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 چارهیب یخرس قطب -قسمت سه 

 نیدیگَش ن پادکست ژرفاسالم سالم بٌ 

طاير، يَنن  دى،یسام، سپ لَفر،یکاٍٍس، ن ن،یرحسیبٌ ان ویکنین ویقسهت از ژرفا رٍ تقد نیا
 .یزندان ستیز طیٍ نراد فعاالن نح

قسهت رٍ بٌ کهک  ٌی یقرار بَد کٌ ير از چند گاي ویکٌ قبال يو بًتَن قَل دادى بَد يهَنطَر
نربَط بٌ  یستیز طیخصَصا اخبار نح یستیز طیبٌ نرٍر اخبار نح ویافسانٌ اختصاص بد

 .يا انَسیٍ اق ايایدر

 برانَن؟ یدار  یافسانٌ چٌ خبر  خب

ننتشر شد کٌ  یلهیف ٌی شی. چند رٍز پٌیخرس قطب ٌیبراتَ بگو دربارى  خَامیکٌ انرٍز ن یخبر 
تَ شًر  لویف نی. ادادیکردن غذا نشَن ن دایآشغاال دنبال پ نیگرسنٌ رٍ ب یخرس قطب نیا

 یاز نحل زندگ لیشًرى صديا نا نیکٌ ا یبدٍن رضایتٌ شدى ٍ جالبٌ علگرف یبر یس یسکاینَر
 .کٌ بخاطر کهبَد غذا نجبَر بٌ کَچ شدى دىیبَدى ٍ نشَن ن دٍر یخرس قطب

داشتٌ  یکردن ٍ عالئه داشیپ فیٍ الغر ٍ ضع ضیشدى کٌ نتاسفانٌ خرس رٍ بعدا نر گزارش
 .چشو زشینثل اسًال ٍ آبر

تَ ذينو نرٍر شد  رانیسَاد کَى ا یخبر تَلٌ خرس تَ قایدق رضایکٌ برام جالب بَد عل یز یچی
تفاٍت رفتار  یلیآدنا شدن خ ی طٌیير دٍ خرس ٍارد ح دم،یدیرٍ ن لهٌیف نیداشتو ا یٍقت

 .وینیرٍ بب لویير دٍ ف یٍقت ادیبٌ چشو آدم ن رانیٍ ا یبر یس یآدنا

خرس  لوینشايدى ف ی) برا ننیکٌ يهٌ بب ویزاریت نپادکس حاتیرٍ تَ تَض یخرس قطب لویف
 زىیغو انگ یلیچَن خ دمین حیرٍ يو ترج رانینربَط بٌ تَلٌ خرس ا لوی(، ف دیکن کیکل یقطب

کٌ سنگ  نٌیا دٍنویکٌ ن یز یخب چ یٍل دمینن خَدنو ند ویپادکست نزار حاتیتَض یتَ
آخر سر ننتقل شدى باغ  یتاسف دارى خرس قطب یجا یلیت کشتٌ شدى خیبارٍن شدى ٍ در نًا

 .ناراحت کنندست یلیخ نیتَلٌ خرس سَاد کَى نردى ٍ ا یٍحش ٍل
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ناراحت کنندى ان البتٌ  ییجَرایيردٍ تا خبر  ،یکٌ برانَن اٍٍرد ییافسانٌ از خبرا نهنَنو
ٍاقعا  یرانیا ٌیافتاد ٍاقعا ٍحشتناکٌ نن بٌ عنَان  رانیا یاٍن تَلٌ خرس تَ یکٌ برا یاتفاق

 یيا تَ ٍَنیبا ح انٌیٍحش یرفتارا نجَریاخبار ٍ ا نجَریٍ نتاسفانٌ ا کنویاحساس شرم ن
ٍجَد  یکٌ آنَزش ٍجَد ندارى آگاي دىینشَن ن نیدارى ٍ ا یطَالن ینا سابقٌ  ی ٌجانع

يا ٍ حق  َانیکٌ نردم رٍ آنَزش داد ٍ اٍنًا رٍ نسبت بٌ حقَق ح یستیندارى، بٌ نظر نن با
ٍ  ویخَدنَن شرٍع کن یزندگ یاز نحدٍدى  دیاٍنًا آگاى کرد. ير کدٍم از نا بنظر نن با ستنیز

 .ویکارٍ انجام بد نیا ٌنرحلٌ بٌ نرحل

کٌ نثال قرار بَد  ییجا یکارم تَ طینح یتَ شیبرات بگو چند ٍقت پ رضایجالب عل چزی حاال
 نکٌیبرام ٍحشتناک بَد ا یلیٍ خب خ دمیرباغٌ دبچٌ قَ ٌیآزاد،  یکارام رٍ انجام بدم نحَطٌ 

 بیکٌ آس شٌیترسو باعث ن دٍنستویبًش بزنو ٍ ن بیآس خَاستهوینه یبرم سهتش ٍل
 ٌیگفتو اٍنو  یٍ کهک بکنٌ ٍ بٌ ته ادیاز يهکارام خَاستو کٌ ب یکیاز  نیبًش بزنو ٍاسٌ يه

 ؟یترسین نیتَ از نایقَرباغٌ فالن ٍ ا یذٍق کرد کٌ ٍا یدخترى يو سن ٍ سال خَدم ٍ اٍند کل

بَد  بیبرام عج یلیبعد اٍند گرفتشَ اصال خ شٌ،یبگو آرى گفتو نٌ چندشو ن شدیرٍم نه نن
داشت کٌ بچٌ يا رٍ  یکهپ ٌیبا ذٍق ٍ عشق رفت ٍرش داشت با دستش ٍ بعد اٍنو  یلیخ

 .رٍنیو اٍندن ببچٌ ياش رٍن،یکٌ از سر کالس صداش کردم اٍند ب یٍ ٍقت دادیآنَزش ن

کٌ بزارش  کردنیاٍن لحظٌ، اٍنام تک تک ذٍق کردى بَدن ٍ التهاس ن یدیدین دیيارٍ با بچٌ
خجالت  یلیٍ يهشَن تک تک اٍندن ٍرش داشتن ٍ نن خ ویتا نا خَدنَن برش دار نیزن

 کردمیفکر ن یي ٌیکٌ دارم از چ یترس نیسنو نسبت بٌ اٍنا ا نیکٌ نن نثال با ا دمیکش
کالس  یسر  ٌیبا خانَادى  ایحاال دٍران ندرسٌ  یکٌ تَ رنیگین ادینا یا دمیدربارش ٍ خب فًه

کنن  Touch نارٍیا نایبراشَن کٌ ا ارنیٍ ن َاناتیبا ح ییبا حشرات آشنا ییدارن آشنا ییيا
ٍ خالصٌ  فًهنین نارٍیخطر بَدن ا یٍ ب دنیدستشَن ٍ در نَردش اطالعات بًشَن ن رنیبگ
از زنان  رنیگین ادی یعنی نایبچٌ يا ٍ حشرات ٍ نَجَدات ٍ ا نیب کننیبرقرار ن یارتباطراى  ٌی

 .ندارسهَن بٌ نظرم یتَ ویکو دار نَیٍ نا ا یبچگ
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 ینَزى يا یتَ یاضافٌ کنو اگٌ دقت کردى باش خَامیام ن گٌید ینکتٌ  ٌینَافقو  کانال
 کیٍ  کننیاستفادى ن یاز ير فرصت نایا ییا گٌید طیير نح یحت اینختلف باغ ٍحش يا 

قرار  ویبچٌ يا در تهاس نستق کننین یيو سع شٌیبٌ آنَزش ٍ يه دنیبخش رٍ اختصاص ن
با حقَق  شنیبچٌ يا آشنا ن قیطر نیٍ از َاناتیح نختلف یایاش یبا حاال حت رنیبگ
 .ستنین یبیٍ غر بیعج زینَجَد زندى يستن ٍ چ کیاٍنًا يو  نکٌیٍ ا َاناتیح

در  خَامیرٍ ن یاطالعات یسر  ٌینن  یاٍن خرس قطب یعنیبٌ خبر اٍلت  ویخب برگرد یلیخ
 .جالب باشٌ کنویبدم ٍ فکر ن ینَرد خرس قطب

بخاطر  شٌیيشدار بٌ نا انسان يا نحسَب ن ییجَرای یداد یکٌ در نَرد خرس قطب یخبر 
قرارى بر  Global warming بٌ اصطالح ای یکٌ گرم شدن جًان ٌییيهَن بال قایدق نیا نکٌیا

 .شدى انیع ییجَرایکٌ آثارش  وینیبیاالنو ن نیٍ خب يه ارىیب نیسر کرى زن

آب ٍ  راتییاز تغ یسهبل یدر ٍاقع خرس قطب ٌیپستاندار نعهَل ٌیاز  شتریب یخرس قطب نیبب
 نیقابل انکار گرم شدن زن ریغ ریتصَ یقطب یکٌ خرس يا گنیدانشهندا اصطالحا ن ٌ،ییيَا

در قطب شدى ٍ بٌ  خیباعث کهتر شدن نقدار  ینتَسط جًان یدنا شیيستن چَن افزا
 .شدى ایدر دن یقطب یتعداد خرس يا ریهگباعث کايش چش لیدل نیيه

يا نعناش رٍ ندٍنن  یلیخ دیشا ؟یچ یعنی یگرم شدن جًان نجا،یاٍندى ا شیسَال برام پ ٌی
 ٌ؟یچ نیٍ علت گرم شدن کرى زن

گاز  ریخالصٌ بگو کٌ يهش تقص یلیفقط نن خ ٌ،یانا جَابش طَالن ٌیخَب یلیسَال خ اتفاقا
 .شٌین نیباعث گرنتر شدن کرى زن ییکربنٌ کٌ بخاطر اثر گلخانٌ ا دیاکس ید

بٌ اندازى انرٍز نبَدى  دیاکس یگاز کربن د دیتَل زانین چَقتیي خیکٌ در طَل تار نٌیا قتیحق
باعث  یلیفس ینا با سَزٍندن سَخت يا یانقالب صنعت نا آدناست چَن بعد از ریتقص نویٍ ا
 .ویکربن در اتهسفر شد دیاکس یقابل تَجٌ گاز د شیافزا

 درستٌ؟ و،یینا آدنا ینتًو اصل نجامیا پس
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بردن  نیاز ب ،یلیفس یکٌ سَزٍندن سَخت يا دىیيست کٌ نشَن ن ینستندات قَ قایدق
کربن  دیاکس یگاز د دیتَل زانیباعث شدى کٌ ن نًایا یيا ٍ يهٌ  نیزن یکاربر  رییجنگل يا، تغ
درصد غلظت گاز  40 ،یبعد از انقالب صنعت ریديٌ اخ 6کنٌ خصَصا در  دایپ شیبٌ شدت افزا

يو  نیيو کرى زن یدنا شیباعث افزا نیکردى ٍ ا دایپ شیاتهسفر افزا رکربن د دیاکس ید
 .يا شدى انَسیاتهسفر ٍ يو اق

 زٍدیاپ کی یزنان کی دیگستردست حاال شا یلیبحث خ ٌیخَدش  Global warming بحث
بٌ يهَن بحث خرس  وی. االن بًترى برگردیبٌ بحث گرم شدن جًان ویرٍ کانل اختصاص داد

 .ویبراش نذاشت ییست چَن نا آدنا چارى ا چارىیکٌ ٍاقعا يو ب چارىیب یقطب

نهکنٌ  یٍزن جنس نر خرس قطب و،یندار یخرس قطببزرگتر از  یخرس چیکٌ نا ي دیبدٍن جالبٌ
بٌ  ازیرٍ حفظ کنن ن ادیٍزن ز نیا نکٌیا یتن ٍ خب اٍنًا برا 3/4 یعنیبرسٌ  لَگرمیک 750بٌ 
 .کننیٍقتشَن رٍ صرف شکار کردن ن شتریب نیدارن ٍ بنابرا یادیز یلیخ یکالر 

 شَنیٍ شکار اصل کننیتَ زنستَن شکار ن یقطب یخرس يا گٌیاز نَجَدات د یلیخالف خ بر
کٌ  کننیيو شکار ن ینطَر ی. ایکٌ چاقن ٍ ننبع کالر  ییایدر یيا يستن خَک يا Seal يو

کٌ خَک  یزنان کننین نیٍ که کننین دایيست پ ییایدر یکٌ نتعلق بٌ خَک يا یسَراخ ٌی
 یرٍ نکٌیا ای کننیٍ شکارش ن کننیبکشٌ از اٍن سَراخ حهلٌ ن سباال تا نف ادین ییایدر

 کننیدر حال استراحتٌ ٍ حهلٌ ن ییایکٌ خَک در یزنان لغزنیآرٍم آرٍم بٌ سهتش ن خیسطح 
 .کننیٍ شکارش ن

 خیتابستَن کٌ پَشش سطح  یتَ یقطب یخرس يا یخیبَدن بٌ سطح  ینتک نیيه بخاطر
 .تا چند ناى غذا نخَرن یاحتهال دارى حت شٌیکو ن

 قایبٌ گرنتر شدن يَا؟ دق دنیزٍدتر ٍاکنش ن یقطب یکٌ خرس يا نٌیبخاطر يه پس
 رنین نیٍ زٍدتر يو از ب شنین لیتشک رتریيا د خی نیچَن با گرنتر شدن کرى زن نطَرىیيه

 یقطب ینسئلٌ باعث شدى کٌ فصل شکار خرس يا نیچند ديٌ قبل ا نیبا يه سٌینثال تَ نقا
 نیيست يو کهتر شدى ٍ ا خی یقابل تَجً زانیدر اٍن ن ٌک یکهتر بشٌ چَن فصل یلیخ
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از دست رفتشَن رٍ  یاٍن چرب یابیٍ باز یگرفتن کالر  یبرا یقطب یرٍ از خرس يا یٍقت کاف
 .گرفتٌ

دارن نسبت بٌ  یٍزن کهتر  یقطب یاز خرس يا یادیکٌ تعداد ز دىیيو نشَن ن ریاخ نطالعات
 یٍَنایرفتار بدن از ح رییدى کٌ تغباعث ش نیٍزن نعهَلشَن نثال در چند ديٌ گذشتٌ ٍ خب ا

خبر  نیکٌ خب تَ ا یبٌ سهت شًريا ٍ آشغال خَر  انیب یحت نکٌیا ایشکار کنن  یخشک یرٍ
 .وینديو در نَردش خَ

رٍ فرايو  یقطب یخرس يا ازینَرد ن یٍ کالر  ستنین یکٌ نغذ ویدٍنیغذايا ن نیا خب
 ندىیآ یدر سال يا یقطب یاز خرس يا یشتر یشدى کٌ تعداد ب ینیشبیپ نیبخاطر يه کنن،ینه

 تیدرصد جهع 30کٌ  دىیانجام شدى نشَن ن 2015نطالعٌ يو کٌ تَ سال  کیخَايند نرد ٍ 
 .خَايد رفت نیاز ب گٌیسال د 31، 30 نیيه یعنی 2050تا سال  یقطب یخرس يا

بن. سنبل ٍ نهاد قط ییجَرای یقطب یخَد نن خرس يا یبرا یدٍنیناراحت کنندست ن ٍاقعا
 .دنیسف یخرس يا نیا ادیکٌ بٌ ذينو ن یر یتصَ نیاٍل شنَمیقطب رٍ ن یير ٍقت کلهٌ 

نهاد قطب شهال يستن  یقطب یکٌ خرس يا نٌیترش ا قیالبتٌ دق یگیدرست ن ییجَرای
 یکٌ حتها در قطب جنَب چٌ نَجَدات یدٍنیٍ ن کننین یچَن فقط در قطب شهال زندگ

 ٌ؟ینهاد قطب جنَب چ کنن،ین یزندگ

 نیخب نعلَنٌ پنگَئن يا. آفر یسنجیننَ ن یعهَن اطالعات

 جایارى؟ چرا  عتیتَ طب دید شٌینه جایرٍ بايو  یقطب یپس پنگَئن يا ٍ خرس يا ،یز یچی
 يست خَدت حدس بزن

 !!اٍن شهال اٍن جنَب گٌید شٌینه

 یزار یسر کار ن… ٍحش  باغ

 .يست بگو یقطب یکٌ در نَرد خرس يا ینکتٌ جالب کیگذشتٌ  یاز شَخ حاال
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 نایا ییقًَى ا یٍ خرس يا اىیس یخرس يا یعنی گٌید یٍ خرس يا یقطب یخرس يا نیبب
 یلیخ یدٍستا تَننیيستن ٍ ثابتو شدى کٌ نٌ تنًا بايو ن گٌیيهد کینزد یشاٍندایخَ

ايو جفت ب تَننین نکٌیا یعنیبايو باشن  تَننیيو ن یخَب یلیخ یباشن بلکٌ زٍجا یخَب
 .کنن ٍ صاحب تَلٌ بشن یر یگ

 یر یتَلٌ خرس از جفت گ ٌیکٌ  یباغ باغ ٍحش کشف شد، زنان دٍنٌینسئٌ تَ  نیبار ا نیاٍل
 .اٍند ایبدن یزلیخرس گر ٌیٍ  یخرس قطب ٌی

داشت ٍ يو  دینثال يو خطَط سف یعنیبَد  یبیترک صیتَلٌ خرس خصا نیا صیخصا اتفاقا
بَد ٍ خب  دیبَد انا رنگ صَرتش نثال سف یزلیرنگ، صَرتش نثل خرس گر ییخطَط قًَى ا

ٍ نثال  فتٌیيو ب عتیاتفاق در باغ ٍحش افتادى حتها نهکنٌ در طب نینحققان فکر کردن اگر ا
بٌ قطب شهال  کٌیيست ٍ نزد یزلیشهال کانادا کٌ يو خرس گر اینثل آالسکا  ییدر جا

در  نیيه یعنی رایبار اخ نیاٍل یٍ در کهال تعجب برا ادىیدٍتا نَجَد ز نیا ییارٍیاحتهال رٍ
پدر خرس  کیيو اثبات شد کٌ از  DNA شیکردن کٌ با آزنا دایپ یبیخرس ترک ٌی 2006سال 
 .اٍندى ایبدن یزلینادر گر کیٍ  یقطب

يست از بخش  یبیکٌ ترک Pizzly زارنیرٍ يو ن یبیترک یخرس يا نیکٌ اسو ا نیبدٍن جالبٌ
 .Grizzly ٍ بخش دٍم کلهٌ Polar bear شٌین یسیکٌ در انگل یقطب یاٍل اسو خرس يا

 .دٍنستویجالب نه چقدر

داشت بٌ داستان خرس  یکٌ گفتو چٌ ربط یر یاخ ینکتٌ  نیا یخَدت فکر کن شیحاال پ دیشا
 حیبدنبال غذا بَدى، انا اتفاقا کانال نرتبطٌ حاال تَض یبر یدر س سکایشًر نَر نیا یکٌ تَ یقطب

 .دمین

در  شتریکٌ ب یاز نَجَدات خصَصا نَجَدات یلیباعث شدى کٌ خ یگرم شدن جًان نیبب
خَدشَن رٍ عَض  یرفتار يا یقطب ینثل خرس يا رنیگین رینعرض خطر يستن ٍ زٍدتر تاث

 .نثلشَن رٍ يو عَض بکنن دیتَل یاعادت ي یبدن حت رییخَدشَن رٍ تغ یيا ستگاىیکنن ز
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سال  یعنیقرن  نیا انیکٌ تا پا دىینشَن ن Nature چاپ شدى تَ نجلٌ نعتبر قیتحق ٌی
 کنن،ینثل ن دیاز خَدشَن تَل ریغ یبا گَنٌ يا نیزن یرٍ ی، شش درصد گَنٌ يا2100

کٌ احتهاال نقاٍم تر يستن در نقابل  ارنیرٍ بَجَد ب یدیجد یتا گَنٌ يا شنین بیترک
يا  Pizzly نینثال يه ادیيو بنظر ن یتکانلٌ کٌ خب ننطق از ییدرٍاقع جز نیٍ ا راتییتغ
دارن يو در  یبیترک صیاحتهاال خصا یزلیگر یٍ خرس يا یقطب یخرس يا یتَلٌ يا یعنی

کنن ٍ  یزندگ یلحال در درجات شها نیدر ع تَننینقاٍم تر يستن ٍ يو ن ینقابل گرنا که
 نیکرى زن خیدر تار شٌیست تکانل يهیيو ن یدیجد زیچ نیشکار کنن ٍ زندى بهَنن ٍ خب ا

 .نَجَدات اتفاق افتادى نیدر ب

 یر یاز نا انسان يا حاصل جفت گ یبعض ویيست یبیاز نا انسان يا يو ترک یبعض یحت
کٌ نئاندرتال يا االن ننقرض  یدٍنیٍن ویبا نئاندرتال يا يست شیيزار سال پ50اجدادنَن در 

از  ییا گٌینَع د کیاز اجدادنَن با  ویيست یبیاز نا انسان يا ترک یبعض یعنیشدن 
 .ستنیشدن ٍ ن ننقرضاجدادنَن کٌ اصال االن 

يو  یخرس قطب یرفتارا نیکٌ ا ستین ینعن نیبٌ ا نیدر نظر گرفت کٌ ا دیبا نَیبازم ا البتٌ
نخربٌ  ویکٌ نا نسببش باش یر ییبزرگش کرد نٌ، يرگَنٌ تغ یلیخ یستیٍ نبا عتٌیاز طب ییجز

 .خارج شدى شیعیاز رٍند طب نکٌیٍ نًلکٌ بخاطر ا

 یيا خی یکٌ با گرم شدن جًان شٌین دیتشد لیدل نیيو بٌ ا یقطب یرفتار خرس يا نیا
 یدتر یجد یتر ٍ گَنٌ يا نییپا یبٌ ندار يا کننیحرکت ن یقطب ینَجَدى، خرس يا یکهتر 

 .ارنیبَجَد ن یزلیگر یبا خرس يا یر یرٍ احتهاال با جفت گ

 .قسهت نی. نن نهنَنو از تَ بخاطر کهکت در ایکٌ داد یبخاطر اطالعات رضایعل نهنَن

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

 یپادکست خَدتَن بر رٍ یلطفا در اپ يا نینارٍ يو دنبال کن یبعد یزٍديایاپ نیخَاین اگٌ
 .دیکن کیکل Subscribe دکهٌ

 .نیکن دایپ zharfa.podcast یبا نشان سنتاگرامیٍ ا تریینارٍ در تَ نیتَنیشها ن نیيهچن
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 .یافسانٌ قضاٍ کیٍ طراح گراف اریٍ دست ندىیپا رضایشدى بَد تَسط نن عل ٌیپادکست تً نیا


