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هیدرات های گازی؛ منابع جایگزین انرژی یا تهدیدهای بالقوهی جهانی
مجتبی خزاعی* ،میثاق داللت ،1مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت  

چکیده
با افزایش مصرف س��وختهای فس��یلی در چند دههی اخیر و با توجه به پایانپذیر بودن این منابع ،تالشهای زیادی
جهت کشف منابع جدید و یافتن انرژیهای جایگزین انجام شده است .معرفی منابع نامتعارف هیدروکربنی جهت ایجاد
پش��توانهای برای این سوختهای روبهاتمام در همین جهت است .تجمعات هیدرات گازی بهعنوان بخش قابلتوجهی
از ذخای��ر هیدروکربنی نامتعارف ،در صورت رس��یدن به بهرهبرداری اقتصادی میتوانن��د نقش پررنگی در جایگزینی
س��وخت های فسیلی داشته باشند .همچنین گسترش و پراکندگی رسوبات حاوی هیدراتهای گازی بهگونهای است
که بسیاری از کشورها میتوانند به این منابع دسترسی داشته باشند .بهعالوه ،استفاده از متان بهعنوان سوختی پاک،
میتواند گام بزرگی در بهکارگیری انرژیهای پاک در آینده باش��د .در همین راس��تا ،مسألهی گرم شدن جهانی کرهی
زمین بهدلیل اثر گلخانهای متان موجود در س��اختار هیدراتهای گازی از دیدگاه حفظ محیط زیس��ت اهمیت زیادی
دارد .اثرات گرم ش��دن زمین بهخصوص در مناطق قطبی و جدایش و راهیابی متان موجود در س��اختار هیدراتهای
گازی به درون آب و بهدنبال آن به فضای اتمسفر میتواند اثرات زیستمحیطی مخربی مثل اسیدی شدن آب ،کاهش
غلظت اکس��یژن آب ،تحلیل رفتن الیهی اوزون ،تش��دید افزایش دمای جهانی اتمس��فر و بهتبع آن افزایش دمای آب
دریاها و اقیانوسها را به همراه داشته باشد .با این وجود ،مطالعات نشان میدهد متان و دیاکسیدکربن آزاد شده از
رس��وبات هیدرات گازی در مقایس��ه با دیاکسیدکربن ناشی از فعالیتهای صنعتی مدرن سهم بسیار کمتری در گرم
شدن زمین و دیگر آثار مخرب روی چرخهی حیات موجودات زمین دارند.
مقدمه

اگرچ��ه هیدراته��ای گازی معموالً بهدلیل مش��کالت عملیاتی که در
خطوط انتقال سیاالت هیدروکربنی به وجود میآورند شناخته میشوند،
اما قابلیت این ترکیب��ات در ذخیرهی حجم زیادی از گاز بهصورت جامد
و قرارگیری در رس��وبات عمیق دریایی و همچنین در پرمافراست 2نواحی
قطبی ،آنها را به یکی از منابع قابلتوجه س��وختهای فس��یلی نامتعارف
تبدیل کرده است .با این وجود از آنجا که تولید از این منابع هم از لحاظ
ف��ن آوری و ه��م از لحاظ اقتص��ادی با چالشهایی روبروس��ت [ ،]2باید
مطالعات و اقدامات عملی گستردهتری جهت فراگیر کردن بهرهبرداری و
توسعهی تولید از این مخازن انجام شود .جهت کاهش و مدیریت تقاضای
انرژی در آینده ،باید مش��کالت اساس��ی در بهرهب��رداری از منابع گازی
ذخیره ش��ده در هیدراتهای گازی برطرف گردد .قسمت اعظم مشکالت
موجود در این راستا مربوط به درک فعلی محدود ما از واکنش این ذخایر
نس��بت به تولید و تأثیرات زیس��تمحیطی متعاقب آنست .این مشکالت
تقریباً مش��ابه مسائلی اس��ت که در فرآیندهای فعلی اکتشاف و تولید از
منابع نفت و گاز متعارف وجود داش��ته و شامل فرونشست زمین بهدلیل
تولید از مخ��ازن کمعمق و ناپایدار ،تأثیرات عملی��ات حفاری و تولید بر
افزای��ش آلودگیهای هوا و خش��کی و چالش پی��شروی دفع آبهای زائد
تولیدی اس��ت [ .]2ارزیابی دقیق این تأثیرات ب��ه افزایش دانش موجود
از رفت��ار ذخایر هیدراتی ،تعداد و میزان تمرکز چاههای حفاری ش��ده و
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فرآینده��ای بهبود ش��رایط تولید از چاه  -که تولی��د اقتصادی را ممکن
میسازد  -نیاز دارد.
همانطور که بیان ش��د متان ،گاز اصلی موجود در هیدراتهای گازی
مدف��ون در رس��وبات عمیق دریایی اس��ت .متان مورد نظ��ر هم میتواند
ناش��ی از فعالیتهای باکتریایی بوده و منش��أ بیوژنیک داشته باشد و هم
ممکن اس��ت در اثر فرآیندهای ترموژنیک بهوجود آمده باشد [ .]3در هر
دو ص��ورت ،متان بخش قابلتوجهی از گاز به دام افتاده در س��اختارهای
هی��درات گاز موج��ود در رس��وبات را تش��کیل میدهد .این رس��وبات با
پراکندگی و درجهی اشباع متفاوتی در سطح کرهی زمین گسترش دارند
[ .]4البته درجهی اش��باع و حجم هیدراتهای گازی موجود در رسوبات
باید از مقدار حداقلی (حد برش اقتصادی )3بیش��تر باش��د تا تولید از این
منابع مقرون بهصرفه باشد .بر اساس یکی از مطالعات [ ،]5حجم تخمینی
کربن ذخیرهش��ده در قالب هیدراتهای گازی در سراسر جهان -12700
 700گیگاتن اس��ت .در یک محاسبهی محافظهکارانه ،کربن ذخیره شده
را  1800گیگاتن تخمین زدهاند [.]6
متان یکی از گازهای گلخانهای 4است که میتواند باعث افزایش شدت
گرم ش��دن زمین گ��ردد .هرچند تأثیر آن در گرم ش��دن کرهی زمین از
5
گازهای��ی مثل بخار آب (و ابرها) ،دیاکس��یدکربن و کلروفلئوروکربنها
کمتر اس��ت [ .]7باید توجه داش��ت که اثر گلخانهای گازهای موجود در
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ج ّو بهعلت حفظ گرمای دریافت ش��ده از اشعههای تابشی خورشید ،برای
ادامهی حیات موجودات الزم و ضروری است .اما تشدید این اثر میتواند
باع��ث گرمای��ش بیش از حد زمی��ن و بهتبع آن وارد آمدن آس��یبهای
جدی به اکوسیستمهای موجود گردد .الزم بهذکر است که اگر این پدیده
وجود نداشت دمای س��طح زمین حدود  33درجهی سانتیگراد کمتر از
دم��ای فعلی بود [ .]8جدول 1-غلظ��ت و تأثیر گازهای موجود در ج ّو بر
اثر گلخانهای را نش��ان میدهد [ .]9همانگونه که مشخص است گازهای
اصلی موجود در ج ّو مثل نیتروژن ،اکسیژن و آرگون اثر گلخانهای ندارند
و بیش��ترین تأثیر مربوط به بخار آب ،دیاکسیدکربن و متان است .البته
CFCها نیز در این پدیده نقش دارند اما تأثیر اصلی آنها مربوط به از بین
بردن الیهی اوزون 6اس��ت .افزایش پیوس��ته ی غلظت گازهای گلخانهای
باعث تش��دید افزایش گرمای جهانی خواهد شد .بزرگی و پیچیدگی این
مس��أله ،تخمین دقیق مقدار افزایش دمای س��طح زمین را مشکل کرده
است [.]1
برای بررس��ی تأثیر گازهای موجود در ج ّو در اثر گلخانهای و تأثیر آنها
بر گرم ش��دن زمین باید طول عمر و قدرت تخریب هر یک از این گازها
7
بررسی شود .برای این منظور شاخصی باعنوان پتانسیل گرمایش جهانی
( )GWPتعریف ش��ده که نش��اندهندهی تأثیر کلی ه��ر گاز بر گرمایش
زمین با درنظر گرفتن طول عمر کوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت آنست.
طبق تعریف GWP ،برای دیاکسیدکربن که بهعنوان گاز مرجع استفاده
میشود برابر با یک واحد درنظر گرفته شده است [ .]9بنابراین مشارکت
هر گاز در گرمایش زمین نس��بت به دیاکس��یدکربن سنجیده میشود.
ج��دول GWP 2-ه��ر گاز را بر اس��اس مقیاس طول عم��ر کوتاهمدت و
بلندمدت نش��ان میدهد .همانگونه که مش��خص اس��ت اگرچه متان اثر
گرمایش��ی باالت��ری دارد طول عمر کم یا زمان اقامت 8نس��بتاً کوتاه آن،
تأثیرات مخرب ناشی از آنرا کاهش میدهد .در عوض ،گازهای خانوادهی
 ،CFCه��م بهدلیل طول عمر زیاد و هم بهدلیل اثر تخریبی بس��یار زیاد،
بیشترین تأثیر را در تشدید گرمایش زمین دارند .تأثیر بخار آب نیز مثل
 CFCها بسیار قابلتوجه است [.]9
بر اساس متوسط مقادیر جهانی غلظت گازهای موجود در ج ّو و GWP
هر یک ،مش��ارکت هر گاز در گرم شدن زمین طبق شکل 1-تعیین شده
است [ .]7بر این اس��اس دیاکسیدکربن بیشترین تأثیر را در گرم شدن
جهان��ی زمین دارد .متان و کلروفلئوروکربنها نیز در رتبههای بعدی قرار
دارند .تأثیر دیاکس��یدکربن بر گرم ش��دن زمین تقریباً  4برابر بیشتر از
تأثیر متان است.
با توجه به موارد ذکر ش��ده ،باید دید مشارکت هیدرات های گازی در
افزایش میزان گازهای دی اکس��ید -کربن و مت��ان موجود در ج ّو به چه
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نحو و چه مقدار اس��ت .البته ارتباط بین هیدرات های گازی و شرایط آب
پیچیده است ،زیرا فاصله شرایط ج ّوی و زمین شناسی که باعث رهاسازی
گسترده متان از رسوبات حاوی هیدرات می گردد به خوبی شناخته شده
نیس��ت و داده های تاریخچه ای 9برای تأیید این فرضیات محدودیت هایی
دارند[.]1
 -1آثار زیستمحیطی آزاد شدن متان از منابع هیدرات گازی

در ح��ال حاض��ر غلظ��ت مت��ان در ج�� ّو 200 ،برابر کمت��ر از غلظت
دیاکس��یدکربن اس��ت ،اما غلظت متان از زمان قبل از انقالب صنعتی تا
کنون در حدود  150درصد افزایش یافته است .اگر  %0/1از حجم ذخایر
هی��درات گازی در ج ّو آزاد ش��ود ،غلظت مت��ان را از  1/77به 2/9 ppm
افزایش خواهد داد [ .]7این در حالی است که غلظت دیاکسیدکربن طی
ای��ن مدت فقط  40درصد افزایش یافته اس��ت [ .]7افزایش غلظت متان
در ج ّو ،منجر به کاهش س��ریع رادیکالهای هیدروکسیلی مورد نیاز برای
اکسیدشدن ،طوالنیترشدن زمان اقامت متان و افزایش گرمایش متأثر از
متان میشود [ .]10امروزه انتشار گاز متان عمدتاً متأثر از گازهای بهدام

 1تأثیر گازهای مختلف در گرم شدن جهانی کرهی زمین
ج��و و مشارکت هرکدام در اث��ر گلخانهای (غلضت
 1غلض��ت گازه��ای موجود در ّ
گازها به صورت محلی متواوت است و این آمار در مقیاس متوسط جهانی است)

نوع گاز
نیتروژن
اکسیژن
آرگون
بخار آب و ابرها
دیاکسیدکربن
متان
اوزون

فرمول شیمیایی

N2
O2
Ar
H2O
CO2
CH4
O3

غلظت* ()PPM

مشارکت د ر اثر گلخانهای ()%

780840

0

209460

0

9340

0

10-50000

36-72

~400
~1.8

9-26
4-9

2-8

3-7
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افتاده در منابع هیدروکربنی و زغالس��نگی ،زمینهای باتالقی ،کاش��ت
برنج ،منابع متغیر فصلی و سایر متغیرهای متأثر از رفتارهای انسانی است
[ .]9-11بر مبنای مدلهای مختلف ،تخمین زده میشود که یک درصد
از متان منتشرش��ده در جهان ،متأثر از آزاد شدن متان از هیدرات گازی
اس��ت .این تخمین نه هیچگاه ثابتشده و نه دادهای بهصورت مشاهدهای
توانس��ته انتش��ار متان یا ش��ار ناحیهای آنرا به آزاد شدن از هیدراتهای
گازی مربوط کند [.]1
پتانس��یل هیدرات گازی در گرمایش آب و هوا بهش��دت و مدت زمان
پیامدهای گرمایش��ی ،عمق از س��طح دریا و مقدار گرمای مورد نیاز برای
گرم کردن رس��وبات تا نقطهی شکسته شدن ساختار بلور هیدرات و آزاد
ش��دن گاز بس��تگی دارد .در صورت افزایش قابلتوجه دمای ج ّو و بهتبع
آن دم��ای س��طح آب و در نهایت در اعماق اقیانوسه��ا ،اگر حجم متان
آزاد ش��ده از رس��وبات ،یک درص��د حجم کل هیدرات پراکن��ده در دنیا
باش��د با توجه به آمار ذکر ش��ده بهصورت پلکانی باعث افزایش بیش��تر
دمای اتمس��فر و بهتبع آن آزاد شدن مقادیر بیشتری متان می شود [.]1
خوش��بختانه بیش از  95درصد هیدراتهای گازی جهان در اعماق زیاد
اقیانوسها با دمای بس��یار کم قرار دارند و  5درصد باقیمانده در رسوبات
خ��ارج از ناحیهی پایداری هیدرات و زیر پوس��تهی منجمد نواحی قطبی
هستند [ .]1اگرچه ممکن است رسوبات زیر یخهای مناطق قطبی نسبت
به افزایش دمای ج ّو و آب ش��دن احتمالی یخهای قطبی حس��اس باشند
ام��ا ب��رای آنکه نفوذ افزایش دم��ای تحمیلی به اعماق زی��اد آب با برهم
زدن تعادل ترمودینامیکی رس��وبات حاویی هیدرات ،باعث آزاد شدن گاز
ب��هدام افتاده در اعماق اقیانوسها ش��ود هم به زمان زیاد و هم به مقادیر
قابلتوجهی افزایش دما نیاز دارد .همچنین مطالعات نشان میدهد که با
درنظر گرفتن افزایش دمای ج ّو با روند فعلی (افزایش دمای 0/03-0/06
درجهی س��انتیگراد در سال [ ،)]9حتی طی مدت  1000سال ،افزایش
دم��ا در مقیاس مرب��وط به پایداری هیدراتها بس��یار کم خواهد بود .در
خص��وص هیدراتهای مناطق قطبی ،ای��ن افزایش دما نمیتواند بیش از
عمق حدود  200متری در رس��وبات نفوذ کند ک��ه عمقی کمتر از عمق
ناحیهی پایداری هیدرات گازی 10اس��ت .در ش��رایط مشابه ،هیدراتهای
نواح��ی عمیق دریایی نیز از آثار افزای��ش دما در امان خواهند بود .با این
وجود با افزایش دمای ج ّو طبق نرخ بیان ش��ده ،هیدرات گازی در نواحی
کمعم��ق و نزدیک به بس��تر اقیانوسها که در مح��دودهی مرزی تعادل
ترمودینامیکی ق��رار گرفتهاند ،احتماالً بهصورت مح��دود جدایش گاز را
تجربه میکنند که البته مقدار جهانی این دس��ته از رس��وبات در مقایسه
با دیگر تجمعات قابلتوجه هیدرات بس��یار ناچیز اس��ت .اگر افزایش نرخ
دمای جهان��ی در خطرناکترین حالت را  0/08درجهی س��انتیگراد در

س��ال درنظر بگیریم [ ]7باز هم چند صد سال نیاز است تا افزایش دمای
جهانی ج ّو به حالتی برس��د که خطر قابلتوجهی برای رس��وبات دریایی
هیدرات بهوجود بیاورد .اما میتواند هیدراتهای موجود در نواحی قطبی
را تهدید کند.
حت��ی زمانی که متان از س��اختار هیدرات آزاد میش��ود ،فرآیندها و
عوامل بازدارندهی زیادی در راه رس��یدن آن به س��طح آب و در نهایت
وارد ش��دن به ج ّو قرار دارند .در رسوبات دریایی ،متان آزادشده ممکن
اس��ت در آبهای درون حفرهای حل ش��ده یا بهص��ورت گاز محبوس در
ترکها و محیط متخلخل الیههای باالتر بهدام بیافتد یا بهصورت حباب
وارد آب دریا ش��ود .البت��ه بیش از  90درصد متانی ک��ه به محدودهی
احیای س��ولفور در رس��وبات نزدیک کف دریا میرس��د توسط واکنش
اکسیداس��یون بیهوازی متان مصرف میشود .در نقاط با فشار جریانی
زیاد آب مانند چشمههای کف دریا ،ممکن است ناحیهی احیای سولفور
ناپدید شود تا به متان اجازه دهد بهصورت مستقیم در ستون آب تزریق
گردد .در مواقعی ممکن اس��ت متان باقیمانده بهصورت جزئی توس��ط
باکتریه��ای ه��وازی مصرف ش��ود .بنابراین مقدار کم��ی از متان آزاد
ش��ده از رسوبات اقیانوسی شانس راه یافتن به کف دریا و بهتبع آن باال
رفتن در ستون آب اقیانوسی را خواهند داشت .در ستون آب نیز متان،
فرآیندهای اکسیداس��یون و جابجایی را تجربه کرده و مقداری از آن که
موفق به رسیدن به سطح آب میگردد کاهش بسیار چشمگیری خواهد
داش��ت .با این وجود نباید فراموش کرد که چنین عامل بازدارندهای در
برابر متان ذخیره ش��ده در نواحی ی��خزدهی قطبی وجود ندارد و امکان
راهیابی آن با غلظتهای بیش��تر در چنین مکانهایی بسیار زیاد است.
البته همانطور که پیشتر نیز ذکر شد متان طول عمری حدود یک دهه
دارد و بعد از آن طی فرآیند اکسیداس��یون به دیاکس��یدکربن تبدیل
خواهد ش��د که اثرات تخریبی بس��یار جدیتری از متان خواهد داشت.
بنابرای��ن برای جلوگیری از گرم ش��دن کرهی زمین و پیامدهای مربوط
به آن میتوان فرآیندهایی را طراحی کرد که دیاکسیدکربن موجود در
ج�� ّو (که بهمراتب طول عمر بیش��تری از متان دارد) را کاهش داده و از
جو
 2طول عمر و  GWPبرخی از گازهای موجود در ّ
نوع گاز
بخار آب
دیاکسید کربن
متان
اکسید نیتروژن

CFC-12

طول عمر پتانسیل گرمایش زمین ()GWP
فرمول شیمیایی
(سال)
 100سال
 20سال

H2O
CO2
CH4
N2O
CCl2F2

زیاد

زیاد

زیاد

30-95

1

1

12

84

28

121

264

265

100

10800

10200
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مقاالت علمی  -پژوهشی

سرعت گرم شدن زمین بکاهد.
 -2آثار زیستمحیطی تولید دیاکسیدکربن

اگرچه متان آزاد شده از هیدراتهای گازی موجود در رسوبات اقیانوسی،
کار بسیار دش��واری برای رسیدن به بستر اقیانوسها دارند اما باید مسیر
به مراتب دش��وارتری را برای دستیابی به س��طح آب طی کنند .در بستر
دریاهای با عمق آب بیش از  100متر ،اکسیژن و نیتروژن محلول در آب
تقریباً بهصورت کامل میتواند جایگزین حبابهای باالروندهی متان گردد
[ .]12همچنین اجتماع باکتریهای اکس��یدکننده بهطور قابلتوجهی به
تغییرات محیطی از جمله تغییرات غلظت متان واکنش نش��ان میدهند.
در طول ستون آب ،اکسیداسیون توسط باکتریهای هوازی عامل مهمی
در کاهش غلظت متان محلول در آب است .محصول واکنش اکسیداسیون
متان ،دیاکس��یدکربن و آب مقطر است .اکسیدشدن متان باعث کاهش
غلظ��ت متان آزاد ش��ده در آب و در نتیجه تضعیف اث��ر گلخانهای متان
منتشره از بستر دریا میشود .البته دیاکسیدکربن حاصل از این واکنش
میتواند به س��طح راه یافته و بهصورت تدریجی وارد فضای اتمسفر شود.
زمان پایداری دیاکس��یدکربن در اعماق کمتر از  500متر در حدود 50
س��ال و برای اعماق بیش از  500متر تقریباً چندصد س��ال اس��ت [.]12
همچنین تشکیل دیاکس��یدکربن منجر به کاهش اکسیژن 11موجود در
آب و اسیدی شدن آب اقیانوسها در اثر حل شدن جزئی دیاکسیدکربن
در آب میگ��ردد .در اث��ر افزای��ش دم��ای آب ،قابلیت نف��وذ و حاللیت
اکس��یژن در آب کاهش می یابد .کاهش اکس��یژن میتواند باعث بهخطر
افت��ادن و حتی انق��راض گونههای مختلف موجودات دریایی یا تش��کیل
بیابانهای دریایی 12گ��ردد .همچنین افزایش دمای آب می تواند باعث از
بین رفتن فیتوپالنکتون ها ش��ود که نقش بس��یار پررنگی در هرم زیستی
آبزی��ان دارن��د .فیتوپالنکتونها با تبدیل دیاکس��یدکربن به مواد مغذی
طی فرآیند فوتوس��نتز باعث کاهش بخشی از دیاکسیدکربن موجود در
ج ّو میشوند .از بین رفتن این دسته از پالنکتونها میتواند باعث افزایش
غلظت دیاکس��یدکربن گردد .از طرف دیگر کاهش  PHو اسیدی شدن
آب اقیانوسه��ا 13نیز میتوان��د با حل کردن پوس��تهی آهکی جاندارانی
14
مانن��د مرجانه��ای تش��کیلدهندهی صخرههای آهک��ی ،دوکفهایها
و دیگر موجودات مش��ابه ،اثر تخریبی ش��دیدی بر سیس��تمهای زیستی
دریایی داش��ته باشد .بر اساس گزارش ارزیابی 5-گروه  ،IPCCدر شرایط
فعل��ی  PHاقیانوسه��ا از  8/1واحد به  7/95رس��یده و در آینده به 7/8
نیز خواهد رس��ید .با توجه ب��ه تأثیر قابلتوجه دیاکس��یدکربن در گرم
ش��دن کرهی زمین و اسیدی شدن آب اقیانوسها و با درنظر گرفتن این
حقیقت که بخش عظیمی از این گاز منش��أ انسانی 15دارد بهنظر میرسد
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تالش برای کاهش غلظت دیاکس��یدکربن موجود در ج ّو یکی از بهترین
راههای مقابله با گرمایش زمین و س��ایر مشکالت زیستمحیطی مربوطه
باشد [.]7
 -3آثار زیستمحیطی تولید از منابع هیدرات گازی

عالوه بر مالحظات زیستمحیطی معمول در ارتباط با پروژههای حفاری
در محیطه��ای دریایی و خطر راهیابی آلودهکنندههای هیدروکربنی به
بس��تر دریاها ،چالش مطرح در خص��وص تولید از منابع هیدرات گازی،
راهیابی گازهای هیدروکربنی آزاد شده در مخازن هیدرات به آبست .در
اثر تولید از مخازن هیدرات با روشهای متداول اعم از تحریک گرمایی
ی��ا کاهش فش��ار ،این نگرانی وجود دارد ک��ه واکنشهای زنجیرهای در
رس��وبات هیدرات اتفاق افتاده و گاز آزاد ش��ده از مسیری غیر از حفره
چاه به سطح راه یابد [ .]2باید توجه داشت که فرآیند آزاد شدن گاز از
بلوره��ای هی��درات گازی و تغییر فاز آن از جامد به گاز مایع و آب آزاد،
بهعل��ت گرماگیر 16بودن یک واکنش خود محدودکننده 17اس��ت .در اثر
ادام��هی این واکنش ،گرما از محیط گرفته ش��ده و در اثر کاهش دمای
محدودهی مورد نظر ،ش��رایط ناحیه را بهس��وی پایداری هیدرات سوق
میده��د .بنابراین چالش کلیدی در تولید هیدراتهای گازی ،کنترل یا
متوقفکننده ی این واکنش نیست؛ بلکه ادامهی آنست .در واقع مصرف
پیوستهی انرژی جهت تأمین گرمای مورد نیاز ،شرط الزم برای ادامهی
تولی��د از مناب��ع هیدرات گازی اس��ت [13و .]2مس��ألهای که بهوضوح
نیازمند توجهی ویژه است توانایی پوش سنگ مخازن هیدرات گازی در
نگهداشت گاز آزاد ش��ده است .در مخازن کمعمق و نامتراکم ،ناکارآمد
بودن پوش سنگ مخزن مسألهای است که باید به دقت مدیریت شود تا
این گاز بهجای فرار به درون الیههای باالیی ،به سمت چاه هدایت گردد.
اس��تفاده از بازدارندههای 18تشکیل هیدرات یکی دیگر از راههای تولید
از اینگونه مخازن اس��ت .این بازدارندهه��ا عمدتاً از نمکها یا مواد الکلی
تش��کیل شدهاند .بدیهی اس��ت پس از تزریق بازدارندهها و ایجاد واکنش
مورد انتظار ،محصوالت نیز بههمراه گازهای تولیدی به سطح راه خواهند
یاف��ت .مدیریت ای��ن ترکیبات و آلوده نش��دن دریاها نی��ز یکی دیگر از
چالشهای تولید از مخازن هیدرات گازی است.
از دیگ��ر ش��رایطی ک��ه مس��تعد ایج��اد ع��وارض جبران ناپذی��ر
زیس��تمحیطی است فرونشس��ت 19بس��تر دریا در اثر تولید از منابع
هیدراتی و کاهش اش��باع هیدرات در رسوبات است [ .]2در بسیاری
از رس��وبات ،هیدراتها نقش عامل پیوستگی یا همان سیمانشدگی
بی��ن کانیها را دارند که ب��ا از بین رفتن س��اختار بلورهای هیدرات
و تولید احتمالی ش��ن بههمراه گاز ،ش��اهد ناپایداری رس��وبات و در
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نتیجهگیری

 درصد متان موجود در رسوبات هیدرات گازی در حوضههای95 بیش از
 خطر عمدهای این، با الگوی کنونی افزایش دما.آبه��ای عمیق وجود دارد
 تنها نگرانیها مربوط به رها ش��دن متان از.رس��وبات را تهدی��د نمیکند
منابع قطبی اس��ت که حداقل تا چندصد سال آینده مشکل ویژهای ایجاد
 باید از،ح��د زمین
ّ  جهت جلوگیری از گرم ش��دن بیش از.نخواه��د کرد
روشهای کاهش تولید یا بازگردانی دیاکس��یدکربن که تأثیر بسیاری بر
 بخش زیادی از دیاکس��یدکربن.گرمایش زمین دارند اس��تفاده گ��ردد
تولی��دی مربوط ب��ه محصوالت نیروگاهه��ای تولید برق از س��وختهای
 با طراحی. خروجی موتور وسایل نقلیه و صنعت کشاورزی است،فس��یلی
و ایجاد مکانیسمهایی برای محدودسازی تولید دیاکسیدکربن و گازهای
 مطالعات. میتوان در مسیر کاهش دمای کرهی زمین حرکت کرد،CFC
گس��تردهی قب��ل از آغاز پروژههای حفاری و اس��تخراج از منابع هیدرات
گازی و مدیریت پس��ماندهای تولیدش��ده در این فرآینده��ا می تواند به
.کاهش اثرات سوء زیستمحیطی این منابع کمک کند

 پدیدههایی از این دس��ت.نهایت فرونشس��ت بس��تر دریا خواهیم بود
ق��ادر خواهند بود یکپارچگی س��اختار بس��تر دریا را ب��ا خطر مواجه
 در نواحی قطبی این مس��أله به حف��ظ یکپارچگی صفحه ی.س��ازند
 ضروری اس��ت انتخاب دقیق ناحیهی.پرمافراس��ت مربوط می ش��ود
حف��اری و مدیری��ت فرآیند تولید از جمله رویهی کنترل تولید ش��ن
 مدیریت، مشکل دیگر.بهنحوی باش��د که این مش��کالت کاهش یابد
 اگرچه آب آزاد ش��ده از هیدراتهای گازی آب.آبهای پس��ماند است
 امری،مقطر اس��ت اما آلوده شدن آن با آب س��ازندی در حین تولید
 آبی. ش��ور و غیرقابلآشامیدن است،اجتنابناپذیر بوده و آب تولیدی
.با خواص اینچنینی باید مدیریت شده و بهصورتی مناسب دفع گردد
البته دفع آب ش��ور در رسوبات نیز میتواند ریسکهای احتمالی مثل
 درپی داشته باشد20فعال ش��دن گسلها و در نتیجه زلزلههای القایی
 بنابراین مطالعهی پایداری رسوبات هدف از دیدگاه ژئومکانیکی.]15[
نیز باید در مطالعات بررس��ی طرحه��ای تولید از منابع هیدرات گازی
.گنجانده شود
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