آلودگی نوری و پیامدهای منفی آن بر حفاظت از تنوع زیستی

غالمرضا نادری
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
تاریخ دریافت88/11/5:

تاریخ پذیرش31/8/12:

چکیده
آلودگی نوری تهدیدی رو به گسترش بوده که زیستگاه های حساس و حیات وحش را متاثر ساخته است .تاثیر میزان نور طبیعی
در تنظیم برهمکنش گونههای مختلف تاکنون توسط پژوهشگران بسیاری مورد بررسی قرار گرفته است .اما به جز موارد معدود،
مطالعهای در مورد تبعات نور مصنوعی بر این برهمکنشها انجام نشده است .با گسترش سکونتگاههای انسانی ،میزان نور
مصنوعی نیز رو به افزایش گذاشته است به نحوی که بر زیستشناسی و بومشناسی گونه های حیات وحش اثراتی اساسی باقی
گذاشته است .برخی از اثرات افزایش نور مصنوعی بر گروه های تاکسونومیکی خاص شناخته شده می باشد .مثال مرگ و میر
پرندگان مهاجر در اطراف سازه های نورانی بلند و همچنین اشتباه در جهت یابی الکپشتهای دریایی به دلیل افزایش نور
مصنوعی در محلهای زادآوری ،اختالل در زمان فعالیت پستانداران کوچکی مثل جوندگان آنها قابل ذکر میباشند .اثرات افزایش
نور مصنوعی در طول شب بر رفتار و بوم شناسی جوامع گونه ها کمتر مورد بررسی قرار گرفته و موضوعی جدید برای پژوهش
در بوم شناسی و چالش های حفاظت میباشد.
واژههای کلیدی :آلودگی نوری ،بوم شناسی ،حفاظت ،بوم سازگانها
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مقدمه

آلودگی نوری بوم شناختی و نجومی :مقیاس و

انسان به عنوان گونهای روز فعال ،مدتی مدید است که به

میزان

دنبال راهکارهای افزایش میزان نور محیط در طی شب

اصطالح «آلودگی نوری» سالهای زیادی است که توسط

میباشد .قبل از انقالب صنعتی ،تولید نور با کمک سوزاندن

حامیان محیط زیست مورد استفاده قرار میگیرد که عمدتا

انواع مواد مثل چوب ،نفت و حتی ماهی خشکشده انجام

به کاهش دید انسانها از آسمان در طول شب اطالق

میشد .در عین حال که این روشهای تولید نور ،بر رفتار و

میگردد .چنین آلودگی اصطالحا «آلودگی نوری نجومی»

بومشناسی حیوانات به صورت محلی تاثیر میگذاشت ولی

نامیده میشود که منظره ستارهها و سایر اجسام نورانی

این اثرات محدود بودند .گسترش سریع ابزار الکترونیکی

آسمانی در شب قابل رؤیت نیست .طبق تعریف ،آلودگی

مولد نور ،محیط را در طول شب در محدودهای بسیار وسیع

نوری عبارت است از «هرگونه اثر منفی نور مصنوعی شامل

در سطح کره زمین دستخوش تغییر نموده است .حیوانات و

انعکاس نور در آسمان ،درخشش ،وارد شدن نور به محدوده

گیاهان در طی میلیون ها سال به چرخههای نوری شب و

خصوصی ،اغتشاش نوری ،کاهش قابلیت دید در شب و هدر

روز سازش یافتهاند و این سازش رفتارهای بسیاری را

روی انرژی» .نوری که از آسمان منعکس میگردد

تکامل بخشیده است که از نسلی به نسل دیگر منتقل

«درخشش آسمانی» نامیده میشود .تغییر الگوهای طبیعی

میشود .رفتارهای بسیاری مثل تغذیه ،تولیدمثل ،اجتناب از

روشنایی و تاریکی در بومسازگانها به وسیله نور مصنوعی

طعمه خواران ،مهاجرت ،مسیریابی و  ...توسط افزایش نور

«آلودگی بوم شناختی نوری» نامیده میشود .منابع آلودگی

مصنوعی در محیط دستخوش تغیییر میشوند .در آمریکای

بومشناختی نوری شامل درخشش آسمانی ،ساختمانها و

شمالی سالیانه صد میلیون پرنده در اثر برخورد با

برجهای نورانی ،چراغهای روشنایی خیابانها ،قایقهای

ساختمانهای بلند نورانی و برجها از بین می روند.

ماهیگیری ،چراغ های امنیتی ،چراغ اتومبیلها ،نور متصاعد

بومشناسان از گسستگی بالقوه نظامهای بومشناختی در اثر

شده از سکوهای نفتی و حتی نورهای متصاعد شده از

نور مصنوعی کامال غافل نشدهاند .برخی پژوهشگران ،اثرات

شناورهای تحقیقاتی زیر دریا و  ...که همگی با درجاتی

بالقوه نور مصنوعی بر گروه های تاکسونومیک و

متفاوت باعث ایجاد اختالل در بوم سازگان ها میشوند.

بومسازگانها را مورد مطالعه قرار دادهاند (هیل ،1331فرانک

بنابراین این پدیده اثرات بالقوه ای در گستره ای از مقیاس

 ،1388اشمیدل  ،5111ورهیجن  ،1382سالمون  .)5119در

های مکانی و زمانی را در برمی گیرد.

این مقاله ،مطالعات صورت گرفته بر این موضوع و نقش

آلودگی نوری بوم شناختی ،مسألهای جهانی است (الویج و

آلودگی نوری در تغییر برهم کنش های بومشناختی

همکاران  .)1331اولین اطلس روشنایی مصنوعی آسمان در

تاکسونها ،مورد بررسی قرار گرفته است.

طول شب حاکی از آن است که آلودگی نوری نجومی به

در ابتدا مقیاس و میزان آلودگی نوری بومشناختی و رابطه

تمامی قارههای مسکون گسترش یافته است .فقط  4درصد

آن با آلودگی نوری نجومی و اندازهگیری نور برای پژوهش

آمریکاییها در محلهایی زندگی میکنند که در طول شب

بومشناختی مورد بحث قرار گرفته سپس اثرات نور مصنوعی

کامال تاریک است و  18/1درصد سطح خشکی زمین در

بر رفتار ،بومشناسی جمعیت ،بومشناسی جامعه و بومشناسی

معرض روشنایی آسمان در طول شب یا همان آلودگی نوری

بومسازگانها به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته است .چنین

نجومی است که از نظر استانداردهای علم نجوم آلوده

طبقهبندی ،به نوعی میزان گسترش تبعات بالقوه آلودگی

محسوب میشود( .سینزانو و همکاران .)5111

نوری بومشناختی را نیز نشان میدهد.

بومسازگانهایی که تحت تأثیر این میزان نور قرار دارند و
نورهایی که در روشنایی آسمان نقشی ندارند نیز تبعات بوم
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شناختی به همراه دارند .با اطمینان به اینکه آلودگی

از آنجاییکه سایر ارگانیسمها به شکلی متفاوت نور را

بومشناختی نوری ،نسبتی بیشتر از سطح زمین را در بر

دریافت میکنند (و همچنین طول موجهایی که برای

میگیرد.

انسانها قابل مشاهده نیستند) باید مطالعات آتی در مورد

روشنایی ناشی از شناورهای ماهیگیری ،سکوهای نفتی دور

آلودگی بومشناختی این واکنشها را شناسایی کرده و میزان

از ساحل و کشتی ها باعث ایجاد اختالل در روشنایی

نور را اندازهگیری نمایند .به عنوان مثال گال و همکاران

اقیانوسها در طول شب میشوند .مناطق حاره ،به ویژه به

( )1333منحنی واکنش برخی میگوها به نور را محاسبه

تغییر الگوهای روشنایی و تاریکی (در دوره  54ساعته)

کرده و میزان روشنایی را بر حسب لوکس و بنابر حساسیت

حساسند چرا که در طول سال چرخه های روزانه ثابت

طیفی گونهها تعیین کردند .بومشناسان در محاسبه شرایط

میباشند (گلیویچ  .)1333یک شب کوتاهتر یا روشنتر،

نوری با مشکالت عملی روبرو هستند ،لوکس استانداردی

گونههای سازش یافته با الگوهای ثابت روشنایی و تاریکی

است که تقریبا توسط تمامی طراحان نور ،مهندسان برق و

را بیشتر از گونههای سایر مناطق که به تغییرات عمدهی

 ...مورد استفاده قرار میگیرد و برای اخذ اطالعات از آنها

فصلی سازگار شدهاند ،تحت تأثیر قرار میدهد .البته گونه

باید از واحد لوکس استفاده نمود .با این وجود ،استفاده از

های مناطق قطبی و معتدله که فقط در بخشی از سال

لوکس اطالعات زیستی مرتبط را در نظر نمیگیرد .شدت و

فعالیت می کنند از این کلیت مستثنی می باشند .گونههای

طول موج نوری با این واحد چندان بیان نمیشود .بهعنوان

مناطق معتدله نیز در صورتی که به تغییرات طول روز به

مثال المپهای سدیم فشار باال به دلیل وجود نور فرابنفش

عنوان کلیدهای رفتاری وابسته باشند ،تحت تأثیر قرار

برخی از حشرات را جلب مینمایند اما المپ های سدیم

خواهند گرفت.

فشار پایین با شدت یکسان ،چون نور فرابنفش تولید
نمیکنند باعث جلب این حشرات نمیشوند (ریدل  .)1335با

اندازهگیریها و واحدها

این وجود ،به دلیل لزوم استفاده از واحدی مشترک با

اندازهگیری آلودگی بومشناختی نوری در منطقه ای خاص

متخصصین امر و همچنین کاربرد گسترده در گذشته و حال

مستلزم تعیین روشنایی در آن منطقه میباشد .روشنایی

بهتر است از لوکس استفاده شود.

عبارت است از مقدار نور تابیده شده در هر واحد سطح.

بومشناسان همچنین جنبه های محیط نور را به غیر از

نور از نظر شدت (تعداد فتون ها در واحد سطح) و محتوای

سطوح مطلق روشن اندازهگیری میکنند .تغییر ناگهانی در

طیفی (طول موج) متفاوت میباشد .به همین ترتیب ،باید

روشنایی برای برخی گونهها ایجاد اختالل مینماید (بوچانان

بومشناسان میزان روشنایی را بر اساس فتون در هر متر

 .)1339بنابراین درصد تغییر در نرخ روشنایی یا اندازه گیری

مربع در هر ثانیه و همچنین نوع طول موجهای موجود در

های مشابه غیرممکن است مرتبط باشد .بوم شناسان

نور را اندازه گیری نمایند .اغلب میزان روشنایی بر اساس

همچنین درخشندگی (یعنی روشنایی) منبع تولید نور را نیز

لوکس ( )Luxاندازه گیری میشود که میزان روشنایی نور

که برای ارگانیسم ها قابل مشاهده است اندازه گیری

دریافت شده توسط چشم انسان را بیان میکند .لوکس

مینمایند.

بیشتر بر طول موج های نوری تأکید میکند که چشم انسان
به بهترین حالت میبیند و بر آن طول موجهایی که به
شکلی ضعیف توسط چشم انسان دریافت میشود کمتر

بومشناسی رفتار و جمعیت

تأکید میشود .لوکس میزان روشنایی وشدت نور دریافت

آلودگی بومشناختی نوری به صورت اثرات قابل تشریح بر

شده توسط چشم انسان نیز تعریف میشود.

بومشناسی رفتار و جمعیت ارگانیسمها در زیستگاههای
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طبیعی تأکید مینماید .این اثرات شامل تغییر در جهت یابی،

جهتیابی ارگانیسمهایی گردد که به جهتیابی در تاریکی

اختالل در جهتیابی یا عدم جهت یابی و جذب شدن یا دور

سازش یافتهاند .بهترین مثال برای این موضوع ،اشتباه در

شدن از محیط تغییر یافته از نظر میزان نور ،که در عوض

جهتیابی الکپشت های دریایی است که در سواحل شنی از

باعث تحت تأثیر قرار گرفتن تغذیه ،تولیدمثل ،مهاجرت و

النهها خارج میشوند .تحت شرایط طبیعی ،افراد تازه به

ارتباطات میگردد .بسیاری از حیوانات به ویژه پستانداران

دنیا آمده از سایه های کوتاه و تاریک دور میشوند (پوشش

کوچک شب فغال از میزان نور مهتاب به عنوان کلیدی

گیاهی مناطق ساحلی) تا امکان خزیدن به سمت اقیانوس

برای شروع فعالیت خود استفاده مینمایند .در بسیار ی از

فراهم شود .با روشن شدن ساحل ،سایه هایی که به عنوان

موارد حتی میزان نور مهتاب بر شدت خطر طعمه خواری نیز

راهنمایی برای حرکت به سمت اقیانوس محسوب میشوند

تاثیر دارد.

دیگر قابل درک نبوده و منجر به جهت یابی غلط میگردد

اختالل در جهتیابی ،جلب شدن یا گریزان

(سالمون و همکاران  .)1332روشنایی مصنوعی همچنین

شدن

رفتار تخم گذاری ماده ها را تحت تأثیر قرار میدهد

جهتیابی و عدم جهتیابی واکنشی است به میزان روشنایی

(سالمون  .)5119تغییر در سطح نور ممکن است جهت یابی

محیط (یعنی میزان نوری از سطح اشیا در محیط پراکنده

در حیوانات شب فعال را نیز تحت تأثیر قرار دهد .گستره

می گردد) .در مقابل جلب شدن یا دور شدن از منبع نور

سازشها برای فراهمآمدن امکان بینایی در طول شب بسیار

واکنشی به درخشندگی یا روشنایی منبع نور دارد .افزایش

زیاد است (پارک  )1341و افزایش سریع نور میتواند باعث

روشنایی ممکن است باعث امتداد یافتن رفتارهایی مثل

کوری حیوانات شود .افزایش سریع روشنایی باعث کاهش

روزفعالی یا فعالیت در اوایل طلوع یا غروب

قابلیت انطباق بینایی شده و برگشت آن به حالت طبیعی

) (crepuscularبه شب ،و بهبود بخشیدن به توانایی

ممکن است چندین ساعت به طول بینجامد (بوچانان

حیوان در جهتیابی شود.

 .)1339پس از وفق یافتن با نور ،قورباغهها نیز ممکن است

بسیاری از پرندگان روز فعال (هیل )1331و خزندگان

به آن جذب شوند (جاگر و هایلمن  .)1319پرندگان ممکن

(شوارتز و هندرسون  )1331در زیر نور مصنوعی به تغذیه

است در جهتیابی دچار اشتباه شوند (اوگدن  .)1331زمانی

میپردازند .اصطالحا به این مسأله «آشیان بوم شناختی

که یک پرنده در منطقه ای نورانی قرار گیرد ممکن است

روشن شب» اطالق میگردد و به نظر برای گونه هایی

«به تله افتاده» و آن منطقه را ترک نکند .بنابراین زمانی که

مفید است که میتوانند از آن بهرهبرداری کنند ولی برای

شرایط اقلیمی ،پرندگان را به سمت نور می کشاند ،تعداد

گونه های طعمه مفید نیست (شوارتز و هندرسون .)1331

زیادی از پرندگانی که در طول شب پرواز می نمایند نیز

عالوه بر تغذیه و جهت یابی ممکن است رفتارهایی دیگر

تحت تأثیر قرار می گیرند .بندپایانی که قادر به پرواز نیستند

مثل آوازخوانی برای تعیین قلمرو (برگن و آبس  )1331نیز

واکنش های متفاوتی به نور نشان می دهند ،برخی عنکبوت

تحتتأثیر قرار بگیرد .در مرغ مقلد آمریکای شمالی نرها

های شب فعال ،فتوتاکتیک منفی و برخی دیگر جذب نور

قبل از جفتگیری در طول شب آواز میخوانند اما وقتی

می گردند (ناکامورا و یاماشیتا  .)1331برخی از حشرات

جفتگیری کردند فقط در مناطقی که دارای روشنایی

همیشه فتوتاکتیک مثبت نشان می دهند که نوعی رفتار

مصنوعی و یا زمانی که قرص ماه کامل باشد آواز میخوانند

سازشی است.

(دریکسون  .)1388اثرات این رفتارهای القا شده در اثر نور

مدیران منابعطبیعی می توانند از واکنش حیوانات به نور در

بر برازش افراد هنوز مشخص نیست .روشنایی مصنوعی و

مدیریت جمعیت ها استفاده نمایند .در برخی از موارد از نور

مداوم در طول شب ممکن است باعث ایجاد اشتباه در

میتوان برای جذب ماهیها به پلکان و دور نمودن آنها از
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سدها و نیروگاههای برق استفاده نمود (هایلمن و همکاران

گیرد ،از شنا کردن به پایین دست رودخانه اجتناب کرده و به

 .)1384بههمین ترتیب نور می تواند الرو ماهیان را به

مناطق با شدت نور کمتر حرکت میکند و این باعث افزایش

سمت مرجانها جذب نماید (ماندی و همکاران  .)1338در

میزان فشار طعمه خواری بر این جاندار میگردد .یکی از

قلمروهای خشکی ،شیرهای کوهی از مناطق روشن اجتناب

دالیل کاهش جمعیت این ماهی در برخی رودخانههای

میورزند بنابراین در مدیریت جمعیت آنها میتوان از نور

واشنگتن این پدیده میباشد (یورک و تیریتز .)5111

استفاده نمود .افزایش میزان روشنایی شب به صورت
مصنوعی میتواند منجر به افزایش مرگ و میر برخی

برقراری ارتباط

پرندگان در اثر اصابت با سازه ها ،جلب آنها به دودکشها،

ممکن است ارتباط چشمی گونهها بایکدیگر در اثر آلودگی

سکوهای نفتی ،ساختمان های بلند ،قایقها و کشتیها و

نوری متاثر گردد .برخی از گونهها از نور برای برقراری

اختالل در مسیریابی شود (وایز و همکاران )5111

ارتباط استفاده میکنند و به این ترتیب به اختالل نوری

رفتارهای تولیدمثلی برخی از حیوانات نیز ممکن است در اثر

حساس می باشند .به عنوان مثال کرم های شب تاب ماده

این پدیده دستخوش تغیر گردند .به عنوان مثال جنس ماده

با استفاده از نور متصاعد شده ،نرها را حتی از فاصله 14

نوعی در هنگام افزایش نور محیط ،در انتخاب جفت

متری جلب مینمایند (لیوید  .)1334کایوتها ،شغالها و

گزینشی عمل نمی کند تا سرعت جفت گیری افزایش یافته

گرگها از زوزه کشیدن برای تعیین موقعیت یکدیگر،

و خطر شکار شدن کاهش یابد (راند و همکاران .)1331

برقرای ارتباط و تعیین گروه ها استفاده میکنند بررسیها

افزایش روشنایی شب ممکن است با تحریک رفتار واکنش

حاکی از آن است که میزان زوزه کشیدن در زمانهای

به نور (فتوتاکتیک) مانع از حرکت دوزیستان به مناطق

ابتدایی و انتهایی ماه قمری بیشتر میباشد .آلودگی نوری در

زادآوری گردد .بوچانان و همکارانش ( )1338در طی مطالعه

اثر روشن شدن آسمان میتواند این رفتار را تحت تاثیر قرار

ای دریافتند که در هنگام برگزاری مسایقات فوتبال در طول

دهد .چنین تغییر رفتارهایی میتواند نگرانی هایی را در

شب ،قورباغه های ساکن در محیط اطراف ورزشگاه ها

برنامههای حفاظت از گونههای در معرض خطر به دنبال

اقدام به جفت گیری نکرده و در صورت قرار دادن مانعی بر

داشته باشد و دامنه این تبعات حتی به بوم سازگان ها نیز

ورود نور ،جفت گیری انجام خواهد شد .همچنین این

کشیده شود.

محققین شواهدی را مبنی بر کاهش گزینش مکان های
زادآوری در پرندگان ارائه مینمایند.

بوم شناسی جامعه

مور و همکارانش ( )5111اثرات نور پراکنده شده از سطح

رفتارهای بازداشته شده توسط افراد در واکنش به افزایش

جاده ها را بر نوعی تلیله در زیستگاه های مرطوب چمنزاری

نور محیط (جهت یابی ،اشتباه در جهت یابی) و درخشندگی

مورد بررسی قرار دادند .تراکم این پرندگان در مکان های

(جلب شدن ،دور شدن) برهمکنش هایی مثل رقابت و

زادآوری در طی دو سال ثبت گردید و مناطق اطراف جاده

طعمه خواری را در جامعه تحت تأثیر قرار می دهند.

ها و و مناطقی با نصب منابع نوری مورد آزمون قرار گرفتند.

رقابت

نتایج حاکی از آن بود که آشیانه سازی در مناطقی که

افزایش روشنایی مصنوعی شب ممکن است برهم

حداقل  911متر از جاده و همچنین از منطقه شاهد فاصله

کنشهای گروه هایی از گونهها که در طول گرادیانهای

دارند انجام میگیرد .آلودگی نوری ،رفتار برخی گونه های

نوری مختلف ،نوعی تخصیص منابع را نشان میدهند دچار

طعمه را مثل نوعی سالمون ،را تحت تاثیر قرار می دهد .اگر

اختالل نماید .به عنوان مثال در جوامع طبیعی زمان های

این جاندار در معرض نوری بیش از یک دهم لوکس قرار

تغذیه در بین گونه ها در یک مکان متفاوت بوده و نوعی
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تخصیص زمانی مشاهده می گردد .نوعی قورباغه میتواند

 ،)1331مارها (کالبر  ،)1393خفاشها (ریدل ،)1335

در سطوح نوری بسیار پایین 11-2لوکس جهت یابی و تغذیه

ماهیها (گیبسون  ،)1318بیمهرگان آبزی (مور و همکاران

نماید و تحت شرایط طبیعی در روشنایی باالتر از 11-1

 )5111مورد بررسی قرار گرفته است .به عنوان نمونه به

لوکس تغذیه نخواهد کرد (بوچانان  .)1338وزغ غربی فقط

مطالعهای که توسط همامی و همکاران ( )5111در مورد

در سطوح روشنایی بین  11-1و  11-2لوکس تغذیه

دوپای فیروز (شکل  )1صورت گرفته است اشاره میشود .در

مینماید در حالیکه قورباغه دمدار فقط در تاریک ترین

برسی رفتار دوپای فیروز در زیستگاه طبیعی آن در استان

زمان شب و در روشنایی کمتر از  11- 9لوکس به تغذیه می

اصفهان ،تحلیل دادههای به دست آمده از طریق شمارش

پردازد (هایلمن  .)1384از آنجاییکه این سه گونه لزوما هم

افراد در ترانسکت های پیمایش شده (نرخ برخورد) با کمک

بوم هستند (یعنی ساکنبودن در یک منطقه) نوعی

عملیات آماری رگرسیون حاکی از آن بود که زمان فعالیت

تخصیص زمانی در طول تغییرات میزان روشنایی را نشان

افراد گونه با زمان طلوع ماه و تاریخ ماه قمری همبستگی

میدهند .بسیاری از خفاش ها به سمت حشراتی حرکت

معنیداری دارد به گونه ای که قبل از طلوع ماه و همچنین

میکنند که در اطراف منابع نور تجمع یافته اند (فرانک

در اوائل یا اواخر ماههای قمری نرخ برخورد با افراد حداکثر

 )1388اگرچه ممکن است این قضیه اثری مثبت در نظر

بوده و در اواسط ماههای قمری و یا در طلوع کامل ماه نرخ

گرفته شود ،افزایش تجمع آیتم های غذایی فقط برای گونه

برخورد با افراد گونه حداقل ثبت گردید

0.86,

هایی منفعت به همراه دارد که از منابع نوری بهره میگیرند.

)( ) R 2 =P<0.001نمودار .)1نتایج به دست آمده در

خفاشهایی که سریعتر پرواز می کنند به سمت این منابع

مورد رابطه رفتار این گونه با میزان روشنایی ماه حاکی از آن

نور بیشتر جذب می شوند تا خفاش هایی که سرعت پرواز

است که در شب های مهتابی افراد مشاهده شده در محل

آنها پایین است (بلیک و همکاران  ،1334ریدل و باگ

هایی قرار داشتند که پوشش گیاهی انبوه بوده و در شبهای

 .)1331با جابجا شدن زمان فعالیت گونه های روزفعال به

با روشنایی کمتر (یک چهارم ابتدایی و انتهایی ماه قمری)،

آشیان روشن شب ،تغییراتی در جوامع رقیب به وقوع خواهد

عمدتا مشاهده افراد در محل های عاری از پوشش گیاهی

پیوست (شوارتز و هندرسون  .)1331این مساله ابتدا در مورد

صورت گرفت.

خزندگان مورد مطالعه قرار گرفت اما در پرندگان و برخی
پستانداران نیز دارای مصداق میباشد(هیل .)1331

طعمه خواری
اگرچه به نظر افزایش زمان تغذیه و امتداد فعالیت برخی
گونهها تا شب مفید می باشد اما به نوبه خود باعث افزایش
خطر شکار شدن نیز میشود (گاتارد  .)5111توازن بین سود

شکل  -1رابطه میزان نرخ برخورد با افراد گونه و شب های مختلف ماه قمری

حاصله از ازدیاد زمان فعالیت و تغذیه و افزایش خطر
طعمهخواری موضوعی محوری در پژوهش در مورد
پستانداران کوچک ،خزندگان ،و پرندگان میباشد (کوتلر
 ،1384لیما  .)1338جوندگان کوچک در روشنایی زیاد کمتر
به تغذیه میپردازند (لیما  .)1338این مساله در برخی
خرگوشها (گیلبرت و بوتین  ،)1331کیسهداران (الفریر

شکل -5دوپای فیروز در منطقه مورد مطالعه (عکس توسط نادری )1981
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تغییرات غیر عادی در میزان روشنایی در طول شب نیز

راهکارهای کاهش میزان آلودگی نوری

ممکن است باعث ایجاد اختالل در روابط طعمه و طعمه

کاهش آلودگی نوری به چند راه ممکن است ،مثل کاهش

خواری گردد .به عنوان مثال در در طول شب زئوپالنکتونها

درخشش آسمان ،کاهش بازتابش نور و  . ...بنابراین بهترین

به سمت سطح آب حرکت مینمایند تا به تغذیه بپردازند و

روش کاهش آلودگی نوری بستگی به این دارد که مشکل

زمانی که قرص ماه کامل است میزان شکار زئوپالنکتونها

دقیقا چیست .به طور کلی راهکارهای زیر میتواند مفید واقع

توسط ماهی ها به حداکثر میرسد (گیلیویچ  .)1333افزایش

گردد:

آلودگی نوری این روابط را تا حدی دچار اختالل مینماید.



اختالل در این روابط و رفتار ها به نوبه خود بر بوم
سازگانها نیز تاثیر میگذارد.

استفاده از منابع نوری با شدت حداقل تا حدی
که نیاز به روشنایی برطرف گردد



خاموش نمودن منابع تولید نور با استفاده از
سنسورها یا به صورت دستی در زمان های عدم

اثر بر بوم سازگانها

نیاز

اثرات تجمعی تغییرات رفتاری ناشی از آلودگی نوری و تاثیر



آن بر برهمکنش هایی مثل رقابت و طعمه خواری ممکن
است باعث ایجاد اختالل در کارکردهای کلیدی

روشنایی دارند


بومسازگانها شود .به عنوان نمونه میتوان به تاثیر آلودگی
نوری بر شکوفایی برخی بومسازگانهای آبی اشاره کرد.





ساحلی و ...


عمودی دافنیها چه از نظر تعداد و چه شدت مهاجرت را
مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از آن بود که اختالل در
مهاجرت دافنیها به سطح آب ممکن است باعث ازدیاد
جمعیت جلبک ها شده و احتماال شکوفایی جلبکی به وقوع
میپیوندد.

قرارگیری موانع مانع پخش نور در جاده هایی که
از کنار مناطق حفاظت شده ،جنگل ها و  ...عبور

دهد (دادسون .)1331
مور و همکارانش ( )5111اثر آلودگی نوری بر مهاجرتهای

استفاده حداقل و در حد نیاز از منابع نوری به
ویژه در مناطق حساس مثل نورافکن های

فقط در شرایط تاریکی مطلق به تغذیه میپردازند (گیلیویچ
دارد (کمتر از  ) 11-1می تواند این رفتار را تحت تاثیر قرار

حذف المپهای بدون پوشش و هر منبع نوری
قرار گرفته به سمت آسمان

دوره روشنایی می باشد و بنابراین بسیاری از این جانداران
 .)1381روشنایی بیش از آنچه که در زمان نیمه ماه وجود

تجدید نظر در طرحهای مهندسی روشنایی
بخشی

مینمایند که تحت عنوان مهاجرت عمودی شبانه روزی
نامیده میشود .علت این رفتار ،اجتناب از طعمه خواری در

استفاده از المپ هایی که طول موج های مضر
از دیدگاه آلودگی نوری را ساطع ننمایند

بسیاری از بی مهرگان آبزی مثل زئوپالنکتونها ،در طی
دوره  54ساعته در ستون آب به باال و پایین حرکت

بهبود بخشی به اماکن و سطوحی که نیاز به

می کنند


نصب منابع نوری در کف جاده ها به جای
استفاده از تیرهای چراغ برق



استفاده از المپهای نوری با طول موج بلند و
ترجیحا قرمز یا زرد رنگ



ممنوعیت استفاده از پرژکتورهای بزرگ متمرکز
کننده نور که برای تبلیغات استفاده می شوند
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