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اين دستگاه جديد كربن دي اكسيد موجود در هوا را جذب كرده و آن را براي رشد سبزيجات 

  استفاده مي كند

 

  يك كارخانه سوييسي دستگاهي را توليد كرده است كه دي اكسيد كربن هوا را جذب كرده و آن را براي رشد گياهان مصرف مي كند

سوييس نخستين دستگاه تجاري دنيا را توليد كرده است كه با مكش دي اكسيد كربن از هوا و سپس تزريق آن به يك 

در زوريخ افتتاح شده است  Climeworks AGگلخانه پرورش سبزيجات، سرعت رشد گياهان را افزايش مي دهد. دستگاه 

وا پاك كند. اين ميزان كربن دي اكسيد معادل ميزاني است كه تن كربن دي اكسيد را از ه ۹۰۰و انتظار مي رود ساالنه تا 

  ماشين در سال توليد مي شود. ۲۰۰

اين دستگاه، كه قرار است سه سال فاز اجراي آزمايشي خود را بگذراند، هوا را از يك فيلتر عبور مي دهد و با استفاده از 

ين دستگاه سپس اين گاز را از طريق لوله هايي زير زميني به جداسازي كربن اقدام مي كند. افارنهايت  ۲۰۰دماهاي باالي 

  به يك گلخانه منتقل ميكند.
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، با اشاره به آستانه تغييرات آب و هوايي وضع شده در تفاهم نامه پاريس Climeworks، يكي از موسسين كريستوف گبالد

براي برآورده كردن اهداف جامعه جهاني مبني بر نگاه داشتن  توسعه پذيرتكنولوژي هاي كاهش آاليندگي وجود مي گويد:" 

درجه بسيار ضروري است." اما تمام كساني كه در اين زمينه فعاليت مي كنند با اين مسئله  ۲افزايش گرماي جهاني به زير 

هوا به نسبت موافق نيستند. بعضي از متخصصين چنين استدالل مي كنند كه تمركز بر حذف كربن دي اكسيد موجود در 

  گرانتر و در عين حال كمتر كاربردي هستند. - كارخانه هاي سوخت هاي فسيلي –هدف قرار دادن ريشه مسئله 

دالر هزينه  ۱۰۰۰، تخمين ميزند كه چنين دستگاه هايي به ازاي هر تن دي اكسيد كربن MITهاروارد هرزوگ، مهندس 

زم براي پاك كردن كربن از كارخانه هاي سوخت هاي فسيلي است. او برابر هزينه ال ۱۰خواهند داشت، كه اين رقم معادل 

"در حال حاضر و با اين قيمت، بي معني است كه به چنين كاري فكر كنيم. ما روش هاي بسيار ديگري داريم كه مي گويد:

  بسيار ارزان تر خواهند بود."

  

كسيد موجود در دنيا را حذف كند اما تيم درست است كه اين دستگاه تنها مي تواند بخش كوچكي از كربن دي ا

Climeworks  تجهيزات مشابه توليد كند. با اين تعداد دستگاه، اين تيم مي تواند  ۲۵۰،۰۰۰برنامه ريزي كرده است كه

بيشتر طرفداران محيط زيست معتقد هستند كه در نقطه فعلي بحران  يك درصد از كربن دي اكسيد دنيا را پاك كند.

گرمايش جهاني، ما ديگر نمي توانيم روش هاي حذف كربن را مطابق نظر خودمان انتخاب كنيم. ما به همه اين روش ها نياز 

  داريم و به همه آنها همين االن احتياج داريم. 

" مكش كربن دي اكسيد از هوا هزينه بر است، پس قطعا هر ، مي گويد:Climeworksژان وورزباخر، يكي ديگر از موسسين 

روشي كه از آن ارزانتر باشد را بايد انجام دهيم. اما ما روش هاي ارزانتر را در كنار اين روش نياز داريم. اگر قصد داريم كه تا 

  ن روش را هرچه زودتر توسعه دهيم."گيگاتن كربن از هوا پاك كنيم نياز داريم كه اي ۱۰ساالنه  ۲۰۵۰يا  ۲۰۴۰سال 

  مترجم : مهندس فرزام ابريشمي

‐http://www.sciencemag.org/news/2017/06/switzerland‐giant‐new‐machine‐suckingمنبع: 

carbon‐directly‐air  


