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 بخش سوم

 صنعت نفت
 

باشد. به ندرت مکانی  جزیرۀ آبشوران محل انجام وقایع عجیب و دیدنی طبیعت می شبه      

ای گوناگون طبیعی در یک منطقۀ کوچک در کنار  هه پدیداین همه در دنیا وجود دارد که 

شناس برای  باشند که یک زمین ا به قدری متعدد و گوناگون می هههمدیگر باشند. این پدید

ها و قیری فشان های جاویدان، آتش ها وقت نیاز دارد. این فقط آتشدیدن تمامی آنها به سال 

ند  کمیشناسان جزیره را بهشتی برای زمین که سطح زمین را پوشانیده نیست که این شبه 

ران سال پیش  . از هزااستها سال بلکه علت آن ایجاد نفت در دل زمین در طول میلیون

اند کرده   وجود نفت در این منطقه مشخص شده و سالیان سال مردم از نفت این محل استفاده 

از دل  عملی نبود، های گذشته در زمان  که  ،شده نفت را اخیر بشر موفق  اما در سالیان 

  ه پیش شروع ب روسی و تاتاری از چندین سال ایهه . هرچند گروزمین استخراج کند

میالدی و ایجاد شرکت نفت   1٨٧۴اند اما آمدن برادران نوبل در سال استخراج نفت کرده

ید و به  نوبل در باکو باعث پیشرفت صنعت نفت شد و این مادۀ معدنی با معیارهای جد

 مقدار زیاد استخراج گشت. 

وسعت  اند. در محلی به شرق باالخانی واقع شده 1ای نفت در فاصلۀ نیم ورستیهه چا     

حلقۀ آن فعال است. سایر   1۶1فقط  نفت وجود دارد که  حلقه چاه  ٣٧٠مربع کیلومتر 1٠

نوبل مالک   است. شرکت پایان رسیده باشند و یا نفت آنها بها یا در دست احداث میهه چا

حلقه به نفت رسیده است. این شرکت برای استخراج نفت از  ۴٢باشد که  حلقه چاه می  ٧۵

 باشد. ند و عملیات آن به شرح زیر میکمیائی استفاده  روش آمریک

شود چاه نفت حفر شود برجی از چوب و الوار به ارتفاع  در محلی که تصمیم گرفته می      

دهند. طنابی از آن  شود. قطعه فلز سنگینی را باالی برج قرار میفوت ساخته می  ۶٠

کمک یک ماشین    این قرقره به   ای در قسمت پائین متصل است.قرقره  باشد که به آویزان می

قدمی در خارج از برج قرار  ۶٠یا  ۵٠سوزی در فاصلۀ بخار که برای جلوگیری از آتش

برد.  چرخد و طناب را باال یا پائین میند قرقره میکمیردد. وقتی ماشین کار گمیدارد، 

نند. مثأل  کمی یرد ابزار متناسبی نصب  گمی در قسمت آزاد طناب با توجه به کاری که انجام  

 شود یک استوانۀ بلند به آن  برای خارج کردن گل، ماسه و شنی که از حفر چاه حاصل می 
 فوت(. ٣٬۵٠٠ ل؛یما  ٠٫۶۶٢۹) لومتریک 1٫٠۶۶٨برابر است با  یرست روسهر و. 1
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نند تا خاک و شن را باال آورد. یک متۀ فلزی عمودی که توسط یک زانوئی و  کمی صل و

دهد. با چرخیدن ماشین متصل است عمل حفر را انجام می  به چرخی که به  یک محور افقی

تر پردازد. هرچه مته پائین ند و به حفر چاه می کمیاین چرخ، مته فعالیت خود را آغاز 

. در چاه حاصل  استنند که این وظیفۀ یک یا دو تاتار  کمیرود به طول دنبالۀ مته اضافه  می

اینچ است. این   1٨شود. قطر لولۀ اول معموأل کار گذاشته می ائی هه از حرکت مته، لول

ند و به خاطر وزن خود و ضرباتی که به انتهای آن وارد  کمی لوله پشت سر مته حرکت 

ردد. هرچه مته بیشتر  گمی رود. این لوله با فشار به بدنۀ چاه محکم نند در چاه فرو می کمی

دوم  نند. قطر لولۀک میاز میان لولۀ قبل وارد چاه  ای جدیدیههرود لولمی در زمین فرو

شود. معموأل در  ای بعدی کاسته می ههرفته از قطر چاه و لولباشد و رفته و نیم اینچ می 1۵

اینچ است. اگر چه    ۶شود که قطر لولۀ آخر فقط  لوله استفاده می   ۶ای معمولی از  هه حفر چا

رسد. کار مشغولند اما به طور متوسط مته بعد از یک سال به نفت می روز به  کارگران شبانه 

  متعلق به  ترین چاه در باالخانی م رسیده است. عمیق ه ه ما ۴و حتی  ۶گاهی این مدت به 

قرار دارد. وقتی این چاه در عمق    1زیک  باشد و در نزدیکی روستاینوبل می  شرکت نفت 

ا و تشکیالت  هه کار خاتمه یابد و تمامی لولکه ید تصمیم بر آن شد متری به نفت نرس  ۵٠٠

  ۹٠تا  ٨٠ای نفت باالخانی معموأل در عمق هه ماند. چاباقی بدون استفاده در درون چاه 

 رسند.متری به نفت می 

به طناب بسته   ٢رسد سطل استوانه شکل و بزرگی به نام شالونکاوقتی مته به نفت می      

ردد. به  گمی این سطل در مخزن نفت فرو رفته، بعد از پر شدن باال آمده و تخلیه  .شودمی

ردد. نفت استخراج شده  گمینفت استخراج  ٣هزار پود ۶روز حدود این ترتیب در شبانه 

ائی به مخازن  هه ای بزرگی جمع شده، سپس به وسیلۀ تلمبهه هائی در حوضچتوسط کانال 

ر کدام گنجایش  ه همخزن بزرگ وجود دارد ک ۴ردد. در باالخانی گمیر ارسال تبزرگ

هزار   ٣٠٠باشد هزار پود نفت را دارند. مخزنی که متعلق به شرکت نفت نوبل می  1٠٠

رود. دو عدد از اینچی به پاالیشگاه شهر سیاه می  ۶لولۀ  1٣پود ظرفیت دارد. نفت توسط 

هزار پود   ٢۴٠روز . به این ترتیب در شبانه استنوبل  ا متعلق به شرکت نفتههاین لول

ای چرمی توسط  هه نفت در کیس  ،اههرسد. قبل از کارگذاری این لولنفت به شهر سیاه می

به  مانند قطار ای نفت در سرتاسر این جاده هه و اراب شدمیائی به شهر سیاه حمل ههاراب

میلیون پود نفت استخراج   1٠٠. در مجموع در تأسیسات نفتی باکو ساالنه ندرسیدنظر می 

 پود متعلق به شرکت نفت نوبل است. میلیون  ٢٠ردد که از این مقدار گمی

سال نفت استخراج کرد. در طول  ۵توان به مدت  به طور متوسط از هر حلقه چاه می      

عمل به علت وجود گاز فراوان در  ند. این کمیای فوران این مدت نفت به صورت فواره 

باشد که به صورت طبیعی همزمان با نفت در دل زمین ایجاد شده  ای نفتی می هه میان الی 

 زد که    توان حدساند اما می نبردهچرخۀ تولید نفت پی درستی به است. زمین شناسان هنوز به 
1 .Zich ٢ .Schalonka 
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های فراوانی شود. مثالدر معادن طویل و غار مانندی در اعماق مختلف زمین تولید می   نفت

رسند افزایش شدت فوران  در این مورد وجود دارد. مثأل دو حلقه چاهی که به یک معدن می 

افتد که دو حلقه  شود. گاهی اتفاق می نفت در یکی باعث کم شدن فشار نفت در دیگری می

رسند. یکی از  متری به نفت می  ٣٠٠متری و دیگری در  1٠٠چاه در کنار هم یکی در 

ند نفت در دل زمین در میان غارهای طویل تشکیل شده در بهار سال  کمی مواردی که ثابت  

که در کنار  میالدی زمانی که من در باالخانی بودم مشاهده شد. در چند حلقه چاه  1٨٨۶

ا خم و تشکیالت  هه ای چاهه هم قرار داشتند و مقادیر زیادی نفت از آنها استخراج شده بود لول

 ا در زمین فرو رفت.ههآنها ناپدید شد و مقادیری از دکل چا

شود با صدای گوشخراش چنان سرعتی  ا گازی که باعث فوران نفت میهه در بعضی چا     

الی دکل را از هم جدا کرده و گل و سنگ را تا ارتفاع  دهد که قسمت بابه فوارۀ نفت می

فوت   ٢٠٠ای معمولی فقط هه که فوارۀ نفت چانماید. در حالیهزار فوتی به باال پرتاب می 

ارتفاع دارد. در این صورت مقدار زیادی نفت توسط باد به اطراف پراکنده شده و از دست 

شود. در  ازن اطراف دکل جمع میای در مخرود. قسمت اعظم نفت مانند دریاچه می

شد تا کمیای قوی که مدت مجاورت نفت با هوا بیشتر از حد الزم است مدتی طول  ههفوار

برای   ،های سبک آمریکائیکارگران گل، الی، شن و ماسۀ جمع شده را تمیز کنند. در دکل

که فوارۀ عمودی   شودمی هائی استفاده از زانوئی ،دست آوردن حداکثر نفت از فواره به

باشد اما  ها از فوالد قوی به ضخامت چند اینچ میند. جنس این زانوئیکمینفت را افقی 

ند.  کمی آن را در ظرف چند ساعت خورده و فرسوده  ،شن و ماسۀ باال آمده توسط فواره

صورت  آهن را به های راهبه این دلیل جدیدأ روشی ابداع شده و آن اینکه ردیفی از ریل

خروج نفت   ،با باز و بسته شدن آن ای کهنند. دهانه کمیدار در باالی دکل جاسازی شیب 

باشد ای قوی میدهند. اما اکثرأ فشار فواره به اندازهشود را در دهانۀ چاه قرار میکنترل می 

 ند. کمی که تمام تشکیالت چاه را منهدم 

هزار    ٢٠ند و هر ساعت حدود  کمی به طور متوسط هر چاه نفت حدود یک سال فوران       

ای با فوارۀ قوی هستند که متعلق به  هه از چا ٢۵و  ۹ای شمارۀ هه. چادهدمی پود نفت 

های کوتاهی  حدود یک سال نفت با توقف  ٢۵باشند. از چاه شمارۀ شرکت نفت نوبل می

  ۹آمد. چاه شمارۀ هزار پود نفت به دست می ۴٠٠رد و در شبانه روز حدود کمیفوران 

روز نیم میلیون پود نفت  رد و در زمان شدت فوران خود در شبانه کهفته فوران  ۶مدت   به 

 بسیار زیاد بود.   ٢۵از چاه شمارۀ داد. مقدار گمی

ها های اطراف و دکلهائی پوشیده شده است. زمین کل باالخانی از دریاچۀ نفت و کانال      

مخصوصأ در  ،سوزی بسیار باالستین دلیل خطر آتش باشند. به اهمه پوشیده از نفت می 

ذرد مگر  گمیای نها هفته ها و روزهای گرم که فشار و دمای هوا زیاد است. تابستان تابستان 

دقتی ها معموأل بی سوزیسوزی بزرگ یا کوچک روی دهد. علت این آتشیک آتش

ا هه شوند. چرخ اکثر چاسوزی میبخار باعث آتشماشین  ای  هه اما گاهی جرق  استکارگران  

هم  کمک چهارپایان یا به نیروی بازوی خود  ند ولی تاتارها بهکمی با موتور بخار کار 
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سوزی بودم در اینجا  که من شخصأ شاهد یک آتش ردانند. از آنجائیگمیها را چرخ

 نویسم.میرا گزارشی از آن 

یالدی بود. ناگهان فریاد  م 1٨٨۶غروب ساکن و آرامی در یکی از روزهای سال      

باشد، بلند شد. اهالی با عجله  سوزی میتاتارها که به معنی آتش ٢انگوی ها و روس  1پاشار

و محل کار خود خارج شده، خود را برای خطر آماده نمودند. بیابان به مقدار ها خانه از 

در تاریکی شب بسیار شدید  سوزی نور آتش ای آتش بود. هه چندین ورست در میان شعل

تمامی صاحبان، مهندسین و کارگران صنعت نفت به سمت آتش حرکت کردند تا اسباب    بود.

ای هم فقط از و ابزار خود را تا حد ممکن نجات داده و سپس آتش را خاموش کنند. عده 

یم شدمی تر سوزی نزدیکروی کنجکاوی به محل حادثه آمده بودند. هرچه به محل آتش 

. دود شدید و ضخیمی آسمان را پوشانده  شدمی ا، حرارت و شدت آن بیشتر هه تفاع شعلار

.  شدمیا دیده هه هزار پود نفت و یک دکل در میان شعل 1٠٠بود. یک حوضچه با حدود 

سوزی چنین بود که در آن روز نفت با فوارۀ بلندی از این چاه باال زده و کف علت آتش

شب کارگری برای آوردن ابزاری به این   ۹ه شده بود. ساعت دکل و بدنۀ آن به نفت آغشت

زدن آتش تمام محوطه را در بر  مهر چشم ب چاه آمد اما فانوس از دست او افتاد و در یک 

گرفت. وی بالفاصله از محل فرار کرد. هم زمان با تالش برای خاموش کردن آتش، باد  

ور رد. حوضچۀ بزرگی شعله کمیراکنده  های زغال شده را به اطراف پائی از چوبههگداز

زودی دکل    . بهندافزودشدت آتش می گرفت. گازهای متصاعد شده به شد و تمام محوطه آتش

تاتار    ٢٠ریخت. باالخره با سعی و کوشش فراوان موفق شدند گاز را مهار کنند. حدود  فرو

تالش برای مهار  و  پوشاندند  بریختند تا دهانۀ چاه را  روی چاه می  خاک مرطوب به   ،با بیل

جوشش با صدای خاصی    مچنان ادامه داشت. نفت در حاله  هکردن حوضچ   آتش و خاموش

  ه نشانی شرکت نوبل کاندازه گرم شده بود. گروه آتشهای اطراف بیزمین  .ردکمی غلیان 

های آب خود شود با شیلنگ ثه حاضر میباشد که در محل حادمواره اولین گروهی میه

. همۀ  شدمی بخار    ، سطح نفتسرعت پیش از رسیدن به توانستند کاری انجام دهند. آب به نمی

نتیجه ماند. دستور رسید همه دست از کار کشیده و منتظر شوند تا آتش خود به  تالش ها بی 

 ی با این وسعت عملی نبود. خود پس از پایان نفت حوضچه خاموش شود زیرا مهار آتش

بود و   ٣این حلقه چاه و حوضچۀ مذکور متعلق به یک روس به نام پاالشکوفسکی     

سوزی زده شد. صدها هزار پود نفت در این آتشهزار روبل تخمین  1٠ خسارت او حدود

ا در ته آن  هنشان نفت حوضچه، آب آتش  ایهه ساعته از بین رفت. با اتمام آخرین قطر ۴

 سوزی بیابان مجددأ در تاریکی مطلق فرو رفت. در حال جوشش بود. با خاتمۀ آتش 

های بزرگ  اندکی خارج از باکو در سمت شرق، چند ساختمان سیاه با دودکش     

ابر غلیظی از دود متراکم باالی آن را فرا گرفته است.    همواره  شود کهای دیده میکارخانه 

پاالیشگاه نفت است. در این مکان   دود سیاه متعلق به شهر سیاه نام دارد و  این محل

 و پس از فعل و آوردمی حالت گاز در های پاالیشگاه، نفت را به پمپ و  بخار هایماشین 

1 .Paschar ٢ .Jango ٣ .Palaschkovski 
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خانه به  ردد. در این تصفیه گمی انفعاالتی، قطرات نفت تصفیه شده در مخازن عظیمی جمع  

آید. بازماندۀ آن که به  های مختلف به دست می ترتیب بنزین، گازوئیل، نفت سفید و روغن 

در صد نفت خام   ٢۵ند. فقط  کمینام دارد سوخت موتورها را تأمین   1زبان روسی آستاتکا

میلیون پود نفت سفید   ٢۵ای باکو هر ساله حدود  هه شود. در پاالیشگابدیل به نفت سفید می ت

 ردد.گمیتولید 

در  ٢کش که در موتاالکشتی نفت   1٢شرکت نفت نوبل برای حمل محصوالت خود از       

شرقی مانند زرتشت، برهما و موسی   هایند. اکثر آنها نام کمیسوئد ساخته شده، استفاده 

شود. مخزن هر نفتکش  ها برای ذخیرۀ نوعی سوخت استفاده میدارند. از انبارهای کشتی 

در بندر   ٣نام نوردن شولد  های آنها بهپیش یکی از کشتی  هزار پود جای دارد. چند سال  ۴۵

ها  ست دادند. کشتیآتش گرفت و سوخت. چند کارگر تاتار در این حادثه جان خود را از د

که  تری های کوچکنند. در آنجا محمولۀ خود را به کشتی کمی نفت را تا آستاراخان حمل 

حمل   ۴نمایند و نفت تا زاریزینمی عمق ولگا را دارند منتقلهای کمحرکت در آب قابلیت 

ساخته  این محموله حمل های مخصوص که برای با واگن هائی شود. آنگاه توسط قطارمی

 ردد.گمی به اقصی نقاط روسیه ارسال اند شده

هر شخص که فقط یک بار از تأسیسات شرکت نفت نوبل در باالخانی و شهر سیاه       

وید. اگر این تشکیالت در یک  گمیدیدن کرده باشد به اراده و قدرت این خانواده آفرین 

أسیسات در یک سرزمین  . اما این تشدمیها ترین شرکت کشور اروپائی بود یکی از عظیم 

د. مردم  نمانده قرار گرفته و لوازم مورد استفادۀ آن باید هزاران کیلومتر سفر کننسبتأ عقب 

گذاری و ادارۀ چنین تأسیساتی را ندارند گاهی حتی  خود قدرت و توان پایه  این نواحی که 

ریع آن نند تا از پیشرفت سکمیحسادت کرده و سعی در خرابکاری در کار این شرکت 

برادر دو  است ونام نوبل  گذار این تشکیالت یک خانوادۀ سوئدی بهجلوگیری نمایند. پایه 

باکو تصمیم    تر بود که در سفری به و لودویگ نام دارند. این روبرت برادر بزرگ  ۵روبرت

گذاری کرد. ناپذیر وارد شود و این شرکت را پایه گرفت در کار این ثروت زیرزمینی پایان 

معیار بزرگ    به اما در زمان ریاست مقتدرانۀ لودویگ بود که شرکت سریعأ پیشرفت کرد و  

 های بعد  سال اما در  میالدی گذاشته شد 1٨٧۴های شرکت در سال امروزی رسید. پایه 
1 .Astatka ٢ .Mutala 

٣ .Nordensköld  در هلسینکی فنالند، درگذشت  1٨٣٢نوامبر  1٨نیلس آدولف اریک نوردنشولد، تولد

 1٨۵٨های بین سال که شمالیشناس و محقق اقیانوس منجمدشناس، معدنم در سوئد، زمین 1۹٠1اوت  1٢

شمالی و به  منجمدالجزایر سوالبارد متعلق به نروژ واقع در اقیانوس سفر تحقیقاتی به مجمع  ۵م  1٨٧٣و 

های نفر جمعیت انجام داد. معروفیت او به خاطر سفر تجسسی وگا در سال 1٨٠٠مرکزیت النیگیربین با 

شرکت نفت نوبل یکی از  م و کشف گذرگاه شمال شرقی در اقیانوس منجمد شمالی است. 1٨٨٠تا  1٨٧٨

 های خود را به نام او نامگذاری کرده بود.کشتی

۴ .Zarizyn 

۵ . Robert ترین م، مسن 1٨۹۶ اوت ٧در استکهلم، درگذشت  1٨٢۹اوت  ۴روبرت یالمار نوبل، تولد

 م در باکو بنا نهاد. 1٨٧۴برادر لودویگ و آلفرد نوبل که تشکیالت شرکت نفت نوبل را در سال 
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ی اتفاقاتی بود که از  های عمدی و دزدسوزیشرکت با مشکالتی مواجه گشت. قتل، آتش

ارامنه سعی داشتند  ها و کرد. تاتارها هم مانند روس پیشرفت این شرکت نوپا جلوگیری می

انبارهای ا و هه به این شرکت ضربه زده و آن را از پیشرفت باز دارند. در زیر حوضچ

ائی ایجاد کردند تا  ههای نفت تا شهر سیاه حفرهه هائی زدند و در لولنفت این شرکت کانال

از نفت شرکت سرقت کنند. اما شرکت وحشت نکرد، فقط به نگهبانان تأسیسات خود اضافه  

  گونه اعمال شاه نفت، لقبی که  کرد و جلو این کارشکنی و سرقت را گرفت. با انجام این

ه رئیس این شرکت داده بودند، بر مخالفان خود غلبه کرد. شرکت نفت نوبل سال به  اهالی ب

ا و  هه گسترش داد. پاالیشگارا های جدیدی زد و تأسیسات خود تر شد، دکلسال بزرگ

د. محل اقامت مهندسین، کارمندان  شانبارهای نفتی فراوانی در باالخانی و شهر سیاه تأسیس  

  ند ها آماده شدآهن و کشتیکشی افتتاح گشت. بنادر، راهاتر نقشه و کارگران ساخته شد و دف

های نفتی جهان  ترین شرکت یکی از بزرگمحقر و  و امروزه از دل آن تأسیسات ابتدائی

 سر برون آورده است. 


