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  چكيده
هاي عقابي در زيستگاه شيب دراز در جنوب جزير  پشت يابي بچه الك اين مطالعه اثرات بوم شناختي آلودگي نوري بر جهت

ها مورد مطالعه و آزمون قرار  پشتيابي بچه الك در جهت قشم را مورد توجه قرار داده است. در اين مطالعه دو تيمار نوري
ها به جاي  پشت گرفت. نتايج نشان داد در تيمار نور ثابت غيرمستقيم عمودي و نور چشمك زن مستقيم افقي بچه الك

، درصد و در تيمار نور عمودي ثابت 67سوي دريا، جذب نور مصنوعي شدند (در تيمار نور افقي چشمك زن،  عزيمت به
جفتي نشان داد كه جلب بچه  Tها به سمت نور جذب شدند). با اين وجود آزمون  پشت درصد بچه الك 25/69
). به اين ترتيب Pvalue = 0.719داري با يكديگر ندارد ( سوي منابع نوري در دو تيمار مختلف اختالف معني ها به پشت الك

ها از دريا، بايد منابع نور خودروهاي عبوري و  پشت مسير بچه الكمعلوم شد در محل مورد مطالعه، براي پرهيز از انحراف 
 ها از تخم تحت كنترل و مديريت قرار گيرد. پشت هاي روشنايي مشرف به دريا در زمان خروج بچه الك نور پايه

  .شناختي پشت دريايي منقار عقابي، جزيره قشم، آلودگي نوري، اثرات بومالك :كلمات كليدي
  

 مقدمه. 1

دليل  داليل زيادي از جمله به هاي دريايي به پشت امروزه الك
برداري بيش از حد و استفاده شكارچيان از گوشت، الك و  بهره

ماني نوزادان (با در نظرگيري  ، پايين بودن نرخ زندهآن هاتخم 
 گذاريدرصد احتمال بقا) و برچيده شدن مناطق تخم 2حدود 

هاي ساحلي، وجود  گردشگاههاي ساحلي و  دليل احداث شهرك به
ها، برداشت شن  ها و بندرگاه ها و نورهاي مزاحم، توسعه راه چراغ

ي فاضالب و تردد بيش از حد  و ماسه، دفع زباله در كرانه، تخليه

اي قرار دارند و در  در اين مناطق در معرض تهديدات فزاينده
سطح جهان از جمله جانوران در معرض خطر انقراض محسوب 

اين جانوران از نظر حفاظت از اهميت  ).1389 ند (مهتابي، شو مي
اي در  گونه هرمانند  ست. يعنيا ها گونه ساير انندم شناختي بوم
 هاي  د كه گونهنعهده دار رنقش و وظيفه خاصي را ب سامانه بوم

ها،  . همچنين حفظ تعادل بين گونهندديگر قادر به ايفاي آن نيست
Ĥن مرج ،هاي دريايي زارخصوص علف ههاي آبي ب باروري زيستگاه

 هاي پشت هاي مهاجم از جمله وظايف الك و كنترل گونه ها
را با مشكل  آن ها. اما آنچه كه حفاظت رود شمار مي بهدريايي 
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يعني ممكن  ،ستا هاآنطبيعت به شدت مهاجر سازد  روبرو مي
داشته كيلومترها فاصله  هاآن است محل تغذيه با محل توليد مثل

اي  چند سالي است كه مطالعات پراكنده .)1388پور، (سلطان باشد
هاي دريايي ايران صورت گرفته است. با اين  پشت بر روي الك

هاي  هاي موردي نيز از وضعيت برخي زيستگاه وجود گزارش
ويژه توسط سازمان حفاظت محيط  هاي دريايي كشور به پشت الك

مزگان تهيه شده است. ي بوشهر و هرهااستانويژه در  زيست به
شناسي (بيواكولوژي)  بوم سعيدپور تحقيقي در ارتباط با زيست

فارس به انجام رساند هاي دريايي در شمال خليج پشت الك
هاي  پشت عقابي و محل ). كمالي نيز بررسي الك1381(سعيدپور، 

دراز،  ي قشم را با تاكيد بر ساحل شيب گذاري آن در جزيرهتخم
بررسي ). 1384وهش خود قرار داد (كمالي، موضوع محور پژ

پشت دريايي منقار عقابي در  خصوصيات زيستي و توليدمثلي الك
جزيره هرمز موضوعي بود كه توسط لقماني مورد بررسي قرار 

اي در ديگر  ). با اين وجود مطالعات گسترده1385گرفت (لقماني، 
جام هاي دريايي به ان پشت كشورهاي جهان در ارتباط با الك

لذا   در اين نوشتار ممكن نيست، هاآنرسيده است كه ذكر تمام 
هايي كه با اهداف اين مطالعه نزديكي دارد اشاره  تنها به پژوهش

 Martinو  Witherington (1996)ژوهشي توسط    شود. پ مي
ي فلوريدا صورت  هاي دريايي ناحيه پشت ميالدي بر روي الك

 گذاريتيجه رسيدند كه فرايند آشيانهگرفت. اين پژوهشگران به اين ن
تواند  به دريا مي هاآنهاي ماده و سپس بازگشتن  پشت الك
 ,Witherington and Martinي نور مصنوعي متاثر شود ( وسيله به

1996 .(Mascarenhas ) در پژوهش خود با 2004و همكاران (
پشتان دريايي و پرهيز از گذاري الكآشيانه هايمكانعنوان 

برزيل، به اين نتيجه رسيدند كه نصب  1آلودگي نوري در پارايبا
هايي  پشت يابي اشتباه بچه الكروشنايي در ساحل موجب جهت

دليل  شوند و به شود كه در هنگام شب از خاك خارج مي مي
كنند  سمت دريا حركت نمي هاي فراوان در ساحل به روشنايي

)Mascarenhas et al., 2004سازمان حيات  ). پژوهشي توسط
ميالدي بر  2008ي آالباما در سال  وحش آمريكا در منطقه

شناختي و همچنين شناسايي  شناختي، ريختهاي زيست ويژگي
هاي دريايي و چگونگي مبارزه با اين  پشت عوامل تهديد الك

به اين نتيجه رسيدند كه آلودگي  هاآنعوامل صورت گرفت. 
هاي  ماده به ساحلهاي  پشت شود كه الك نوري باعث مي

——— 
1 Paraiaba 

گذاري خود مراجعه نكنند و اين نوع آلودگي سبب  آشيانه
تواند به مرگ  شود كه مي ها مي پشت يابي اشتباه در بچه الك جهت
ميالدي  2005). در سال ASTC1, 2008نيز منجر شود ( آن ها

پژوهشي ديگر در مورد راهكارهاي جلوگيري از آلودگي نوري 
هاي دريايي در ايزابال اّشن  پشت الكبراي حفاظت از زيستگاه 

) كارولينا انجام شد كه Isabella Ocean Residencesرزيدنسز (
در پايان با نتايج جالب توجهي همراه بود. مطابق اين پژوهش، 

هاي  پشت گذاري الك آشيانه هايمكاننور مصنوعي باعث كاهش 
 هامكاندليل آلودگي نوري از اين  به هاآنشود، زيرا ميدريايي 

ريزند.  هاي خود را در دريا مي كنند و به ناچار تخم پرهيز مي
گردند،  ريزي به دريا برمي ماده بعد از تخم هاي پشت اگرچه الك

شود. بچه  مي آن هااما نور مصنوعي موجب سردرگم شدن 
دليل  سمت دريا، به يابي به ها نيز در هنگام جهت پشت الك

شوند و  ر مصنوعي از هم جدا ميهاي غير طبيعي مانند نو تحريك
اند، ممكن است  سمت دريا گم كرده يي كه راه خود را بهآن ها

داليلي مانند خستگي، بيرون ماندن بيش از حد از آب، شكار  به
). اين پژوهش براي Morris, 2005شدن و غيره هالك شوند (

هاي منقار عقابي در  پشت بررسي اثرات آلودگي نوري بر بچه الك
  كرانه جنوبي جزيره قشم تدارك ديده شد. 

  ها . مواد و روش2

  مورد مطالعه حدوده. م2-1

 -كيلومتر از سواحل ساحل شني 5/1اين مطالعه در امتداد 
نجام شد. دراز در جنوب جزيره قشم ا اي ساحلي به نام شيب ماسه

پشت دريايي منقار  اين محدوده هر ساله پذيراي تعداد زيادي الك
 مكان هايگذاري است. اين ساحل به اعتبار  عقابي براي تخم

دراز،  هاي دريايي به سه بخش شيب پشت گذاري الك تخم
چوزي قابل تفكيك است. طول ساحل  پويي و شيب شيب
دراز حدود  شيبمتر و بخش  50چوزي  متر، شيب 100پويي  شيب
 ط زيست منطقه آزاديحمبا تالش دفتر مديريت متر است.  1350
 جزرمتر باالتر از پهنه  120اين بخش از سواحل، به عرض قشم 

ها تحت مديريت پشتحفاظت شده الك ي عنوان منطقه ي بهمد و
). شكل 1387قرار گرفته است ( فرهنگ دره شوري و همكاران، 

  دهد. ا نشان ميمحدوده مورد مطالعه ر 1
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  ي مورد مطالعه : محدوده1شكل

  روش بررسي. 2-2

با توجه به اينكه اين مطالعه با هدف بررسي آثار نورمصنوعي 
  هاي دريايي انجام شد، تعيين تفاوت پشت يابي بچه الك بر جهت

يابي بچه  دار بين نوع منابع نور مصنوعي در جهت معني
از مسايلي بود كه اين مطالعه سمت دريا  هاي دريايي به پشت الك

تالش داشت در ارتباط با آن به قضاوت بنشيند. بنابراين كار 
ها از النه انجام شد و  پشت ميداني در زمان خروج بچه الك

ها  پشت يابي بچه الك علت تاثير بسيار زياد نور در روند جهت به
 بيني شد. طراحي هاي نوري در اين مرحله پيش سمت دريا تيمار به

تيمارهاي مطالعه با اين فرضيه كه نوع نور مصنوعي (ثابت و 
يابي  چشمك زن) و جهت تابش (عمودي و افقي) آن بر جهت

ي مورد مطالعه اثر دارد،  هاي دريايي در محدوده پشت بچه الك
  صورت گرفت.

يكي از منابع نوري مهم كه در نزديكي سواحل به سبب 
چشمگيري است، نور توسعه سريع اين نقاط در حال افزايش 

كنند و به  هايي است كه در كنار ساحل تردد مي چراغ ماشين
ها با جهت تابش افقي و غيرثابت،  مدت كوتاهي نور اين خودرو

دهد. با توجه به بازديد  محيط ساحل را تحت تأثير قرار مي
هاي عبوري در مجاورت  هاي خودرو زميني معلوم شد نور چراغ

هاي دريايي، از محل ساحل قابل  شتپ گزيني الك مكان النه
مشاهده است. بازديد ميداني نشان داد اين نور براي چند ثانيه 

لوكس  40صورت افقي به ميزان  سبب روشن شدن سواحل به
سازي منابع  شود. بنابراين تيمار نوري نخست با هدف شبيه مي

هاي عبوري در نظر گرفته شد. به  نور ساطع از چراغ خودرو
صورت افقي، مستقيم  ور تيمار نخست با تاباندن نور بههمين منظ

). براي اجراي 2و به حالت چشمك زن به اجرا در آمد (شكل 
اي كه قادر  صورت افقي و در فاصلهاين تيمار يك پروژكتور به

لوكس روشنايي ايجاد كند بر روي زمين قرار داده شد  40باشد 
پروژكتور خاموش ها رها شدند، در ابتدا  پشت و سپس بچه الك

طور متناوب خاموش و روشن  ثانيه به 5است و پس از 
 10پشت با  بچه الك 14تا  10سازي  شدند. اين تيمار با رها مي

  تكرار به انجام رسيد.

  
  زن مستقيم تيمار نور افقي چشمك :2شكل 

هاي  تيمار دوم، با هدف بازسازي شرايط نور ساطع شده از پايه
ثابت عمودي غيرمستقيم در نظر گرفته  صورت نور روشنايي به

نحوي  شد. در تيمار عمودي، منبع نوري با پوشش آلومينيمي به
صورت نور عمودي  پوشانده شد تا نور در محيط پخش نشود و به

لوكس روشنايي  13هاي روشنايي در سطح زمين  و مشابه پايه
 داشته باشد. پوشش آلومينيومي به اين دليل مورد استفاده قرار

پشت، قابل رؤيت نباشد و  گرفت تا منبع نور در افق ديد بچه الك
سازي كاملي از نور غير مستقيم باشد، زيرا در آزمايش شبيه

صورت عدم پوشش نور مستقيم محسوب شده و در اين صورت 
نمايي  3شوند. در شكل   % به سمت نور جذب مي100ها  جوجه

. اين تيمار با شود از تيمار عمودي غير مستقيم مشاهده مي
  تكرار به انجام رسيد. 10پشت با  بچه الك 52تا  9سازي  رها
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  : تيمار نور عمودي غير مستقيم3شكل 

هاي جذب شده  پشت هاي بچه الك بررسي اختالف ميان داده
زيرا  ،جفتي انجام شد Tسمت نور و دريا با استفاده از آزمون   به

استفاده از اين آزمون، هاي يك محل مقايسه شده است. شرط  داده
هاي  منظور استفاده از آزمون ها است. به نرمال بودن توزيع داده

علت  هاي تيمار نوري و همچنين به پارامتري براي بررسي داده
ها با  تا در هر تيمار، نرمال بودن داده 30هاي كمتر از  تعداد تكرار

يج اسميرنوف سنجيده شد كه نتا - استفاده از آزمون كولموگروف
آمده است. با  1زن در جدول  آن براي تيمار نور افقي چشمك

است،  05/0داري بزرگتر از  توجه به اين جدول چون سطح معني
ها در اين تيمار نرمال  توان نتيجه گرفت كه پراكندگي داده مي

جفتي براي بررسي اختالف بين  Tتوان از آزمون  است و مي
  ها استفاده كرد. گيريجهت

  زن براي تيمار نور افقي چشمك اسميرنوف -آزمون كولموگروف :1جدول 
N lightHQ:10 seaHQ:10 

Normal Parametersa 
Mean .6690 .3310 
Std. Deviation .16947 .16947 

Most Extreme Differences 
Absolute .173 .173 
Positive .141 .173 
Negative -.173 -.141 

Kolmogorov-Smirnov Z .546 .546 
Asymp. Sig. (2-tailed) .927 .927 

a. Test distribution is Normal. 

ها در تيمار  گيري جوجه منظور بررسي اختالف بين جهت به
ها  جفتي استفاده شد. ابتدا نرمال بودن داده Tعمودي نيز از آزمون 

اسميرنوف سنجيده شد كه  -با استفاده از آزمون كولموگروف
آمده است. با توجه به نتايج زير پراكنش  2نتايج آن در جدول 

 Tتوان از آزمون پارامتري  داده ها حول ميانگين نرمال است و مي
  ها استفاده كرد. جفتي براي اين داده

 براي تيمار نورعمودي ثابت اسميرنوف -آزمون كولموگروف :2جدول 
N Light VQ:10 seaVQ:10 

Normal Parametersa 
Mean .6930 .3070 

Std. Deviation .21302 .21302 

Most Extreme Differences 
Absolute .157 .157 

Positive .100 .157 
Negative -.157 -.100 

Kolmogorov-Smirnov Z .497 .497 

Asymp. Sig. (2-tailed) .966 .966 

a. Test distribution is Normal. 

  نتايج .3

زن، مطابق  نتايج اين بررسي نشان داد در تيمار نور افقي چشمك
درصد به سمت  33سمت نور و  ها به درصد نمونه 67، 3جدول 

هاي جذب  پشت توان گفت كه بچه الك دريا رفتند. در مجموع مي
ها را  پشت درصد جمعيت بچه الك 90تا  40سمت نور بين  شده به

هاي  پشت و نيز بچه الك اندهصاص دادخود اخت در هر تكرار به
ها را در  پشت درصد بچه الك 60تا  10سمت دريا  جذب شده به

هاي  پشت درصد تكرارها بچه الك 70هر تكرار شامل شدند. در 
درصد جمعيت آن تكرار را از آن  50سمت نور باالي  جذب شده به

وري و سوي منبع ن ها به پشت توزيع بچه الك 1خود كردند. نمودار 
  دهد. خالف آن را در اين تيمار نشان مي

نشان داد  4نتايج بررسي تيمار نور عمودي ثابت مطابق جدول 
تابيده  يصورت عمود ها در برابر نوري كه به پشت كه بچه الك

شوند و اين تيمار نيز اثر  سمت نور منحرف مي شود، بيشتر به مي
درصد  25/69ر دهد. در اين تيما منفي نور مصنوعي را نشان مي

سمت دريا راهي شدند. در  درصد به 74/30سمت نور و  به
سمت  هاي جذب شده به پشت توان گفت كه بچه الك مجموع مي

درصد مشاهدات را در هر تكرار و بچه  100تا  33/33نور  
درصد  67/66سمت دريا صفر تا  هاي جذب شده به پشت الك

ي ديگري  دند. نكتهخود اختصاص دا مشاهدات را در هر تكرار به
شود اين  سمت نور استنباط مي گيري به ها در جهت كه از اين داده
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هاي جذب شده  پشت درصد مشاهدات بچه الك 80است كه در 
خود  درصد جمعيت هر تكرار را به 50سمت نور باالي  به

ها در تيمار نور  پشت توزيع بچه الك 2اختصاص دادند. نمودار 
   دهد. عمودي را نشان مي

  
  زن : تيمار نوري افقي چشمك1نمودار 

  زن : تيمار نوري افقي چشمك3جدول 
تيمار نوري 

  افقي
گيري به  جهت

  سمت دريا
درصد رو 
  به دريا

گيري به  جهت
  سمت نور

درصد رو 
  به نور

جمع 
  ها نمونه

 10 60 سمت نورتا به6 40  سمت دريا تا به 4 1تكرار شماره
 10 70 سمت نورتا به7 30  درياسمت  تا به 3 2تكرار شماره
 10 70 سمت نورتا به7 30 سمت دريا تا به 3 3تكرار شماره
 10 70 سمت نورتا به7 30  سمت دريا تا به 3 4تكرار شماره
 10 90 سمت نورتا به9 10  سمت دريا عدد به 1 5تكرار شماره
 10 90 سمت نورتا به9 10  سمت دريا عدد به 1 6تكرار شماره
 10 50 سمت نورتا به5 50  سمت دريا تا به 5 7تكرار شماره
 10 50 سمت نورتا به5 50  سمت دريا تا به 5 8تيمار شماره

  10  40  سمت نور تا به 4  60  سمت دريا تا به 6  9تكرار شماره 
 14 80 سمت نورتا به11 20  سمت دريا تا به 3 10تكرار شماره

 104 67 70 33  34 جمع كل
 - - 7  -  4/3 ميانگين

 - - -  -  - انحراف معيار
  -  90  -  60  -  بيشينه
 - 40 - 10  - كمينه

        

هايي كه جذب نور افقي  پشت بررسي اختالف آماري بچه الك
با گروه عزيمت  5زن مستقيم شده بودند مطابق جدول چشمك
% بين اين دو گروه 95سمت دريا نشان داد كه در سطح  كرده به

) وجود دارد و بچه :.Tailed Sig-2 012/0(دار  اختالف معني
سمت نور دارند تا اينكه  ها تمايل بيشتري براي رفتن به پشت الك
اختالف ميان جمعيت سمت دريا بروند. همچنين نتيجه آماري  به

هاي جذب نور عمودي مستقيم ثابت شده، با  پشت بچه الك
% ميان اين دو 95هاي رهسپار دريا شده نشان داد كه در سطح  بچه

) وجود دارد. :.Tailed Sig-019/02داري ( گروه نيز اختالف معني
سمت  تمايل بيشتري براي رفتن به هاپشت به اين ترتيب بچه الك

ر مستقيم دارند. با اين وجود بررسي اختالف نور عمودي غي
آماري ميان دو تيمار نوري افقي و عمودي نشان داد كه اختالف 

داري ميان نور افقي چشمك زن با نور عمودي غير مستقيم  معني
توان نتيجه  و بنابراين مي ):.Tailed Sig-719/02وجود ندارد (

زن  قي چشمكژوهش نور اف  گرفت كه نوع منبع نوري (در اين پ
مستقيم و نور عمودي ثابت غيرمستقيم) در جذب بچه 

عبارت ديگر در ساحل  داري ندارد. به ها تاثير معني پشت الك
ي تيمار نور افقي  دراز نور با منبع غيرمستقيم به اندازه شيب

يابي  ها هنگام جهت پشت يابي بچه الك زن در مسير چشمك
  نمايد. يسمت دريا ايجاد سردرگمي و مشكل م به

  
  تيمار نوري عمودي غير مستقيم: 2نمودار 

  تيمار نور عمودي غير مستقيم :4جدول 
گيري  جهت  تيمار عمودي

  سمت دريا به
درصد رو 
  به دريا

گيري  جهت
  سمت نور به

درصد رو 
  به نور

جمع 
  ها نمونه

  36  44/69  سمت نور تا به 25  55/30  سمت دريا تا به 11  1تكرار شماره 
  52  69/82  سمت نور تا به 43  30/17  سمت دريا تا به 9 2شمارهتكرار

  21  42/71  سمت نور تا به 15  57/28  سمت دريا تا به 6  3تكرار شماره 
  9  100  سمت نور تا به 9 0  0 4تكرار شماره
  30  90  سمت نور تا به 27  10  سمت دريا تا به 3 5تكرار شماره
  28  85/42  سمت نور تا به 12  14/57  سمت دريا تا به 16 6تكرار شماره
  31  83/54  سمت نور تا به 17  16/45  سمت دريا تا به 14 7تكرار شماره
  31  74/67  سمت نور تا به 21  25/32  سمت دريا تا به 10 8تكرار شماره
  18  33/33  سمت نور تا به 6  67/66  سمت دريا تا به 12 9تكرار شماره
  14  71/85  سمت نور تا به 12  28/14  درياسمت  تا به 2  10تكرار شماره

  270  25/69  187  74/30  83 جمع كل
  -  -  7/18 -  3/8 ميانگين

  -  -  - -  - انحراف معيار
  -  33/33  - 0  - كمينه
  -  100  -  67/66  - بيشينه

10.009.008.007.006.005.004.003.002.001.00
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  نتايج آماري تيمارهاي نوري :5جدول 
 tailed-2  نتيجه آزمون

sig. df t-value متغير  

و دريا اختالف  هاي نور بين داده
 153/3  9  012/0  ي وجود داشت. دار معني

هاي بهجفتي براي دادهTآزمون
سمت درياي تيمار  سمت نور و به

  زن افقي چشمك

هاي نور و دريا اختالف  بين داده
  865/2  9 019/0  ي وجود داشت. دار معني

هاي  بهجفتي براي دادهTآزمون
سمت درياي تيمار  سمت نور و به

  غير مستقيم عمودي
زن  هاي نور تيمار افقي چشمكبين داده

تيمار عمودي غير مستقيم اختالف  و
  داري وجود نداشت. معني

719/0 9  371/0-  
هايجفتي براي دادهTآزمون

سمت نور دو تيمار افقي  به
  زن و عمودي غير مستقيم چشمك

       

  گيريهنتيجبحث و  .4

هاي مورد بررسي  العمل نمونهاين مطالعه به سنجش عكس
سازي نور ساطع شده از  به تيمارهاي مختلف نوري كه مشابه

هاي روشنايي بود متمركز شد.  خودروهاي عبوري و پايه
صورت مستقيم  زن به تيمارهاي نوري شامل نور افقي چشمك

و نور عمودي غيرمستقيم بود. اين مطالعه نشان داد كه در هر 
بيشتر به نور گرايش داشتند تا دريا و در  ها پشت دو تيمار، الك
داري  هاي نور و دريا در هر تيمار اختالف معني واقع بين داده

وجود دارد. بنابراين آلودگي نوري در سواحل، سبب 
شود كه اين امر  ها مي پشت يابي اشتباه در بچه الك جهت
نيز منجر شود. اين نتيجه در  هاآنتواند به مرگ  مي

 ,McFarlane, 1963; Verheijen and Wildschut(هاي پژوهش

1973; Witherington and Martin, 1996; Pennell, 2000; 
Morris, 2000; Mascarenhas et al., 2004; Lorne and 

Salmon, 2007 و  Alabama Sea Turtle Conservation, 

نيز مورد اشاره قرار گرفته است). با اين وجود تا كنون  ) 2008
يابي بچه  تيمارهاي نوري براي سنجش اثرگذاري آن در جهت

  ها مورد بررسي قرار نگرفته بود. پشت الك
هاي  پشت گزيني الك اين مطالعه نشان داد كه در مكان آشيانه 

 دراز) بين دريايي منقار عقابي جنوب جزيره قشم (روستاي شيب
زن و تيمار نور عمودي  هاي نور تيمار افقي مستقيم چشمك داده

داري وجود ندارد. اين مطلب  غيرمستقيم ثابت، اختالف معني
پشت تفاوت  دهد كه نوع منابع نوري در جذب الك نشان مي

ها  پشت داري ندارد و در واقع آنچه كه باعث جذب الك معني
ف مسير بچه شود تنها نور مصنوعي است كه سبب انحرا مي
تواند در  شود و تداوم اين منبع آلودگي مي ها از دريا مي پشت الك

  شود.  هاآنبلند مدت باعث كاهش نرخ بقاي 
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