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 3 تر 1 له :دپاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan ئسره اړیکه ټینگه کړله موږ  ښت همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنـتاسو په درافغان جرمن آنالین 
  ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت 

 

 ۴۲/۹۰/۴۹۲۲         دیپلوم انجنیرکریم عطائی

 از مطبوعات سویس

 خالنیدن نوک سوزن در پوش زمین
 جیولوجها می خواهند برای نخستین بار قشرزمین را سوراخ کنند ـ پروژٔه یک قرن

 

 ; نویسنده: سون تیتس۴۰/۹۰/۴۹۲۲تاریخی  ،روزنامٔه اِن سـِت سـِت
 

 برمه کاری در زمین ابحار )توضیحات در گرافیک آتی دیده شود(

 

 
 

ما در مورد داخل زمین هنوز هم بسیار محدود است. اکنون محققین می خواهند با یک برمه برای اولین بار از معلومات 

 قشر زمین گذشته به پوش زمین برسند. در برابر این پروژٔه قرن هنوز موانع زیاد تخنیکی  در سر راه قرار دارند.

 

پروژٔه برمه کاری۳  

 قشرزمین

 پوش پایانی زمین

 هستٔه بیرونی زمین

 هستٔه داخلی زمین

 کشتی برمه کاری

 کلٔه پل برمه

 اوسط عمق



  

 

 

 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په درښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهافغان جرمن آنالین 

 ئ هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادښت

 ابتکارهای جاه طلبانه

اکنون خواهد توانست در واقعیت تحقق پیدا کند: برمه کاری در « به پوش زمینسفر »در یک تا دو قرن دیگر رویای 

در اواسط  Integrated Ocean Drilling Program" جدید علمی است که Roadmap عمق یکی از چهار نقطٔه ثقل "رود مپ

کشور تمویل می گردد که سویس هم در جمله شامل  ۴۲ماه جون فیصله کرده است. این پروگرام تحقیقاتی از طرف 

است. هنوز فیصله به عمل نیامده است که "ریکارد برمه کاری )به این معنی که تا کدام عمق برمه گردد(" دقیقا ً در کجا 

شی هم اکنون جریان دارند. مطمئن این است که محققین می خواهند از ولی برمه کاری های آزمای ،باید شروع شود

طریق زمین اوقیانوس به پوش زمین داخل شوند. زیرا در زمین بحر قشر زمین نسبت به زمین قاره کم ضخامت است. 

 کیلومتر می رسد. ۰۹تا  ۰۹کیلومتر بوده در حالیکه در قاره به  ۸و  ۵در زمین بحر ضخامت صرف بین 

 

آنزمان  ،از"کوروآشیا" A. Mohorovicicسال کشف گردید. محقق ۲۹۴حد بین قشرزمین و طبقٔه پوش آن قبل از سر

درک کرد که امواج تکان های زلزله در طبقٔه پایانتر زمین نسبت به طبقٔه باالی آن به صورت واضح سریعتر انتشار می 

زیاد از قشر  ،پایانتر از آن شروع می شود ـ لیکن در صفات یابند. گرچه پوش زمین مایع نیست ـ قسمت مایع هستٔه زمین

کشف می کند: به افتخار  ،علم کلمٔه جدیدی را که لکنت زبان بار می آرد ،حدس نمی زد Mohorovicicزمین تفاوت دارد. 

جهان نام گذاری شد. جای تعجب نیست که  Mohorovicic-Diskontinuity "وی "سرحد بین قشرزمین و طبقٔه پوش آن

 که ساده تر است سخن می گفت. «Moho»تخصص بعداً به زودی از کلمٔه 

 

کمیاوی و جیولوژیک صفات اصلی "موهو" را برجسته می  ،الی امروز دقیقاً فهمیده نمی شود کدام اوصاف فزیکی

و حرارت  تا حال ممکن است صرف تجارب در فشار ،سازد. برای اینکه پروسه ها در این عمق رسیدگی شده بتوانند

بلند در البراتوار اجرأ یا زیموالسیون کمپیوتری صورت پذیرد. اندازه گیری های مستقیم در قسمت پایان قشر زمین و 

سال به  ۵۹قسمت باالئی پوش آن چیزی به کلی جدید خواهد بود. تجارب اولی و جدی برای نـَـیل به "موهو" قبل از 

کشتی  ،«Cuss I »از سفر خود به حیث مهمان در عرشٔه  ،جان شتاینبک ،نویسندٔه امریکائی ۲۰۰۲عمل آمد. در سال 

راپور داد. به کار انداختن وسایل برمه کاری هنوز بسیار خطرناک بود. شتاینبک در مجلٔه   «Mohole» پروژٔه آنزمان

د حرکت می در صورتیکه صرف یک نفر نیز از کارکنان بدون توجه یا در یک لحظٔه غیر مساع» الیف می نویسد:

پروژه از لحاظ پروبلم های «. کشته شود ،می توانست توسط احتزاز دستگاه برمه که از فوالد کامل ساخته شده بود ،کرد

 تخنیکی به مشکالت دچار گردیده و بآلخره به سقوط مواجه گردید. 

 

پیشرفت های صنعت نفت در سال های اخیر باعث گردیدند تا امیدهای خفته دوباره بیدار شوند و برمه بزودی از 

 Benoîtق بیشتر فرو روند. قراریکه جیولوژ برمه کاری امروز می توانند به عمسرحد"موهو" تِـیر شود. زیرا وسایل 

Ildefonse  برای بار نخست  ،اوریگون ،در یک ورکشاپ در پورتلند ۴۹۹۰از پوهنتون مونتپلیر راپور می دهد: در سال

 Integratedدر چوکات  –پالن های ملموس و مشخص در مورد یک "ابتکار موهوی جدید" روی دست گرفته شد. ضمناً 

Ocean Drilling Program  که از آن یاد شد ـ محالت زیاد برمه وجود داشت که با آنها در دراز مدت روزی به پوش

 می توان رسید. زمین

 

 به حیث مانع  سنگ های آتش فشانی

از چنین یک محل برمه در غرب "کوستا ریکا" باز گشت. کار در این جا از کشتی تحقیق  Ildefonse در شروع ماه جون

متر برمه کاری صورت گرفته ۲۵۹۹افتتاح گردیده و الی حال تا عمق  ۴۹۹۴در سال  «Joides Resolution»امریکائی 

متأسفانه ما اکثر وقت را مصروف کشیدن جغل و مخروبه ها از سوراخ برمه بودیم » است. شخص فرانسوی می گوید: 

متر  ۲۵ته صرفهف ۰پیشرفت کار ناچیز بود; سوراخ برمه در ظرف «. تا برمه کاری دوام داده شده می توانست

عمیقتر شده بود. دلیل آن موجودیت جغل سخت و غیر عادی در این عمق بود: کانال های عمودی از جغل مواد سرد شدٔه 

از هستٔه زمین به  (Magma )زمانی جغل های ذوب شدٔه داغ  ،کار را مشکل می ساخت. در این محل (Basalt)آتشفشانی

در  ،جریان داشت. در حرارت نسبی بلند ،تشکیل گردید ،جائیکه قشر اوقیانوِس جدید ،سوی بلندی های اوقیانوس وسطی

ولی خبر خوب این » اظهار می دارد:  Ildefonse ترکیب جغل تغییر ساختار صورت پذیرفت که سختی آن شاهد است. 

 «.سالم مانده استبرای کار بیشتر  ،است که سوراخ برمه

 

محقیقن در دهنٔه سوراخ اول یک قیف  ،برای اینکه یک سوراخ برمه در زمین اوقیانوس بعدتر دوباره پیدا شده بتواند

محل برمه  Koordinat جای می دادند. در صورتیکه کشتی تحقیقاتی دورباره به ،فلزی را که چندین متر عرض داشت

ت را در بر می گرفت تا قیف فلزی به کمک کمره های زیر آب و یک وسیلٔه در نهایت چند ساع  ،مرا جعه می کرد

 یافت می گردید و برمه کاری ادامه می یافت. Sonarرادار صوتی 
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را دارند که متشکل از  Gabbroمتری  ۲۹۹۹محقیقین برای مرتبٔه دیگر انتظار یک طبقٔه  ،در تحت جغل سخت آتشفشانی

و  ،برمه شده می تواند Basaltبسیار به آسانی نسبت به جغل آتشفشانی Ildefonse ه باورریگ های بسیار درشت بوده و ب

یکی از سه محلی  ۲۴۵۰در اینکه مرتبٔه دیگر وجود خواهد داشت جای شک نیست. زیرا محل برمه کاری با اختصار 

ع اند. محل دوم در ساحل اساساً مورد نظر استند. هرسه محل در پاسفیک شرقی واق Mohoاست که برای رسیدن به  

قرار دارد; محل سومی در نزدیکی  ،جائیکه سوراخ برمه در پروژٔه سابق "موهلی" نیز واقع بود ،کلیفرنیای جنوبی

 هاوائی می باشد. 

 

برای مساعد بودن محل برمه به حیث "موهو" سه شرط باید تکافو گردد: نخست باید یک قسمت Ildefonse به اساس نظر

انوس باشد که نه چندان قبل و به صورت نسبی بسیار زود به وجود آمده باشد. در این محل آب عمق زیاد از قشر اوقی

نداشته و از این لحاظ برمه کاری از نظر تخنیکی بسیار مشکل تمام نمی شود. ولی از جانب دیگر نباید قشر مورد نظر 

درجٔه سلزیوس وضع خطرناک بوده چه وسایل  ۴۵۹ زیرا جغل هنوز بسیار داغ است. در بیشتر از ،بسیار جوان باشد

دچار  ،برمه کاری از کار مانده و سامان آالت اندازه گیری که با آنها در سوراخ برمه فشار و حرارت کنترول می شوند

 اغالط می گردند.

 

 درپی کشتی برای برمه کاری

 ۵ممکن  ،شروع کرده بودند Mohoرمه کاری برای ب ،در کدام محل ،تا وقتیکه محققین فیصله کنند Ildefonseبه تخمین   

باید  ،که برای برمه کاری "موهو" پیشبینی شده بود «Chikyu»سال دیگر بگذرد. عالوه بر آن کشتی برمه کاری جاپانی 

طوری دیگر با یک سیستم نلدوانی که در آن  «Joides Resolution»نسبت به    «Chikyu»مترٔه  ۴۲۹توسعه یابد. کشتی 

مجهز گردیده بود. این لوش نسبت به آب بحر که معموالً برای برمه کاری  ،لوش مصنوعی برمه کاری دوران می کرد

غلظت بیشتر داشته و مواد تراش شده از سوراخ برمه می تواند به صورت بهتر به باال انتقال یابد.  ،به کار برده می شود

 ،لوش برمه تنظیم فشار داخل سوراخ را آسانتر ساخته و مانع آن می گردد که تحت فشار بلند از بیرون ،گزشته از آن

بشکند و از این لحاظ دستگاه برمه در کشتی می تواند خاصتاً به عمق بیشتر فرو رود. در حال با "عملیٔه ریسردر برمه 

از این نگاه باید تجهیز گردد. زیرا محالت برمه در متر در عمق آب رسید و  ۴۵۹۹کاری" می توان صرف الی 

 متر در زیر سطح بحر قرار دارند.  ۲۹۹۹پاسفیک شرقی به عمق بیشتر از 

 

زیرا کشتی مذکور بد بختانه خود به تازگی قربانی   ،مدِت را دربر خواهد گرفت  ،برای این عمق «Chikyu»آماده کردن 

مارچ به  ۲۲ر ساحل شرقی جاپان لنگر انداخته بود که در آنجا به تاریخ قوت های جیولوژیک گردیده است. کشتی د

Tsunami  ۰دچار گردید و از این لحاظ جهت محافظت به پهنای بحر کشانیده شد. لیک هنوز در بندر بود که یکی از 

 Center for Deep Earth Exploration in Yokohamaاز  Nobuhisa Eguchiماشین آن عارضه پیدا کرد و قرار راپور 

برای  ،در جنوب شهر  Nankaiدر منطقٔه بحرانی زلزلٔه توکیو «Chikyu»همین اکنون در ترمیم است. در آیندٔه قریب 

 بعداً صورت می گیرد.  Moho-Missionبرمه کاری به کار گرفت می شود. به کار بردن آن برای  

 

 مقاومت در برابر جریانات بحری

برمه کاری های علمی در عمق زمین صرف به معنی   ،کیلومتر بالغ می گردد ۰۰۰۲که به در مقایسه با شعاع زمین 

 ۲۴،۴به عمق  –روی جزیره نمای روسی بنام "کوال"  –خالنیدن نوک سوزن است: عمیقترین سوراخ برمه در زمین 

نیکی ضرورت است. در توان ماهرانٔه تخ ،حتی در عمق کمتر ،کیلومتر می رسد. برای برمه کاری در قشر اوقیانوس

 کیلومتر به نتایج مطلوب نرسیده اند.  ۴،۲این جا محقیقین به عمق بیشتر از 

 

ما باید تمام سیستم برمه را » اظهار می دارد:  Eguchiبسیار مشکل خواهد بود.  «Chikyu»در حال حاضر حتی با کشتی 

ری کشتی باید در کمال مطلوب قرار داشته باشند. در هم چنان وسایل رهب«. دقیقاً از نظر بگذرانیم و ارزیابی نمائیم

 جریانات بحری آنرا بسیار به آسانی از محل برمه دور می کنند. مگر ،صورتیکه حرکت کشتی ماهرانه صورت نگیرد

Ildefonse :مشکالتیکه  ،چیزی جدید می آموزیم ،ما در هر برمه کاریی که آغاز می گردد»بازهم مطمئن بوده و می گوید

آن باید مواجه گردید  جزء پروژٔه "موهو" می باشد. برمه کاری های امتحانی مشابه در نزدیکی کوستاریکا در پالن  با

های سالهای آینده شامل می باشند. به هرصورت جیولوجها نمی گذارند رویای برمه کاری های "موهو" از آنها گرفته 

 «.شود

 

 پایان

 


