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 نهنگ ها پا داشتند یوقت –هفتم  قسمت

فکر  نیتا بٌ حال بٌ ا ایانا آ ٌیزرافٌ نهاد بلند قانت ایٍ  ٌینهاد عظهت ٍ بزرگ لیيا ف یلیخ یبرا
 نیبزار ٌ؟یچ دىیبٌ خَدش د خیدر طَل تار نیکٌ کرى زن ینَجَد نیکٌ بزرگتر نیکرد

کٌ االن ننقرض شدن،  یخیذينتَن برى سهت نَجَدات ناقبل تار دیجَاباتَنَ حدس بزنو. شا
. انا نٌ نا نیفتیيا ب ناسَرینثل نانَت يا ٍ دا ینَجَدات کریاسکلت غَل پ ادید ینثال شا
 .ویٍ ينَزم دار ویبزرگتر داشت نایاز ا ینَجَدات

. دىیبٌ خَدش د نیيستند کٌ تا بٌ حال کرى زن ینَجَدات نینًنگ يا، نًنگ يا بزرگتر بلٌ
 نیدٍبرابر بزرگتر ی. در ٍاقع نًنگ آبناسَريایدا ینانَت يا ٍ حت لًا،یتر از ف نیسنگ

ى 757 نگییبَ ٌیاز  شتریب یبسکتبالٌ. ٍزن نًنگ آب نیزن ٌیاندازى  ی. طَل نًنگ آبناسَرىیدا
تا ادم با  2000 ویکن سشیبا ٍزن خَدنَن نقا ویتا اتَبَس بزرگ. اگر بخَا 15 زنيو ٍ یعنی

 .نتَسط ینًنگ آب ٌیٍزن  يو شنیٍزن نتَسط کنار يو ن

. قلب سنیزبَنش ٍا یرٍ تَننین ینشکل چینفر بدٍن ي 50انقدر بزرگٌ کٌ  ینًنگ آب ديان
نتر  8 بایتقر ادین ایبٌ دن یٍقت ی. بچٌ نًنگ آبکٌیکَچ یسَار  نیناش ٌیاندازى  ینًنگ آب ٌی

بزرگٌ ٍ شبکٌ  ینیس ٌیاندازى  یآب ی. ناف نًنگ يالیف ٌیبزرگتر از  یعنیتن ٍزنشٌ  3طَلشٌ ٍ 
برابر فاصلٌ پلَتَن تا  2.5طَلش  ویخط کن کیٍ بٌ  ویبکش رٍنیرگًاش رٍ اگر ب یرسانخَن 
 .خَايد بَد دیخَرش

شدن بٌ  خیدر طَل تار نیکرى زن ینَجَد رٍ نینًنگ يا بزرگتر یچطَر  دیبدٍن دیخَا ین اگر
 اطالعات ی. کلدیادانٌ پادکست گَش کن

 .شد دیياش شَکٌ خَاي یلیخ دنیکٌ نطهنو از شن ویدیتَن ننَرد نًنگ يا ب در

 اری. بسویصحبت کن گٌید ینَجَد دٍست داشتن ٌیبر نًنگ يا انرٍز قرارى در نَرد  عالٍى
ٍ اتفاقا اٍن يو  ٌیٍ دٍست داشتن بایکَچکتر از نًنگ ياست انا بٌ يهَن اندازى ز اریبس اریبس

 شتریکٌ ب یجز فک. يهَن نَجَدات تَپَل ٍ خَشگل ستین یز ینَجَد چ نیپستان دارى. ا
نَع فک ٍجَد  کیکٌ  دیاگٌ بدٍن دیکن یکنن انا حتها تعجب ن ین یزندگ ریدر نناطق سردس
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نا  ینیسرزن یکنٌ ٍ آب يا ین یخَدنَن زندگ نیکاسپ یایکٌ در در یدارى بٌ نام فک خزر 
 سییداشت با ر ویيو خَاي نصاحبٌ ٌیيستن.  ینَجَدات دٍست داشتن نیا زبانین شٌیيه

 .گَنٌ ارزشهند نیکرد در نَرد ا ویخَاي یکنجکاٍ یٍ کل ینرکز حفاظت از فک خزر 

کنو عشق  ین یٍ در ير قسهت از پادکست ژرفا سع عتٌیيستو. دغدغو طب ندىیپا رضایعل نن
 .بدم ٌیيد رانیکشَرم ا زیيا رٍ بٌ نردم عز انَسیٍ اق ايایخصَصا در عتیبٌ طب

بٌ خَدش  نیيستند کٌ تا بٌ حال کرى زن ینَجَدات نیطَر کٌ گفتو نًنگ يا بزرگتر يهَن
کٌ نانَت  دیدٍن یيستند. حتها ن ناسَريایيا ٍ نانَت يا ٍ دا لیبزرگتر از ف ی. اٍنًا حتدىید

 َنیلین 5بزرگتر کٌ از حدٍد  یلیالبتٌ خ لیف ٌیبَدن شب یخیيا يهَن نَجَدات نا قبل تار
 نیکردن ٍ ننقرض شدن. بزار ین یزندگ نیکرى زن یرٍ شیسال پ 4000 نیيه تا شیسال پ

بٌ  ویگرد یحاال کٌ اسهش اٍند داخل پرانتز چند تا نکتٌ در نَرد نانَت يا بگو بعد دٍبارى برن
 .کنو براتَن جالب باشٌ یکٌ نًنگ يا ٍ فک يا باشن؛ فکر ن هَنیبحث اصل

برگردٍندن نانَت يا رٍ دارن. تعجب  یبزار الزم براا گٌیاعالم کردن کٌ د رایاخ دانشهندا
ننقرض  یرى کٌ نهکنٌ گَنٌ يا ین یدارى بٌ سهت کیعلو ژنت نکٌینٌ. انا ٍاقعًا نثل ا نیکرد

برگردٍنن. نثل نانَت کٌ ننقرض  ایينَز زندى ان رٍ دٍبارى بٌ دن شاٍنداشَنیکٌ خَ یشدى ا
 .. بٌ نظر نن نعجزستشٌین یبشٌ چزندى است. اگٌ  لیف یعنی شاٍندشیخَ اشدى ان

 یکانال سالو باق خیبٌ دست اٍندن ٍ بٌ لطف چال شدن در  یبر یکٌ از س ینانَت یيا لیفس
نانَت يا  یکیتهام کد ژنت کینَندن، تهام رازيا رٍ در نانَت يا آشکار کردن. دانشهندان ژنت

نَع خاص از نانَت رٍ  کیانکان دارى  یکیژنت یٍ اعالم کردن کٌ با دستکار  ییرٍ رنزگشا
 ایکٌ بٌ دن یکٌ نانَت نٌیترش ا قیبازگردٍنن. البتٌ دق ایدٍبارى بٌ دن ییایل نادر آسیبتَنن از ف

ٍ نانَت ٍ از االن اسهش رٍ  لیخَايد بَد از ف یبیبلکٌ ترک ستیخَايد اٍند کانال نانَت ن
 دیشا ویکن شیفارس وی. اگٌ بخَالیف شٌیاز نانَت ٍ الفنت کٌ ن یبیگذاشتن نانَفنت ترک

کٌ  نجایبٌ ا نَشتویرٍ ن زٍدیاپ نیداشتو نتن ا ی. جالبٌ ٍقتلَتیف ای لیناف نبشٌ گفت بًشَ
 شیدٍران بچگ یافتاد کٌ تَ نیاستا لَریکتاب شل س یاز داستان يا یکی ادیافسانٌ  دمیرس
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 فشیشها تعر یاٍند برا فویح نیٍاسٌ يه ویدیخند یکرد کل فیبرام تعر یخَندى بَد. ٍقت
 :يست کٌ ییٍ کانگرٍ رباغٌنکنو. داستان در نَرد قَ

 :گٌیبٌ کانگَرٍ ن قَرباغٌ

 .ویبپر ویتَانیٍ تَ ير دٍ نَن ن نن

اسهش را  ویتَان یتَاند باالتر از کَى يا بپرى، ٍ نا ن یبچٌ نان ن ویاگر با يو ازدٍاج کن پس
 .ویبگذار« قَرگَرٍ»

 یکنو انا دربارى  یبا تَ ازدٍاج ن ی! نن با خَشحالیجالب چٌ فکر ”زمیعز“گفت:  کانگَرٍ
 کانباغٌ ویقَرگَرٍ، بًتر است اسهش را بگذار

 .بحث کردند ٍ بحث کردند« کانباغٌ»ٍ « قَرگَرٍ»دٍ بر سر  ير

 .خَاد با تَ ازدٍاج کنو یاصال نن دلو نه گٌیرسن آخرش قَرباغٌ ن یبٌ تفايو نه یٍقت

 .گٌ: بًتر یيو ن کانگَرٍ

 فیيو نداشتند کٌ بتَاند از کَى يا بپرى. چٌ بد، چٌ ح یٍقت ازدٍاج نکردن، بچٌ ا چیي اٍنًا
 .اسو تَافق کنند کیکٌ نتَانستند فقط سر 

اختالف  یبزرگ، قربان یدستاٍرديا یدارد. گاي ینفًَم جالب نیاستا لَریقصٌ از شل س نیا
 .شن یکَچک ن ینظريا

گرفتن ٍ اسهشَ  ویتصه یبیترک ینانَت يا نیدانشهندا در نَرد اسو اخدارٍشکر کٌ  حاال
آٍردن نانَت رٍ بزنن. کال  دیگذاشتن نانَفنت. ٍاال نهکن بَد با يو دعَاشَن بشٌ ٍ ق

 یزلیپ ابیکه یتَ قسهت سَم در نَرد خرس يا ادین ادتَنیخَبن.  نٌیزن نیدانشهندا تَ ا
ٍقت  یلیبَدن کٌ خ یبیيا يو نَجَدات ترک یزلیباشٌ اتفاقا پ تَناگر خاطر و؟یحرف زد

 یاز خرس يا یبیشد. اٍنًا ترک دییبَد کٌ ٍجَدشَن تا 2006کٌ کشف شدن. سال  ستین
کشف شدن دانشهندا اسهشَنَ  یيستن. ٍقت یقًَى ا یزلیگر یٍ خرس يا دیسف یقطب
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ٍ بخش دٍم  یقطب خرس شٌین یسیکٌ کٌ بٌ انگل ریاز اٍل کلهٌ پَالر ب یبیترک یزلیگذاشتن پ
 .یزلیگر

سراغ ادانٌ  ویبر هَیریبگ وینَجَدات تصه نیا یتر در نَرد اسو پارس عیبًترى يرچٌ سر نام
 .نَافقٌ لیبًترى، ير چند افسانٌ با ناف لَتیپادکست. بٌ نظرنن ف ی

 ییایآس لیکٌ شبايت ژنَم نانَت يا ٍ ف نیبٌ خاطر ا رى؟یکار انکان پذ نیحاال چرا ا خب
 یاز شبايت ژنَم يا شتریب یحت یعنی نیدرصدى. ا 99.6شبايت در حد  نی. اادىیز یلیخ

 .درصدى 96انسان ٍ شانپانزى يا کٌ 

در نَردشَن بگو.  شتریب نیکنن بزار ریکٌ انکان دارى نانَت يا با اٍندنشَن نا رٍ غافل گ حاال
ز بحث نانَت يا استفادى خَام ا یانا ن ویش یاز بحثهَن دٍر ن وینقدار دار ٌیدٍنو کٌ  ین

 .خَرى یبٌ دردنَن ن یلیپادکست انرٍز خ یکنو ٍ پا بزارم بٌ بحث تکانل کٌ تَ

ينَز  نیتکانل دارٍ یکشف شد. تئَر  یالدین 1728نانَت سال  لیفس نیاٍل نکٌیا تشیٍاقع
بٌ  ینتک یادیاز جًان ينَز تا حد ز اینشدى بَد. در اٍن زنان درک نردم دن ٌیدر اٍن زنان ارا

کٌ  ینطَر یشد کٌ يهٌ نَجَدات يه یتصَر ن نطَریا نیبَد. بٌ خاطر يه ینذيب یآنَزى يا
از يهَن زنان باغ عدن کٌ ادم ٍ  َندىیدرشَن بٌ ٍجَد ن یر ییابتدا بَدن ٍ تغ ازاالن يستند 

 .کردم تا انرٍز ین یحَا تَش زندگ

 ”یخلقت آن ٌینظر“بشر بَد يهَن  اٍن زنان آنچٌ کٌ در نَرد نَجَدات زندى نَرد قبَل در
انسان يا نعتقد بَدن تهام جًان ٍ نَجَدات آن حدٍد شش يزار سال  ٌینظر نیبَد. طبق ا

 دادیگَنٌ يا را نه رییاحتهال تغ یبا يو تَسط خداٍند خلق شدى اند. در ٍاقع کس کبارىیقبل بٌ 
باشند! اٍنًا  شاٍندیخَنَجَدات زندى با يو  یکٌ نهکن است گَنٌ يا شدینه صَرٍ اصال ت

نهکن بَدکٌ  ریدر خلقتش نکردى ٍ از نظر اٍنًا غ یاشتباي چینعتقد بَدن کٌ خدا ي نیيهچن
از نخلَقاتش اجازى بدى کٌ از صفحٌ رٍزگار نحَ بشٌ ٍ ننقرض بشٌ. انا  یکیخداٍند بٌ 

نَند  ینعها ٍ چالش باق نیاعتقاد رٍ بٌ چالش کشَند. ا نیا ىکشف شد ینانَت يا شیافزا
تکانل  ٌیيهَن ننشا انَاع نظر ایبا چاپ کتاب خَاستگاى گَنٌ يا  نیدارٍ 1859سال  نکٌیتا ا

کردى ٍ  رییسال تغ َنًایلین یگفت کٌ گَنٌ يا در ط یبٌ طَر خالصٌ ن نیرٍ نطرح کرد. دارٍ
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 ینسل يا اٍن صفات یدر ط یعنی ”یعیانتخاب طب”يو داتتکانل نَجَ یاصل زمی. نکانکنندین
 دایپ شیدر اٍن نَجَد افزا شٌینَجَد کٌ باعث زندن نَندن ٍ نَفق تر عهل کردنش ن کیز ا
 .کنٌین

 ویتا شش ٍ ن ویجد نشترک انسانًا ٍ شانپانزى يا در حدٍد پنج ٍ ن نیدارٍ ٌیاساس نظر بر
قبال چند بار انقراض  نیتکانل دارٍ ٌیکردى. بازم بر اساس نظر ین یسال قبل زندگ َنیلین

 یاز نَد درصد گَنٌ يا شیرخ دادى ٍ عهال ب نیکرى زن ینَجَدات بر رٍ یدستٌ جهع
 .ن رفتنینَجَدات قبال از ب

چاپ کرد ٍ  ینقالٌ ا ٌیشناس نیریکٌ پدر علو د ٌیژٍرژ کٍَ یدانشهند فرانسَ 1976سال 
با استخَن  لٌیدن يهَن فز یشدى نانَت کٌ اٍنا حدس ن دایپ یاثبات کرد کٌ استخَن يا

نانَت يا  یعنیسال قبل ننقرض شدى بَد  4000کٌ  یبَد کٌ گَنٌ ا نجایيا فرق دارن ٍ ا لیف
 قتیحق کیانقراض  یاثبات کرد کٌ بر خالف اعتقادات نذيب ٌیکَ ٍرژکشف شد. يهزنان ژ

رٍ گَش پالس  یام پادکست ب 21 زٍدیاپ نیداخل پرانتز بگو اگر دٍست داشت ی. راستٌیعله
 لیاثر دن دیاسو بخَن نیکتابشَ با يه نکٌیا ای نیخطرناک دارٍ دىیعنَانش يست ا دیکن

 .نیتکانل داٍر دىیا یدر نَرد اثرات فلسف ٌیدنیشن یلیدنت. خ

ٍ گرم شدن يَا، انسان  یخیکشف شد کٌ احتهاال عالٍى بر تهَم شدن عصر  رای. اخویبگذر
 نیانقراض ا یبرعلت شدن برا دیگَشتشَن ٍ شاخشَن نز یبا شکار نانَت يا برا ٌیاٍل یيا

 زنسیب کیبٌ  لیکردن شاخ نانَت تبد دایاالن پ نکٌینَجَد. ٍ نکتٌ آخر در نَرد نانَت يا ا
بٌ خاطر گرم  ریاخ ینانَت. در سالًا انیشکارچ گنیٍجَد دارن کٌ بًشَن ن ییشدى ٍ ادنايا

از  یشتر یٍ خاک قطب شهال تعداد ب خید ننجه ٌیال شتریٍ ذٍب شدن ير چٌ ب یشدن جًان
 لیفس َنیلین 10بالغ بر  یعدد شٌیزدى ن نینانَت خَدشَنَ نشَن دادن. تخه یلًایفس

 11000دالر ارزش دارى. با دالر  35000احتهاال در قطب شهال نَجَدى ٍ ير تک شاخ نانَت 
 نیکن زیافتاد چشهاتَنَ ت یبر یتَنن. خَب پس اگر گذرتَن بٌ س َنیلین 385 یعنی یتَنن

 .نیٍ پَلدار بش نیکن داینانَت پ ٌیبخت بًتَن رٍ کنٌ ٍ  دیشا



https://zharfapodcast.com/ 

برگردٍنٌ انا  نیزن ینانَت رٍ بٌ رٍ یرٍز  کیکنو اگر چٌ نهکنٌ علو  ینن فکر ن نکٌیا تاینًا
دٍبارى ننقرضش کنٌ. اٍن ٍقت نانَت  اشیبشر با ندٍنو کار نیکٌ يه ستین دیاصال بع

 .کٌ دٍبار تا حاال ننقرض شدى شٌین ینَجَد نیٍلبٌ ا لیتبد

 نیسر بحث نًنگًا. بٌ نظرتَن نًنگ يا چطَر بزرگتر ویٍ برگرد وینر ٌیحاش گٌید یلیخ خَپب
 َنیلین 50ساعت رٍ  دیایسَال ب نیبٌ جَاب ا دنیرس یشدن؟ برا نیکرى زن ینَجَد بر رٍ

 .ویسال بٌ عقب برگردٍن

دنبالش  دی. تَ آب نبانیکردن؟ نٌ اشتباى نکن ین ینظرتَن در اٍن زنان نًنگ يا کجا زندگ بٌ
بٌ نام پاک نًنگ کٌ جد بزرگ نًنگ ياست آشنا  یٍ با نَجَد یبٌ خشک ویبر دی. باویبگرد
 .ویبش

نداشت. اٍن پستان  یانرٍز  یبٌ نًنگ يا یشبايت چیي یبزرگ نًنگ يا در کهال ناباٍر  جد
کٌ نًنگ يا از  دینکن الیدرازتر. البتٌ اشتباى نشٌ. خ یبَدى بٌ اندازى گرگ با پَزى ا ییدار چًارپا
کٌ پاک نًنگ نَجَد  ویکردن. نٌ فقط گفت دایاجداد گرگ يا تکانل پ یحت ایگرگ يا 

 .بَدى بٌ اندازى گرگ ییچًارپا

کردن؟  ین یزندگ ایانرٍز دن یيا یخشک یکٌ جد بزرگ نًنگ يا در کجا دیکن یحاال فکر ن
 نیا یيا لیکٌ فس ییخَدنَن پاکستان. تنًا جا رانیبغل گَش ا نی. يهدیدٍر نر یلیخ

 Pakicetus يست کٌ اسهشَ گذاشتن نویشدن پاکستانٌ. بٌ خاطر يه داینَجَد درش پ
بَدن.  یانرٍز  یاٍنًا جد نًنگ يا نکٌ،یا یٍ نًنگ برا تانپاکس یپاک نًنگ. پاک برا یعنی

 .شٌین ینگًدار  کایآنر یعیطب خیشدى از پاک نًنگ يا االن در نَزى تار دایپ یيا لیفس

يا  یبٌ سهت خشک انَسیاز اق نیکرى زن یبر رٍ یيا سال زندگ َنیلین یکٌ برا نٌیا قتیحق
حرکت کردن ٍ خَدشَن رٍ با  یبٌ خشک ایاز در یادینَجَدات ز نکٌیا یعنیحرکت کردى. 

 .ٍفق دادن انا نًنگ يا يهٌ اٍن تالش رٍ در جًت عکس انجام دادن یخشک

کو  یگرگ بَد، بر اثر فقدان غذا در خشک ٌیچًار پا شب ینَجَد ویبزرگ نًنگ يا کٌ گفت جد
بٌ  ٍَنیح نیگذرٍند ا یدر آب ٍقت ن شتریٍ ب شتریکٌ ب نطَریکو پا در آب گذاشت ٍ يه
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پشت سر نًنگ رٍ تا حاال  یدر آب باشٌ. سَراخ يا یکرد کٌ نناسب زندگ دایتکانل پ یدنَجَ
دناغ جد نًنگ يا  یاٍن در ٍاقع سَراخ يا رٍن؟یب زنٌیازش آب فَران ن ٌک یيهَن ن؟یدید

صَرت بٌ پشت سرشَن رفت. چرا پشت  یبَد کٌ بر اثر تکانل کو کو حرکت کرد ٍ از رٍ
کٌ آبشش  ستنین یسرشَن رفت؟ جَن نًنگ يا نثل نا انسانًا پستان دارن، اٍنًا کٌ ناي

 یعنیشَن  ینیب قیبٌ سطح آب ٍ از طر انین شخصن یبا فَاصل زنان نیداشتٌ باشن. بنابرا
 َنستنتیسرشَن بَد کٌ نه یرٍ شَنینیکشن. اگر ب یيهَن سَراخ پشت سرشَن نفس ن

 .پرن یکٌ ن یآبٌ جز نَارد ریز شٌینفس بکشن چَن سرشَن يه

نفس بکشن چَن بر  تَننیآب يو باشٌ نه یاگر باال یضهن نًنگ يا از ديانشَن حت در
از ير دٍ راى نفس  تَننیٍ يو بٌ ديان ٍصلٌ ٍ ن ینیيو بٌ ب یپستان داران کٌ نا ریخالف سا
 ٌی نیسر. ا یباال یيهَن سَراخ تنفس یعنیلٌ شَن نتص ینینًنگ يا فقط بٌ ب یبکشن نا

 گٌید یٍقت انکان ندارى نثل پستان داريا چیي گٌیکٌ د دىیيا ن نگيو بٌ نً گٌید یبرتر 
کال يهَن سَراخ  شَنیغذا تَ گلَشَن خفٌ بشن. چَن راى تنفس دنینَقع خَردن غذا از پر

 .پشت سرشَنٌ ٍ کانال جداست یيَا

از نًنگ يا دٍ سَراخ کنار  یيست انا بعض یاز نًنگ يا سَراخ يَاشَن تک یکٌ بعض درستٌ
کٌ دندٍن دارن  ییپستان داريا دارن. جالبو يست کٌ يهٌ نًنگ يا ینیب ٌیيو کانال شب

 .ٌییکٌ دندٍن ندارن سَراخ پشتشَن دٍ تا ییٍ اٍنا ٌیسَراخ پشتشَن تک

 یيا کٌ چًاردست ٍ پا بَد. چٌ اتفاق جد نًنگ یعنیکٌ پاک نًنگ  دیحاال نهکنٌ بپرس خب
نًنگ يا بر اثر  شیسال پ َنیلین 50تا  40 نیکٌ ب نٌیدست ٍ پاش افتاد؟ جَابش ا یبرا

پنًان  یاز نًنگ يا دٍ تا پا یتکانل چًار تا پاشَنَ با بالٌ عَض کردن. جالبٌ کٌ ينَز يو بعض
 .يا سال قبل داشتن َنیلیاى کٌ ن ینَندى پايا یک ٍ بدٍن کاربرد دارن کٌ باقیکَچ یلیخ

بدنشَن دست ٍ پا داشتن، ستَن  ریيستند کٌ ز یکٌ نًنگ يا نَادگان پستانداران ییاٍنجا از
يو يست کٌ  نیرٍ ندارى. بٌ خاطر يه نیحرکت بٌ طرف تیقابل یعیفقراتشَن بٌ صَرت طب

رٍندى دارى بر خالف  نییٍ فقط يو حرکت باال ٍ پا ٌیدم نًنگ يا بٌ صَرت افق یبالٌ انتًا
 .کنٌ یحرکت ن نیٍ بٌ طرف یعهَد شَنيا کٌ دن یناي
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 بیکردن اصال عج دایتکانل پ ینًنگ يا از پستانداران نَجَد در خشک نکٌیا لیيو بٌ دل باز
يا  انَسیژرف اق یلیخ یلیکٌ اٍنًا تا نقاط خ ییکٌ اٍنًا گَش دارن، انا از اٍن جا ستین
ناف  ٌیشب یز یچ ٌیراى ندارى.  رٍنیکانال گَششَن بٌ ب ایرن ٍ ثاناٍال اللٌ گَش ندا رن،ین

گَش بستست انا يهچنان نخاط  نیا نکٌیگَش نًنگ يا. با ٍجَد ا یبرا دیکن صَرانسان ت
. ننظَرم از نخاط گَش شٌیگَش در داخل گَششَن ٍ در طَل عهر نًنگ کو کو جهع ن

نخاط يا رٍ کٌ نثل  نیا یگَش يههَن يست. دانشهنديا گاي یکٌ تَ ٌیيهَن جرم زرد رنگ
نجهَعٌ  نیا دیکشن ٍ جالبٌ بدٍن ین رٍنینردى ب ینَنٌ از نًنگ يا یاستَانٌ بزرگ ن کی

اٍنًا در  ینًنگ ٍ سطح يَرنانًا ییغذا ویاز رژ ٌیاطالعات ارزشهند یفشردى جرم گَش حاٍ
 .ندى درختک یرٍ یدرست نثل حلقٌ يا شَنیير سال از زندگ

 تیايه یب گٌیخارج شدن ٍ در اب شناٍر شدن ٍزن اٍنًا د ینًنگ يا از خشک نیکٌ اٍل یزنان
پايا شَن تحهل کنن، بنابر  یغلبٌ کنن ٍ ٍزنشَن رٍ نیالزم نبَد بٌ جاذبٌ زن گٌیبَد چَن د

 .کارٍ کردن نیبزرگ رشد کنن. ٍ اٍنًا ا یلیتَنستن تا ابعاد خ یدر عهل اٍنًا ن نیا

يو  یلیاندازى نًنگ البتٌ خ رییتغ نیپاک نًنگٌ. ا یعنیبرابر جدش  10000 ینًنگ آب انرٍزى
ندت  ٌیبزرگ نبَدن انا در  یلینًنگ يا خ یادیتا ندت زنان ز یعنیآيستٌ انجام نگرفت. 

سال نًنگ  َنیلین 37 یبزرگ شدن. برا ییًَیخَايد  حیکٌ تَض یلیبنابٌ دال یزنان کَتاي
در اٍن زنان  ینًنگ نعهَل ٌیبزرگ نبَد  یلینتنَع شدن انا اندازشَن خ یلیيا اگر چٌ خ

 .چند نتر باشٌ تَنستین تاینًا

 َنیلیشد. انا از سٌ ن یبزرگ خَردى ن ینثل کَسٌ يا گٌید انیتَسط شکارچ لیدل نیيه بٌ
تهام شد ٍ  یخیرخ داد کٌ بٌ نفع نًنگ يا بَد. عصر  نیزن تیدر ٍضع یر ییتغ شیسال پ

عَض شد. بٌ  یانَسیاق اناتیکرد ٍ جًت جر دایپ شیيا افزا انَسیاز جهلٌ اق نیزن یدنا
 .يا شد لیباعث رشد کر نیيا رشد کردن ٍ يه نکتَناز پال یهیتبعش حجو عظ

 اریبس انَسیاق ییغذا رىیکَچکتر کٌ در زنج یلیيستند البتٌ خ گَین ٌیشب یيا نَجَدات لیکر
ٍ بٌ ٍفَر در  نیریگ یقرار ن ییبخش يرم غذا نیتر نییدارن چَن در پا یدینقش کل اریبس
قطب  لیٍجَد دارى با نام کر لیکر یا گَنٌ ،یننجهد جنَب انَسینَجَدن. فقط در اق انَسیاق
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از ٍزن يهٌ  شتریدٍ برابر ب یٍزن یعنیتن دارى؛  ۰۵۵٬۵۵۵٬۵۵۵ یبیبا ٍزن تقر یتیجهعجنَب، کٌ 
 انیيا ٍ فک يا ٍ ناي يا ٍ پنگَئن نصفش تَسط نًنگ يا، نیا يو. از اب نیزن یرٍ یيا انسان

 .شٌ یجبران ن شیانا باز يو با رشد ٍ زا شَد ینصرف ن يا ینرکب ٍ ناي

انگار نًنگ يا  ش،یسال پ َنیلیٍ در سٌ ن یخیيا بعد از عصر  لیکر ویعظ شیافزا نیا خب
بزرگ ٍ بزرگتر شدن اٍنًا بَد ٍ  جتایبخَر کٌ نت یتَن ین یرستَران ير چ ٌیرٍ انداختن ٍسط 

کنن کٌ باز يو  یتَنستن بٌ دنبال غذا ط یرٍ ن یشتر یشدن نسافت ب یيو بزرگتر ن یير چ
 .داشتٌ باشن یشتر یب شدشد ر یباعث ن

پستانداران  نینًاجرت در ب نیتر یگَژپشت طَالن یانرٍز، نًنگ يا یعنیسال بعد  َنیلین 3
 4نعادل  یعنی نیکنن. ا یدر سال رٍ ط َنتریکل 16000 تَننیٍ دارن. اٍنًا نر نیکرى زن یرٍ

 .خیتًران تا نَن ینیزن ریکردن نس یبار ط

تا االن  خیيستند کٌ از آغاز تار ینَجَدات نیبزرگتر یانرٍز  ینًنگ يا لیدال نیخاطر يه بٌ
 .دىیبٌ خَدش د نیزن

يستن کٌ تا بٌ حال  ینَجَد نیبزرگتر ی. نًنگ آبوینًنگ صحبت کن نیدر نَرد بزرگتر نیایب
 ی. در ٍاقع نًنگ آبناسَريایدا ینانَت يا ٍ حت لًا،یتر از ف نی. سنگدىیبٌ خَدش د نیکرى زن

از  شتریب یبسکتبالٌ. ٍزن نًنگ آب نیزن ٌیاندازى  ی. طَل نًنگ آبناسَرىیدا نیدٍبرابر بزرگتر
 سشیبا ٍزن خَدنَن نقا ویَس بزرگ. اگر بخَاتا اتَب 15يو ٍزن  یعنیى 757 نگییبَ ٌی

نتَسط. ديان نًنگ  ینًنگ آب ٌیيو ٍزن  شنیتا ادم با ٍزن نتَسط کنار يو ن 2000 ویکن
نًنگ  ٌی. قلب سنیزبَنش ٍا یتَنن رٍ ین ینشکل چینفر بدٍن ي 50انقدر بزرگٌ کٌ  یآب
نتر طَلشٌ ٍ  8 بایتقر ادین ایبٌ دن یٍقت ی. بچٌ نًنگ آبکٌیکَچ یَار س نیناش ٌیاندازى  یآب
بزرگٌ ٍ شبکٌ خَن  ینیس ٌیاندازى  یآب ی. ناف نًنگ يالیف ٌیبزرگتر از  یعنیتن ٍزنشٌ  3

برابر فاصلٌ پلَتَن تا  2.5طَلش  ویخط کن کیٍ بٌ  ویبکش رٍنیرگًاش رٍ اگر ب یرسان
 .خَايد بَد دیخَرش

دانشهندا نعتقدن  گٌیدر طَل زنان اٍنقدر بزرگ ٍ بزرگ شدن کٌ د یآب ینًنگ يا قتیحق در
رشدشَنَ خَايد گرفت.  یجلَ یکیزیف تینحدٍد ٌیبعد  نیشن ٍ از ا یبزرگتر نه نیاٍنًا از ا
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بزرگ آب  ییرایاتقاق پذ ٌیاندازى  تَننیکنن ن یدين بزرگشَنَ باز ن یبالغ ٍقت یآب ینًنگ يا
کٌ  یاز آب زنان برى. دانشهندا نعتقدن زنان یحجه نین يهچکرد ی. خَب پر ٍ خالرنفرٍ بب

خَردى با اٍن اندازى فاصلٌ  ٌینتر برسٌ کٌ االن فقط  35طَلشَن حدٍدا بٌ  یآب ینًنگ يا
 یعنی نیکٌ دٍبارى بخَان دينشَنَ ببندن ٍ ا دیحدٍدا طَل خَايد کش ٌیثان 10دارن، حدٍدا 

. بٌ گٌید زیير چ ایباشٌ  یباشٌ، ناي لیخَاد کر یکردن شکارشَن. ن رارف یبرا یزنان کاف
 یلینا ادنا خ نیرشد کنن. بنابرا شتریب نیتکانل بًشَن اجازى نخَايد داد از ا نیخاطر يه

نَجَدات از گذشتٌ تا بٌ حال  نیکٌ نٌ تنًا بزرگتر ویکن ین یزندگ یکٌ در عصر  ویخَش شانس
بزرگتر نخَايد اٍند ٍ البتٌ خَش شانستر  نیاز ا یيو نَجَد ندىیآبلکٌ در  دىیرٍ بٌ خَدش د

 .بٌ خَردن انسانًا ندارن ییبابت کٌ اٍنًا اشتًا نیاز ا

بر  ٌ؟ینًنگ يا کٌ االن يو زندى يستند چٌ نَجَد شاٍندیخَ نیکتریکٌ نزد دیدٍنیحاال ن خب
 یکٌ اسب آب ویدٍنیانجام دادى االن نا ن 2009در سال  یکٌ دانشگاى کلگر  یقاتیاساس تحق

نَجَدات صَرت گرفتٌ. در  نیا یان ا ینطالعات بر اساس شبايت د نیپسر خالٌ نًنگٌ. ا
 یاسبًا دیدٍن ین یکردى. راست دایيو از پاک نًنگ تکانل پ یاسب آب نعتقدنٍاقع دانشهندا 

نا يو بٌ اٍن نَجَدات کَچَلَ  ستایکَچَلَ ن ییایدر یننظَرم اٍن اسبًا گٌ؟یکدٍنان د یآب
 هٌیبزرگ ن یٍَنایيو بٌ اٍن ح ییایاسب در ویگ یيا يستن ن یکٌ درٍاقع از خانَادى ناي

 لًای. رنگ پَستشَن نثل کردگردن يا ٍ فکنن ین یزندگ يا برکٌيا ٍ  کٌ تَ رٍدخانٌ یآبز 
. بٌ دیسرچ کن رنتنتیعکساشَ تَ ا ادینه ادتَنیدارن. اگٌ  یبزرگ یلیخ یٍ فک يا ٌیخاکستر

بٌ  Hippos یَنانیاز دٍ ٍاژى  ،یاسب آب یبٌ نعن Hippopotamus گنیبًشَن ن یسیانگل
 .رٍدخانٌ یبٌ نعن Potamus اسب ٍ ینعن

شن. نًنگ  ین ویتقس یکٌ بٌ دٍ گَنٌ اصل ویگَنٌ شناختٌ شدى نًنگ دار90حال حاضر نا  در
صفحٌ شانٌ  ٌیدندان  یدندان بٌ جا یب یدندان. نًنگ يا یب یدندان دار ٍ نًنگ يا یيا

ساختٌ شدن.  نیبٌ اسو کرات ینیٍاالنٌ. ٍاالنٌ يا از پرٍت ویگ یبًش ن یدارن کٌ تَ فارس یا
 .نا ازشَن ساختٌ شدن یدست ٍ پا یکٌ ناخن يا ٌیيهَن نادى ا قایدق نیکرات

 دیفرض کن ٌیدندٍن چٌ شکل یب یکٌ دين نًنگ يا نیکن دایپ یتصَر  نکٌیا یحاال برا خب
 یعهَد یستَن يا یسر  کی تَنییلثٌ باال یٍ رٍ نیدٍر از جَن خَدتَن دندٍن نداشت
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آب رٍ  یعهَد یصفحٌ يا نیبٌ کهک ا نیبرد یکٌ آب رٍ تَ دينتَن ن ی. بعد ٍقتنیداشت
. ٍالًا نیٍ بخَر نینَرد عالقتَن رٍ نگٌ دار یتا نثال نحتَا نیگردٍندیٍ برن نیکرد ین لتریف

يهَن  یعنیيا  لیٍ نگٌ داشتن کر کننیکار رٍ ن نیيه قایدق ایکردن آب در لتریف یيو برا
کنن. ٍاالنٌ يا  یکارٍ ن نیيه قاینَرد عالقشَنٌ دق یکٌ غذا گَین ٌیشب یسخت پَست يا

 .رنیگ یقرار ن ییفک باال یيا يو فقط رٍ حٌصف نیباشن. ا یصفحٌ عهَد 600نهکنٌ تا 

دندان دار يستند  یدندٍن بزرگتر از نًنگ يا یب ینًنگ يا یکٌ بٌ طَر کل نٌیجالب ا نکتٌ
 .نًنگٌ نیکٌ بزرگتر ینثل خَد نًنگ آب

يا  نیدلف دیٍقت فکر نکن ٌیيا،  نی. دلفدیدیيا، درست شن نیدندان دار نثل دلف یيا نًنگ
دار نثل دندان  ینًنگ يستن ٍ پستاندارن. نًنگ يا یيا يو نَع نیيستن نٌ. دلف یناي
 یاستفادى ن یابیپژٍاک  تیٍ شکار از قابل یابی تینَقع یعنبر برا یيا ٍ نثال نًنگ يا نیدلف

ٍ بعد نَج بازتاب شدى رٍ با  فرستنیسرشَن ن یرٍ از تَ ینَج کیصَرت کٌ  نیکنن. بٌ ا
تَنن  ین ینطَر یکنن. ا ین افتیقرار دارى در شَنینییفک پا یکٌ تَ یعضَ ٌیاستفادى از 

 .تٌیبفهن کجان ٍ شکارشَن تَ چٌ نَقع

پژٍاک  تیگَژپشت قابل یدندٍن نثل نًنگ يا یب یدندان دار، نًنگ يا یخالف نًنگ يا بر
نًنگ گَژپشت  یپر راز ٍ رنزشَن نعرٍفن. آٍازيا یآٍازيا یندارن انا در عَض اٍنًا برا یابی

طَل  شتریب یحت ایساعت ٍ  ویا نآٍازيا ت نیا یاست. گاي دىیچیپ یا یبٌ طرز باٍرنکردن
اصَات رٍ  نیتَنن ا یگَژپست ن ینشخص نشدى کٌ چطَر نًنگ يا قایدق. ينَز کشٌین
بزرگ دارن کٌ از تَش  سٌیک کی شَنیاندام صَت ریکنن انا دانشهندا نعتقدن اٍنًا ز جادیا

نًنگ ٍ بر  یرى بٌ داخل شش يا یباد دٍبارى ن نی. اشَنیصَت یاندام يا یتَ دننیيَارٍ ن
 َستٌیبٌ صَرت پ تَننیکٌ اٍنًا ن لٌیدل نیٍ بٌ ا شٌین ادىيَا دٍبارى استف ینطَر یگردى. ا ین

 .ساعت آٍاز بخَنن ویاز ن شتریٍ بٌ ندت ب

صحبت کرد. جالبٌ  شٌین یٍ بازم کل ویدر نَرد تکانل نًنگ يا صحبت کرد یکل نجایتا ا خب
راس ٍ  نیفرندز ب الیسکانس خندى دار سر ادیٍ  انکان ندارى نن در نَرد تکانل صحبت کنو



https://zharfapodcast.com/ 

ٍقت شرٍع  یٍقت ٍ ب ال،یسر نیا یجا یتَ جا شٌیشناسٌ يه نیری. راس کٌ دفتوین یب یف
 .کردن یساکتش ن عیسر شٌیدٍستاش يه ٌیبق یگفتن ٍل یلهع یکنٌ فکت يا ین

 :گٌین یب یسکانس نعرٍف ف ٌی تَ

کٌ  ستین ینعن نیبٌ ا نیٍجَد دارى کٌ نن بًشَن اعتقاد ندارم انا ا رٍنیاٍن ب یز یچ یلیخ
 .ستنیاٍنا درست ن

 پرسٌ: نثال؟ یازش ن ییجٍَ

 :گٌ ین یب یف

 تکانل ٌیيهَن نظر یعنیکشت زار، نثلث برنَدا ٍ اٍلَشَن  یحلقٌ يا نثال

 یعله قتینسالٌ تکانل بٌ عنَان حق یرٍ یلیشناسٌ ٍ اتفاقا خ نیرید ویراس کٌ گفت نجایا
 :گٌیشٌ ٍ با بًت ٍ خندى ن ین زیحساسٌ گَشاش ت

 ؟یتَ بٌ تکانل اعتقاد ندار  ؟یگفت یچ

 :دىیجَاب ن یب یف

 .سادى است یلیخ ییجَرا ٌی هَنًا،ین ن،یتکانل، داٍر یدٍنینٌ، ن قتایحق نٌ،

 :گٌیکٌ شَکٌ شدى ن راس

نَجَد تک  کیسال از  َنًایلین یٌ نَجَدات زندى در طانگارانٌ؟ پرٍسٌ تکانل يه سادى
 سادست؟ یسلَل

 :گٌین یب یف

 رىیتَ کتو نه ارى،

 :گٌیکٌ راس ن نجاستیا
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 یکٌ تنفس ن یینثل يَا ٌیعله قتٌیحق ٌیتکانل  انٌ،ی رىیکٌ تَ کت تَ ن ستینًو ن یب یف
 .نیزن ٌینثل جاذ و،یکن

 :گٌیدر جَاب ن یب یف

 .کٌ اصال صحبت نکن نیدر نَرد جاذبٌ زن اٍى

در خَنٌ رٍ زد. چندلر با  یکیاثنا بَد کٌ  نیاعتقاد نداشت. تَ يه نویبٌ جاذبٌ زن یحت یعنی
 :گفت شیشگیاٍن طنز يه

 ٌیيو شاک یلیتَنٌ خ یاٍى ن اٍى

 ریبخ ادشی

 .ویکٌ راجع بٌ نًنگ بزن ویحرف دار ینا ينَز کل خب

 کٌ سٌ نتر شاخ دارى؟ نیدیاز نًنگ تک شاخ شن یز یحاال چ تا

کنن نًنگ تک شاخ نثل اسب تک شاخ افسانست انا براتَن  یيا نتاسفانٌ فکر ن یلیخ
 .يو خَشگلن یلیکٌ اتفاقا اٍنًا ٍجَد دارن ٍ خ دمین حیتَض

شد؟  یزٍدتر گرم ن نیدارن ٍ اگٌ نبَدن زن ریآب ٍ يَا تاث یرٍ ینًنگ يا حت نیدٍنست ین
 یکنن؟ ن یژاپن نًنگ يارٍ شکار ن یينَز تَ یالهلل نیب یيهٌ فشاريا رغویعل نیدٍنست ین

 ین ینًنگ رٍ دست جهع یرٍز از سال کل کیدارن کٌ در  یرسه ٌینردم دانهارک  نیدٍنست
 د؟یدیشن یز یاستفراغ جًان چ نیحال خَش بَ تر نیٍ در ع نیاز گرٍنتر یز یکشن؟ تا حاال چ

کنٌ؟ تَ ادانٌ پادکست بٌ  داینجات پ یبشٌ ٍل دىینًنگ بلع ٌیادم تَسط  شٌیبٌ نظرتَن ن
 .ویپرداز ینطالب ن نیيهٌ ا

 بٌ بحث نًنگ يا ویگرد یبازم بر ن خب

. نًنگ تک دیدی. درست شنستیتر از نًنگ تک شاخ ن بیعج ینًنگ چینظر شخص نن ي بٌ
تک شاخ نثل اسب تک شاخ فقط کنن نًنگ  یيا ينَز يو فکر ن یلیيهَن نارٍال. خ ایشاخ 
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انا کانال  ابٌیکه یلینَجَد خ نیخَام بًتَن بگو کٌ اگر چٌ ا یافسانست. انا نن انرٍز ن ٌی
 .دارى قتیحق

 دایپ ٌیشهال کانادا ٍ شهال رٍس رنلند،یسرد قطب شهال در اطراف گ یفقط در آب يا نارٍال
نردم کهتر نًنگ  نکٌیا یبرا گٌید لیدل کی دینَجَد شا نیبَدن ا ابیشن. عالٍى بر که ین

بر  رن،ین یبٌ سرعت ن یٍ در حصر نگًشَن دار  یر یکٌ اٍنًا رٍ اگر بگ نٌیا دن،یتک شاخ رٍ د
 کینزد یشاٍندایپَرپَزيا کٌ اٍنًا يو نًنگ يستند ٍ اتفاقا خَ ایيا  نیخالف نثال دلف

نَجَدات يو  نیعٌ انطال نیاٍنًا رٍ در حصر نگٌ داشت. بٌ خاطر يه شٌین ینارٍالن ٍل
 .سختٌ اریبس

 یرسٌ ٍل ینتر ن شیطَلشَن بٌ پنج ش شنینحسَب ن ینسبتا کَچک یيا نًنگ يا نارٍال
دارن. شاخ اٍنًا نهکنٌ تا سٌ نتر يو رشد کنٌ. شاخ نارٍال درست نثل شاخ  یبلند یشاخًا

. در دىیچیدارى ٍ بٌ خَدش سرتاسر پ یچیٍ پ یاسب شاخ دار ساختار حلزٍن ینَجَد افسانٌ ا
شاخ اٍن يا دى  نیدارى بٌ خاطر يه ییکردن کٌ شاخ نارٍال يا قدرت جادٍ ین الیگذشتٌ خ

نارٍال کٌ بٌ اٍن  ییجلَ یاز دندٍنًا یکیجز  ستین یز یداشتٌ. انا شاخ چ هتیبرابر طال ق
ساختار  نیو اي شٌیشاخ يستند ٍ يه نیا یکنٌ. فقط يو جنس نر دارا یصَرت رشد ن

از دانشهندا  یدر دست نطالعست انا برخ اخش نیا یبٌ سهت چپٌ. ينَز کاربرديا یحلزٍن
 گٌید ینَجَدات يستند ٍ برخ نیا یاندام حس قتیشاخ يا در حق نیزنن کٌ ا یحدس ن

نادى يا يستن. بٌ نظر نن اصال نًو  یعنیجذب جنس نخالف  یبرا یفقط ابزار  نیکٌ ا گنین
 .زنیکٌ ٍاقعا شگفت انگ نٌینًو ا ست،ین

کنن، انا  ین یزندگ انَسیيهَن نًنگ يا تهام عهرشَن رٍ در اق ایٍالًا  نکٌیا رغویعل خَب
پستان دار يستن. اٍنًا نثل نا انسانًا ٍ تهام پستان داريا بچٌ زا يستن.  قتیاٍنًا در حق

 ییٍجَد دارى. پستان داريا نجایدٍ تا استثنا ا گٌید ویدٍن یالبتٌ يهٌ پستان داريا کٌ نٌ. ن
 ایکٌ بعض دنایيهَن اک ای یزارن، نَرچٌ خَرک ٍ نَک اردک یاٍردن تخو ن ایبچٌ بٌ دن یکٌ جا

 شٌین دنای. اکویکن یفارس یاسو يا نیبچٌ يا عادت بٌ ا نیایتَرنگ. ب یٍ اٍرن دنٌیاک گنین
دارى کٌ  ییخرطَم کَچَلَ ٌیانا نثل اٍن  کترىیيهَن نَرچٌ خَرک، چَن از نَرچٌ خَار کَچ

يستن چَن نثل خزندى يا ٍ پرندى يا،  یبیيو نَجَدات عج یلی. خخَرىین َرچٌباياش ن



https://zharfapodcast.com/ 

بٌ نَرچٌ  ٌیشب یيو پَزى ا دى،ین ریحال پستان دارى ٍ بٌ بچٌ ياش ش نیزارى ٍ در ع یتخو ن
اى گرفتٌ اشتب یغیبا جَجٌ ت یکٌ نهکنٌ حت یغیدارى نثل جَجٌ ت ییخَار دارى ٍ يو خاريا

کٌ گَنٌ  یٍ در حالت ٌیچًار آلت جنس ینَرچٌ خَرک دارا نیگَنٌ نر ا دیبشٌ. جالبٌ بدٍن
دار  سٌیاگرچٌ گَنٌ نادى نَرچٌ خَرک ک نکٌیدارى. بعدم ا یآلت جنس کینادش فقط 

! پَست ستین یشگیآن يه سٌیداران تفاٍت دارى: ک سٌیک ریانا با سا شٌ،ینحسَب ن
شٌ، در  یاز تخو خارج ن یديد تا نَزاد ٍقت ین لیتشک سٌیک ینَع یشکهش بٌ صَرت نَقت

 ریدادن يستن، انا در عَض ش ریش یفاقد پستان برا َانًایح نیا نکٌی. بعد ارندیآن قرار بگ
 .شن یپَست نادر قرار گرفتٌ اند، ترشح ن یکٌ درست رٍ ییآنًا از غدى يا

يو پستان  ست،یدارى يو ن سٌیيو ک ،ستی. يو خرندست يو نشٌینه بتریعج نیاز ا خالصٌ
 .وی. بگذرستیدارى يو ن

بًش  ینثل اردکٌ تَ فارس قاینَکش دق نکٌیتَرنگ يو بٌ خاطر ا یيهَن اٍرن ای یاردک نَک
. جالبٌ بٌیاز نَرچٌ خَرک ندارى ٍ بٌ يهَن اندازى عج ی. اٍنو دست کهینَک اردک ویگ ین

ٍ بردن  دنیرٍ کش ٍَنًایح نیا یيا یبار نقاش نیٍ عکس نبَد ٍ دانشهندا اٍل لویکٌ ف هایقد
 ینثل اردک ننقار داشتٌ باش شٌیحقست. نگٌ ن ٌی نایا کردنیفکر ن ًایلیخ قیتحق یارٍپا برا

 .دارى رینرغ ش وی. انگار کٌ بگیپستان دار باش یٍل یٍ تخو بزار 

گفتو کٌ نًنگ يا يو  یدٍر شدم. داشتو نرفتو ٍ از بحث نًنگ يا  ٌیبازم نن حاش خَب
بٌ سطح آب تا  دىینادرش يَلش ن ادین ایبچٌ نًنگ بٌ دن یپستان دارن، بچٌ زا يستن، ٍقت

نَ دارن.  یٍ خَن گرم يستن ٍ حت دنین رینفس ياشَ بکشٌ، اٍنًا بٌ بچٌ ياشَن ش نیاٍل
نثل  یز یچ ٌیشدن  دىیاز کرک يا ٍ پرزيا پَش یا ٌیال کیشدنشَن با  دنًنگ يا قبل از نتَل

از  یلیخ یبدنش ٍ حت یکٌ نَزاد انسانو نهکنٌ داشتٌ باشٌ نَقع تَلد رٍ یز یر یلیخ ینَيا
 .بالغ يو نَ دارن ینًنگ يا

 .يو يستن یز یشگفت انگ ینًنگ يا صاحب رکَرديا خب

 انیبٌ سطح ب شٌیيه دیگ يا بانًن نکٌی. با تَجٌ بٌ اانَسینقاط اق نیتر قیرفتن بٌ عه رکَرد
نتر  3000تَنن تا  یبرن. نًنگ ننقاريا ن ادیدر عهق ز یلیخ تَننیٍ نفس بکشن قاعدتا نه
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کٌ دارن بًشَن  ینًنگ يا بٌ خاطر پَزى دراز  نیا یبرن دنبال غذا ٍ برگردن. راست انَسیاق ریز
نتعلق  یا زىیشدن کٌ ن دىید یطیاز کهان سر نًنگًا زندى ٍ در شرا یگن نًنگ ننقار. بعض ین

 .ویيست 21در سرشَن بَدى. االن قرن  19بٌ قرن 

 تَننیسال ن 200از  شیبَد کٌ دانشهنديا نتَجٌ شدن کٌ کهان سر نًنگ يا تا ب نجایا
شکلٌ ٍ نناسب  یکهان سر چَن سرشَن کهان گنینًنگ يا ن نیبٌ ا نیعهرکنن. بٌ خاطر ا

 .قطب شهالٌ یيا خیشکَندن 

در  یزنان کیندارن.  یچندان خَب تیٍضع کویٍ  ستینًنگ يا انرٍزى ٍ در قرن ب نتاسفانٌ
 یٍجَد داشت کٌ ظايرا ن اىیبَستَن انقدر نًنگ س یکیکَد در نزد پیک جیام در خل 16قرن 

. االن فقط صد دیرس جیخل گٌیبٌ طرف د جیطرف خل کیپشت نًنگ يا راى رفت ٍ از  یشد رٍ
 .انقراض يستن ینَندى ٍ اٍنًا در نعرض خطر جد یتا از اٍنًا باق

 یکنندى ا دیتعدادشَن االن بٌ طرز ناان اىینًنگ يا يو نثل نًنگ س گٌید یاز گَنٌ يا یلیخ
گَشتشَن،  یبرا ویسال نًنگ رٍ شکار کرد 200از  شینا ادنًا ب نکٌیا لیکو شدى فقط بٌ دل

نَندى بٌ خاطر جنبش  یکٌ باق ویتعداد نیعنبر خَشبَشَن. يه ایاستخَانشَن، رٍغنشَن ٍ 
نختلف  یدر کشَريا ینیشرٍع شد ٍ با ٍضع قَان یالدین 70کٌ ديٌ  ياستنجات نًنگ 

اساس بَد کٌ نا اگر  نیجنبش بر ا نیا دىینًنگ يا شد. ا یشکار تجار  ریباعث کايش چشهگ
ٍ  فینَجَدات ظر و؟ینجات بد ویتَنیرٍ ن یچ گٌیپس د و؟ینجات بد وینًنگ يا رٍ نتَن

استپ  ینا برا ییبَد از تَانا یٍاقع شیازنا ٌی کتحر  نیکٌ بٌ نَ بندن؟ در ٍاقع ا یفینح
 .تَسط خَدنَن ستیز طینح بیکردن تخر

ٍجَد ينَز يو تعداد نًنگ يا کهٌ  نیبا ا یيشتاد قانَن ننع شکار نًنگ يا اجرا شد ٍل ديٌ
 ینَاجٌ يستن. نتاسفانٌ سنت يا یانسان داتینجهَعٌ از تًد کی ایاٍنًا  نکٌیبٌ خاطر ا

يا  یينَز ژاپن یجًان یبرد. با ٍجَد تهام نخالفت يا نیاز ب شٌینه یراحت نیرٍ بٌ ا یهیقد
تاش  200اٍنًا چند صد نًنگ رٍ کشتن کٌ  2016پردازن. سال  ینًنگ يا ن نبَىبٌ شکار ا

 .نًنگ نادى باردار بَدن
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 ؟ینقاصد عله ی. چند صد نًنگ براکننیکارٍ ن نیا یلهنقاصد ع یکٌ برا نٌیا ًشَنویتَج
 .يستن یاز ژاپن عصبان یلیخ ایدن ٌیبق

 اریرٍز تعداد بس کیيست کٌ ير سال در  یهیسنت قد کیفارٍ  ریٍ جزا یناٍیاسکاند در
يو  یراحت نیسدى ادانٌ داشتٌ ٍ بٌ ا ستیسنت ب نیکشن. ا یاز نًنگ يا رٍ ن یادیز

خَدشَن  یخیتار یيا سنت نیاز نًهتر یکیسنت را  نیشٌ چَن نردم فارٍ، ا یبرداشتٌ نه
 رینًنگ در جزا َنیلیکٌ شش ن شٌیزدى ن نیسال گذشتٌ تخه ی. فقط در طَل سدٍنن ین

يو در  نستاگرانهَنیيو در ا ویزارینراسو نًنگ کشان رٍ ن نیا یفارٍ کشتٌ شدن. عکسًا
 یب ینًنگ يا شیکنٌ ن یٍ تا چشو کار ن نٌیسرتاسر خَن ایکٌ چطَر در دینیبب تهَنیٍبسا

 .نَاست

در نَرد  نستاگرامیاز نًنگ عنبر حرف نزد. نن قبال در ا یاز انقراض نًنگ يا حرف زد ٍل شٌینه
 .ویزاریپادکست ن حاتیرٍ در تَض نستاگرامیدادم. ادرس ا حیعنبر تَض ینًنگ يا

ٍ ادانٌ پادکستَ با  دینیشدى نًنگ عنبر رٍ بب تیالیيا یيا یاستَر  دیبر دیتَن یاالن ن نیيه
 .دیعکساشَن گَش کن یتهاشا

ٌ(  ۸۱. طَل آنًا بٌ کنند ین یزندگ يا انَسیعنبر در تهام اق یيا نًنگ نتر )ساختهان شش طبق
  کی باً یعنبر تقر یيا بالغٌ. سر بزرگ نًنگ لیف ۸۱کٌ برابر با ٍزن  رسٌ یتن ن ۰۵ٍ ٍزنشان تا 

 .دى ین لیطَل بدنشَن رٍ تشک( ۸/۱سَم )

بٌ رٍغن  یابیدست  یٍ فقط برا ٌیرٍ یعنبر( بٌ خاطر شکار ب ی)نًنگ يا باینَجَدات ز نیا
 .رفتن شیعنبرشَن تا نرز انقراض پ نیکٌ در سرشَن دارن ٍ يهچن یارزشهند

يست کٌ  یادى ا. عنبر نشٌیازش استفادى ن یکٌ در صنعت عطر ساز  ٌیگرٍن ارینادى بس عنبر
نادى بٌ صَرت استفراغ از ديان نًنگ  نی. اشٌین دیتَسط دستگاى گَارش نًنگ عنبر تَل

نادى بٌ نرٍر  نی. انا ادىیشد یٍ با بَ ینرم، قًَى ا یکٌ پس از خرٍجش نادى ا شٌیخارج ن
 حٌیرنگ با را یسخت ٍ خاکستر  یبٌ جسه لیٍ تبد دىیرنگ ن رییدر آب تغ اسالً یزنان ٍ ط

 .شٌیخَش ن یا
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آب  یاستفراق جًانٌ. قطعات عنبر دفع شدى نعهَال رٍ نیعنبر گرٍنتر ویبگ ویتَنین نیبنابرا
يستن کٌ  ایدر دن یافراد ی. از طرفانیدر سَاحل بٌ دست ن نکٌیا ایشناٍر يستن  ایدر

 یکردن نادى ا دایرٍ صرف پ یادیزنان ز دىیانَزش د یکردن عنبرى ٍ با سگًا دایشغلشَن پ
کٌ نَفق بٌ کشف  یيهَن عنبر. نعهَال افراد یعنیشناٍر  یگذاشتن طال شَکنن کٌ اسه ین

يا يو يستن کٌ بٌ شَق  یلیخ نیيه یکنن، برا ین دایدست پ یادیشن بٌ ثرٍت ز یعنبر ن
 ٌیقلَى سنگٌ کٌ فقط شب ٌی شٌین دشَنیکٌ عا یز یانا تنًا چ زننین ایکردن عنبر دل بٌ در دایپ

 .عنبرى

 کنٌین دایپ انَسیاز تَ اق یبیعج زیچ ٌی یلندیتا ریگیناي ٌیتَ خبريا خَندم  شیٍقت پ چند
عنبرى  نیا گٌیبًش ن دٍنستٌیکٌ ن یکی نکٌیا دارىیسال تَ خَنش نگٌ ن 5. ٌیچ دٍنستٌیٍ نه

 ریگیخَد ناي شَیادی. تازى نقدار زکنٌیيزار دالر پَل ن 24رٍ صاحب  ریفق ریگیٍ اٍن ناي
کرد ٍ  دایعنبر پ یکل شیچند سال پ یعهان ریگیناي ٌیبَدى.  دىیتراش یسرگرن یبرا ینطَر یيه

 .کلهٌ نیپر است از ا یفارس یکٌ شعريا ستین خَدیکٌ ب دینیب ین نیشد. بنابرا َنریلین

 :گٌین یسعد

 عنبر اٍرد یاند ٍ بَ باد

 شکَفٌ سر براٍرد بادام

 :گٌیحافظ ن ییجا

 يا چَ بربندند بربندند فتراک جفا دل بٌ

 بفشانند ندیيا چَ بگشا جان نیزلف عنبر ز

 لیدل نی. بٌ يهخَابنین یعنبر عهَد یٍقتًا نًنگ يا یلیکٌ خ دنیيو دانشهندا فًه رایاخ
يستن ٍ يهٌ خَابن.  یگلٌ نًنگ عنبر يهٌ عهَد ٌینَجَدات يست کٌ  نیعکس از ا یکل
 .دینیيانَن بب یاستَر  یتَ
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 یسندگینًنگ عنبر( با نَ ای)نًنگ بحر  کید یبا نام نَب ییکایآنر یرنانًا نیاز بًتر یکی
 یاست کٌ بٌ دنبال گرفتن انتقام از نًنگ عنبر  ییداستان ناخدا لینشًَر يرنان نلَ سندىینَ

 .اٍ را قطع کردى است یاٍ را در يو شکستٌ ٍ پا یاست کٌ قبال کشت

کتاب  نیبَدى کٌ ا نیا شیکٌ آرزٍ کند ی( اعتراف نات ینَبل ادب زىیفاکنر )برندى جا امیلیٍ
ٌٔ اٍ ن  .بَد ینَشت

 نیشَد. ا یشرٍع ن «(Call me Ishmael)دیخطابو کن لیاسهاع»با عبارت  کید ینَب رنان
کتاب در فًرست  نیعبارت آغازکنندٔى رنان است. ا نیتر جًان نعرٍف اتیادب انیعبارت در ن

 نیآٍ رتر از شگفت یکیالرنس آن را  اچ یقرار گرفتٌ ٍ د نیبٌ انتخاب گارد خیصد کتاب برتر تار
قسهت از ژرفا رٍ اختصاص  کی دیاست. شا خَاندى ایکتاب در نَرد در نیٍ بًتر ایدن یيا کتاب

 .دٍست دارم یلینن کٌ خ کید یبٌ رنان نَب ویداد

 .نیاگر دٍست دار نیسینظرتَن رٍبنَ شهام

شدن تَسط نًنگ زندى بهَنٌ؟ بٌ  دنیتَنٌ بر اثر بلع یبدن انسان ن ایسَال. آ ٌی خَب
 نظرتَن قبالً اتفاق افتادى؟

 .ویدیکرد رٍ يههَن شن یرٍ در شکو نًنگ زندگ یرٍ کٌ ندت انبریپ َنسی داستان

 :بگو انبریپ َنسیاز داستان  خَردىی دیبزار

. دیرس ایٍ بٌ راى خَد ادانٌ داد تا بٌ در را ريا نهَدى بَد نیرا ترک کردى ٍ آن سرزن نَاین َنسی
را داشتند، پس از آنان پرگ )اجازى( خَاست کٌ با آنان  ایکٌ ارادى گذر از در دیرا د یآن جا گرٍي

 .سَار شَد شانیا یيهسفر گردد ٍ بر کشت

را  یکشت نیسًهگ یشد ٍ انَاج یطَفان ایاز کنارى دٍر نشدى بَد کٌ در یلیينَز خ یکشت
با  نی. نسافردیرس یبٌ فکرشان نه یجز سبک کردن کشت یحال راي نینتالطو ساخت. در ا

ٍ بٌ نام ير کس  ندازندیکٌ قرعٌ ب دندیکردند کٌ چٌ کنند، سپس بٌ تَافق رس یيهفکر  گریکدی
بٌ خاطر احترام ٍ  یدرآند، ٍل َنسی. پس قرعٌ انداختند ٍ بٌ نام فکنندیب ایرافتاد اٍ را بٌ د

قرعٌ انداختند.  گریاندازند؛ پس بار د ایاٍ قائل بَدند، حاضر نشدند اٍ را بٌ در یکٌ برا یشارز
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بار سَم  یافکنند ٍ برا ایکردند کٌ اٍ را بٌ در غیبار يو در نیدرآند. انا ا َنسیباز يو بٌ نام 
سٌ بار قرعٌ بٌ نانش  دیچَن د َنسیدرآند.  َنسیقرعٌ بٌ نام  زیبار ن نیانداختند ٍ ا ٌقرع

دارد.  یٍ حکهت ریتدب دادیرٍ نیاست ٍ خدا در ا  نًفتٌ یراز  شاندیپ نیکٌ در ا افتیدرآندى، در
کٌ پرگ کَچ ٍ ترک شًر ٍ نردنش را از  نیاز ا شیکٌ پ افتیبرد ٍ در یسپس بٌ اشتباى خَد پ

انداخت  ایدر انیدر نسبب خَد را  نیاست. بٌ يه خَد را ترک کردى اریخدا داشتٌ باشد د یسَ
 .فرٍرفت ایدر کیتار یٍ بٌ ژرفا

را بخَرد ٍ اٍ را در شکو خَد پنًان سازد  َنسیرا فرستاد کٌ  یينگام خدا نًنگ بزرگ نیا در
شدى کٌ از  زیناچ ییخداست کٌ دچار شتاب ٍ خطا انبریاٍ پ راینرساند! ز یبیبٌ اٍ آس یٍل

است در نعدى تَ ٍ ير  یانانت َنسیت کٌ است. سپس نًنگ را گف هانیشتاب خَد يو پش
 .یاٍ را سالو بازپس دي دیبا دادگاى خدا دستَر 

خَد دعا نهَد.  یسٌ رٍز ٍ سٌ شب در شکو نًنگ ناند. اٍ از درٍن نعدى نًنگ نزد خدا َنسی
ٍ نًنگ  ندازدیب رٍنیب ایرا در کنارى در یٍ بٌ نًنگ فرنان داد کٌ ٍ رفتیرا پذ َنسی یخدا دعا
آن خَرد ٍ در  َىیاز ن َنسی. دییسرش رٍ یباال ییخدا بَتٌ کدٍ شیکرد. از بخشا نیيو چن

 .افتیخَد را باز یرٍیتا ن دیآرن اش ٌیسا

شدن انسان تَسط  دىیيو يست از بلع یا گٌید یداستانًا انبریپ َنسی یاز ناجرا ریبٌ غ بلٌ
نًنگ عنبر  کیتَسط  ینرد نکٌیبر ا ینبنننتشر شد  یی، گزارش يا1891نًنگ. نثال در سال 

 .يرگز يهان ادم سابق نشدى گٌیشدى ٍ بعدا زندى نَندى. انا د دىیبلع

نًنگ عنبر ٍ نجاتش بعد  ٌیتَسط  یبارتل هزیشدن ج دىیداستان بلع ا،یقرن نَزديو در انر در
 دایاٍن نًنگ عنبر رٍ پ یخدنٌ کشت ینحبَب ٍ نعرٍف بَد. ٍقت یلینردم خ نیاز چند رٍز ب

کنن  ین دایانا زندى پ ًَشیرا ب یبارتل هزیکنن ٍ ج یکشنش ٍ اٍن رٍ تکٌ تکٌ ن یکنن ن ین
 .نعدى نًنگ کَر شدى بَد یديایاس لیشدى بَد ٍ بٌ دل دیاٍ سف یصَرت ٍ بازٍيا کٌ یدر حال

نعجزى  نیداستان يا ٍ انکان يهچ نیدر ا ویکن یکنجکاٍ شتریب کوینا  دیایب 21تَ قرن  حاال
کٌ اگر تَسط  ویفًه ین عیسر ویکنینگاى ن ٌیبٌ قض یعله یخب، ٍقت یلی. خویکن یرٍ بررس یا

 نینا خَايد بَد. اٍل ینگران نیکهتر دیآندن با پَست براق ٍ سف رٍنیب و،یبش دىینًنگ بلع
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نًنگ عنبر خرد  یکٌ تَسط دندانًا نٌیشدن، ا دىیپس از بلع دینگران آن باش دیبا ٌک یز یچ
طَل دارد.کٌ  هتریسانت 20 باً یدندان دارى. ير دندان تقر ی. نًنگ عنبر جز دستٌ نًنگ ياوینش

دندان يا دارن.  نیتا از ا 50تا  40عنبر  یٍ نًنگ يا ٌیآشپز یچاقَ کیطَل نتَسط  نیا
 د،یزار یرا پشت سر ن نًایکٌ يهٌ ا دیخَش شانس يست یکٌ شها بٌ اندازى کاف ویبگ دییایب

يست بلکٌ نفس  کیٍ بار کی. نٌ تنًا اٍنجا تاردیکن یرفتن در گلَ ن نییبعد شرٍع بٌ پا
 .دشَار خَايد بَد زیگاز نتان ن شیٍ افزا ژنیکهبَد اکس لیبٌ دل دنیکش

شها کو کو  شَد،یرفتن غذا ننقبض ن نییکهک بٌ پا ینًنگ برا یآنجا کٌ عضالت گلَ از
. در نرحلٌ کندیبردن شها ن نیکٌ شرٍع بٌ خَردن ٍ از ب دیشَین کیدرٍکلریي دینتَجٌ اس

در آنجا  یرفت. احتهاالً ندت دیچًار شکو نًنگ فرٍ خَاي نیٍ بزرگتر نیشها بٌ اٍل یبعد
 اینرکب  یيا ینَر بٌ خاطر حضَر ناي ینقدار  دیانا شا کٌیتار اٍنجابَد، اگرچٌ  دیخَاي

نرکب  یيا یعنبر عاشق ناي ی)نًنگ يادینیدارن بب یتاب ستیکٌ قدرت ز گٌینَجَدات د
نعدى  کیاز  نیچراکٌ بعد از ا د،یکَتاى نَر لذت ببر شینها نیپرندى يستند (. بًتر است از ا

کٌ  یتا زنان سَزٍننیتهام بدن شها را ن باً یتقر ديایاسشد.  دیرفتٌ ٍ سرخ خَاي یگر یبٌ د
 .خارج بشنشها از نخرج نًنگ  یفقط استخَان يا

شد ٍ  دىینًنگ بلع کیتَسط  شٌیٍجٌ نه چیبٌ ي ویاست کٌ بگ یًیبلٌ، کانالً بد نیبنابرا
 یبرتل هزیج یآقا دیکرد. ببخش فیتعر تیکرد ٍ زندى نَند ٍ بعد داستان ٍ حکا یسپس زندگ

 .انا انرٍزى نٌ د،یدي بیفر 19نردم رٍ در قرن  دیشها بتَان دیشا

بٌ  یعالقٌ ا چیانا اٍنًا ي هنیعظ یلیخ یلیجا يو اشارى بکنو کٌ اگرچٌ نًنگ يا خ نیيه
 .کردندینکتٌ اشارى ن نیتَانستند صحبت کنند، احتهاال بٌ ا یخَردن انسان ندارند. اگر آنًا ن

کٌ اٍنًا  نٌیحفظ نًنگ يا فقط بٌ خاطر ا یتالشًا برا نیيهٌ ا کننیيا فکر ن یلیخ نتاسفانٌ
ارزش دارن.  نیاز ا شیب یلیدارى انا نًنگ يا خ قتیحق نیيستن. اگر چٌ ا بایٍ ز کیاتزنیکار

 یيا کهک ن انَسیٍ سالنت اق یدار ینا يستن. اٍنًا بٌ پا ستوینًنگ يا نًندسان اکَس
 .دنین ٌیرٍ ارا یخدنات یجَانع انسان یبرا اکنن ٍ حته
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. ٌیاتیح نیکرى زن یبدم کٌ چرا انقدر نجات نًنگ يا برا حیبراتَن تَض شتریب دیبزار خَب
 :جستجَ کرد زیدر دٍ چ دیرٍ با لشیدل

 ندفَع ٍ ادرار نًنگ يا 
 جنازى نًنگ يا 

کٌ نفس بکشن،  انیتا غذا بخَرن ٍ بٌ سطح ن رنین انَسیاق یکٌ نًنگ يا بٌ ژرفا نطَریيه
 یکار در اصطالح عله نیکنن. بٌ ا ین ٌیتخلاز ندفَع ٍ ادرار رٍ در سطح  یهیاٍنًا حجو عظ

بکشٌ ٍ  هایدا انَسیرٍ از عهق اق ینَاد نغذ یپهپ کل ٌیچَن انگار  ،یگن پهپ نًنگ ین
 .باال در سطح ارىیب

کنن.  یيا پخش ن انَسیرٍ در اق یيو نَاد نغذ یبر اٍن نًنگ يا بٌ صَرت افق عالٍى
کنن ٍ اٍنًا  ینسافت رٍ ط لَنتریک 16000تَنن تا  یيهَنطَر کٌ قبال يو گفتو نًنگ يا ن

ٍ بر  دنیتا نناطق پربار انجام ن یبٌ لحاظ نَاد نغذ رینناطق فق نیرٍ ب نکارینعهَال ا
کٌ دارن بٌ  یرٍ از نناطق یدرٍاقع اٍنًا نَاد نغذ دنیانجام ن نکارٍیا ٌک نطَری. يهردنیگین

 ینًنگ يا يو بٌ صَرت عهَد نی. بنابراکنن یيست ننتقل ن ازیکٌ ن انَسیاز اق ینناطق
در  یٍ يو بٌ صَرت افق یيهَن پهپ نًنگ ایکٌ گفتو با رفتن بٌ عهق ٍ برگشتن  یيهَنطَر 

 .نَثرن انَسیدر اق یٍ چرخٌ نَاد نغذ عیتَز

 ینگٌ چقدرى حجو ندفَع ٍ ادرار نًنگ يا ٍل نیکنن. نهکنٌ فکر کن ینًنگ يا ادرار ن یٍقت
پر  یبرا ٌی. حجو ادرار نًنگ يا کافنیرینَجَداتَ دست کو نگ نیبزرگ ا زیدٍستان اصال سا

. بچٌ يا شنیيا ن تَپالنکتَنیباعث رشد ف ینَاد نغذ نیکردن سٌ تا ٍان حهَم. ا
 شٌین کرٍسکَپیيستن کٌ فقط با ن یکیکَچ یلیخ یلیخ َداتيا نَج تَپالنکتَنیف
کنن. اگر  ین دیتَل ژنیکنن ٍ اکس یر ن. درست نثل درختًا ٍ فتَسنتاينی. اٍنايا گدشَنید

تا  50 نی. بدیکن یکنن اشتباى ن ین دیرٍ درختًا تَل نیکرى زن ژنیاکس شتریکٌ ب دیکنیفکر ن
کٌ  ادین ادتَنی. حاال شٌین دیيا تَل تَپالنکتَنیتَسط ف نیکرى زن یرٍ ژنیدرصد اکس 85

 بستست؟ انَسًایپادکست ژرفا گفتو نفسهَن بٌ نفس اق ینعرف یعنیصفرم  زٍدیچرا تَ اپ
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در  شٌی. يهشنیيو ن یگلخانٌ ا ینًنگ يا باعث کو شدن گازيا ژنیاکس دیعالٍى بر تَل حاال
نًنگ  ی. پس در ٍاقع ٍقتشٌین دیتَل ژنیٍ اکس شٌیکربن نصرف ن دیاکس یعهل فتَسنتز د
 :زىیدٍ تا چ جشینت شنیيا ن تَپالنکتَنیٍ رشد ف ییيا باعث شکَفا

 یدر يَا کٌ باز يو برا دکربنیاکس یٍ دٍ کو شدن د ٌیاتینا ح یکٌ برا ژنیاکس دیتَل کی
 .ٌیگلخانٌ ا یگازيا نیيَا يه ی. چَن علت گرم شدن جًانٌیاتیح

 َناتینًنگ يا نثل يهٌ ح یبعد از نرگشَنو نًهن. ٍقت یکٌ اٍنًا حت نٌیاز يهٌ جالبتر ا انا
 یسقَط ن انَسیاق کیتار یبٌ ژرفا رسٌیتا صديا تن ن یزى اٍنًا کٌ گايجنا رن،یهین گٌید

بهَنٌ ٍ  یکٌ تا چند ديٌ نهکنٌ باق دنین لیرٍ تشک ییستهًایجنازى يا اٍنجا اکَس نیکنٌ، ا
 .کنن ین ٌیازشَن تغذ بیٍ غر بیاز نَجَدات عج یشهار  یبتعداد 

نثل کرم  ینَجَدات ترسناک نشَنیکٌ ب کننین ٌیجنازى يا تغذ نیگَنٌ نختلف از ا 400 تا
اٍنًا  نیخَرن. بنابرا یرٍ از پَست ٍ گَشت تا استخَن ن زیيست کٌ يهٌ چ یزانب یيا
 .بخشن ین یکنن ٍ بًش زندگ ین ٌیرٍ تغذ ییایدر ستویاکَس یبعد از نرگشَنو کل یحت

 یتا نًنگ يا يا نیانَاع نًنگ يا يستن، از دلف زبانین شٌیعهان يه یایفارس ٍ در جیخل
اسو اٍنًا رٍ  یاز نردم نا حت یلیعنبر انا نتاسفانٌ خ یگَژپشت ٍ نًنگ يا یقاتل، نًنگ يا

 .ازشَن ندارن یاطالعات نیٍ کهتر دٍننیيو نه

 ینستند دمینا نشخص کنٌ ٍ نن ند یاٍنًا رٍ برا قیکٌ تعداد دق ینکردم نطالعٌ ا دایپ نن
نًنگ يا در  ینَجَدات ساختٌ بشٌ تا اٍنًا رٍ بٌ نردنهَن بشناسَنٌ. تهاشا نیکٌ از ا

ٍ  کنٌیٍ يو بٌ اقتصاد کهک ن ایپرطرفدارى در تهام دن یستیجاذبٌ تَر کیاالن  ستگايشَنیز
نبَد ٍ  اریرٍ داشتو ، ير چند شانس با نا  شینَجَدات. نن خَدم تجر نيو بٌ حفظ اٍ

 .ویلذت برد نیفیصديا دل یاز يهراي یانا حساب وینًنگ يا نشد دنینَفق بٌ د

 دیای. بویبرد ین ینًنگ يا پ یطینح ستیبٌ ارزش ز عتریکاش يهٌ نا انسانًا ير چٌ سر یا
يو بٌ  نکارٍیا و،یکارٍ فقط بٌ خاطر اٍنًا نکن نیبار ا نیانا ا و،ینًنگ يا رٍ دٍبارى نجات بد

 ویخَدنَن ٍ اٍنًا رٍ نجات بد یزندگ وی. اگر بخَاویخاطر اٍنًا يو بٌ خاطر خَدنَن انجام بد
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 ییکار رٍ تنًا نیآب. ٍ نا ا یآب ٍ نا در باال ریاٍنًا در ز ویکٌ با يو ٍجَد داشتٌ باش وینجبَر
تَجٌ  نیکرى زن یقلب آب نیيا ا انَسیبٌ اق شترینشدى ب ریتا د دی. يهٌ باویبکن ویتَنینه
 .رىی. االن ٍقتشٌ ٍ فردا دویکن


