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ساالنه کشتی ها و اجرام بزرگی از سطح آب های جهانی عبور و مرور میکنند تا نیاز جامعه
را برطرف کنند اما در حالی که این عبور و مرور جهانی نیاز دنیا را برطرف میکنند باعث
لطمه بزرگی به اکوسیستم دریاها شده اند.
ساالنه بسیاری از نهنگ های گوژپشت از قطب شمال سفر خودرا برای رسیدن به قطب
جنوب آغاز میکنند و بسیاری از آن ها شکار غیر عمد کشتی های غول پیکر میشوند
این اشتباهاتی که شاید بتوان اسم آن را ضعف علمی_فنی نامید ساالنه باعث کشته شدن
تعدادی از نهنگ های آبی جهان میشود که در این صورت آسیب جدی به اکوسیستم منطقه و
همچنین به زیست بوم های حیوانات میشود.

 91آبان 9911بود که متاسفانه خبر از برخود یک کشتی باربری به یک نهنگ 5تنی
شدیم که باعث ضربه مغزی شدن نهنگ و مرگ او شده بود و در همان لحظه شنیدن خبر بنده
احساس مسئولیت کردم و راه حلی در این مقاله شرح داده ام که شاید مرحمی بر جان
اکوسیستم دریا واین جانوران آبزی غول پیکر شود

هدف این مقاله راه حلی است که بتوان از آن به عنوان یک طرح نوین در جامعه کشتیرانی و
دریایی استفاده و برای حفظ حریم دریایی حیوانات مفید باشد
در این مقاله سعی میشود پاسخی در رابطه با اهمیت نهنگ ها و چرایی برخورد نهنگ با
کشتی ها و راه حل آن از نظر بنده شرح داده شود.

دریا های خالی از غول ها
(زنگ خطر)
اگر خوب به تصویر آناتومی بدن نگاهی بیاندازید متوجه میشوید که این جانور غول پیکیر
بر خالف بسیاری دیگر از حیوانات کاسه سر بسیاری نازکی دارند و بسیار راحت میتوانند
ضربه مغزی شوند و در بسیاری از مواقع حتی در برخورد با همنوع های خود باعث
مرگ این جانور میشود

نفس گیری نهنگ ها
(عامل اصلی برخورد)
نهنگها برای تنفس پیوسته باید به سطح آب بیایند .با این وجود ،آنها میتوانند برای مدت
طوالنی زیر آب باقی بمانند برای نمونه ،نهنگ عنبر میتواند تا  1۹دقیقه پیوسته زیر آب
باشد .نهنگها برای دم و بازدم از سوراخهای تنفسی که در سرشان قرار دارد بهره میبرند.
نهنگها خونگرماند و الیهای از چربی در زیر پوستشان قرار دارد پس تا اینجا متوجه شدیم
که باال آمدن نهنگ ها یک امر ضروری برای آن ها است

کوچ نهنگ ها
(سفری پر خطر)
نهنگ ها بیشتر دوست دارند در آبهای خنک شمال و جنوب کره زمین زندگی کنند و تنها
برای به دنیا آوردن بچه به سمت استوا کوچ میکنند
دقیقا در زمان گرما و تردد بسیار زیاد کشتی ها از نفت کش ها گرفته تا کشتی های تفریحی
بزرگ
همچنین نهنگ ها میتوانند سرعت خود را به  ۷۴کیلومتر در ساعت هم برسانند .نهنگ عنبر
تا  9۳کیلومتر بر ساعت شنا میکند
و این آغاز پایان یک ماجرا است یعنی طالقی نفس گیری نهنگ ها با عبور و مرور کشتی
های غول پیکر

راه حل
(هشدار برای نهنگ آبی)
امروزه فناوری های بسیاری به کمک بشر آمده اند و یکی از فناوری هایی که میشود به
کمک جامعه دریایی و همچنین به کمک این موجودات اسرار آمیز بیاید هوش مصنوعی
در حیطه سیگنال خوانی است

شاید اسم نهنگ 55

هرتزی به گوشتان خورده باشد

صدای یک ساز بسیار بلند در حالت عادی ۷۷۹هرتز است و این نشان میدهد که نهنگ ها
برای برقراری ارتباط از صداها و تشعشعات مغزی خود استفاده میکنند و عملکرد
سوناری در هوش مصنوعی ثابت کرده است که میتوان بازخوردی مناسب به هر فرکانس
دریافتی از خود ساطع کند
به طور معمول میتوان اسم این روش را همگام سازی امواج مغزی با استفاده از محرک
های صوتی نامید

شرح مختصر راه حل

در این راه حل سعی میشود با جایگذاری دستگاهی در محوطه سونار کشتی که بتواند
سیگنالی همسو با سیگنال های ساطع شده از نهنگ ها بفرستد و باعث اطالع این موجودات
از عبور و مرور باالی سر خود شوند

اما نکته مهم این جا است که این روش در حال حاضر در حال انجام است اما به شیوه
ای غلط
تحقیقات نشان داده گونه هایی که عادت به شیرجه های عمیق دارند ،معموالا با شنیدن
صداهای مهیب نظیر آزمایشهای لرزه نگاری و حتی استفاده از ردیابهای صوتی گیج می
شوند و می ترسند .این صداها آنقدر حیواناتی را که در آبهای عمیق هستند ،می ترساند که
مجبور می شوند به سرعت خود را به سطح برسانند .اینکار ممکن است که در عین حال از
نظر فیزیولوژیکی هم عواقب مهلکی را برای آن ها در پی داشته باشد که یکی از این تبعات
به گل نشستن ان ها است

سخن آخر
همان طور که گفته شد یکی از علت های برخورد نهنگ ها با کشتی ها سیگنال ها و
فرکانس های ناخواسته ای بود که از طرف کشتی ها و کارخانه ها ساطع شده و باعث مختل
شدن سیستم عصبی حیوانات دریایی اعم از نهنگ های دریایی میشود  .اما این که
موجودات به سیگنال های فرستاده شده از انسان ها واکنش نشان میدهند از نظر بنده بسیار
عالی است و میتوان تیجه گرفت که میشود از تهدید فرصت ساخت و با استفاده از هوش
مصنوعی در عملکرد سونار بتوان الگو و سیستمی برای هدایت و محافظت هرچه تمام تر
از موجودات دریایی به عمل اورد.

ممنون از نگاه گرمتان
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