
چندوقتی  تهران  شب های 
 ریحانه 

تهرانی
است که از نور های مصنوعی 
خیابان و مراکز خرید پر شده، 
برای  را  شب   که  نورهایی 
تهرانی ها مثل روز روشن نگه می دارد،  اما در 
عوض لذت تماشای آسمان پرستاره را از آنها 
گرفته است. نور هایی که یک طاق زردرنگ بین 
زمین و آسمان درست  کرده اند و در واقع آسمان 
شب و زیبایی اش را از ما دریغ می کنند اما داستان 
اینجا تمام نمی شود و استفاده نادرست از این 
نورها فقط به محو شدن ستاره های شبانه محدود 
نیست. این نورهای اشتباه که در تهران بیش از 
اندازه دیده می شوند آنقدر برای شهر مشکل ساز 
شده که بحران آلودگی نوری را هم کنار بحران های 
دیگر این شهر شلوغ پررنگ کرده  است. با این 
حجم از آلودگی نوری »مرگ روشن« در کمین 

تهران است.

مستند مرگ روشن تالشی برای 
آگاه سازی از آلودگی نوری

مستند مرگ روشن تالشی است برای معرفی 
آلودگی نوری و معضالت و بحران هایی که در 
نتیجه  کنترل نکردن نور مصنوعی و نورپردازی 
می گیرد.  را  شهری  فضای  گریبان  نامعقول 
آلودگی نوری که موضوعی ناپیدا در مشکالت 
کالنشهر هایی مانند تهران است، در این مستند 
مورد بررسی قرار گرفته و آثار زیانبار آن برای 
شهروندان و محیط زیست تشریح شده است. 
این فیلم به روایت سید حامد میرزا خلیل از 
کارشناسان این حوزه می کوشد در مورد بحران 
به  تهران  در  بی رویه  و  غیرعلمی  نورپردازی 
مسووالن این حوزه هشدار دهد و برای اثبات 
این ادعا، آلودگی نوری را در چند بخش و با 
استفاده از چند متخصص در زمینه های مختلف 
تجزیه وتحلیل می کند. یکی از بخش های مهم این 
مستند درباره تاثیر استفاده غلط نور در گیاهان و 
درخت هاست و در قسمت دیگری هم از تاثیر 
این نورپردازی های اشتباه بر پرندگان می گویند. 
همچنین مهندسی این نورها از جنبه معماری  هم 
باید مورد بررسی قرار گیرد و از همه بخش ها 
وسیع تر نگاه ستاره شناسی به این آلودگی هاست. 
تصاویر زیبایی از شب های پرستاره که به گفته 
کارگردان مستند از جایی نزدیک به تهران گرفته 
شده هم کنار آسمان صاف و بدون ستاره تهران 
جا خوش می کنند تا به خوبی متوجه شویم از چه 
نعمتی برای شب های شهرمان محروم هستیم. در 
ضمن همه این نکات آلودگی نوری بر سالمت 
عمومی شهروندان هم تاثیرگذار است و این هم 
از نکاتی است که در این مستند مورد توجه قرار 
گرفته است. مسعود دهنوی، کارگردان این اثر 
در مراسم رونمایی از مستند مرگ روشن درباره 
نگاه کلی مستند می گوید: »مستند مرگ روشن 
که ایده و طرح اولیه آن اوایل بهار سال ۹۶ 
نوشته شد، قرار است کنکاشی علمی در موضوع 
نور، روشنایی و تاریکی داشته باشد. سید حامد 
میرزاخلیل که سال هاست در زمینه محیط زیست 
فعالیت دارد به عنوان راوی و مشاور محتوایی 
پروژه از ابتدا همراه با این مستند بوده است. در 

این مستند قرار است آگاهی های اولیه درمورد  
آلودگی جدیدی که کمتر به آن توجه می شود 
به مردم داده شود. جالب اینکه همین نوری که 
تامین کننده روشنایی محیط زندگی ما و امنیت 
ماست می تواند آثار منفی بسیاری روی درختان، 
پرندگان، جانوران و خود انسان داشته باشد. در 
این مستند کنار مستندات ارائه شده کارشناسانی 
نیز حضور دارند که این تاثیرات را از نگاه علمی 

توضیح می دهند.
او درباره روند فیلمبرداری این مستند توضیح 
می دهد: »حدود ۹۰ درصد تصویربرداری این 
مستند در شب انجام شده و یکی از موضوعات 
اصلی مرگ روشن بحث »زندگی شبانه« است 
که در جوامع مدرن روزبه روز در حال افزایش 
است و تبعات جبران ناپذیری برای خانواده و 
جامعه دربردارد. این مستند سعی داشته معضل 
آلودگی نوری و گم شدن شب را مخصوصا 
در شهرهای بزرگ از زاویه های مختلف توسط 
کارشناسانی از جمله دکتر سیدی، متخصص 
فیزیولوژی گیاهی، دکتر محمودی، معمار و 
شهرساز، مهندس فتحی پور، کارشناس علوم 
پرنده شناس  فتاحی،  معارفی و خانم شهرزاد 

بررسی کند.«
در واقع مهم ترین تالش این مستند برای گام های 
اولیه آگاه کردن مردم از وجود آلودگی نوری و 
اصال آشنا شدن آنها با این مفهوم است و بعد از 
این مرحله، زمانی که این مساله به یک دغدغه 
برای مردم تبدیل شود می توان به گام های بعدی؛ 

یعنی ارائه راهکار ها اندیشید.

شب های گمشده در نور
یکی از لذت های بشر از ابتدای تاریخ تماشای 
شب و آسمان پرستاره آن بوده است،  لذتی که 
حاال شهرهای شلوغ پرنور آن را از ما گرفته اند و 
برای تجربه اش الزم است حتما سفر کنیم. حتی 
اگر هوا تمیز و مطبوع باشد، ستاره های بسیار 
کمی در آسمان شهرهای پرنور دیده می شود. 
آلودگی نوری ناشی از روشن بودن چراغ ها و 
منابع دیگر باعث شده تماشای ستاره ها بیش از 
پیش با مشکل مواجه شود. اگر انسان می توانست 
آلودگی ناشی از منابع نور را کاهش دهد، آسمان 
بسیار زیباتر از شرایط کنونی به نظر می رسید. 
ابتدای این مستند میرزا خلیل که پژوهشگر و 
راوی این مستند است همین مساله را مطرح 
می کند و نورهایی را در خیابان های تهران به 
ما نشان می دهد که باعث می شوند آسمان شب 
آن طور که هست، دیده نشود. میرزا خلیل درباره 
آلودگی نوری و رصد می گوید: »آلودگی نوری  
ضمن اینکه مردم را از طبیعتی که می توانند 
استفاده کنند، محروم می کند، آثار بدی روی رصد 
منجمان دارد. وقتی منجمی می خواهد رصدی 
داشته باشد باید 1۰۰کیلومتر از شهر فاصله بگیرد، 
درحالی که با این وجود هنوز یک چهارم آسمان 
تحت تاثیر نور شهر قرار می گیرد و آسمان تابی 
به رنگ زرد و قهوه ای آسمان را خراب می کند 
و در نتیجه در آن محدوده رصدی نمی توان 
قابل اطمینان  به دست آمده  اطالعات  و  داشت 
نیست. حتی برخی اوقات اجرام آسمانی نیز 

کم نور دیده می شوند و باید به قلب کویر رفت، 
درحالی که آنجا هم نور شهرها اجازه دید خوب 
را نمی دهد. البته تقریبا دیگر جایی نداریم که افق 
شهری در آنجا نباشد. ما دنبال تاریکی نیستیم تا 
ستارگان را ببینیم. باید به آثار نور بر محیط زیست 
و انسان توجه کنیم. می خواهیم امنیت در شهرها 
ایجاد شود، در حالی که امنیت با نور زیاد ایجاد 

نمی شود، بلکه کمتر نیز می شود.«

مرگ تدریجی درختان پرنور تهران
در بخشی از این مستند درباره تزئین درختان شهر 
با نورهای رنگی که عمدتا در خیابان ولیعصر)عج( 
عملی شده صحبت می شود. دکتر سیدی که 
متخصص فیزیولوژی گیاهی است اعتقاد دارد 
نورهای رنگی که برای ما چشم نواز هستند و 
تصور می کنیم خیابان های شهر را زیبا می کنند، 
رشد درختان را متوقف می کنند و به عبارت دیگر 
باعث نابودی تدریجی این گیاهان می شوند. در 
این بخش از مستند مطرح می شود که نورپردازی 
محیطی خیابان  ولیعصر)عج( و بلوار کشاورز 
تهران، به  مرگ تدریجی درختان منجر خواهد 
شد. وقتی ما در شب گیاه را برخالف چرخه 
طبیعی  تحت تاثیر نورهای مصنوعی قرار می دهیم، 
پدیده ای به نام »شکست شب« رخ می دهد که 
نمو گیاه را مختل می کند و طی چند سال گیاه 
خشک می شود. شاید در دید اول این نورپردازی 
گیاهان زیبا به نظر بیاید و مسیر را برای شما 
دلچسب تر کند اما آیا درختان نیز از این نورها 
احساس رضایت می کنند؟ حقیقت این است که 
درختان در بیشتر خیابان های تهران با مشکل نور 
زیاد روبرو هستند و ماجرا وقتی حادتر می شود 
که این نورها مدام تغییر رنگ می دهند. این تغییر 
رنگ باعث می شود فتوسنتز گیاه دچار اختالل 
شود و درخت تا بخواهد به یک رنگ عادت کند، 
رنگ آن تغییر می کند. سیدمهدی سیدی که در 
این مستند به عنوان متخصص فیزیولوژی گیاهی 
صحبت می کند یکی از کسانی بوده که پیش از 
اجرای این طرح در خیابان ولیعصر)عج( و بلوار 
کشاورز هشدار مرگ تدریجی این درختان را داده 
بود و حاال بعد از گذشت 2 سال از این ماجرا 

کارشناسان به این نتیجه رسیده اند که عوارض 
نورپردازی روی درختان کم کم مشهود می شود و 
زرد نشدن درختان در فصل پاییز و نبود نشانی از 
خزان در این درختان از تاثیرات این نورپردازی ها 
حکایت دارد. کارشناسان معتقدند نوع المپ و 
درجه تابش نور می تواند جلوی تابش نور را 
بگیرد. آنها می گویند چنارها از جمله گیاهانی 
هستند که قد بلندی دارند و به همین دلیل جزو 
درختان نورپسند هستند. هرچند نور هم مانند آب 
مقدار زیادش مفید نیست و ضرر هم می رساند.

کوچ پرنده ها از آلودگی نوری
پرنده هایی که قبال تهران را زیباتر و دلنشین تر 
می کردند حاال با پایتخت دود و شلوغی قهر 
کرده اند و تعداد گونه های پرندگان در تهران 
خیلی کمتر از قبل شده  است. یکی از دالیل قهر 
پرنده ها همین آلودگی نوری و استفاده غلط از 
نور در فضاهای شهری است که در مستند مرگ 
روشن، شهرزاد فتاحی ارتباط آلودگی نوری و تاثیر 
آن بر  پرندگان را توضیح می دهد. در واقع نور 
مصنوعی باعث تضعیف قوه جهت یابی پرندگان 
و گم کردن النه یا مسیرهای مهاجرتشان از تاالبی 
به تاالب دیگر می  شود. همچنین نورهای قرمز 
و آبی برج های بلند، پرندگان را جذب خود 
می کند و درنهایت این نورهای فریبنده باعث 
برخورد دسته های پرندگان شده و کشته می شوند. 
نورپردازی نامناسب برج ها، ساختمان ها، میادین 
پرندگان  برای  نورافکن ها  آزاردهنده  نور  و 
به خصوص هنگام پرواز یا در حال دور زدن ها 
موجب خیرگی یا کوری پرندگان و برخورد با 
یکدیگر یا  برج ها می شود. تحقیقات حاکی از آن 
است که نورهای سفید و قرمز واکنش بیشتری 
در پرندگان ایجاد می کند. همچنین آثار آلودگی 
نوری در بلندمدت برای پرندگان موجب تضعیف 
و سپس از بین رفتن قوه جهت یابی شان می شود 
و در پیدا کردن راه بازگشت به النه یا تاالب های 
مهاجرتشان دچار مشکل خواهندشد.عالوه بر 
این در طول روز بیشتر برخوردهای پرندگان با 
ساختمان ها در ارتفاعاتی نزدیک به سطح زمین 
اتفاق می افتد چراکه آنها در اثر بازتاب نور در 

شیشه پنجره ها، آنها را با فضای باز اشتباه می گیرد 
و به سمت شان پرواز می کنند اما در طول شب، 
به خصوص در فصل مهاجرت پرندگان روشن 
بودن چراغ های آسمان خراش ها و نبود بادهای 
قوی باعث می شود پرندگان از مسیر اصلی شان 

خارج و به سمت آنها پرواز کنند.

راهکار های کاهش آلودگی نوری
راهکار هایی هم برای کاهش این آلودگی های 
نوری پیشنهاد شده است که البته عملی شدن 
این راهکارها به جلب نظر مسووالن و اهمیت 
پیداکردن این موضوع در افکار عمومی بستگی 
دارد. برای مثال در قدم اول باید در طراحی فضای 
شهری مهندسان روشنایی حضور داشته باشند 
و طبق کارکرد فضاهای شهری نورپردازی ها 
نیز  آن  رنگ  و  نوع  میزان،  تا  شود  محاسبه 
طبق جداول مهندسی روشنایی تعریف شود. 
درنهایت باید مراقب باشیم نورمان به آسمان 
نرود؛ یعنی سطح پروژکتورهایی که در شهر 
بیلبوردهایی که دارای  وجود دارد. همچنین 
روشنایی هستند نباید نورشان به آسمان برود 
و باید از چراغ هایی استفاده کنیم که ۹۰درصد 

نورشان به آسمان نرود.

آگاهی گام اول مبارزه با آلودگی نوری
یکی از مهم ترین دالیلی که مشکالت شهری 
مثل انواع آلودگی ها شیوع پیدا می کنند و تا جایی 
پیش می روند که دیگر نمی توان چاره ای برایشان 
اندیشید این است که اصال شهروندان از بودن 
این آلودگی ها خبر ندارند. همان طور که بیشتر 
ما از اینکه در معرض آلودگی خطرناکی به نام 
»آلودگی نوری« هستیم بی خبریم و هرشب و 
هر روز از خیابان هایی می گذریم و در محله ای 
زندگی می کنیم که سالمت خودمان و شهرمان 
با نوپردازی های اشتباه تهدید می کند، اما  را 
اصال از این موضوع خبر نداریم بنابراین گام 
اول برای مقابله با این آلودگی و جلوگیری از 

شیوع آن آگاهی است.

آلودگی نوری چیست؟
متخصصان معتقدند هر گاه با نور مصنوعی رفتار 
انجام گیرد آلودگی  نادرست و غیراستاندارد 
نوری پدید می آید. درواقع ما به نور المپ ها 
به اندازه ای نیاز داریم که با زاویه تابش مناسب 
زیر پایمان را روشن کنند، نه فضای باالی سرمان 
نورپردازی و  با علم  ناآشنایی  به دلیل  اما  را 
فقدان متخصصان در این زمینه مسووالن سازمان 
زیباسازی شهرداری تهران بدون توجه به آلوده 
شدن فضای پایتخت و میزان لطمه به محیط زیست 
انسانی، گیاهی و جانوری تهران یا نصب انواع 
المپ ها و نورپردازی های لیزری سبب شده اند 

آلودگی نوری به مرحله هشدار برسد.
حوزه،  این  در  کارشناسان  اظهارنظر  طبق 
از  نورپردازی  زمینه  در  متاسفانه  تهران  در 
صاحب نظران آکادمیک استفاده نمی شود چرا 
مناظر  آن در  اجرای  نورپردازی و  که بحث 
شهری یک علم است و الزم است درباره آن 
علمی تصمیم گیری شود اما برخالف اهمیت 

این موضوع تمام نورپردازی هایی که در تهران 
شاهد آن هستیم ماحصل سلیقه ای عمل کردن 

مدیران اجرایی در این زمینه است.

هزینه سنگین اقتصادی برای نورهای 
غلط

بر اساس گزارشی که در پایگاه مبارزه با آلودگی 
نوری ایران منتشر شده و طبق آمار ارائه شده در 
سایت وزارت نیرو در سال 1387، 4 میلیارد 
و 3۰5  میلیون  کیلووات مقدار برقی است که 
وزارت نیرو برای روشنایی معابر به فروش 
می رساند. این برق صرف روشن کردن معابر 
با کمک چراغ هایی می شود که استانداردهای 
الزم برای کنترل آلودگی نوری ندارند. در چنین 
روشنایی هایی حدود 3۰ تا 4۰ درصد انرژی 

بدون هیچ استفاده ای هدر می رود.
در شرایطی که کنترل انرژی و هزینه ای که برای 
تولید آن می شود از اولویت های دولت ها به شمار 
می رود، می توان با اصالح این روشنایی ها میزان 
بیشتری صرفه جویی کرد چرا که با اصالح منطقی 
این چراغ ها از هدررفت 3۰ تا 4۰  درصدی 

انرژی جلوگیری می شود.

سالمت شهروندان در معرض خطر 
آلودگی نوری

با نفوذ رنگ ها و المپ های رنگارنگ در زندگی 
شهرنشینان، این وسیله جزءالینفک زندگی مردم 
کره زمین شده است. دیگر نمی توان تنها از 
تخریب محیط زیست به وسیله آلودگی نور گفت 
چرا که استفاده بیش از اندازه از نور مصنوعی، 
فیزیکی  و سالمت  اعصاب  بر  مخربی  تاثیر 
انسان ها می گذارد. مالتونین هورمونی است که 
در پاسخ به دوره های تاریکی و روشنایی روز 
و شب  در بدن ساخته می شود. این هورمون 
در محافظت بدن نقش دارد اما استفاده بیش از 
حد نورهای مصنوعی در شهرها سبب کاهش 
ترشح این هورمون در بدن می شود. این در حالی 
است که وجود انواع المپ های نئون و نورهای 
خیابان مثل نورهای جیوه ای از ترشح هورمون 
مالتونین جلوگیری می کند و باعث بروز سرطان، 

افسردگی، اختالل خواب و... می شود.
آلودگی نوری مساله ای است که باید جدی تر 
به آن نگاه کرد چون نه  تنها محیط زیست با این 
آلودگی آسیب  می بیند، بلکه سالمت خود ما هم 
بر اثر این آلودگی ها در معرض خطر است و 
به نوعی با بی توجهی کردن به آنها خودمان را 
قربانی کرده ایم. متاسفانه هیچ قانونی در این 
زمینه در ایران وجود ندارد و طبق معمول قبل 
از بحرانی شدن شرایط مسووالن شهری توجهی 
به این موضوع نشان نمی دهند،  همان طور که در 
جلسه رونمایی و اکران از مستند مرگ روشن 
به گفته میرزا خلیل، پژوهشگر و راوی مستند 
و  به صورت جدی  از چند مسوول شهری 
رسمی برای تماشای مستند دعوت شده بود 
مدیران  از  هم  نفر  یک  حتی  سالن  در  ولی 
شهری حضور نداشت و این مساله نشانه ای 
جز کم اهمیت بودن مسائلی از این نوع برای 

مدیران شهری نیست.
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