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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                   ديپلوم انجنيرکريم عطائی :ليکوال   ٠١-١٢-٢٠١٠ ني
  از مطبوعات سويس

  جای دارددر زير زمين به کجا ) CO٢(کاربن دای اوکسايد 
  وار کننده استدر ساحل ناروی اميد   )Sleipner(شتاز ساليپنرـيـپروژۀ پ

   هانس ديتر ساور:نويسنده
  
  
  
  
  

         
  

  درپالتفورم ساليپنر کاربن دای اوکسايد
  دا می گردداز گاز استخراج شده ج

  
  
  
  

 در اعماق زمين به فشار "Carbon dioxide CO٢  کاربن دای اوکسايد"ل ناروی از ده سال بيشتر به اين سو حدرسا
شده  ذخيره  به صورت دوامدار مطمئناً  نتايج نشان می دهند که در پرنسيپ اين گاز در زير زمين. داخل می گردد

  .دقيقاً  ارزيابی گرددليکن هر ذخيرۀ مورد نظر بايد .  تواندمی
  

 کيلومتر دورتر ٢٥٠اين ساحه تقريباً  . در بردارددر اروپا ذخاير گاز طبيعی را  غنی ترين "Sleipnerساليپنر"ساحۀ 
گاز توسط پايپالين ها به  از اين جا. متری بحيرۀ شمال قرار دارد٢٥٠٠از شهربندری ناروی، ستاوانگر، در عمق 

 فی صد غلظت ٢،٥به )  CO٢ ( فی صد٩اما قبل از آن بايد مقدار .  آلمان جريان داردانگلستان، فرانسه، هالند و
  . تقليل يابد،مجاز

 روی پالتفورم استخراج، دستگاهی ١٩٩٠در اواسط سال های  )Statoil(آيل  از همين لحاظ کانسرن نارويژی، ستات
به هوا بايد به دست آمده " ربن دای اوکسايد کا" . نصب نموداز گاز طبيعی،" کاربن دای اوکسايد"برای جدا کردن 

اين از . تعين نمی کرد)ماليه( تکس دالر٥٠ مبلغ  آزاد شده)CO٢( فی تن برای١٩٩١می رفت اگر ناروی در سال 
اين تکس از .  تزريق گردد تا گاز کاربن دای اوکسايد دوباره به عمق زمينمساعد بود )Statoil(آيل  برای ستاتلحاظ 

     با راپور ملل متحد ١٩٨٦در سال صدر اعظم سابق وضع گرديده است که "  گورو هارلم برونتلندميرمن"طرف 
را اساسگزاری  " sustainable development دوامدار انکشاف" کانسپت " Our Common Futureآيندۀ مشترک ما" 

 .کرده بود
 

  گاز با عمل سايزميک محل تعيين 
، گرددمی تجريد   ازگاز طبيعی در روی پالتفورم توسط يک مادۀ کمياوی،وکسايد کاربن دای ا،در پروژۀ ساليپنر

در عوض، گاز .  به ذخيره پمپ گرددمده دست آ بهمقدار برای ازدياد وشود  عملی می ولی نه چنين که بعضی اوقات
به فشار يعی قرار دارد که به پيمانۀ زياد باالی ذخاير گاز طب " اوتسيرا-ريگ"در به اصطالح " کاربن دای اوکسايد"

  .)به گرافيک نظر انداخته شود( داخل می گردد
 

  پنرـدر پروژۀ سالي) CO٢(ذخيره نمودن            

  



  
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

يک طبقۀ ريگ دانه دار که در عمق قرار داشته و با [عبارت است از   Saline Aquifereبنام کل جيولوژيک ُشـاين ت
  .]مورد استفاده قرار می گيرد  CO٢منفذهای ريگ برای جذب . آب نمکدار مرطوب می باشد

. شته و طبقات زياد از ِگـل آنرا به منازل تقسيم می کنند متر ضخامت دا٢٥٠ رفياکوي ،داخل می گرددCO٢  آنجا که
متشکل از ورقه های سليت و انواعی ِگـل پخته ضخامت داشته و متر  ٣٠٠ الی ٢٠٠باالی آن گنبدی قرار دارد که 

- کيلومتر به سمت شمال٥٠با عرض قريب به " يرا اوتس-ريگ. "می باشد که به حيث پوشش تشکيل گرديده اند
 .در گوشۀ جنوبی قرار دارد" ساليپنر: " کيلومترامتداد می يابد٣٠٠جنوب به فاصلۀ 

برای غلبه . حکمفرماست) بار١٠٠٠( ميگاپسکال١٠ متر زير بحر يک فشار هيدروستاتيک به معيار تخمين ١٠٠٠
  کوبيک متر١٠٠٠حجم آن از در اين شرايط . شتر از آن تزريق گرددبه  فشار بي CO٢حاصل کردن به اين فشار بايد 

چون امواج .  کوبيک متر تقليل يافته و مايع می گردد که باز هم سبکتر از آب می باشد٣،٢تحت فشار آتموسفر، به 
 عمل  را باCO٢ گازمحل  می توان ، نسبت به آب طوری ديگر انتشار می يابد،فشار در کاربن داياوکسايد مايع

به همه  از محل تزريق در سطح زير طبقات گـِلگاز نتايج پنج کمپاين پيمايش چنين است که . تعين نمودسايسميک 
 در تحت سطح . تمايل پيدا کرده است به طرف باال آهسته"قوت صعودی"طرف انتشار يافته ولی همزمان در اثر 

 الی ١ کليومتر طويل و بين ٥ که در حال شکيل می کندمايع را ت  CO٢و يک آبلۀ را کنار زده گاز آب نمک  ،پوشش
   . کيلومتر عريض است٢

کرده  در آن نفوذ ن CO٢که ت اين بدان معنيسو  تغيير نکرده سيگنال های سايسميک از پوشش در اثنای تمام وقت
فشار "حتی در د که ن تصديق می کن، برمه کاری از طبقۀ پوششه های نتايج تجارب قبلی البراتواری با هست.است

 ،"ساليپنر"در مورد ساحۀ . هيچ گاز در طبقۀ جغل احجار نفوذ نکرد متر١٠٠عمق   به CO٢ ستون "صعودی
   . را اختيار خواهد کرد متر١٠يک ضخامت حد اکثر  در آينده  CO٢ متصديان محاسبه دارند که طبقۀ 

ً   به اين سو١٩٩٦از  به فشار داخل گرديده "  اوتسيرا–ريگ " در "کسايدوکاربن دايا" مليون تن گاز ١٣ مجموعا
ً  . است تيزآب "در آب نمک به حيث ديگر% ١٥آن در زير پوشش در آب شنا می کند، در حاليکه % ٨٥تقريبا
ً  تهنشين می گردد. منحل گرديده است" کاربن ً  اين عمل ظاهرا. به اين وسيله آب نمک وزينتر شده و تدريجا

ليکن آبله های که  .در آب معدنی به باال صعود می کند، ترديد می نمايد CO٢  اينکه مشاهدات روزمره را مبنی بر
 منحل شده نه بلکه کاربن داياوکسايد است که در اثر تقليل فشار آزاد می CO٢ به هيچ صورت  روی آب ديده می شوند

  .گردد
  

  CO٢ ميليارد تن ٢٠٠٠ظرفيت برای 
و در زمين  سال منحل گرديده ٥٠٠٠در ظرف CO٢ تمامی مقدار ساليپنر، برای پروژۀ  به اساس محاسبات نمونه وی

اندی "به اساس نظر . هرقدر زمان بگذرد به همان پيمانه خروج گاز غير ممکن می گردد .ذخيره تهنشين شده است
در ن، بدون قيد زما CO٢ ی در ارزيابی ها را عهده دار است، برتانوی که رهبر" جيولوجيکل سرويس" از "چادويک

  .استمشاهده شده نيز  CO٢در ذخايز متعدد طبيعی ذخيره می ماند؛چنانچه 
تنها . تعلق می گيرد که از اوکراين  الی سکاتلند می رسد) ديپوی جيولوژيک( به يک کاسۀ سيديمنت "راريگ اوتسي"

 ظرفيت  در آن،)BGR( و مواد خام در هانور علوم جيولوژیۀدر کاسۀ که در عمق شمال آلمان واقع است، مؤسس
در حاشيۀ شمالی کوهای " کاسۀ موالس"اما همچنان . استکرده شناسائی  را CO٢ تن دميليار٢٠ذخيره برای تخميناً  

  .برای اين منظور مساعد استند آلپ، سطوح عميق هنگری و منطقۀ بين پاريس و لندن
 ميليارد تن کاربن ١٠٠٠٠ الی ١٠٠٠ نظر به تخمينات اولی بين Saline Aquifereدر سطح جهانی ظرفيت ذخيرۀ 

 در سطح  استکه از آنها گاز و نفت استخراج گرديدهعالوه بر آن ساحات عاری از مواد . قرار می گيردداياوکسايد 
به اين صورت مجموعاً  يک ظرفيت ذخيره برای .  ميليارد تن را تشکيل می دهد٩٠٠ الی ٧٠٠جهانی يک ظرفيت 

تمامی کارخانه جات   CO٢نظراً  خواهد توانست توليد ساالنۀ . وجود دارد" کاربن داياوکسايد" ميليارد تن ٢٠٠٠اقالً  
 سال از آتموسفر دور نگاه ٢٠٠ ميليارد تن در سطح جهانی در طول مدت ١٠به مقدار  توليد برق از مواد فوسيل

  .داشته شود
را جا   CO٢ مليون تن ٤٠لی الی حال مجموعاً   و امريکای شمای افريقا پروژۀ ديگر در اروپا، صحرا٢٦ساليپنر و 
ر اقليم زير حيث وسيلۀ ضد تغيي را به CO٢تا حال کدام حادثۀ بوقوع نه پيوسته است که امکان زخيره کردن . داده اند

 مسؤليت  ، با امکانات جيولوجیCO٢ برای ذخيره نمودن ،)BGR(پيتر گرلينگ، آمر ساحه برای . سؤال قرار دهد
به نظر او باآلخره در ظرف دهه های طويلی کار با ذخيره  . نيز قابل قبول استترمقدار بزرگحتی  ،دنذخيره کر

 تا مطمئناً  از کاربن  کافی به دست آمده است)Knowhow (نمودن گاز طبيعی که به مراتب خطرناکتر است، تجربۀ
  .داياوکسايد استفاده شده بتواند

يقاً  بررسی گردد زيرا شرايط دقبايد ه مطلوب بودن هر موقعيت برای ذخيره  قابل فهم است کخود به خوداين ولی 
 با CO٢  در اثنای دخول ذخيرهگذشته از آن ضرور است سطح باالئی. جيولوژی در هرجا يک سان نيستند

اين با :  حساس ترين نقطه سوراخ برمه است .پيدا نگردد )Lecks(زير نظر قرار داشته باشد تا منفذی" سنسورها"



  
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

از اين لحاظ بايد با احتياط کامل بسته . عمل موانع جيولوژی که در راه جريان گاز قرار دارند، رفع می گردند
به کار برده می شود که با آب مخلوط تيزاب کاربن خورده شده مخصوص برای اين منظور سمنت . شود) درزگيری(

دريک ١٩٨٦اوکسايد نيز مانع قرار ندارد ولو اينکه در سال ذخيره کردن کاربن داياساساً  در راه تخمين مثبت . نتواند
 بود که با عث اين حادثه شرايط  غير عادی. خفه شدند  CO٢برعظيم  نفر در يک َا١٧٠٠رون بيشتر از يفاجعه در کام

  !يادداشت داخل چوکات مطالعه شود. نظر به فهم امروزی غير ممکن است  CO٢  تخنيکی ذخيره نمودندر 
  

  : دهنۀ آتشفشاناز بحيرۀمصيبت 
  

 نفر دچار مرگ ١٧٠٠ نيوس واقع کاميرون – در بحيرۀ ١٩٨٦ آگست سال ٢١شام 
ً  معلوم. گرديدند بحيرۀ متذکره با عمق . آنها همه خفه شده بودند  شد،قراريکه بعدا
که آب آن با منابع دارای تيزآب واقع است قديمی متر در دهنۀ يک آتشفشان ٢٠٠

  اين آب در عمق قرار می گيرد زيرا طبقات باالئی آب نظربه اقليم . دکاربن تماس دار
  بحيره در دهنۀ آتش فشان                                                                                                                                             

  )ويکی پيديا(در کوستاريکا                                                                                                                                            
به اين صورت . می شوندن به عمق آب پايان در زمستانسردسير تروپيک گرمترين هستند و مانند مناطق عرض البلد 

آن از  باالی  فشار در آِب.غنی شده است CO٢مين بحيره  جسمی از آب تشکيل می گردد که با در مرور دهه ها در ز
 يک لغزش زمين و يا هم يک رعد وبرق شديد باعث فاجعه شده  در اين صورتخروج گاز مانع می گردد که ممکن

 آب را باخود ،بله های گاز آ. آزاد گرديده استCO٢آب از عمق به باال انتقال يافته و در اين صورت بايد . باشد
 کيلومتر ٢٧که الی فاصلۀ   است مليون کوبيک متر گاز آزاد شده٢٠٠کشانده، دوران  آن قويتر شده و به يک جدکه 

 نل های برای ،اکنون در عمق"  مونون–بحيرۀ " نيوس و همسايۀ آن -بحيرۀ" در. انسان و حيوان را خفه نموده است
واقع افريقای جنوبی که عين شرايط حکمفرماست حادثۀ رخ نداده "  کی وو–بحيرۀ  "در. خروج گار نصب گرديده اند

  . مليون انسان در خطر است٢در آن جا . است
  

  تأخيرات در آلمان
 CO٢  منبعدر هيچ يک از اينها:  و هم ديگر پروژه ها هنوز کمود بزرگ را نشان می دهند"ساليپنر"ليکن پروژۀ 

محرک عمده برای » پاک«در اين مورد چشم انداز به توليد برق . نيست  و يا ذغالزا گ توسطکارخانۀ توليد برق
ً  .ذخيرۀ کاربن داياوکسايد می باشد  -آزمايش شده باشد به اين معنی  البته آنگاه که نخست پيشرفت کار مجموعا

به  هد گرديد که آيا توليد برق معلوم خوا-توسط پايپالين به ذخيره و نگاه داشت، انتقال يک دستگاه در CO٢جداکردن  
  .بل رقابت استااز منابع انرژی قابل تعويض يا توليد توسط انرژی هستوی قتوليد آن  در برابر اين ترتيب 

همچنين پروژه های را آغاز کرده اند که در آنها متود تخنيکی " ِار وی ِا"و " واتن فال " انرژیدر آلمان توليد کنندگان
هرچند کابينۀ آلمان بعد از .  ليکن مناقشات سياسی جريان کار را ممانعت می کند. قرار گيردبايد تحت تجربۀ عملی

 که کردپيش  را برای ذخيره نمودن کاربن داياوکسايد یقانونطرح  ، در بهار سال،بحث های زياد بين اعضای ائتالف
 اخير ماه جون پس ،، مسودۀ قانونال ليکن نظر به داليل اياالت فيدر.ندکخلق  را بايد  حقوقی يک چوکات مطمئن

بايد در تحت زمين  CO٢ که در آنها دارند یساکنين مناطق بيم از مظاهرات  ظاهراً چندی از سياست مداران. گرفته شد
. ممکن در زمينه تأخير چند سال به عمل آيدگرفت  انتخابات پارلمان صورت ٢٠٠٩ چون در خزان سال .قرار گيرد

 شديداً  تنقيد نموده به اين معنی که اين فيصله ،ست به کار شدند  يیتصميم سياسیعدم اخذ لمان از اتحاديۀ انجينران آ
 در المان بزودی تطبيق کنندۀ "ساليپنر"امکان آن می رود که پروژۀ .  تهديد می کند راجريان پروژه های تحقيقی

  . يافته نتواند
  

  پايان
  
  
  
  
  
  
  
 
    


