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  ديپلوم انجينيرکريم عطائی 
  )ِان، ِست، ِست(سيمون اولمر

   درقطب شمالقيق تخنيکیحت
   آخرين لکۀ سفيد روی نقشۀ جيولوجی-ارکتيس 

  ارقام تشبثی در قسمت ذخاير بزرگ نفت و گاز در قطب شمال
  

اير تحت االرضی   موجوديت ذخ دربر تشبثات  دال در اعماق ابحار قطب شمالشدن کوه های يخ و ادعای روسها،آب 
معلومات کافی در مورد سواحل در اختيار است، اظهار نظر در قسمت بحرمرکزی قطب شمال در حاليکه . هگرديد

 .تشبث  دانسته می شود
  

 کيلومتر مربع نه تنها کوچک ترين بحراز ابحارچهارگانۀ جهانی است بلکه ١۴٠۵۶بحرقطب شمال با يک سطحِ  
:  می نويسند  م٢٠٠۶در سال " Naturطبيعت "علما در مجلۀ مسلکی . بعمل آمده استن تحقيقات آ کمتر از همه در

  ».  سال می باشد۵٠معلومات دست داشته از بحرقطب شمال قابل مقايسه با ابحار ديگر قبل از «
حاظ از ل. اين عدم معلومات از همه بيشتر در شرايط بسيار مشکل و غير اقتصادی ارکتيس قابل سراغ ديده می شود

، تحقيق متر٣درمرکز بحر، بصورت اوسط   يخشناور های تخته تاريکی در تقريبًا نصف سال و از لحاظ موجوديت
فرود آوردن (  کردنابجولی آنوقت هم مثًال جا. منطقه صرف در اثنای تابستان امکان پذير بوده و آن هم با يخشکن ها

 از نظر لوژيستيکی مسابقۀ خارق العاده بوده، زيرا است،)  Sediment1يديمنتز(پوشيده از  که )برمه در زمين بحر
 جابجا ،اين حالت . استآب با تخته های شناور يخ پوشيدهروی سطح  ير کند ويسمت جريان می تواند هر ساعت تغ

  . از حد بيشتر مشکل می سازد،کردن برمه را در يک نقطۀ ثابت
  

  
  

  يک منطقۀ  بسيار جوان تتحقيقات
روی زمين بحر قطب شمال جمع  درمورد ارقام را   اعداد ودا و هم چنان روس ها در هنگام جنگ سرامريکايی ه

 آنکه قوای بحری  م  بعِد١٩٩۵درسال . ولی اين اعداد و ارقام  در قيد قفل و کليد قرار گرفته اند. آوری کرده اند
ًا يک پروگرام پنجساله را تحت نام متفق) National Science Foundation(امريکا و نشنل ساينس فوند يشن 

، جمع آوری معلومات روی دست گرفتندبرای تحقيق ابحارقطبی )"  Science Ice Exercisesَ(تمرين يخ ساينسِ "
 با يک تحت البحری که .، شروع شدکاسۀ بحر بصورت جزوار که با تحت البحری های اتومی همراهی می گرديد

ولی بزودی روشن . يق حاصل شد تا نقشه های سه بعدۀ زمين بحر تهيه گرددبصورت خاص تجهيز گرديده بود، توف
 تخنيک غوطه  به و دوراز فاصله هایبا رهبری  کشتی های غوطه زن زير آب ، بهکه در اعماق بی حد آبگرديد 
 ژه ها پرو"بلند همت ترين"  ازیم  يک٢٠٠۴ست سال  باالخره در آگ.  اشد ضرورت است ، انکشاف يافتهِ ور شدن
 با برای تحقيقات علمی . گرديدآغاز )  Integrated Ocean Drilling Program IODP (توسط  ٣٠٢شماره 

 درمورد اقليم و اين ارقام از يک سو خالهای علمی را. انجام برمه کاری در زمين بحر ارقام بسيار مهم بدست آمد
شايد در محدودۀ مرکزی بحر نظر به تاريخ انکشاف  عاليمی بدست آمد که  ُپر کردند و از جانب ديگرتاريخ زمين

                                                           
مواد تهنشين شده در روی زمين بحر  1  
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 از پيدايش در  و معلوماتبهتا آنوقت اشاره . تشکيل نفت و گاز موجود بوده باشد) پوتنسيال( ظرفيت  آن،کاسۀ
  .  اطراف بحر منحصر می گرديد"٢سلت"سنک در مناطق  سواحل نزديکی

  
يکه اين مواد بدون نفوذ آکسيجن در پروسۀ  در صورتنفت از مقدار زيادی مواد عضوی تشکيل می گردد

  قرار گيرد و بقايای نباتی و حيوانی به، که شرايط فشار و حرارت مساعد باشدی در اعماق٣"تکتونيک"
ضرورت است که نفت بدانجا جريان  یحجربرعالوه به يک ذخيرۀ  . تبديل گردد"hydrocarbon هايدروکاربن "

 ۵٠ که –ساحل بحر قطبی به امتداد   سنگ سلت، مناطقدر.  پوشانيده شود،منفذبدون   حجریيابد و بعدآ بايک سطح
شفافيت قليلی که در .  مناطق زيادی وجود دارد که زمانی اين شرايط را دارا بودند–فی صد را در بر می گيرد 

ژی برتانوی  انر اموردر دست است، از راپورهای ادارۀ مشورتیل حمناطق نزديک به سانفت و گاز در موجوديت 
 . برمال می گردد" Fugro Robertsonفوگرو روبرتسن " و  "  Wood Makenzie وود مکنسی "بنام 

 هزار کيلومتر را احتوا می کند، از ۴۵را  در امتداد ساحل که " زيديمنت" کاسۀ ١٩اين کمپنی ها در تحليالت خويش 
يورا   « ميليون سال قبل در عصر ۶۵ تا ٢٠٠ذخايرقسمت های اعظم اين . سی گرده اندرنظر پيدايش نفت و گاز بر

متخصصين به اين نتيجه رسيدند که در نزديکی ساحل قطبی .  تشکيل شده اند»٤)Jura - & Chalktime(و تباشير
در اين نتايج اما . منطقۀ امريکائی و گرونلند صرف چهارم حصۀ مقداری که اکثرًا پيشگوئی شده، مو جود است

 World Peroleum ( که اکنون اکثرًا مورد تبصره قرار گرفته است و مندرج گيرد با معلوماتضديت کلی قرار مي
Assesment 2000(مربوط )   US Geological Survey(فی صد ريزرف ذخاير ٢۵که مطابق به آن   می باشد 

نين معلوماتی را ولی جيولوجيکل سروی ترديد دارد چ .امروزی نفت و گاز در ارکتيس موجوديت دارد جهان شمول
  . صۀ نوشتۀ علمی از قطب شمال بصورت واضح نام برده نمی شود و در خال عرضه کرده باشد

ميليارد بيرل نفت ٢٣٣از مکنسيس ارقام جديد نشان دهندۀ آنست که " داويد پارکنسن"بصورت مشخص به اساس نظر 
ل کشف ب فی صد قا٧۴ و  گرديده منابع کشفی صد  ف٨۵ . ميليارد بيرل بايد کشف گردد١۶۶و گاز يافت گرديده و 

مقدار نفت نظر به چيزی که انتظار .  فی صد آن در روسيه واقع است۶٩گاز بوده و  ،نظر به تحليالت جيولوژيکی
 بايد در روسيه واقع - ميليارد بيرل١٠٠ تخمين-ساحات بزرگ نفت که تاحال معلوم نيست . برده می شد کمتر است

" يو ِاس جيولوجيکل سروی. " محاسبه می شودميليارد بيرل نفت و گاز ۶ط امريکای شمالی در ساحۀ مربو .باشد
 ميليارد ۵٠م  ظرفيت را به ٢٠٠٠دريک تخمين از سال " فوگرو روبرتسن"و " وود مکنسی"درين جا به اساس نظر 
  .  را محاسبه می کنند ميليارد بيرل١٠" گرونلند"تحليلگران در اطراف ساحل شمالشرق . بيرل پيشبينی می کند

  

   قطب شمال نزديکیتفحص در
  
  
  

فوگرو "و " وود مکنسی"تحليل های بهر صورت 
برای  . محدود است به حواشی بحر عمومًا"روبرتسن

در . مرکز بحردرقطب شمال پيشگوئی مشکلتر است
 متر بالغ می گردد ۴۶٠٠اين منطقه که عمق آن به 

خواهد بود حصول نفت و گاز از نظر تخنيکی چلنجی 
  . بس بزرگ

  
  

  
  

 . نفت را نشان می داد مادریحجر  تشکيل زديمنت از دندانۀ الفا، عاليمآزمايش های ،برای بار اول سال ٢٠قبل از 
" سلت سياه" در اين جا .نام نهاد امريکائی بين قطب شمال و ساحل شمالی کانادا موقعيت داردکاسۀ  در دندانۀ الفا

در دندانۀ  IODP سال قبل در برمه کاری ٣ اين چنين ماده  با. غنی می باشدضوی مواد ع ازبدست آمد که
متر در ١٣٠٠دريک عمق که  برمه کاری ها بود ِ اين اولين. نيز برخورد بعمل آمد) Lomonossow(لومونوسوف "

                                                           
  2 نيز ممکن است با تباشيرکه روی آن نوشته) لشم(سطح هموار يک نوع سنگ با 

ا هاساختمان جيولوژی زمين و حرکت قاره    3  
دوره های اقليمی  4  
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 را برای "تيتان"  بيرق ،در اين جا روس ها چندی قبل در يک کودتای غير منتظره. بحر مرکزی ارکتيس اجرا گرديد
  . کردندتعبيه حفاظۀ عاليق خود در زمين بحر 

کاسۀ  ، به امتداد گرونلند و روسيه،متر ٣٠٠٠ به عمق تقريبًا تا ،"سوفدندانۀ لومونو"له جبال زير بحر ازسس
  موازی به. جدا می کند ميليون سال،۵٧ باعمر  "يروآسيائیُو ا" کاسۀميليون سال از١٣٠ را قبل از "آميريزی"
در اين . و اقع استاتلنتيک وسطی،  شمالی ترين امتداد دندانۀ ،"کيلادندانۀ گ"نزديک به روسيه " نوسوفدندانۀ لومو"

 ميليون ۵٧اين عمليه ظاهرًا قبل از . و زمين جديد بحری تشکيل می گرددکرده  بحری از هم جدا حرکت ۀجا دو تخت
   .استجدا کرده  "آسيائیقارۀ ُايرو"را از " دندانۀ لومونوسوف"سال 

که به يخشکن تبديل شده "ويدا ويکينگ" کشتی برمه کاری بنام ،"دندانۀ لومونوسوف" درIODPبرمه کاری  در حالِ 
 و تاريخ – به اين ذريعه می توان اقليم .دَشَک ِب متر۴٠٠ را بطول "زديمنت"هسته های محل توانست در چهار بود، 
 اين صورت کلکين  در.ردقريبًا بصورت مکمل ترسيم ک ميليون سال ت۵۵از  الی قبل ، راسيون در ارکتيسزديمنتا

ن تشکيل نفت و گاز آ او ب" سلت سياه" تهنشين شدنِ  نظربه شرايط مساعِد که در ان هادنهای زمانی تثبيت می گرد
 .تبعمل آمده اس

 ۵۵ قبل از " Eozän او ِسنِا  " با " Paläozän5پالی اوِسن "نشان داده شده است که در موقع گرمی در سرحد
 تصور می  درجه١۵  تا ١٠ به مراتب بلند تر بود از حدی که  در قطب شمالدرجه ٢٣ با ميليون سال حرارت آب

که امروز صرف در آب های شور پيدا می شوند، نشان می دهند که در "  Farne ٦ یفارن"بقايای نباتات از . شد
چنين پيدا است که کاسۀ بحر آنزمان با  .ح بلندتر بحر بسيار کم بوده استاثنای ميليون ها سال مقدار نمک در سطو

 زديمت که بيشتر در ، ميليون سال۴۵ الی ۵۵از تقريبًا هم چنان ذخاير سلت سياه . ابحار همسايه ارتباط نداشته است
ته و از جريان آب  نشان دهندۀ آن است که کاسۀ بحر با هوا کمتر تماس داشديده می شود، برمه کاریمرکز های 
 تمام اين عاليم نشان دهندۀ شرايط مطلوب برای تشکيل ذخاير نفت و گاز - امروزه مانند بحر سياِه،يده شده استوسا

  . تلقی شده می تواند
 ميليون سال قبل از چيزی که فرض ٣۵ – ميليون سال ۴۵قبل از بسردی گرايدن و قسمًا يخبستن منطقۀ قطب شمال 

سقوط حرارت .  است که توسط يخ نقل داده می شودیموادذخيره شدنِ اين عاليم خاصِ  است؛  شروع شده-می شد
  . پوشانيدن بحررا بايخ باعث گرديد که برای تشکيل فوسيل ها شرايط غير مساعد می باشد،ميليون سال١۵قبل از 

معلومات علمی که چندی قبل در يک " بريماهافن"در " الفريد ويگنر"جيولوج از موسسۀ " روديگر شتاين"از طرف  
او درقسمت امکانات پيدايش نفت و گاز . تا نتيجه گيری اولی دست ياب گردد شايع گرديد، کوشش بعمل آمده است
 نزديک قطب شمال "لومونوسوف"اقًال با موجوديت طبقات سلت سياه در دندانۀ . قضاوت محتاطانۀ خوشبينی دارد

ولی اين ها هنوز برای .  وجود دارد"هايدروکاربن"  ميليون سال۴۵ تا ۵۵ قۀبا ساب"  ترسيرزديمنت های"خاصتًا در
. اشی  قاره می شود بر آن برخورد نمودو حدر زديمت های  نزديک به. گی نرسيده اند پتخت بهنفت و گازتشکيل 

در طبقات  ،"آسيائیاويرو "ممکن می داند که نظر به متعلق بودن دندانه درگذشته های دور به قارۀ " شتاين"برعالوه 
   .عميقتر و سابقه دارتر حجری که برمه به آنها رسيده نتوانسته، هايدروکاربن وجود داشته باشد

نفت را ولی اين بدان معنی نيست که : می گردد نيز تائيد" ينس ما تحيسين" و از طرف همکارش گويد می "شتاين"
رار گرفته اند چنانکه شرايط حرارت و فشار بصورت قکمتر  عمق  بهزديمنت های جوان از يک سو .دستياب کرد

حجر که مشخص از سوی ديگر، اقًال در محالت مورد آزمايش، طبقۀ . تا نفت و گاز به پختگی برسد آيديال کافی باشد
در اين شک دارند که " يو ِاس جيولوجيکل سروی"هم چنان در . درآن نفت و گاز حمع شده باشد، بدست نيامده است

  . کدام وقت شرايطی مهيا گردد تا اميد موجوديت نفت را داده بتواند قطب،مرکزیدر بحر 
  

  نه تنها برای بدست آوردن نفت طرف عالقه است
دليل برای اين . نيز وجود دارد هم به تشبث دکه می زند" مينيرال" اينکه در بحر قطب شمال ذخاير غنی حدسياِت

در  سانتی متر درسال ١، ۶تا  ٠، ۶ابن دندانه با يک سرعت  .می باشد" دندانۀ گاکيل "،فرضيه يگانه منبع جيولوجی
 و بعضی مشخصات ديگر را نيز نشان می هابحار وسطی جهان بودکه کمتر از سرعت همه دندانه های حرکت است 

ی که ، نسبت به چيز"ۀ گاکيلندندا"عاليم آنرا يافته اند که   م ٢٠٠٣و  ٢٠٠١ یعلما در سير علمی سال ها. دهد
برعالوه تثبيت . را نشان داده می تواند" ترمالهايدرو" و فعاليت قوی تر فعاليت آتشفشانی داردبيشتر  تصور می شد،

ی سطح و فعاليت ترکيب حجرات رو.  ديده می شود حجرات پوش زمين بصورت مستقيم می گردد که در سطح آن
باعث بوجود اين عناصر  .ر آب بحر انتظار برده شودد که عناصرکمياوی دنباعث می گرد" ترمالهايد رو"های قوی 

    . آمدن مواد غير قابل انحالل و مينيرال ها می گردد

                                                           
 5 Paläozän & Eozän  دنمارکنام های محالت است در شمال غرب   
 يک نوع نبات 6 
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 بتبديل آ" دندادۀ گاکيل"در قسمت های عميقتر . می دهده ها نيز دلچسپ جلوژ منطقه را برای بيولو،اين موقف خاص
مشابه به  ،نظام محيطی يک ميليون ساله تواند يک از اين لحاظ  می. با کاسه های ابحار همسايه صورت نمی گيرد

ر    دب آی زير، مجهز با کشتی ها"اوِدن" محققين با يخشکن سويدنی بنام . ، بجا مانده باشدنظام محيطی زمين کهنه
ولی هنوز به کشف دهليز های .  بدست آرند"گاکيل"ندانۀ د معلومات بيشتر در مورد ،تابستان امسال کوشش می کنند

  .دروترمال موفقيت دست نداده استهاي
  

  پايان
  


