگردد .از این رو فعاليتهاي اقتصادي و غير آن که با
آلودگي محيطزیست یا تخریب جبرانناپذیر آن مالزمه پيدا کند ،ممنوع است »( .گلکار،
 ،۱38۹ص )۱۹8
به دليل عدم آشنایي با علم نورپردازي ،فقدان متخصصان و خالءهاي حقوقي در این زمينه،
مسئوالن سازمان زیباسازي شهرداري کالن شهرهاي ایران مثل تهران بدون توجه به ميزان
لطمه به محيطزیست تهران با نور پردازيهاي مختلف سبب شده اند آلودگي نور به مرحله
هشدار برسد .آلودگي نوري هم مانند دیگر آلودگيهاي زیست محيطي تهران نياز به توجه دارد.
در حالي که آلودگي نور به دليل معضالت فراوان اجتماعي ،اقتصادي و زیستمحيطي که به
همراه دارد ،مورد توجه مسئولين پایتختهاي مختلف جهان قرار گرفته ،اما مسئولين شهري
تهران کمتر در این زمينه فعال بودهاند و جز مواردي خاص ،تالش رسمي براي مهار این آلودگي
به کار گرفته نشده است.به دليل فقدان قوانين الزم جهت جلوگيري از آلودگي نوري ،مسئوالن
سازمان زیبا سازي شهرداري تهران بدون توجه به آلوده شدن فضاي پایتخت و ميزان لطمه به
محيط زیست انساني ،گياهي و جانوري تهران یا نصب انواع المپها و نور پردازيهاي ليزري
سبب شدهاند آلودگي نور به مرحله هشدار برسد.
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بر اساس گزارشي که در پایگاه مبارزه با آلودگي نوري ایران منتشر شده است و طبق آمار
ارائه شده در سایت وزارت نيرو در سال  4 ،۱387ميليارد و  305ميليون کيلو وات مقدار برقي
است که وزارت نيرو براي روشنایي معابر به فروش ميرساند .این برق صرف روشن کردن معابر
با کمک چراغهایي ميشود که فاقد استانداردهاي الزم کنترل آلودگي نوري هستند .در چنين
روشنایيهایي حدود  30تا  40درصد انرژي بدون استفاده هدر ميرود و الزم است در زمينه
آلودگي نوري ،استانداردهاي الزم مشخص و در قانونگذاري اعمال شود .اگر حداقل اتالف
انرژي در این مورد (یعني  30درصد) در نظر گرفته شود و از چراغهایي که براي زیبایي ،محيط
را روشن کرده یا چراغهایي که در بدنه پایهها نصب ميشود صرفنظر کرد ،مشاهده ميشود که
در یک سال ،یک ميليارد و  2۹۱ميليون و  500هزار کيلو وات انرژي بدون هيچ کاربردي هدر
رفته است و باعث مشکالت محيطزیستي فراواني شده است که نياز به ارزیابي دارد .در شرایطي
که کنترل انرژي و هزینهاي که براي توليد آن ميشود از اولویتهاي دولتها به شمار ميرود،
ميتوان با اصالح این روشنایيها و وضع قوانين و مقررات کامل و جامع در این زمينه ميزان
بيشتري صرفهجویي کرد ،چرا که با اصالح منطقي این چراغها از هدر رفت  30تا 40درصدي
انرژي ميتوان جلوگيري کرد .با نفوذ رنگها و المپهاي رنگارنگ در زندگي شهرنشينان این
وسيله جزو الینفک زندگي مردم کره زمين شده است .دیگر نمي توان تنها از تخریب محيط
زیست به وسيله آلودگي نور گفت ،چرا که استفاده بيش از اندازه از نور مصنوعي ،تاثير مخربي
بر اعصاب و سالمت فيزیکي انسانها ميگذارد .از نظر سالمت انسانها ،مالتونين هورموني است
در بدن که در پاسخ به دوره هاي تاریکي و روشنایي روز و شب ساخته مي شود .این هورمون
در محافظت بدن نقش دارد اما استفاده بيش از حد نورهاي مصنوعي در شهرها سبب ساز
کاهش ترشح این هورمون در بدن مي شود .حداقل مقدار نوري که الزم است تا ترشح مالتونين
متوقف شود  ./2لوکس است .این در حالي است که وجود انواع المپهاي نئون و نورهاي خيابان
مثل نورهاي جيوه اي از ترشح هورمون مالتونين جلوگيري ميکند باعث ایجاد سرطان،
افسردگي ،اختالل خواب و  ...ميشود (Anisimov, 2006, P35) .همه موجودات زنده داراي
ساختارهاي دروني هستند که وضعيت و عملکرد آنها را در مقایسه با محيطزیستشان سامان
ميدهد ،پرندگان براي تعيين زمان فعاليتشان به روشنایي محيط پاسخگو هستند و اگر
محيطي بيش از اندازه روشن شود ،ساختار دروني این موجودات ویران و ناچار به نابودي یا
مهاجرت ميشوند .بيش از  80درصد پرندگان با افزایش آلودگي نور ،تهران را ترك کردهاند و
پرندگان مهاجر به ویژه گنجشکهاي مهاجر دیگر وارد تهران نميشوند .بر اساس تحقيقات
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انجام شده در هيچ دوره اي از تاریخ تهران شمار پرندگان موجود در تهران به این اندازه کم
نبوده است و پرندگان موجود شامل گونههاي مقاومي مانند کالغ و یاکریم است .با افزایش روند
آلودگيها ،سالها است که گونههاي کم نظير دامنههاي البرز مانند عقاب طالیي و هما در
تهران دیده نشده است.
امروزه در ایران ،مسائل زیست محيطي از اهميت زیادي برخوردار است و با توجه به اینکه
در حال حاضر ،ساکنان شهرهاي بزرگ مانند تهران در معرض آثار سوء حاصل از آلودگيها و
تخریب محيط زیست قرار گرفته اند و با این مشکالت آشنایي کامل دارند ،قانونگذاران با وضع
قوانين در جهت بهبود شرایط زیست محيطي گام برداشتهاند .اما تا به حال در ایران هيچ قانون
خاصي ،جهت جلوگيري از آلودگي نوري وجود ندارد و فقط در بعضي از قوانين به صورت کلي
به آلودگيها اشاره شده است .با توجه به وضعيت نامناسب آلودگي نوري در کالنشهرها و اثرات
مخرب این آلودگي بر سالمت شهروندان ،باید قانوني با موضوع آلودگي نوري در مجلس شوراي
اسالمي تصویب شود که بطور مشخص به موضوع کاهش آلودگي نوري و خيرگي در سطوح
شهري و ملي بپردازد .از این رو ،عدم حساسيت در ایران سبب شده است تا این نوع آلودگي در
کنار سایر آلودگيهاي زیستمحيطي از قبيل آب و هوا کمتر مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد
و از سوي دیگر ،خأل حقوقي در این زمينه سبب شده است تا نظارت کافي و الزم براي مبارزه با
آلودگي نوري در ایران وجود نداشته باشد(www.lightpollution.ir) .
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در تاریخ  25ژانویه سال  ،20۱3وزارت بومشناسي ،توسعه پایدار و انرژي فرانسه یک
چارچوب تنظيمي جدید را ارائه کردند که به رفع آلودگي نوري کمک ميکند .هدف این قانون
آلودگي نوري فرانسوي ،کاهش نياز ساالنه انرژي کشور تا حدود  2تراوات ساعت و کاهش توليد
دي اکسيد کربن و همچنين کاهش آلودگي نوري حاصل از چراغهاي داخلي در مراکز تجاري و
دیگر ساختمانهاي غير مسکوني ميباشد .قانون جدید الزام ميکند که چراغها یک ساعت بعد
از اینکه آخرین نفر محل را ترك کرد ،خاموش شوند .بعالوه بر اساس شرایط جدید،
روشنایيهاي بيروني و چراغهاي روشن در ویترین مغازهها باید راس ساعت  ۱نيمه شب
خاموش شوند .این قانون آشکارا به حداقل رساندن اصراف در انرژي کمک ميکند و سرمایه را
حمایت ميکند .اگر چه این اقدامات به کنترل آلودگي نوري هم به طور گستردهتري کمک
ميکند .روشنایي مصنوعي محلهاي تجاري در مکان اشتباه و زمان اشتباه نيز ميتوانند روي
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محيط زیست طبيعي و افراد تاثير گذار باشد .بنابراین دولت فرانسه و مسئولين وظيفه گسترده
تري در قبال برداشتن گامهاي کاربردي به منظور کنترل آلودگي نوري حاصل از چراغهاي
نامناسب و ناخواسته در شب خواهند داشت)www.theguardian.com ( .
هنوز تعریف قانوني واحدي که در برگيرنده تمام منشور موضوعات بوجود آمده در مورد
آلودگي نوري باشد در فرانسه وجود ندارد ،که دليل آن هم وسعت مشکالت موجود ميباشد.
البته پيشنهاد شده است که آلودگي نوري در قانون به عنوان هرگونه تاثير مضر بوجود آمده بر
اثر روشنایي مصنوعي تعریف شود .این تعریف ساده و همه جانبه تقریباً با آنچه توسط انجمن
آسمان تيره ( )IDAاستفاده شده و آن را به عنوان هر گونه تاثير مضر روشنایي ساخت بشر
تعریف ميکند ،منطبق است .دستهبنديهاي مربوط به آلودگي نوري شامل مواردي همچون
تابش خيره کننده (تشعشع) ،نفوذ نور و گرماي آسمان ميشود .تشعشع عبارت است از تضاد
بيش از حد بين مناطق تاریک و روشن در ميدان دید .تجاوز نور یک عبارت قانوني نمي باشد و
بهتر است از آن به عنوان نفوذ نور نام ببریم .این نفوذ نور زماني رخ ميدهد که نور به صورت
ناخواسته وارد جاهایي مثل پنجره اتاق خواب ميشود .درخشش آسمان همان درخششي است
که در آسمان شب بر فراز مناطق آلوده مشاهده شده و حاصل ترکيب نور منعکس شده و
تجزیه شده از اتمسفر ميباشد .از دست دادن منظره آسمان شب نتيجه درخشش آسمان بوده
و تاثيرات آن تا چندین مایل از منبع نور ادامه پيدا ميکند(www.darksky.org) .
قانون جدید حاصل از ميز گرد محيط زیست گرنل برگزار شده در فرانسه ميباشد که با
حضور رئيس جمهوري سارکوزي و به منظور وضع قانون براي مشکالت زیست محيطي حاصل
از آلودگي نوري نجومي و زیستمحيطي انجام شد .این ميز گرد با فراخواني از جامعه نجومي در
فرانسه به منظور وضع قوانيني بر عليه تنزل آسمان شب،که نتيجه کاهش نور مربوط به
پراکندگي شهري ميباشد همراه بود.
بعالوه سازمان ملي فرانسه به منظور حفاظت از محيط زیست شبانه و آسمان یک مشاوره
کامل در مورد طراحي روشنایيهایي دوستدار محيط زیست برگزار کرد که در آن پيشنهاد
ميداد که گروههاي مختلف و مسئولين دولتي چگونه ميتوانند باعث کاهش روشنایي شوند.
این کار از طریق کاهش سطوح آلودگي نوري بدون سازش امنيت و ایمني انجام ميشود .طرح
فرانسوي براي حفاظت محيطزیست شب و آسمان توسط سازمان ملي فرانسه و به منظور
حمایت و حفاظت محيط زیست شبانه و آسمان و دیگر سازمانهاي نجومي به منظور تشویق
مسئولين دولتي جهت کاهش آلودگي نوري مطرح شده است.
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البته تمامي دستورالعملها و طرحهاي زیست محيطي در حوزه قضایي باید منطبق با
عملکرد مجلس یا ارائه شده توسط مجلس فرانسه باشند .طرح فرانسوي براي حفاظت محيط
زیست شب و آسمان نميتواند اجباري شود مگر تا زمانيکه مجلس فرانسه قانون جدیدي بر
عليه آلودگي نوري وضع کند.
هدف قانون آلودگي نوري فرانسوي کاهش صورت حسابهاي انرژي تجاري از طریق قطع
کردن اصراف و کاهش آلودگي نوري در محلهاي غير مسکوني از جمله مغازهها ميباشد .از ۱
جوالي ،20۱3چراغها و نورهاي داخلي در مراکز تجاري و دیگر ساختمانهاي غير مسکوني
شامل ویترین مغازهها ،چراغها باید یک ساعت بعد از اینکه آخرین پرسنل محل را ترك کرد
خاموش شوند .چراغهاي داخلي در صورت روشن بودن آن هم زماني که محل مذکور مورد
استفاده نميباشد اصراف محض ميباشد .بعالوه چراغ هاي بيروني مغازهها نيز (ویترین مغازهها)
باید بين ساعت ا بامداد تا  7صبح خاموش باشند .این مساله نيز باعث کاهش اصراف ميشود
حتي اگر در این ساعات از شب مغازهاي همچنان باز باشد .برخي از سيستمهاي روشنایي و
چراغها از این قانون فرانسوي مستثني هستند .بعضي از مراکز تجاري بدليل مسائل ایمني به
سطح باالیي از روشنایي نياز دارند .این مبحث "نياز" هم شبيه آنچه که براي توجيه مجوزهایي
که از قانون مزاحمت ویلز انگليس مستثني هستند استفاده ميشود ،ميباشد .بعالوه قوانين
آلودگي نوري فرانسه براي نور مصنوعي ساطع شده از منابع نوري امنيتي که در حال حرکت یا
روي سنسورهاي گرمایي ميباشند بکار برده نميشود زیرا آنها تمام مدت روشن نميباشند.
یک استثناء دیگر نيز ممکن است توسط مسئولين ذيربط در زمان چراغانيهاي کریسمس
لحاظ شود.که هميشه بخشي از سنتهاي فرانسه بوده است .یک استثناء دیگر هم مربوط به
وقایع خاص و ویژه ميباشد (شامل روشنایيهاي ایجاد شده در مناطق توریستي و برج ایفل).
معروف است که قانون فرانسه در وضع قانون خاموشي ساعت  ۱شب به بعد براي روشنایي
بيروني مراکز تجاري به ایجاد تعادل بين منافع رقابتي بازرگاني با تاثير منفي روشنایي مصنوعي
به شکل آلودگي نوري اقدام کرده است .به ندرت از ساعت  ۱شب به بعد افرادي وجود دارند که
به دنبال خرید باشند اگر هم کساني باشند در اصل به دنبال حضور در مراکزي همچون کالبها
و بارها ميباشند .بعالوه قانون جدید باید از مسئولين دولتي فرانسه ،وزارت محيطزیست ،انرژي
و توسعه پایداري و دیگر ذینفعهاي مرتبط تميز داده شود .دولت فرانسه در حال حاضر نگران
تاثيرات آلودگي نوري و ایجاد ممنوعيتهاي ناخواسته و نامناسب نوري در حوزه قضایي فرانسه
ميباشد .بعالوه اینکه هنوز هيچ قانون مشخصي در فرانسه وجود ندارد که تنوع جنبههاي

سید عباس پورهاشمي و همکاران

مختلف آلودگي نوري از قبيل شرایط الزم براي مناطق با نور کم ،شرایط کنترل نور و شرایط
نوري مناطق مسکوني چندگانه را پوشش دهد.
با بررسي قوانين و مقررات آلودگي نوري در کشور فرانسه مشاهده ميشود که قانون جدید
فرانسه یک گام رو به جلو است .الزم است که روشنایي ها خاموش شده ،خدماتي براي کاهش
آلودگي ارائه شده و اقداماتي براي ذخيره انرژي و قطع پروسه انتشار کربن صورت پذیرد .به
عبارت دیگر قانون جدید براي پوشش دهي تمامي جنبههاي آلودگي نوري طراحي نشده است.
 -3-2چین

شماره ، 33پایيز ۱3۹6

فصلنامه تحقيقات حقوق خصوصي و کيفري

قانونگذاران در حال ایجاد قوانين خاص براي روشنایي بيروني ميباشند و صنعت توریسم و
تبليغات که هر دو اساس کارشان بر مبناي روشنایي در راستاي ترقي تجارتشان استوار است از
این ایده استقبال نميکنند .بعضي اعتقاد دارند که نماي زیباي شبها یک ویژگي منحصر به
فرد شهري مانند هنگ کنگ است که نباید به دليل قوانين جدید از بين برود .از آنجایي که
مناطق مسکوني و تجاري در بيشتر شهرهاي چين مشخصاً از هم تفکيک نشدهاند ،مبارزه با
آلودگي نوري کاري است دشوار ،زیرا هيچ قانون و مقررات قابل استفادهاي براي این مناطق
ادغام شده وجود ندارد .دولت در حال حاضر هيچ قانوني براي سروسامان دادن به روشنایيهاي
بيرویه اعمال نکرده است .در عوض یک کارگروه مبارزه با روشنایي بيروني ایجاد شده است
اقدام به ارائه دستورالعملهایي در مورد بهترین شيوههاي صنعت براي نصب روشنایيهاي
بيروني کرده است .اگر چه این کار بصورت داوطلبانه انجام شده و بنابراین از جنبه ناکارآمد
بودنش مورد انتقاد بوده است .در سال  20۱5پيشنهاد کارگروه مبارزه با روشنایي بيروني مبني
بر اینکه با آلودگي روشنایي در کشور چين باید از طریق یک منشور داوطلبانه مبارزه کرد،
حاکي از این است که شهري مثل هنگ کنگ هنوز آمادگي الزم براي ارائه یک راه حل قانوني
را ندارند .دولت مشخصاً از سمت بخش تجاري تحت فشار بوده که با هر نوع محدودیتهایي در
روشنایي بيروني مخالف ميباشد .پشت این تابلوهاي نوراني ثروت عظيمي از سودهاي تجاري
خوابيده است که پاسخي است براي این سوال که چرا دولت هنوز در حال ناخونک زدن به نياز
براي اعمال قانون ميباشد ،اگر چه شواهد مربوط به روشنایي بيروني بيرویه در بعضي مناطق
بسيار فراوان است .بعد از سالها مطالعه ،کارگروه دولت بجاي اعمال قوانين تصميم گرفته شيوه
موافقت داوطلبانه را بکارگيرد .براساس این منشور از کليه تجارتها (مغازهدارها) مشمول آن
توقع ميرود که چراغهاي بيروني خود را که به منظور دکوراسيون ،ارتقاء یا تبليغات روشن
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کردهاند ،پس از ساعت  ۱۱شب یا نيمه شب ،بسته به موقعيت جغرافيایي که دارند ،خاموش
کنند .اما چراغهاي مربوط به تعطيالت جشن و تامين امنيت مجاز هستند که پس از این
ساعت همچنان روشن باقي بمانند .مغازه هایي که براي ساعتهاي طوالني فعال ميباشند و
مغازههایي که زیر زمين بوده و تا دیر وقت باز ميباشند از این قاعده مستثني هستند .اینکه
کارگروه از پيشنهاد قانون خودداري کند چيز عجيبي نيست .هزاران تابلوي نئون و بيلبوردهاي
نوراني خط زندگي صنعت تبليغات و دیگر تجارتها محسوب ميشوند .بيلبوردها در بعضي
مناطق بسيار روشن بوده و براي مدت طوالني بدون اینکه لحظهاي خاموش شوند بکار خود
ادامه مي دهند  .این روشنایي بيرویه نه تنها باعث هدر رفتن انرژي ميشود بلکه باعث مختل
شدن زندگي ساکنين آن مناطق نيز ميگردد .در یک اقتصادي همچون هنگ کنگ ،الزامي
کردن تغييرات در تجارت از طریق قانون باید آخرین مامن باشد .اگر ترفيع و تحقيق بيثمر
باشد ،همانند آنچه که در مورد مربوط به منشور غير الزام آور رخ داد ،اعمال قانون ميتواند یک
گزینه باشد .شنيدن این مطلب که کارگروه احتمال ارائه قانون را رد نکرده است اميدوارکننده
است .از آنجایي که ممکن است منشور در بهبود موقعيت ناموفق باشد ،مسئولين باید
مقياسهاي الزام آور بيشتري را در این زمينه مدنظر قرار دهند)www.nytimes.com ( .
در حال حاضر ،تنها فرمان حکومتي در خصوص سياستهاي روشنایي در فضاي باز ،در
هنگکنگ ،محدودیت موقعيت تابلوهاي تبليغاتي ویدئویي در امتداد بزرگراهها ميباشد.
اسپانسر انجمن دوستان زمين در هنگ کنگ ( )2008که کمپين دیم ایت ۱نام دارد به دنبال
پرداختن به موضوع آلودگي نوري در فضاي باز و اتالف انرژي ميباشد .هنگ کنگ در حال
حاضر هيچ مقرراتي در رابطه با آلودگي نوري ندارد .اتالف انرژي و مزاحمت براي شهروندان به
سرعت در حال رشد است .کمپين دیم ایت دولت را براي اجراي کنترل قانوني آلودگي نوري
ترغيب ميکند .دوستان زمين در هنگ کنگ ( 2 )FOEبراي شروع یک کمپين جدید آماده
است که به تحقيقات در رابطه با آلودگي نوري کمک خواهد کرد .هدف نهایي دوستان زمين،
اجبار قوه مقننه دولت براي تصویب الیحه با جزئيات خاصي در مورد اینکه به چه نوع
نورپردازي در فضاي باز (بدون به خطر انداختن هریک از مزایاي نورپردازي مانند امنيت و
افزایش دید در شب) مجوز داده شود ،است .یکي از پيشنهادات ارائه شده توسط انجمن
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بينالمللي آسمان تاریک ( ۱)IDAدر سال  20۱0استفاده از لوازم جانبي که هيچ نوري را باالي
سطح افق ساطع نميکنند و مانع از تابش خيره کننده ميشوند ،بود .همراه با اقداماتي که به
طور خاص براي مجوز روشنایي طراحي شده ،در صورتي که آلودگي نوري به حداقل برسد،
اهداف دیگر این کمپين کاهش هر یک از اثرات بالقوه آلودگي نوري است که ممکن است سبب
مزاحمت براي ساکنان شود .اهداف این پروژه شامل -۱ :تشخيص ميزان و وسعت آلودگي نوري
که براي مردم به عنوان یک مشکل در زندگي مطرح مي شود -2 .توصيه احکام قابل اجرا براي
کاهش آلودگي نوري با حمایت انجمن دوستان زمين در هنگ کنگ است.
بيشترین ميزان آلودگي نوري در شهر توسط نورافکنها و بعد به ترتيب تابلوهاي داراي
فالش ،تابلوهاي فاقد فالش ،چراغ جلو وسایل نقليه ،روشنایي خيابانها و در نهایت بيلبوردهاي
تبليغاتي ميباشد .شهروندان در شهرهاي مختلف احساس ميکنند که سطوح روشنایي ،باالتر از
سطوح ایدهآل از لحاظ روشنایي هستند .این سطوح احساس شده از روشنایي توسط شهروندان
با توجه به مناطقي که در آن زندگي ميکنند فرق دارد .دولت باید احکام روشنایي را تصویب
کند تا به کاهش آلودگي نوري کمک کند .هنگ کنگ یک شهرستان منحصر به فرد با احکام
منطقهبندي شده بسيار متفاوت تر از بسياري از شهرستانهاي دیگر است .در حالي که در
بسياري از شهرستانها احکامي به صراحت در رابطه با مناطق مسکوني وجود دارد و این مناطق
در نظر گرفته مي شوند و جاهاي تجاري براي کار مجوز دارند ،هنگ کنگ از این نظر منحصر
به فرد است که برخي از آپارتمانهاي مسکوني با ساختمانهاي تجاري آميخته است .این به
این معني است که بسياري از مقررات محلي در نظر گرفته شده در رابطه با آلودگي نوري براي
شهرستانها که مناطق آن ها به صورت واضح تعریف شده قابل اجرا ميباشد اما براي شهر
هنگ کنگ صدق نميکند و الزم است تا مقررات متناسب با شهر هنگ کنگ تنظيم شوند.
تخلف از احکام حکومتي آلودگي نوري منجر به مجازات نقدي و زندان تا مدت زمان ممکن
ميشود .اگر مقررات محلي آلودگي نوري تصویب شده وجود داشته باشند ،باید مکانيسمهایي
براي اجراي این سياست وجود داشته باشد .به طور نسبي ،آلودگي نوري یک جرم جدي نيست
 ،بنابراین  ،کيفر باید یک تخلف مدني مانند جریمه باشد .با این احکام حکومتي ،نه تنها مردم
در واقع بيشتر به رفع مشکل روشنایي بيش از حد تشویق ميشوند ،بلکه جریمه پرداخت
ميکنند و آلودگي نوري را نادیده نميگيرند .اگر این احکام به تصویب برسد دولت ميتواند با
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یک جریمه مناسب براي هر تخلف تصميمگيري کند(Central Intelligence Agency, 2009) .

همهی چراغها در مناطق خاصي بايد بین ساعت های خاصي از شب خاموش شوند:
در اغلب موارد هيچ گزینهاي براي جا به جایي عالمتهاي تبليغاتي یا تغيير دادن منابع نوري
که باعث آلودگي نوري ميشوند ،وجود ندارد .اگر یک قانون تصویب شود که شدت خاصي از
روشنایي را بعد از یک زمان خاص غير قانوني اعالم کند ،این قانون ميتواند زمان روشن ماندن
تابلوهاي تبليغاتي را که در تمام طول شب به منازل مسکوني ميتابد و به مقدار زیادي تجاوز
نور دارد را کاهش دهد .برخي از تجارتها در شهر تا ساعات اوليه صبح مشغول به کار هستند و
یک سياست کاهش ميتواند کارآمد باشد .بعد از یک ساعت خاص ،شدت نور باید کاهش یابد و
به کسب و کار در اواخر شب اجازه داده ميشود تا به فعاليت خود ادامه دهند ،این در حالي
است که ساکنان در نواحي اطراف از آلودگي نوري در امان ميمانند .ميتوان چندین الیه به
عنوان پيش روي شب تا طلوع آفتاب ،زماني که روشنایي ميتواند با شدت کامل بازگردد وجود
داشته باشد .این قوانين ميتوانند تمامي کسب و کارها را از نگه داشتن تابلوهایشان با شدت
کامل نور ،بعد از تعطيلي محل کار آنها منع کند .این قوانين نه تنها به از بين بردن بسياري از
آلودگيهاي نوري در اواخر شب کمک ميکنند ،بلکه باعث صرفهجویي درمصرف انرژي خواهند
شد.
تجهیزات روشنايي بايد به طور کامل محافظت شده و در جهت هدف مورد نظر
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و تابش مستقيم نور به هدف مورد نظر خود ،کالهکها و درپوشهاي قطع جریان مخصوص یا
بلورهاي نيمه شفاف در بخش فوقاني نور استفاده کنند .احکام حکومتي نيز ميگوید که تنها
درصد کمي از اشعه چراغ (معموالً  %0تا  ) %5مجاز به گذشتن از  ۱80درجه خط افق یا
تابيدن به طرف ساختمانهاي مسکوني همسایهها هستند.محدود کردن اشعههاي نور به زیر
خط افق ،مقدار نوري را که به طرف سطح فوقاني ساختمانها مجاز است ،در مکانهایي که
ساختمانهاي مسکوني یافت ميشوند ،محدود ميکند.
هرگز نبايد نور عبور کرده از خط ملک يک مالک مستقیم باشد :این حکم بسيار
کارآمد نخواهد بود.با توجه به ماهيت بسياري از منازل مسکوني ،بسياري از مردم مالک نيستند
و تنها آپارتمانها را اجاره کردند .تراکم جمعيت در چين بسيار باال است ،بنابراین تالش براي
کسب اطمينان از اینکه روشنایي مورد نياز هر شخصي بر روي امالك خود بتابد امکانپذیر
نخواهد بود .عالوه بر این ،از آنجا که بسياري از زمينها متعلق به دولت است و بسياري از
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مکانهاي تجاري و مسکوني در فضایي مشترك وجود دارند و فضاها را تقسيم کردهاند ،مشخص
کردن مالک و فرد مسئول آلودگي نوري بسيار دشوار خواهد بود.
ساختمانها و بناها بايد از باال به پايین روشن شوند :در شهر آپارتمانهاي مسکوني در
برخي از روشنایي بخشهاي تجاري یک ساختمان تاسيس شدهاند و برخي نورها از باال ،قبل از
تابيدن به خيابانها به طور مستقيم داخل آپارتمانها را هدف خواهند گرفت .حتي اگر چراغ در
زیر سطح آپارتمانهاي مسکوني نصب شده باشد ،بسياري از روشنایي به باال ،اطراف و حتي
قسمت پشتي نواحي مسکوني ،باالتر از تجهيزات روشنایي ميتابد .این احکام حکومتي به هم
پيوسته ،با حکم تجهيزات روشنایي محافظت شده به طور موثري ميتوانند هم تجاوز نور را و
هم درخشش آسمان را کنترل کند.
معافیت برای احکام حکومتي آلودگي نوری (روشنايي ولتاژ پايین فصلي ،روشنايي
موقت ،روشنايي اضطراری ،روشنايي ناوبری ،برنامههای ويژه ،مناطقي با ترافیک عابر
پیاده زياد ،آثار تاريخي و پرچم های ملي) :این احکام  ،احکام متداول و مشترك براي تمام
کشورها و ایالتها ميباشد .این حکم براي اطمينان ارائه شده است (به عنوان مثال ،شرایط
اضطراري ،روشنایي ،ناوبري و  .)....روشنایي که به سمت باال هدایت شده است ،داراي محافظت
نمي باشد یا به روشي به کار برده شده که از قوانين دیگر پيروي نميکند غير قانوني است .به
شهر توصيه ميشود که مجموعه معافيتها را به خوبي اتخاذ کند ،شامل :روشنایي اضطراري،
روشنایيهاي موقت (ساخت و ساز ،رویدادهاي عمومي ،روشنایي ناوبري و)...
يک دادگاه ويژه تاسیس،که در يک دادگاه مدني با تخلفات آلودگي نوری سروکار
داشته باشد (شبیه به دادگاه دادخواستهای کوچک) :در انگلستان ،هيچ احکام آلودگي
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نوري خاصي وجود ندارد .اما ،در قانون هواي پاك مزاحمت نور به لحاظ قانوني ،مانند هر
مزاحمت دیگر طبقهبندي ميشود و به یک شهروند عادي ،اجازه ميدهد تا به سيستم دادگاه
شکایت کند و یک قاضي تعيين ميکند که آیا یک مورد تخلف رخ داده است یا خير .این قانون
براي شهر هنگ کنگ به دليل آميخته بودن مراکز تجاري و ساختمانهاي مسکوني که در
برخي از مناطق تجاري سایه افکنده کارآمد خواهد بود  .از آنجایي که آلودگي نوري برخي از
مردم را آزار ميدهد ،نه همهي آنها را  ،این یک قانون قابل انعطاف است که اجازه ميدهد تا
کساني که توسط آلودگي نوري آزرده ميشوند اقداماتي در رابطه با این موضوع انجام دهند ،و
کساني که توسط آلودگي نوري آزرده نميشوند ميتوانند از مداخله دولت در زندگي خود
اجتناب کنند .این قانون عالوه بر دیگر قوانين مورد نياز است ،به طوري که برخي از مسائل
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آلودگي نوري که به صورت صریح تحت پوشش قرار نميگيرند ميتوانند به این وسيله تحت
پوشش قرار گيرند.
محدوديت در استفاده از وسايل روشنايي :رویکردهاي این حکم آلودگي نوري ،بواسطه
دیدگاه اقتصادي و کمک به کاهش اتالف انرژي ناشي از نور اضافي اعمال ميشود .ایسنا ۱براي
شدت نور استاندارد ،تعریف مشخصي دارد و براي موقعيتهاي مختلف استانداردهاي مناسب
تعيين کرده است .بسياري ازکشورها از این استاندارد استفاده کرده و از آن پيروي ميکنند و
براي توصيف ميزان قدرت و شدت مجاز نور این استانداردها را به کار ميبرند .در حالي که این
حکم ميتواند موثر باشد ،به سختي ميتوان این حکم را براي ميليونها چراغ در گوشه و کنار
شهرهاي کشور چين اعمال کرد .با این حال این فرمان ميتواند در رابطه با حکم پروندههاي
مدني اعمال شود و اجازه ميدهد هر لوازم نصب کردني نور و وسایل روشنایي که ایجاد مشکل
ميکند را از نظر پارامترهاي مختلف اندازهگيري کرده و با استانداردهاي مشخص شده مقایسه
کنند.
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شهرستانها ،براي تابلوهاي تبليغاتي ویدیوئي احکام خاصي اعمال ميشود .اعم از محدودیت در
شدت نور براي محدودیت در نوع فلش و حرکت و گردش مجاز در درون بيلبورد .بسياري از
احکام شهرستانها با تابلوهاي تبليغاتي به دليل داشتن خطرات براي رانندگي مقابله ميکند.
تابلوهاي تبليغاتي ویدئویي به وسيله تابش درخشان فلش زدن مي توانند باعث منحرف شدن
رانندگان شوند .وزارت حمل و نقل شهر هنگ کنگ محدودیتهایي را در تعداد تابلوهاي
تبليغاتي ویدئو در امتداد بزرگراهها تنظيم کرده است .اما در حال حاضر شهر هنگ کنگ هيچ
سياستي در رابطه با تابلوهاي تبليغاتي ویدئویي در خيابانهاي بين شهر ندارد .به جاي تالش و
ایجاد قوانين صریح و روشن که مسئول انواع بيلبوردهاي ویدئویي متنوع و بيلبوردها در
مکانهاي مختلف باشد و سازمان دهي یک سيستم مجوز براي تابلوهاي تبليغاتي ویدئویي ،به
دولت این مجوز داده شده که بر اساس اینکه آیا هر بيلبورد داراي اثرات منفي هست یا خير
مورد به مورد تصميمگيري کند .این تابلوهاي تبليغاتي مسلماً به دليل هزینه پایينتر در
مقایسه با انواع دیگر روشنایي ،افزایش پيدا خواهد کرد.این قانون به محدودیت نصب این
بيلبوردها در محله هاي مسکوني کمک خواهد کرد(Chi-fai, 2008, P3) .
IESNA
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مغازهها ،رستورانها وتبليغات کسب و کار در چين عوامل عمده روشنایي بيش از حد
هستند و در زمان تنظيم سياست و قانونگذاري براي کاهش آلودگي نوري باید به این
گروههاي اصلي رسيدگي شود .بسياري از عالئم کسب و کار و تبليغات نه تنها به شدت
روشنایي دارند بلکه زاویه روشنایي آنها به صورت نادرست و ناکارآمد به کار برده شده است.
نتیجهگیری
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آلودگي نوري یکي از انواع آلودگيهاي جدید جامعه بشري است .در نگاه اول گرچه آلودگي
نوري بيشتر به عنوان یک مشکل براي ستاره شناسان قابلمالحظه است ،ولي در حقيقت
آلودگي نوري به بسياري از مناظر از جهان طبيعي ،سالمت انسانها و کيفيت عمومي زندگي
آسيب ميزند.
صرف نظر از کشورهاي محدود ،در حال حاضر نظام قانونگذاري در بسياري از کشورها توجه
خاصي به موضوع آلودگي نوري ندارد و غالبا آنرا در کنار سایر آلودگيهاي متداول به رسميت
نميشناسد .با توجه به مطالب یادشده ،اخيراً در کانادا و ایتاليا،کنترل و کاهش آلودگي نور تا
حدي مورد توجه قانونگذاران و مدیران شهري قرار گرفته است که به طور محدودي در این
خصوص مقررات و استانداردهایي وضع نموده اند .کشور کانادا در زمينه آلودگي نوري نسبت به
کشورهاي ایتاليا و ایران از جایگاه حقوقي بهتري برخوردار ميباشد و به عنوان کشوري با
کمترین ميزان آلودگي نوري شناخته شده است .اما با این حال هنوز نيازمند قوانيني جامع و
کامل در این زمينه مي باشد .کشور ایتاليا با وجود داشتن قوانيني در این زمينه ،به عنوان یکي
از آلودهترین کشورها در زمينه آلودگي نوري است و باید در قوانين خود تجدید نظر کرده و
همچنين قوانين سختگيرانهتري وضع کند .بررسي قوانين و مقررات ایران نشان ميدهد که تا
به حال هيچ قانون جامعي در خصوص آلودگي نور به تصویب نرسيده است و مبارزه با آلودگي
نوري با خأل حقوقي مواجه است .از این رو ،از یک طرف مشکل استمرار آلودگي نوري ناشي از
فقدان قوانين و مقررات مربوطه است و از سوي دیگر ،مدیران شهري و شهرداريها در صورت
وجود خأل حقوقي ،توانایي مبارزه با آلودگي نوري را نخواهند داشت .از این رو ،راه حل
پيشنهادي اتخاذ تدابير الزم در جهت وضع قوانين جامع و کامل در زمينه مبارزه با آلودگي
نوري است .منتقدین ادعا ميکنند که آسمان شب هيچگاه به تاریکي قرون گذشته نخواهد
شد .اما حقيقت این است که آلودگي نوري در شهرها و حومه شهرها را تا حد زیادي ميتوان
کاهش داد ،اگر آنانکه بر مسند قدرت هستند با وضع قوانيني به کاهش آن کمک کنند .پس از
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بررسي نظام حقوقي سه کشور فوق ،براي مبارزه با آلودگي نوري راهکارهاي عملي زیر پيشنهاد
ميگردد:
 oوضع قوانين ،مقررات و استانداردهاي الزم در به کارگيري و بهرهبرداري از روشنایي در
مناطق عمومي و خصوصي با استفاده از تجربيات موفق سایر کشورها در این زمينه که
ميتواند شامل موارد زیر باشد:
 oقوانين و احکام آلودگي نوري که به دولتها پيشنهاد ميشود( ،به ویژه در مناطق ساخت و
ساز جدید) تا پيادهسازي شوند ،الزام براي این نکته است که تمام چراغهاي خياباني و
نورافکنها داراي محافظ باشند و فقط به هدف مورد نظر تابيده شوند.
 oقانون زمان ،زمانهایي را که الزم است چراغهاي غير ضروري خاموش شوند و محيطها
تاریک شوند را مشخص ميکند.
 oقانون اجازهي نصب و راهاندازي ویدئو بيلبوردها ،این قانون براي همهي سازمانهاي
تبليغاتي و یا کسب و کار در ابتدا ،کسب مجوز براي نصب تمامي بيلبوردها ویدئویي را
اجباري ميکند.
 oایجاد ضمانتهاي اجرایي الزم و بازدارنده متناسب با شرایط اقتصادي و اجتماعي کشور
 oظرفيتسازي فرهنگي و آگاهي عمومي از طریق رسانههاي جمعي در خصوص اهميت
مبارزه با آلودگي نوري در سالمت انسانها و حفاظت محيط زیست طبيعي
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