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 اشباح یسلست معروف به کشت یمار یراز کشت

ٍ شها قسهت چًارم از  0943 ریام ت92، 9104سال  یيستو انرٍز يجديو جَال رضایعل سالم
 .نیشنَیپادکست ژرفا رٍ ن

دلگرم  یلیخَد نن خ ینظرات سازندتَن کٌ برا یتشکر بکنو بخاطر يهٌ  دیاز يهٌ با اٍل
 .دیکن یار یکنندى بَد لطفا لطفا باز يو با نظرات خَبتَن نارٍ 

 یبَد بٌ اسو طَفان بر  یقسهت، علتش طَفان نیانتشار ا یبرا ریبابت تاخ دیببخش نکٌیا دٍم
رٍ در  رشیتاث نیشتریب دیباش دىیاخبارش رٍ شن دیکردى بَد شا ریرٍ درگ کایکٌ جنَب آنر

 .گذاشت انایزیلَئ التیا یعنی التیا نیيه

 یبعد از گذشتن طَفان از باال یطَفان ٍ حت نیکٌ قبل از شرٍع طَفان، ح دیجالبٌ بدٍن یلیخ
رٍ  یاتیح لیٍسا نکٌیبر ا یاخطار نبن یيا امینرتب در حال دادن پ نجایا یسر نا رسانٌ يا

شن ٍ آب ٍ برق کارساز با یتا در صَرت برٍز قطع یکنسرٍ ینثل آب برق غذايا نیکن ٌیتً
 .نیکن اطیٍ احت نیاز خَنٌ خارج نش نکٌیبر ا ینبن ییيشداريا

از  شیيا ب یلیاز نظر خ ویکٌ تجربش کرد یطَفان یيهٌ يشدار برا نیبَد کٌ ا یدرحال نیا
کٌ نن اطالع  ییبٌ نفع خَد نردم شد ٍ خدارٍشکر تا جا جشیخب نت یٍل دیرسیاندازى بنظر ن

 .اعالم نشد یجان بیدارم در شًر نا آس

 دنیرٍز قبل از رس بایيست تقر ادمی ویرٍ پشت سر گذاشت یجانیپر ي یلیچًار رٍز خ سٌ
 لیيا بٌ دل نیاز پهپ بنز یلیکردى بَدن، خ ٌیطَفان بٌ شًرنَن نردم فرٍشگاى يا رٍ تخل

کردى بَدن  لیبَدن ٍ تهام ارگان يا ٍ ندارس ٍ دانشگاى يا تعط لیتعط هٌین نیتهَم شدن بنز
( ییایتَفند )تند باد در یدر اصطالح فارس ای hurricane دنیبراى رس شوٍ خالصٌ يهٌ چ

 .بَدن

نايَارى  یبًتَن بگو کٌ اگر تابحال عکس يا دیبا ٌیکٌ تَفند چ نیبدٍن نیخَایاگٌ ن خب
 یلیخ یابر  ینهکنٌ تَدى يا ویندازینگاى ن نیکٌ از باال بٌ زن یٍقت نیرٍ نگاى کردى باش ییا

 نیشکل دارن ٍ حَل نرکزشَن در حال چرخش يستن، ا ییا رىیکٌ حالت دا وینیرٍ بب یبزرگ
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يو نهکنٌ بًش بگن ٍ در  ییاستَا یچرخند يا یدر زبان فارس گنیتَفند ن شرٍ بً دىیپد
 .شٌیگفتٌ ن Typhoon يو بًش یٍ گاي شٌیگفتٌ ن hurricane بًش گٌید یزبان يا

 ییآب ٍ يَا ی دىیپد کیاگرچٌ گردباد يو  دیریردباد اشتباى نگرٍ با گ دىیپد نیکٌ ا دٍارمیان
 لَنتریتَفند نهکنٌ بٌ چند يزار ک کی اسینق کٌ،یکَچ اریبس اریبس اسشیانا نق ٌیچرخش

 .چند صد نتر باشٌ تَنٌین تایگردباد نًا ٌیبرسٌ انا 

 ویکٌ نا يست یینجایيه 9112کٌ سال  نیباش دىیرٍ شن نایاسو طَفان کاتر اتَنیلیخ دیشا
نفر شد. حاال حتها  َنیلین 0 ینفر ٍ آٍارگ 0391کرد ٍ باعث نرگ  ریرٍ درگ انایزیلَئ یعنی
چَن ٍاقعا خطرناکٌ ٍ  شٌیگرفتٌ ن یجد نجایتَفند ا نقدریکٌ چرا ا نیشینتَجٌ ن شتریب

 .رىیياش چشهگ بیآس

ير  دشیشد اریابتدا باد بس کنٌین زشیاصطالحا فرٍر ای کنٌیبرخَرد ن یطَفان بٌ خشک یٍقت
کٌ نهکنٌ تا چند رٍز يو طَل  دشیشد یٍ بعد يو با بارندگ برىین نیرٍ کٌ بتَنٌ از ب یز یچ

 .ٍ نشکالت دٍ چندان بشٌ رىیيهٌ جارٍ بگ لیس شٌیبکشٌ باعث ن

يا  یلیخ دمینن خَدم بٌ شخصٌ د یٍ حت وییآشنا دىیپد نیيا کهتر با ا یرانینا ا نکٌیا علت
کٌ با  کنٌیبرخَرد ن ییبٌ کشَريا شتریب دىیپد نیکٌ ا نٌیا رنیگیرٍ با گردباد اشتباى ن تَفند

گرم  یٍ در آب يا ییاستَا یاز عرض يا یٍقت دىیپد نیا یعنیيستند.  ٌیيهسا انَسیاق
بر سر رايش باشٌ  یٍ اگر خشک کنٌیباالتر حرکت ن یبٌ سهت عرض يا رىیگیشکل ن انَسیاق
 .ارىیکٌ گفتو رٍ سرش ن ییباليا نیا

پادساعتگرد  یشهال هکرىیدر ن شٌیکٌ تَفنديا يه نٌیا دٍننینه ایلیکٌ خ گٌینکتٌ جالب د ٌی
يو انکان ندارى درست برعکس  نیاز ا ریساعتگرد ٍ غ یجنَب هکرىیٍ در ن کننیحرکت ن

 .پادساعتگرد یجنَب هکرىیساعتگرد يستند ٍ در ن یشهال هکرىیکٌ در ن یانَسیاق اناتیجر

سال  یعنی شیچند سال پ نیخَدنَن يه رانیاگر بًتَن بگو کٌ ا نیتعجب کن دیبازم شا انا
شد ٍ بٌ  لیيند تشک انَسیگرم اق یبًش برخَرد کرد کٌ در آبًا Gonu بٌ اسو یتَفند 9112

 .رانیکشَر عهان برخَرد کرد ٍ بعد يو بٌ ا



https://zharfapodcast.com/ 

شد ٍ رعد ٍ  البیٍ بلَچستان دچار س انستیبَد در اثرش سَاحل س یياش ٍاقعا جد بیآس
در  ینجبَر شدن از سَاحل دٍر بشن ٍ حت ایلیچند دى خَنٌ شد. خ یبرقش باعث آتش سَز 

 .داد شیدرصد افزا 0.2نفت رٍ  هتیبَد ٍ ق رگذارینفت يو تاث یبازاريا

 قسهت از پادکست نیسراغ ا ویسخن کَتاى بر خب

. طَفان ستیچند رٍز ن نیربط بٌ طَفان ا یيو ب یلیقسهت خ نیانتخاب نَضَع ا علت
دٍرتر از  لیٍ يزارن نا انَسیخصَصا اگر شها ٍسط اق کنٌیرحو نه چکسیبٌ ي نیخشهگ
 .ٍجَد ندارى یسر پناي چیکٌ ي ییجا نیباش یخشک

گو شدن ٍ نا از  ایيا غرق شدن ٍ  انَسیدر اعهاق اق یادیز یيا یکشت خیطَل تار در
 .بٌ افسانٌ شدى لیتبد یانَردیدر خیاز اٍنًا در تار یکیانا فقط  ویخبر یسرنَشتشَن ب

اطلس در  انَسیآزرس در ٍسط اق رىیشرق جز یلینا 011سلست در  ینار  ییکایآنر یکشت
 .نداشت ینیسرنش چیشد کٌ در کهال تعجب ي دایپ یحال

ناى ٍجَد داشت.  1 یيو حداقل برا یکشت ییغذا رىیدست نخَردى بَد ٍ ذخ یبار کشت تهام
ٍ يهسرش سارا  نیبنجان تانینفر شانل خدنٌ، کاپ 01در سالنت کانل بَد انا  یکشت نکٌیبا ا

 .شدى بَدن دیاز خَدشَن بزارن ناپد یاثر  چیي نکٌیبدٍن ا ایسالشَن سَف 9ٍ دختر 

ر د شیسال پ 021حدٍدا  یعنی 0329دسانبر سال  2کٌ در رٍز  شٌیشرٍع ن ییاز اٍنجا ناجرا
بصَرت  ییایتانیبر یکشت کیآزرس خدنٌ  رىیجز یلینا 011در  ییاطلس جا انَسیٍسط اق

 .کردن دایانَاج شناٍر بَد پ َنیرٍ کٌ ظايرا سرگردان در ن گٌیبزرگ د یکشت کی یاتفاق

 یسرگردان يهَن کشت یداد کٌ کشت صیتشخ عاینَر يَرس سر دیَید یآقا یکشت تانیکاپ
ترک کردى بَد ٍ تا  ایتالیرٍ بٌ نقصد جنَا ا َرکیَیشًر ن شیرٍز پ 3سلست يست کٌ  ینر 

 .دیرسیبٌ نقصدش ن دیاالن با

 کیيا بًو نزد یکشت یداد ٍ ٍقت رییکهک کردن تغ یرٍ برا رشینس عاینَر يَرس سر تانیکاپ
 .ستیسلست ن ینار  یعرشٌ کشت یبر رٍ یچکسیکٌ ي دنیشدن در کهال تعجب د
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 زیشد يهٌ چ تانیکاپ نیکرد ٍارد کاب یسلست شد يهٌ جا رٍ بازرس ینار  یٍارد کشت ویت کی
 ریبٌ ز یخَدشَن بَدن ٍ ٍقت یسر جا یسفرنانٌ کشت یگزارش يا یحت دیرسیبنظر نرتب ن

 یخَدشَن ٍ دست نخَردى باق یسر جا یخدنٌ کشت لیکٌ تهام ٍسا دنیرفتن د یعرشٌ کشت
 .نَندن

 یخَدش قرار داشت ٍ حت یبَد سر جا یناى نصرف خدنٌ کاف 1 یکٌ برا یکشت ییغذا رىیذخ
 .خَدش بَد یٍ سالو سر جا حیبَد يو صح یبشکٌ الکل صنعت 0210کٌ  یتهام بار کشت

آب در گذشتٌ  یاز يو باز شدى بَد. پهپ يا یاز دٍ پهپ آب کشت یکیگزارشات اٍندى کٌ  در
 .کنن ٌیرٍ تخل یکشت یشدى در انتًا یتا آب جهع آٍر  شدنیاستفادى ن نیا یبرا

 نیاز بزرگتر یکیآغاز  نیخَدش نبَد ٍ ا یيو سر جا ینجات کشت قیبر اٍن تنًا قا عالٍى
 .استیدن یانَردیدر خیتار یرازيا

 سلست افتادى بَد؟ ینار  یخدنٌ کشت یبرا یاتفاق چٌ

 گزیبر نیبنجان یکشت

 یدزدا یارتباط شکل گرفتٌ، از حهلٌ  نیدر ا یادیز یيا نٌیطَل ديٌ يا حدس يا ٍ زن در
 یحت ایٍ  ییایدر یبرخَرد با گرداب يا ،ییایالجثٌ در وینَجَدات عظ یگرفتٌ تا حهلٌ  یایدر

 .یینَجَدات فضا یعنی گانگانیدخالت ب

بخاطر اثر نعرٍف شرلَک يَلهز  انَنیلیکٌ خ Arthur Conan Doyle نعرٍف سندىینَ
 نیسلست نَشت. اگرچٌ ا ینار  یداستان کَتاى در نَرد کشت کی 0330در سال  و،یشناسین
داستان کَتاى باعث شد  نیا یداد ٍل رییتغ التشیبا تخ یرٍ تا حد یداستان اصل سندىینَ

 .شناختٌ بشٌ ٍ يهٌ جا ازش صحبت بشٌ شتریسلست ير چٌ ب ینَضَع نار 

بنظر جَاب کانل  چکدٍنویرح بَد ٍ يسال نط 092يا حدٍد  ٌیاحتهاالت ٍ فرض نیا ی يهٌ
 .َندیاتفاق بنظر نه نیا یبرا ییٍ قانع کنندى ا
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کرد از  یرٍ آغاز کرد ٍ در اٍن سع یقیتحق گَریبٌ اسو اند نک گر یخانه 9119در سال  انا
 .سلست رٍ حل کنٌ ینار  یکشت یدانش رٍز استفادى کنٌ ٍ نعها

 ای The True Story of the Mary Celeste کردى با نام ٌیرٍ تً ینستند کیيو  تاینًا
 .دینیحتها بب کنین شنًادیسلست کٌ پ ینار  یداستان ٍاقع

 تایٍ نًا یخیتار یدر نَرد نعهايا یعله قیتحق یعنی نٌیکارش يه گَریاند نک گر خانو
 .ياش افتٌیساخت نستند از 

عکس ياش رٍ  دیکٌ شا Hindenburg disaster در نَرد ٌیاز کارياش نستند یکی نثال
 .نعرٍفٌ یلیچَن عکس ياش خ نیباش دىید

 دىینفر کشتٌ شدن ٍ باعث شد کال ا 91کٌ در اٍن  ییيَا یکشت یسانحٌ آتش سَز  يهَن
 .حهل ٍ نقل نسافر ننسَخ بشٌ یبرا ییيَا یاستفادى از کشت

 قیيا تحق یتکنَلَژ  نیآخر یر یبا بکارگ یکشت نیگرفت تا در نَرد ا ویتصه شَنیحال ا بًر
 .کنٌ

اتفاق افتادى  تَنٌینه ییزيایکٌ چٌ چ شٌیپرسش شرٍع ن نیبا ا گَریخانو نک گر گزارش
 .کنٌیرد کرد رٍ رد ن شٌیکٌ ن ییٍ اٍن يا کنٌین ینطرح رٍ بررس یيا یتئَر  یکی یکیباشٌ، 

 نینطرح در ا یيا یبٌ تئَر  ویندازین یبايو نگاي گَریبٌ يهراى خانو نک گر نینَافق باش اگر
 .نَرد

 تیجنا کی دیبَد کٌ شا نیا شدیسلست نطرح ن ینار  یکٌ در نَرد کشت یحدس نیاٍل
نثل تبر ٍ  یاز ضربات ش یینشانٌ يا ٌیاٍل یيا ی. بازرسَستٌیبٌ ٍقَع پ یيَلناک در کشت

 .گزارش کردى بَدن یبدنٌ کشت یاز خَن رٍ بر رٍ یآثار 

با نصرف الکل نَجَد در بار  یاز خدنٌ کشت یبعض دیرٍ کٌ شا ٌیفرض نیٍقت ا دادستان
نجات فرار کردن رٍ نطرح  قیبا قا ٌیٍار نست شدن ٍ بعد از قتل عام بق َانٌیبصَرت د یکشت
 .کرد
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شدى اصال  دایپ ینشَن داد کٌ لکٌ يا یبعد یيا یبٌ سرعت رد شد چَن بررس ٌیفرض نیا انا
 .دنٌیقابل نَش ریبَد کٌ غ یالکل صنعت یتبار الکل کش یخَن نبَدن، از طرف

رٍ ريا کنن ٍ با سَار شدن بٌ  یبٌ اٍن بزرگ یکشت دیچند نفر با اینفر  کیچرا  نیبر ا عالٍى
با يهَن  تَنستنیخَدشَن رٍ بٌ خطر بندازن ن یزندگ انَسیدر ٍسط اق کینجات کَچ قیقا

 .برسَنن ٍ بعد فرار کنن یخشک کیخَدشَن رٍ حداقل بٌ نزد یکشت

 .ٌیافراد داخل کشت یٍ کشتن يهٌ  ییایحهلٌ دزدان در ٌیدٍم فرض ی ٌیفرض

انا  دیکارٍ انجام دادى باشن؟ شا نیا قایشهال آفر ییایٍجَد داشت کٌ دزدان در نیانکان ا ایآ
 .باشٌ ییایدر یکار دزدا تَنستیغارت نشدى بَد پس نه یکشت

 دایرٍ پ یکشت کردنیکٌ ادعا ن ییتَسط يهَن کسا تیجنا نیا دیبَد کٌ شا نیا گٌید احتهال
رٍ  یکردن کٌ کشت یٍ بعد ظاير ساز  ییایتانیبر یيهَن کشت یعنیکردن صَرت گرفتٌ 

 .کنن افتیکردن تا بتَنن از دٍلت پَل در دایپ انَسیسرگردٍن ٍسط اق

 یخَب یلیپَل خ هٌیب یشرکت يا دادیٍ نجات ن کردین دایرٍ پ یکشت یاٍن زنان اگر کس در
 .دادگاى رد شد کیيهَن نَقع تَسط  ٌیفرض نی. انا ادادنیرٍ بًش ن

کردن ٍ  تیيدا لینا 311سلست اٍنَ  ینار  یکردن کشت دایبعد از پ ییایتانیبر یکشت خدنٌ
 .با خَدشَن بٌ جبل الطارق بردن

کردن ٍ حتها اسهش رٍ  فیتَق رایرٍ اخ یرانیکٌ نفتکش ا ییجبل الطارق يهَنجا تنگٌ
اطلس ٍ  انَسیبٌ اق کنٌیرٍ ٍصل ن ترانٌیند یایدر نکٌیبخاطر ا ٌینًه اریتنگٌ بس ن؛یدیشن

جزٍ  استیدر جنَب اسپان نکٌیبا ا رى؛یگیجًان در اٍنجا صَرت ن ییایاز تجارت در یهین
 .باياش نخالف بَدى شٌیيه ایاگرچٌ اسپان شٌینحسَب ن ایتانیبر یيا نیسرزن

نفر  3کٌ بٌ يهراى  ایيهسرش سارا ٍ دختر دٍسالشَن سَف گز،یبر نیبنجان تانیاز کاپ یر یصَت
 شدن دیسلست ناپد ینر  یخدنٌ کشت

 .ویدٍر نش یلیٍ از نَضَعهَن خ ویبگذر
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شد تا  لیتشک یسلست رٍ بٌ جبل الطارق برد، اٍنجا دادگاي ینار  یکشت ییایبرتان یکشت
کنندگان اٍن  هٌیاز ب ییایتانیبر یٍ خدنٌ کشت ستین یناجرا کاليبردار  نینطهئن بشن کٌ ا

 .نکردن افتیدر یپَل یکشت

 نیيهچ هٌیگرفتن پَل از ب یسلست برا ینار  یکشت یکٌ صاحبان اصل رفتین نیضن ا چَن
کار پَل  نیانجام ا یبرا ییایتانیبر یکشت یعنی یکشت نیرٍ ساختٌ باشن ٍ بٌ افراد ا ییناجرا

 !!دادى باشن

 یدر کار نبَدى ٍ شرکت يا یباز  اىیس چیکٌ ي دیرس جٌینت نیاز حدٍدا سٌ ناى دادگاى بٌ ا بعد
 .پرداخت کردن ییایتانیبر یرٍ بٌ عنَان حق الزحهٌ بٌ خدنٌ کشت یيو پَل هٌیب

 يهَن یعنیسلست  ینار  یخدنٌ کشت یيهدست ٌیيو کٌ بعد يا رد شد فرض گٌید ٌیفرض ٌی
پَل  هٌیبَد تا از ب ییایتانیبر یٍ خدنٌ کشت یشدى بَدن با صاحبان کشت دیکٌ ناپد ینفر  01
 .کنن افتیدر

کنن؟  دیناپد شٌیيه ینفر خَدشَن رٍ برا 01 دیيو بعد يا رد شد چَن چرا با ٌیفرض نیا انا
از بچٌ ياشَن رٍ با خَدشَن يهراى بردى  یکیٍ يهسرش فقط  نیبنجان تانیکاپ یاز طرف

 .يو داشتن گٌید یسالٌ  2بچٌ  ٌیکٌ  یبَدن در حال

. انا ٌیاز سَنان ینَج بزرگ ناش ٌی اینثل گرداب  یعیطب یایٍقَع بال ٌیفرض گٌیحدس د ٌی
باشٌ پس چرا  دىیبًش رس یبیآس نکٌیشدى بدٍن ا دایسالو پ یدر نظر گرفت کٌ کشت دیبازم با

 رٍ بدى؟ یدستَر ترک کشت تانیکاپ دیبا

ٍ احتهال ٍقَع انفجار بَدى کٌ  ینشت الکل از نخازن الکل بار کشت یتر بعد یجد ٌیفرض
ببندن ٍ تا رفع  یرٍ با طناب بٌ کشت قینجات بشن ٍ قا قیيهٌ سَار قا دىیدستَر ن تانیکاپ

دٍبارى  چَقتیٍ اٍنا ي شٌیطناب پارى ن نیب نیاحتهال خطر انفجار اٍنجا بهَنن. انا در ا
 .کنن دایراى پ یشتبٌ ک تَننینه

 یاز آتش سَز  یر یجلَگ یبرا ییا گٌید یچَن حتها راى يا ادیبنظر نه یيو ننطق ٌیفرض نیا
 !رٍ انجام دادى باشن یکار  نیاحتهال چن ٌیکٌ فقط بخاطر  ستیٍجَد داشتٌ. نعقَالنٌ ن
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رٍ ترک کنٌ نگر  یکشت دیٍجٌ نبا چیبٌ ي یکشت تانیيست کٌ کاپ یهیقانَن قد کی یطرف از
 ییبا تجربٌ ا تانیکٌ کاپ نیبنجان تانیرفتنٌ. چطَر کاپ نیدر حال از ب یتا لحظٌ آخر کٌ کشت

 نکردى؟ تینسئلٌ رٍ رعا نیيو بَدى ا

پرسش کٌ  نینهکن رٍ رد کرد رفت سراغ ا ریغ یيا یتئَر  گَریخانو نک گر نکٌیبعد از ا خب
 نحتهل يستند؟ ییيا ٌیحاال چٌ فرض

بٌ  یحت گَریبٌ دست نداد. خانو نک گر یسرنخ چیي نیبنجان تانیکاپ یدر زندگ یٍ کاٍ کند
 یناساچَست رفت ٍ با نَادگان آقا التیرفت در ا نیبنجان تانیکاپ یشًر نحل تَلد ٍ زندگ

 .نصاحبٌ کرد نیبنجان

سفر بردى  نیسالشَن رٍ بٌ ا 9بچٌ  ٌیٍ يهسرش فقط  نیبنجان تانینرفتٌ کٌ کاپ ادنَنی
 .سالٌ يو داشتن 2پسربچٌ  ٌیکٌ  یبَدن در حال

با  تانیآشنا بَدى کاپ اریبس یانَردیبٌ فنَن در نیبنجان تانیبَد کٌ کاپ نیا یگَاي یچ يهٌ
 ریادم نهکنٌ کار غ نیا نکٌیا یبرا یشايد چیيو داشتٌ ٍ ي ینرنال یبَدى ٍ زندگ ییتجربٌ ا

 .ٍجَد نداشتٌ بکنٌ یننطق

داشتٌ کٌ  یننطق لیدل نیبنجان تانیکٌ حتها کاپ دیرس جٌینت نیبٌ ا گَریخانو نک گر نیبنابرا
 .رٍ دادى یکشت ٌیدستَر تخل

رٍ در زنان  یکشت قیدق تینَقع تَنستیخَدش فکر کرد کٌ اگر ن شیپ گَرینک گر خانو
 !بدى حیرٍ يو تَض لشیکنٌ نهکنٌ کٌ بتَنٌ دل دایترک خدنش پ

شدى  دایپ یکٌ از خَد کشت یگزارش کشت نیبَد کٌ طبق آخر نیا دٍنستیکٌ تا االن ن یز یچ
 تانیکٌ کاپ یدر صَرت دادینشَن ن ایسانتا نار رىیجز یلینا 1رٍ در  یکشت تیبَد نَقع

 .کنٌین دایپ رىیجز نیيه یلینا 011ٍ در  یرٍز بعد کشت 01 ییایتانیبر

 اناتیباد ٍ جر ریسر گردٍن تحت تاث یانکان دارى کشت ایبدٍنٌ آ خَاستین گَرینک گر خانو
 بکنٌ؟ یرٍ ٍ در اٍن جًت ط ینسافت نیرٍز چن 01در ندت  یانَسیاق
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 .شناس کهک گرفت انَسیاق ٌیاز  گَریبَد کٌ خانو نک گر نجایا

نرکز  نیکٌ بدٍن شک برتر Woods Hole یشناس انَسیاز نَسسٌ اق چاردسَنیدکتر ر یآقا
در  یرٍز  ٌیکٌ بتَنو  نٌیٍ خَد نن آرزٍم ا ٌیشناس انَسیاق نٌیدر زن ایدن یقاتیٍ تحق کیاکادن

 .بشو قینَسسٌ نشغَل بٌ کار ٍ تحق نیا

کانال  یَتر یکانپ یساز  ٌیدٍ نقطٌ با شب نیا نیدر اٍن زنان ٍ ب یکشت رینس یساز  ٌیشب
 .سرٍ کار دارن شیندل يا کو ٍ ب نگَنٌیشناس يا با ا انَسیاق یٍ يهٌ  رىیانکان پذ

ندلش؛ از جهلٌ  یدادى بٌ عنَان ٍرٍد یسار  کیداشت بٌ  ازیکار ن نیا یبرا چاردسَنیر دکتر
 .آب، سرعت باد ٍ جًت باد بَد یدادى يا جذر ٍ ند، دنا نیا

رٍ از  یانَسیٍ اق یاطالعات اتهسفر  نیکٌ ا ICOADS يست بٌ اسو ینرکز  کی خَشبختانٌ
 .خَدش یدر بانک اطالعات کنٌین یجهع آٍر  0230سال 

پاسخ  یستیکٌ با یسَال نیانجام شد ٍ اٍل یکشت رینس یساز  ٌیدادى شب نیاز استخراج ا بعد
سانتا  رىیجز یلینا 1 یعنی شیرٍز از نقطٌ اٍل 01در ندت  یکشت ایبَد کٌ آ نیا شدیدادى ن

 نٌ؟ ایبرسٌ  تَنستین یلینا 011شدى بَد در  دایکٌ در اٍن پ ییبٌ نقطٌ ا اینار

کانال با  نی. ادیرس یرٍز بٌ اٍن نقطٌ ن 01در  تیبدٍن يدا یحت ینثبت بَد. کشت جَاب
 یداشت ٍ ندل يا یباد در اٍن زنان يهخَان یٍ دادى يا یانَسیاق یيا انیجر تیٍضع
 .کردنین ینیشبیرٍ پ نیيو يه یَتر یکانپ

 یکردن انا ينَز يو سَال يا گَریرٍ بٌ خانو نک گر یبزرگ یلیکهک خ یَتر یکانپ یيا ندل
 .بَد کٌ بدٍن پاسخ بَدن گَریدر ذين خانو نک گر یادیز

 یلیسند خ کیبَد کٌ  نجایگو شدى بَد. ا انیدر گذر سال یکشت یاز گزارش يا یبخش یطرف از
 یبَد کٌ دادستان ٍقت از رٍ ییيا ادداشتیاٍند ٍ اٍن  گَرینًو بٌ کهک خانو نک گر

 .در يهَن زنان برداشتٌ بَد یکشت یگزارش يا
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 دایپ یبًشَن دسترس گَریخانو نک گر نکٌیفرانَش شدى بَدن تا ا یگزارش يا بٌ کل نیا
 .کنٌین

 .شٌینعها ن ییکٌ ننجربٌ حل نًا کنٌیرٍ آشکار ن یجالب یلیخ قیگزارش يا حقا نیا یبررس

 شدى دىیکش 0310ينرنند ناشناس در سال  کیسلست کٌ تَسط  ینر  یاز کشت ینقاش کی

آب  یاز پهپ يا یکیدر نَرد  نیبنجان تانیکٌ کاپ دادیدادستان ٍقت نشَن ن یيا ادداشتی
 .کردى بَدى یابراز نگران یکشت

از پهپ  یکیکردن  دایرٍ پ یکٌ کشت یيست ٍقت ادتَنیبٌ اٍل قصٌ؛  ویگردیکٌ برن نجاستیا
 .کٌ ازيو باز شدى بَدى شٌین دىید یدر حال یکشت یيا

 قیعه یعنی یبٌ شکو کشت کنٌین دایکٌ نفَذ پ یيستن کٌ آب نیپهپ يا نخصَص ا نیا
 .شٌیغرق ن ینکنن کشت نکارٍیکٌ ا یکنن ٍ در صَرت یخال یبخش کشت نیتر

سلست زغال سنگ جابجا کردى  ینار  یسفر کشت نیقبل از ا دىینشَن ن یکشت یيا گزارش
رٍ  یلجن ایبا آب در بشیجهع شدى بَدى ٍ ترک یسنگ احتهاال در شکو کشت بَدى؛ خاکستر زغال

کٌ اب در شکو  شٌیباعث ن نیشدى؛ ا شیبَجَد اٍٍردى بَدى کٌ ٍارد پهپ شدى ٍ باعث گرفتگ
 .احساس خطر کنٌ تانیپجهع بشٌ ٍ کا یکشت

رٍ صادر کنٌ  ٌیدستَر تخل انَسیٍسط اق تانیباعث بشٌ کٌ کاپ تَنٌینسئلٌ نه نیباز يو ا انا
دادستان بٌ  یيا ادداشتیکٌ بازيو  نجاستی. اکٌینزد ینطهئن باشٌ بٌ خشک نکٌینگر ا

 .اٍند گَریکهک خانو نک گر

رٍ گزارش  یکشت تیکٌ نَقع یگزارش کشت ینتَجٌ شد کٌ جهع اعداد رٍ گَرینک گر خانو
 !ٍجَد دارى یکشت تیدر نَرد نَقع ینحاسبات یخطا ٌی یعنی! خَنٌیبايو نه کننین

يستند انا  GPS شرفتٌیپ یيا ستویيا نجًز بٌ س یکٌ انرٍزى تهام کشت نیدٍنیحتها ن خب
 لیبٌ آنَختٌ ياش، تجربٌ ياش ٍ ٍسا یسلست تنًا نتک ینار  یدر کشت نیبنجان تانیکاپ



https://zharfapodcast.com/ 

 یغرب-یکرنَنترى کٌ فَاصل شرق ای ییایساعت در نشیاٍن نَقع بَدى کٌ نًهتر ییابتدا یناٍبر 
 .لٌینا 02 انگریساعت نها یرٍ قٌیٍ ير دق رىیگیرٍ اندازى ن

بٌ  نیبنجان تانینشَن داد کٌ کرنَنتر کاپ یکشت یبر اساس گزارش يا یکشت رینس یبررس
 یٍقت نکٌیا یعنی نی. ادادىیخطا داشتٌ ٍ کهتر نشَن ن لینا 091 یعنی قٌیدق 3اندازى 

در  استیسانتا نار رىیجز کیئن بَدى کٌ نزدنطه دادىیرٍ ن ٌیدستَر تخل نیبنجان تانیکاپ
نهکن بَدى کٌ بٌ  ریغ بایتقر نکٌیا یعنی نیاٍن فاصلٌ داشتٌ ٍ ا با لینا 091کٌ  یصَرت
 .برسن یخشک

در  یتعهد ٍ کاليبردار  چگَنٌیي نکٌیبر ا یسال بعد دادستان ٍقت گزارش خَدش رٍ نبن 13
 ینار  یکشت دیجد نیسلست ٍجَد نداشتٌ اعالم کرد. در يهَن سال صاحب ینار  ینَرد کشت
 نیبَد بر ا یانیپا نیغرق کردن ٍ ا یتیاٍن رٍ در سَاحل يائ هٌیاز ب یکاليبردار  یسلست برا

 .پر ناجرا یکشت

 .نیقسهت از پادکست ژرفا لذت بردى باش نیا دنیاز شن دٍارمیان

 یپادکست خَدتَن بر رٍ یلطفا در اپ يا ن،ینارٍ يو دنبال کن یبعد یزٍديایاپ نیخَاین اگر
 .دیکن کیکل Subscribe دکهٌ

 .دیدنبال کن zharfa.podcast یبا نشان سنتاگرامیٍ ا تریینارٍ در تَ دیتَنیشها ن نیيهچن

 .یافسانٌ قضاٍ کیٍ طراح گراف اریٍ دست ندىیپا رضایشدى بَد تَسط نن عل ٌیپادکست تً نیا


