
  AMIN APNEA TEAM  | جدیدی امین

E-mail: amin.diver22@yahoo.com  -  Tel: 91060512190 

  amin_freediver صفحه ی امین آپنه آ در اینستاگرام:

 (Freediving Instructor Trainer)  در ایرانتنها برگزارکننده ی دوره های مدرسی غواصی آزاد 

 غواصی آزاد مدرس دوره های عمومی و تخصصی 

 

  

 

بی حقیقتا باورنک
 
 نهنگ های آ

 
 ن ها بدآنید...ردنی هستند؛ همه چیز رآ در مورد آ

 
 
متر آست و رکورد دآر طول در بین  03آلی  42بی بزرگ ترین حیوآن تاریخ سیاره ی زمین آست! طول آین پستاندآر باورنکردنی بین نهنگ آ

ن ها 
 
 متر بیشتر آز نهنگ نر رشد می کند.  03متر بوده آست، نهنگ ماده معموال تا  0033آ

بی نهنگ بتوآنید آینکه برآی( . تن 433 تا) باشد شتهدآ هم زیادی وزن  عظمت، آین با حیوآنی که ندآرد وجود تعجب جای
 
: کنید تصور  رآ آ

فریقای  ی بالغ فیل یک وزن 
 
بی  نهنگ زبان وزن ! آست تن 6  آ

 
ن قلب وزن  و باشد فیل یک ی آندآزه به توآند می تنهای  ی بهآ

 
 سنگینی به توآند می آ

 !باشد کوچک ماشین یک

بی نهنگ غذآی
 
بی نهنگ یک. هستند کریل نام به میگومانندی کوچک حیوآنات آ

 
 آو. بخورد روز هر در رآ کریل کیلوگرم هزآر 06 توآند می بالغ آ

ب آز زیادی حجم
 
ب میان آز رآغذآ  شانه مانند خود صفحات با و کند می  خود دهان وآرد رآ آ

 
ن .آندآزد می دآم به ها آ

 
 می زیادی بسیار غذآی ها آ

 .کنند می آستفاده خود بدن چربی ذخایر آز ماه 2 مدت به و خورند می غذآ رآ سال آز ماه 8 فقط آما خورند

 

 آز بعد،  پستاندآر یک عنوآن به آما کند می شنا متر 333 عمق تا و برسد هم ساعت در کیلومتر 03 آز بیشتر به توآند می نهنگ آین سرعت

 .هستند سطح هوآی آز آستفاده نیازمند دقیقه 43 تا 03 گذشت

بی نهنگ صدآی آما نکنید فکر آینگونه شما آست ممکن هرچند
 
  میاندر  صدآها ترین خرآش گوش آز یکی آست، بلند بسیار آ

بی نهنگ به متعلق زمین ی سیاره حیوآنات
 
 دسیبل!( 088 در جت موتور  آز بلندتر صدآی  ی) آست آ
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ن
 
 .نمایند می برقرآر آرتباط یکدیگر با شود می شنیده نیز کیلومتر 833 آز بیش فوآصل در که پایین فرکانس با آصوآتی طریق آز ها آ

بی نهنگ
 
 نهنگ باردآری  ی دوره طول. آست نهنگ بچه یکفقط  آو مثل تولید هر حاصل معموالا  و کند می مثل تولید بار یک سال 0 هر ماده آ

ن طول و کیلوگرم 4،033 آو نوزآد وزن  آست، ماه 04 آلی 00 بین ها
 
 نوزآد شیر ی روزآنه مصرف زندگی سال آولین در. آست متر 8 آ

 !(ساعت هر در کیلوگرم 0303) دآرد وزن  آفزآیش کیلوگرم 03 روز هر در و آست روز در لیتر 633 آز بیش نهنگ

بی نهنگرنگ بدن  آسمش، برخالف
 
 زرد رنگ وجود علت. آست رنگ زرد آوقات گاهی یا سفید آو بدن تحتانی قسمت و آست مالیم خاکستری  آ

ب در( ها دیاتوم)دریای  ی های جلبک تجمع
 
 .آست سردتر های آ

وردن دست به برآی نهنگ صدها که 0033 در تعدآد بسیار زیاد شکارها دنبال به
 
ن روغن آ

 
بی نهنگ و ، شدند کشته ها آ

 
 جانورآن جزو نیز  آ

ن جمعیت آکنون هم و کرد محافظت  آین جانور  آز نهنگ صید آلمللی بین کمیسیون 0006 در. آنقرآض قرآر گرفت خطر معرض در
 
 در ها آ

 تمامی در ها نهنگ. شود می زده تخمین 43333تا 03333 زمین ی کره های آقیانوس ی همه در ها نهنگ تعدآد. آست آفزآیش حال

 .شوند می یافت شمال قطب و محصور  دریاهای جز به ها آقیانوس

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 WWF /One Kind/ Cool Antartic منابع:
 فروغ سلطانی –مترجم: آمین جدیدی 
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