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 .بٌ پادکست ژرفا نیخَش اٍند یلیسالم خ

بًش  رایکٌ اخ یجالب براتَن صحبت کنو خبر  یلیخبر خ کیدر ارتباط با  خَامین انرٍز
يا بٌ  نیاز دلف هانیزا یبرا دیيست کٌ جالبٌ بدٍن انَسیزنان در اق هانیبرخَردم در نَرد زا

 .عنَان نانا کهک گرفتٌ شدى

 .دیبٌ ادانٌ پادکست گَش کن دیدر نَردش بدٍن شتریکٌ ب نیشها يو کنجکاٍ شد اگر

بار کٌ در نَردش  نیبَد اٍل بیعج یلیخَد نن يو خ یخبر برا نیيهَنطَر کٌ گفتو ا خب
 ینٌ برا ییياٍا ریبٌ جزا رنیکٌ ن ییباشٌ خانو يا یٍاقع کنویخَندم با خَدم گفتو کٌ فکر نه

در آب  ارنیب ایخَدشَن رٍ بدن یبچٌ يا نکٌیا یاٍنجا بلکٌ برا ییبایٍ ز عتیطب دنید
 .يا بٌ عنَان نانا نیاٍن يو بٌ کهک دلف انَسیاق

يا  نیدلف کنٌیيو ٍجَد دارى کٌ ادعا ن یقاتیخبر بٌ نظر تحق نیا بیبر خالف ظاير عج انا
 یباشن برا ینناسب ی نٌیگز تَننیاٍنًا ن گٌیکنند. بٌ عبارت د لیرٍ تسً هانیزا ندیفرآ تَننین

 .هانیزا ندیک بٌ فرآکه

کٌ قبال کار  ییياٍا ریدر جزا Sirius Institute يو يست بنام یینَسسٌ ا کیبنظر  خب
يا رٍ  نیبٌ کهک دلف هانیيو خدنات زا دایٍ جد دادىیانجام ن یدرنان نیدلف ای یتراپ نیدلف

 .بٌ خدناتش اضافٌ کردى

 :گویادعا شدى رٍ براتَن ن تیٍبسا نیکٌ در ا یز یاز اٍن چ ییخالصٌ ا نجایا نن

بچٌ خشن  ینادر ٍ يو برا یيو برا هانیزا یانرٍز  یادعا شدى کٌ رٍش يا تیٍبسا نیا در
نسئلٌ يو بٌ  نیکٌ ا شٌین هانیزا نینغز کَدک ح دنید بیرٍش يا باعث آس نیيستن ٍ ا

 یهار یخصَصا ب شٌین ینختلف یيا یهار یننشا ب ندىیٍ در آ گذارىین یسالنت کَدک اثر ننف
 .یرٍان یيا

نتَلد شدى با رٍش  یکٌ بچٌ يا گٌیخَدش ٍ ن یادعا نیاثبات ا یبرا زنٌیيو ن ینثال کی
 تَنٌین لشیيستن کٌ دل ندىیبٌ دارٍ در آ ادینستعد اعت گٌید یاستاندارد سٌ برابر بچٌ يا
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کٌ  کنٌیعا ناساس اد نیتَسط نادران باشٌ ٍ بر ا ینختلف در زنان باردار  ینصرف دارٍيا
 .ست یضرٍر  هانیزا یانرٍز  یسالو اصالح رٍش يا جانعٌ کیداشتن  یبرا

 کنٌیبَدن اٍن کهک ن لکسینادر راحت ترى ٍ بٌ ر یآب برا ریز هانیکٌ زا کنٌیعنَان ن بعدتر
آب در  ریز هانیاالن زا ستین ویدیجد یادعا گٌیآب درست ن ریز هانیکٌ خب البتٌ در نَرد زا

سالنتشَن اضافٌ  ستویدر س هانیاستاندارد زا یاز رٍش يا یکیاز کشَريا بٌ عنَان  یتعداد
يستن  هانیاستخر زا ای birth pool االن نجًز بٌ سیانگل یيا هارستانیاز ب یلیخ الشدى نث

در خَنٌ يا استفادى بشٌ  تَنٌیٍجَد دارى کٌ ن اریس هانیزا یکٌ استخر يا دیجالبٌ بدٍن یحت
 .ارنیب ایدر خَنٌ ٍ در آب بچشَن رٍ بدن خَانیٌ نک ییکسا یبرا

 هانیيا در آب ينگام زا نیکٌ ٍجَد دلف کنٌیيا. ادعا ن نیبٌ بحث دلف رسٌینقدنٌ ن نیا با
 نیکٌ ا کنٌین انیيو ب تایٍ نًا شٌیشدن اٍن ن لکسیر شتریدرد نادر ٍ يرچٌ ب نیباعث تسک

يا در  نیبٌ کهک دلف هانیزا یعنی کنٌیرٍ ارائٌ ن سیسرٍ نیا Sirius Institute یعنینَسسٌ 
 .آرام انَسیاق

کٌ خب اٍن رٍش  دادىیانجام ن یتراپ نیدلف یدرنان نینَسسٌ قبال کار دلف نینرى کٌ ا ادنَنی
 کننیکٌ در اٍن نثال از سگ استفادى ن گٌید یيا یدرنان Pet يست نثل تهام ییاثبات شدى ا

 یکسان ایيستن  سویاٍت یکٌ دارا یکسان یسرطان یقلب یيا ضیيا نر ضیکهک بٌ نر یبرا
 .ستینحل بحث نا انرٍز ن نیيستن کٌ خب ا یرٍان التنشک یکٌ دارا

ايل  ینانا کیٍ ننبع الًام اٍنًا  ستینال خَدش ن Sirius نَسسٌ دىیکٌ ا دیبدٍن جالبٌ
 یکَدک هانیَل زانشغ اىیس یایدر در 9191کٌ در سال  یکَفسکیبَدى بنام تئَدٍر چا ٌیرٍس

ٍ گزارش شدى کٌ  زننیرٍ کنار ن ٌیبق انیبٌ سطح آب ن کننیشنا ن نیتا دلف 3بَدى کٌ ناگًان 
 ارینادر رٍ نَازش دادن ٍ بعد يو بٌ حضَرشَن ادانٌ دادن ٍ ظايرا نادر بس شکوبا پَزشَن 

 .داشتٌ یراحت هانیشدى ٍ زا لکسیر

بٌ  اىیس یایدر در یبعد یيا هانیزا یبرا زیبعد يا ن یکَفسکیچا یکٌ آقا شٌیباعث ن نیا
 .کار ادانٌ بدى نیا
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 نیبا کهک دلف شیبعد یيا هانیيو دارى از زا ییا گٌیجالب د یگزارش يا یکَفسکیچا یآقا
در نحل حضَر داشتن ٍ با  هانیبعد از زا قٌیدق 54نَرد کَدک ٍ نادر تا  کیيا کٌ نثال در 

کٌ بچٌ يارٍ بعد از نتَلد شدن تا سطح آب اسکَرت  ییيا نیدلف ایيا ٍقت گذرٍندن  نیدلف
 .آب انجام بدى یتنفسش رٍ باال نیاٍل کتا کَد  کننین

 ایبدن یيو دارى کٌ نثال بچٌ يا ییا گٌید یرٍش ادعايا نینبدع ا یکَفسکیچا یآقا خب
نربَط بٌ  یيا ییٍ تَانا کننیرشد ن گٌید یرٍش شش ناى زٍدتر از بچٌ يا نیاٍندى از ا

رٍش بايَش تر  نیاٍندى از ا ایبدن یبچٌ يا نکٌیا ایٍ  کننیحرف زدن ٍ راى رفتن رٍ کسب ن
يستن،  Psychic بالقَى نکٌیا ایٍ  شنیکٌ اصال نابغٌ نحسَب ن دارن 941 َیک یيستن آ

دارن کٌ  ینیفرا رٍان ب یيا ییانا نثال تَانا شٌین یچ Psychic نعادل قایدق دٍنوینن نه
 .انسان رٍ اندازى گرفت کی یيا یژگیٍ نیيهچ شٌیچطَر ن دٍنویخب شخصا نه

يو  ایلیانا خ کنٌیرٍ ارائٌ ن سینَع سرٍ نیٍجَد دارى ٍ ا یینَسسٌ ا نیير حال يهچ بٌ
خطرناک بکنٌ  اریپرٍسٌ رٍ بس نیا تَنٌیدارى کٌ ن یرٍش ذاتا نشکالت نیيستن کٌ نعتقدن ا

 .اٍنًا نَافقوٍ البتٌ نن يو با 

يا بٌ عنَان  نیاستفادى از دلف دىیچرا ا کنٌیکٌ اثبات ن شهرمیرٍ براتَن ن یلیحاال نن دال خب
 .باشٌ یخطرناک اریبس دىیا تَنٌینانا ن

نادر ٍ بچٌ  یبرا تَننیاز اٍنًا ن ینختلفٌ کٌ بعض یيا یپر از باکتر  ایدر طینح نکٌیا اٍل
ٍ  ویکن ینیشبیپ اسیرٍ در اٍن نق ایدر طینح ویتَنیٍقت نه چیخطرناک باشن. نا ي اریبس

 .ویبکن زٍلٌیا

بلَم  ٌی یجلبک ییشکَفا کیاگر  فتٌینادر ٍ بچٌ ب ینهکنٌ برا یچٌ اتفاق دٍنوینن نه نکٌیا ای
 یيا طیيستن در نح عیشا یلیخ یجلبک یيا ییاٍن اطراف ٍجَد داشتٌ باشٌ شکَفا یسه
 .ییایدر

رٍ نثال  یکار  نیيهچ ویکٌ بتَن دیفرض کن ویدار نیفارس خَدنَن نا دلف جیخل نیدر يه نثال
 یجلبک یقرنز ٍ بلَم يا یکشند يا شٌیفارس يه جیانا در خل ویفارس انجام بد جیدر خل
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جلبک  نیا ینَاد نغذ ادیبشو انا بخاطر ازد اتشییٍارد جز خَامیٍجَد دارن کٌ نن حاال نه
 .کننیاتع نٍ از خَدشَن سو س انیيا بَجَد ن

کٌ  ویکن ینیشبیپ چَقتیي ویتَنیکٌ نا نه نٌیا دىیا نیخطرناک بَدن ا یبرا گٌید لیدل ٌی
ٍ  تیآب ٍجَد ندارى کٌ چٌ بسا باعث حساس طیدر نح یگر ید یگَنٌ  ایجانَر  چگَنٌیي

 .در نادر ٍ بچٌ نشٌ یآلرژ 

کَسٌ يا يو ٍجَد  ادیز یلیيا يستن بٌ احتهال خ نیکٌ دلف یینرى جا ادنَنی گٌیطرف د از
 .بشن یطینح نیکٌ کَسٌ يا جذب يهچ ٌیعیطب یلیدارن ٍ خب خ

در اٍن لحظات حساس ٍ  یستیباشٌ کٌ با تَنٌین نیرٍش يو بنظر نن ا نینشکل ا نیبزرگتر
 نیکٌ ا ویيا دار نیتصَر رٍ از دلف نینا انسانًا ا دیدٍنیيا سر ٍ کلٌ زد. ن نیبا دلف یاتیح

فرانَش  دیانا بًرحال نبا گَشنیباز یلیخ بنینج یلیکٌ خ ویيا سراغ دار نیکاراکتر رٍ از دلف
 نشکل اریبس تَننیيستن ٍ اتفاقا در آب ن َانیکٌ اٍنًا ح ویکن

بجنگن ٍ  شَنیزندگ طینح یغذا ٍ برا یکٌ برا یستیيستن با یساز باشن اٍنًا شکارچ
 .نشکل ساز باشٌ یاتیحظات حدر اٍن ل تَنٌین نًایا یيهٌ  نیبنابرا

ٍ  یرٍ بر اساس اکَلَژ  لیکٌ دى دل DeepSeaNews تیٍجَد دارى در ٍبسا یینقالٌ ا اتفاقا
کار  نیا یبرا ینناسب دىیيا ا نیچرا دلف نکٌیا حیتَض یبرا کنٌین انیيا ب نیدلف یَلَژ یب
 .ستنین

 .کنوین انیاٍن نقالٌ رٍ براتَن ب لیاز دال ییخالصٌ ا نجایا نن

خشن يستن. از  یلیخ یدر عهل جنس بشَنیيا برخالف ظاير نج نیاتفاقا دلف نکٌیا اٍلش
شناگر در حال شنا در  یيا بٌ خانو يا نیٍجَد دارى از حهلٌ دلف ییگزارش يا گٌیطرف د

از ذاتش ٍ  ییکٌ البتٌ جز ییيا یژگیٍ نیبا يهچ ینَجَد نیيهچ نی. شها دٍست دارايایدر
 کنارتَن باشٌ نَقع ٍضع حهل؟ نَجَدىاٍن  یاز اکَلَژ  ییجز



https://zharfapodcast.com/ 

 گٌید یگَنٌ يا یيا بچٌ يا نیکٌ نشايدى شدى دلف نٌیيا ا نیدر نَرد دلف گٌید ینکتٌ  ٌی
نَع  کیپرٍپَس يا کٌ  یيا بچٌ يا نینثال در اسکاتلند باريا گزارش شدى کٌ دلف کشنیرٍ ن

 .کشنین یٍن يو خشناٍنارٍ بٌ طرز ا یٍ بچٌ يا کننینًنگ کَچک يستن حهلٌ ن

 شَنیغذا ٍ نحل زندگ یيستن ٍ نجبَرن کٌ برا یيا شکارچ نیيهَنطَر کٌ گفتو دلف خب
کٌ بتَنن ازش  رىیدر سر رايشَن قرار بگ یر یپذ بیاگر نَجَد آس عتایبجنگن ٍ خب طب

 .کننیاستفادى بکنن ن

 .کشنین یگاي یخَدشَن رٍ يو حت یيا بچٌ يا نیکٌ دلف نٌیاز اٍن يو جالبتر ا ٍ

آرٍم  بینَجَد نج کی ویکٌ نا در ذينهَن دار یاٍن نَجَد یلیيا خ نیکٌ دلف وینیبین پس
 بايَشن یلیيستن، خ یینٌ اتفاقا گَشت خَاران حرفٌ ا ستنیخَار ن اىیگ

 کٌ بصَرت یابیپژٍاک  ای Echolocation یيا ییتَانهند خصَصا با استفادى از تَانا یلیٍ خ
Sonar کنٌیعهل ن. 

رٍ  یصَت ییٍ نَج صدا فرستٌیرٍ ن یکٌ نَج ویداد حیدر قسهت اٍل تَض Sonar نَرد رد
 یطعهٌ  تیٍ يو نَقع دىین صیخَدش رٍ تشخ تیٍ با بازگشت اٍن يو نَقع فرستٌین

 .خَدش رٍ

ٍ  ینیشبیقابل پ ریغ یلیخ تَنٌین ییيا ییتَانا نیبا يهچ ینَجَد نیيهچ ٌی نیبنابرا
 .ایدر طیتَانهند باشٌ در نح

پرانتز باز کنو  کینن  ویکنیياشَن صحبت ن ییيا ٍ تَانا نیدر نَرد دلف ویچَن دار نجایيه
 .براتَن جالب باشٌ دیبگو کٌ شا ییٍ نکتٌ ا

بٌ خَاب  ازیکٌ اٍنًا ن ی. در ٍاقع زنانخَابنینه چَقتیچَن ي ارنیيش شٌیيا يه نیدلف
 بندنیراست ٍ چشو نخالفش رٍ ن هکرىینثال ن کننیاز نغزشَن رٍ خانَش ن هکرىین کیدارن 
چپ نثال با چشو  هکرىین دنیدارى برعکسش رٍ انجام ن ازین هکرىین یکیکٌ اٍن  یٍ زنان
 .راست
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اٍن يو بصَرت چرت  شٌیساعت استراحت دادى ن 5 هکرىیساعت ير ن 45نثال در  نجهَعا
 .بعد از ير چند ساعت ییا قٌیچند دق یيا

 یهار یب ایيا STD يستن از یيا ننبع نیکٌ دلف نٌیکٌ در اٍن نقالٌ اٍندى ا یآخر  لیانا دل ٍ
نهکنٌ باعث  هانیحضَرشَن در ينگام زا یٍ حت یجنس زشیانگ قیقابل انتقال از طر یيا

 .آب بشٌ قیاز طر یهار یانتقال ب

کٌ در  یاطراف کس یستیيا نبا نیدلف نکٌیا یيست برا یادیز لیکٌ دال وینیبیپس ن جتاینت
از  یلیخ یکٌ نهکنٌ برا دٍنویبَد ٍ ن یًیخَد نن بد ینسئلٌ برا نیباشن، البتٌ ا هانٌیحال زا

 خبر صحبت کنو نیباشٌ انا دٍست داشتو در نَرد ا یًیشهايا يو بد

باٍر  عایدارى اٍن خبر سر یجنبٌ شبٌ عله یٍ قدر  شٌین نتشرن یخبر  یٍقت ییعدى ا یچَن گاي
 یلیيا خ نیدلف یکٌ خب اخ ویبگ عیخبر سر دنیايا نهکنٌ با شناز ن یلیچَن خ کننین

بکنٌ چرا  هانیاگر باعث بشن کٌ نادر راحت تر زا گشَنیباز یلیيستن خ یCoolنَجَدات 
 فکر کرد. یکار  نیيهچ عَاقببٌ  یستیبا شتریب یلیکٌ خ نٌیا تشیکٌ نٌ انا ٍاقع


