
 

 

 
 

 

 های شگفتیآفرینندهبه نام 

 ترین چاه نفت تاریخ جهانکهنرادیناس، 

ی زمین قرار ی پوستهدر الیه ،کنیمبرداری میها بهرهها از آندانید تمام منابع و معادنی که ما انسانهمانطور که می

تصاد باشد که اقدارند و به همین دلیل، پوسته برای ما دارای اهمیت بسیاری است. یکی از این منابع مهم، منابع نفتی می

در  در ایران و در زمان هخامنشیان،ترین چاه نفت جهان کهندانستید، آیا میآن وابسته است. اما به  شدت ما به کشور

قرار در نزدیکی شوش باستان  نام این چاه رادیناس بوده و ؟گرفته استمیبرداری قرار زمان داریوش بزرگ، مورد بهره

 است. داشته

روشی که بازگو خواهم به ،قیر و نمک و نفت ،ایرانیان از این چاه"نویسد: باره میدر این ،تاریخ نویس باستان ،هرودوت

 کردند:کرد استخراج می

را در  کشند و آننفت خام را از چاه بیرون می ،اندرا به سطلی چرمی بسته ای که ته آنها نخست با چوب خمیدهآن

ع شوند و مای، قیر و نمک فورا بسته و سخت میآیددر میبه سه شکل  سطل،کنند، مایع پس از گذر از مخزنی خالی می

ای است سیاه رنگ، خوانند که مادهریزند، ایرانیان این را رادیناس )اردریکا( میهایی مینفت خارج شده که آن را در محفظه

 "سوختنی و دارای بویی نامطبوع.

 اند:مورخین دیگر گزارش کرده

بردند، هایشان بهره میبندی کشتیکردند که از آن برای آبای همچون قیر امروزی تهیه میماده ،ایرانیان از نفت"

هایی که در خدمت ناوگان نیروی دریایی امپراتوری هخامنشی بود و در سه قاره گسترده شده و بندر و آبراهه و کشتی

 "پایگاه در همه جای گیتی داشت.

هرام مهران، ملقب به بهرام چوبین، به این دستاورد هخامنشیان پی برده و از ساسانی، ب یگفتنی است سردار زبده

 گرفت.ابزار بهره میبرای ساخت جنگ ،های نفتی و آتشینماده

 .سته اتوان بهرام چوبین را نخستین ژنرال در تاریخ دانست که از سالح گرم در نبردهایش استفاده کردبه نوعی می
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