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 ۸۰/۸۰/۲۸۰۲                    دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 چهار هزار متر زیر سطح یخ
 کلکینی به گذشتٔه زمین –در قطب جنوب  subglazial« زیر یخچال ها هایآب»برمه کاری در 

 

 Hanna Wickنویسنده:  ، ۰۰/۰۲/۲۸۰۰مؤرخ  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت چاپ زوریخ
 

یک بحیرٔه عظیم در تحت یخچال های قطب  ،وستوک" آبهای در برمه کاری "در ماه جنوری محققان روسی می خواهند 

 تخنیک خاص برمه کاری مانع آلوده شدن آبهای بحیره خواهد گردید. خطرات نهایت زیاد است. پردازند.ب ،جنوب

 

 

 یخچالبرمه کاری از طریق سپر

 یخ

 حرکت یخچال

گرفتهآب یخ   

 سدیمنت)ترسبات(

 پارچه های سنگ

 عمق به متر

:آبهای وستوک  
کیلومتر ۸۲عرض=  ٬کیلومتر ۰۸۲طول=   

 کیلومترمربع ۱۲۲هزار و  ۵۱= سطح
متر ۵۵۲۲عمق آب نهایب   

متر ۱۲۲عمق آب در محل برمه کاری   
 

https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/4000m_zere_sathe_yakh.pdf
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/4000m_zere_sathe_yakh.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/4000m_zere_sathe_yakh.pdf
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در  نارویژيمرد ماجرا جوی به حیث اولین انسان به قطب جنوب رسید.  Roald Amundsenیکصد سال قبل از امروز 

های متعد و حتی سیستم آبحدس آنرا هم نمی زد که در زیر پاهایش  ،که عاری از محرومیت ها نبودروی یخ راه خود 

 ۰۰۸محققان بعدتر به دست آوردند. امروز در قطب جنوب بیشتر از  ،های اولی را به آندریاها نهفته بودند. اشاره 

بسیار کمبودی ها دارد. آب ها اکثراً در زیر یخچال ها شناخته می شوند. ولی هنوز هم معلومات راجع به این آبها بحیره 

ده اند. از این لحاظ نه در قسمت عمق زیر یخ واقع بوده وتا حال صرف به صورت غیر مستقیم در تحقیق گرفته ش

 آبها معلومات دقیق در دست می باشد.و بیولوژی  نه در مورد کمیا ،سیدیمنتها)رسوبات( و جریان های آب

 

 سپر یخ به حیث پوش گرم

آبهای زیر امریکا و برتانیا کوشش دارند اکنون این روش را تغییر دهند. این ها می خواهند  ،سه تیم تحقیق از روسیه

امریکائی و  Whillansبحیرٔه  ،Ellsworthخچال ها را برمه کنند و از آن نمونه گیری نمایند. هدف برتانوی ها جهیل ی

از همه بیشتر برمه کاری تیم روسی پیشرفت کرده است. الی  .)گرافیک دیده شود(می باشدروس ها  Wostokبحیرٔه 

 ،حالیکه کار در آب های سرد قطب جنوب در زمستان تعطیل می بودمتر باقی مانده است. در  ۰۸تیرشدن برمه کمتر از 

 اکنون تابستان عقب دروازه قرار دارد و روس ها پالن دارند برمه کاری را شروع جنوری ادامه دهند.

 

کیلومتر ضخامت  ۴بحیرٔه وستوک بزرکترین و مشهورترین بحیره در قطب جنوب می باشد. سپریخ در روی بحیره 

 عامل دارد:  ۴ه در زیر چنین یخهای زیاد اساسا ً آب وجود داشته می تواند دارد. اینک

 تنزیل می دهد درجه تحت الصفر ۰ـ فشار یخ نقطٔه ذوب آب را به ۰

 زمین به صورت متواتر حرارت پخش می کند و  ـ۲

 ـ آب تو سط سپر ضخیم یخ از سردی بی حد روی سطح در امان می ماند.۰

ظر به آن حرارت آب در زیر یخ خوش آیند درجه تقرب می کند. ن ۰۰در تابستان به منفی در آنجا اوسط حرارت 

 احساس می شود.

 

کار کردن تکلیفده بوده و هم از نظر تخنیکی و لوژستیکی چلنج بزرگی  ،در قطب جنوب که به یقین مهمان نوازی نیست

یک دستگاه به این سو در رویی بحیرٔه وستوک  ۰۵۰۱از  پنداشته می شود. لیکن روسها در آن تجربه پیدا کرده اند. قبالً 

تحقیق را به کار انداخته اند با آنکه هنوز هیچ یک از موجودیت بحیره آگاهی نداشت. از اینجا محققان توأم با همکاران 

ستند شان از دیگر ممالک به برمه کاری سپر یخ در قطب جنوب شروع کرده اند. از معلومات هسته های برمه می خوا

هزار  ۴۲۸اقلیم زمان پیشین را دوباره سازی کنند. مشخصات برمه کارهای وستوک که تا حال به عمل آمده است به 

و متعلق اند به ستون های علم اقلیم شناسی. با نمونه ها از سیدیمنت های وستوک انسان خواهد توانست  سال قبل می رسد

 به زمان های بیشتر ماقبل نظر اداخت.

 

 های سفید روی پردٔه رادارلکه 

تثبیت گردید. آنزمان یک کنسرسیوم بین  ۰۵۱۸نخستین رده های آبهای تحت یخچال ها در قطب جنوب در سال های 

المللی مناصفٔه قطب جنوب را از هوا با امواج رادار تحقیق کردند. در فوتوهای به دست آمده چندین جاهای مخصوصا ً 

در آن جاها شعاع رادار در عمق ظاهرا ً خوب منعکس می گردید. بهترین  می شدند. روشن و مانند آئینه لشم دیده

توضیح برای آن آب های زیر یخ پنداشته می شدند. پیمایش های بعدی نظرمذکور را تائید نموده و آب های زیاد دیگری 

 را که بحیرٔه وستوک نیز شامل آن بود نشان دادند.

 

زمین آن یک طبقٔه ز فهمیده می شود که این بحیره چه قدر عمق داشته و اینکه در از برکت معاینات سایزمیکی امرو

از جهان از ملیون ها سال به این سو ضخیم سدیمنت قرار دارد. عالوه بر آن نشان داده شد که بحیرٔه وستوک احتماالً 

 بیرون به صورت مکمل منزوی می باشد.
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یمایش های دقیق ستالیت مشاهده شده است که طبقٔه یخی باالی آنها بعضا ً در بسیاری از دیگر آب های زیریخچالها با پ

از یک بحیره آب در دیگر بحیره جریان اکثرا ً کمی بلند و یا پایان رفته اند. محققان این را به این معنی تعبیر می کنند که 

ز بحیرٔه وستوک. همچنان پروژٔه برتانوی با دیگر آبها مخابره دارند به جبسیاری آبهای زیریخچالها بنا بر این  دارد. 

یک قسمت بزرگ از   Whillansهم از جملٔه آبهای منزوی قطب جنوب می باشد; برخالف بحیرٔه  Ellsworthبحیرٔه 

 .است سیستم دریاهای زیر یخ

 

وستوک" نشانٔه حدس زده می شد که ممکن است یکی از برمه های موجود در  -بعد از کشف بحیرٔه در تحت "ستیشن

بین بحیره تمدید گردد ولی نه بدون چون و چرا: به همه مشترکین و اضح است که آب های بحیره به هیچ صورت نباید 

دست نخورده برای همیش  ecosystem ده نبوده و یک قابل استفاآلوده و کثیف گردد. در غیر آن همه مشخصات علمی 

 تخریب می گردد.

 

سوراخ برمه با تیل خاک و دیگر مواد پُرکاری می شود تا از یخ بستن محفوظ بماند. در  ،در برمه کاری های عادی یخ

از این لحاظ روس ها یک طریق خاص تخنیک  ین صورت خطر آن می رود که چیزی از آن در آب مخلوط گردد.ا

برمه کاری را فکر کردند: کمی قبل از سطح بحیره پـَل عادی برمه با یک مـُدلی تعویض می گردد که در ضخامت باقی 

ن قسمت سوراخ برمه یک آیل عقیم شدٔه زیلیکون را محققان در اخیرییخ را به پایان رفتن آب می کند. برعالوه  ،مانده

داخل می کنند تا تیل خاک بیرون کشیده شود. هنگام تیر شدن برمه در سوراخ آن یک فشار پایان به وجود می آید تا آب 

احتماالً یک سال بعد می  ،بزودی یخ بسته کند و سوراخ مسدود گردد. بعد از آن ،بحیره کنترول شده در آن باال برود

توان با یک برمٔه جدید نمونٔه امتحانی از یخ نو بسته شده گرفته شود. نتایج اولی از ترکیب آب بحیره به زودی انتظار 

 برده نمی شود.

 

 ،ط زیست پیشبینی می کندطوریکه پروتوکول حمایٔه محیمحققان روسی برای پروژٔه خود امتحان تطابق محیط زیست را 

انجام داده اند. با آن هم معلوم نیست که آیا این تخنیک کمتر آزمایش شده به درستی عمل خواهد کرد. از این لحاظ حمایه 

برمه نشود  یا اقالً در قدم اول کالنترین بحیره کندگان محیط زیست طرفداری می کنند تا بحیره دست ناخورده بماند و

ولی روس ها مصمم استند به زودی در قلمرو نا آشنا داخل  کوچک "تمرین" صورت پذیرد.ی بلکه در یکی از آبها

 گردند.

 

 پایان
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