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استفاده از آب همراه در صنايع نفت و گاز بهمنظور
حمايت از محيط زيست و حفظ منابع آب
لیال مهاجری* ،عماد رعایایی

محمدعلی زاهد
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پژوهشکدهي ازدیادبرداشت

دانشگاه تهران

آب همراه كه همان آب موجود در س��ازند اس��ت هنگام توليد ،بههمراه نفت و گاز بهسطح ميآيد .آسانترين استراتژي مديريت آب همراه روش
تبخير اس��ت كه در آن معموالً آب به يک حوضچهي تبخير با س��طحي وس��يع هدايت ميشود .آب از سطح تبخير ش��ده و غلظت مواد جامد و ساير
ترکيبات در آن افزايش مييابد .در ايران درصد قابلتوجهي از آب همراه به اين روش دفع ميشود .ميزان تبخير در طول زمان کاهش مييابد .از ديگر
معايب اين روش نشت و نفوذ ترکيبات سمي باقيمانده به آبهاي زيرزميني در صورت عدمعايقبندي مناسب حوضچه است .توسعهي پايدار و حفاظت
از محيط زيس��ت نياز به محصوالت س��بز ،فرآيندها و استراتژيهاي مديريت زباله دارد .انتخاب و طراحي فرآيندهاي سبز و تميز و محصوالت ،شامل
عهدهداري و کنترل مجموعهي عظيمي از دادههاي مربوط به محيط زيست ،اقتصاد و فنآوري است .بنابراين ضروري است روشي جامع براي تصفيه
و مديريت آبهاي همراه درنظر گرفته ش��ود .در این مقاله با توجه به ش��رایط کشور ،تزريق مجدد آب همراه به چاههاي نفت و گا ِز كانديد تزريق آب
با هدف افزايش بازيافت آنها پيشنهاد شده است.
آب همراه ،تزريق چاهي ،افزايش بازيافت ،مديريت پسآب
مقدمه

تولید نف��ت بهعن��وان منبع اصل��ی انرژی
و درآم��د ،برای بس��یاری از کش��ورها جزء
مهمترین فعالیتهای صنعتی بهشمار میرود.
تقاضا برای نفت همچنان رو به افزایش است
و ب��رآورد ش��ده که مص��رف روزانهي نفت
جهان از  85میلیون بش��که در س��ال  2006به
 106/6میلیون بش��که در سال  2030افزایش
یاب��د .بی��ش از  80درصد از پس��آب تولیدی
در فرآیند تولید نفت ،آب همراه اس��ت .این

درصد در چاهه��ای قدیم��ی میتواند تا 95
درص��د هم برس��د .بنابراین توجه به مس��ائل
زیستمحیطی و مدیریت آب همراه اهمیت
فراوانی دارد.
آب هم��راه ك��ه هم��ان آب موج��ود در
س��ازند اس��ت هنگام توليد ،بههم��راه نفت و
گاز بهس��طح ميآيد .از آب همراه همچنین
بهعنوان آب ش��ور ،آب نمک یا آب سازند
نيز نام میبرند .بهطور کلی نس��بت حجم آب
هم��راه به نفت تولیدی  3به یک اس��ت .آب

همراه تشکیل شده حاوی برخی ویژگیهای
شیمیایی مرتبط با الیههای زمینشناسی منطقه
و نوع هیدروکربن در تماس با آب است [.]1
در ش��کل 1-درصد تولید آب همراه ناش��ی
از اس��تخراج نف��ت و گاز در جهان و ایاالت
مختلف كشور آمریکا نشان داده شده است.
خ��واص آب هم��راه (اع��م از فیزیکی و
ش��یمیایی) و حجم آن ،بس��تگی به موقعیت
جغرافیای��ی می��دان ،زمینشناس��ی تش��کیل
الیه ها ،نوع محص��ول هیدروکربنی در حال
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مقاالت تحليلي-كاربردي

تولید و طول عم��ر مخزن دارد .بهعنوان مثال
در اوای��ل عمر چاه ،تولی��د نفت زياد و تولید
سن چاه ،تولید نفت
آب کم است .با افزایش ّ
کاه��ش و تولید آب افزای��ش مییابد [ .]2با
افزايش هزینههای مدیریت آب همراه ،سود
حاص��ل از فروش نفت کاهش یافته ،تولید از
دس��ت میرود و چاه بس��ته میش��ود که این
برخالف روال معمولی چرخهي تولید است.
اين در حالی اس��ت که آب همراه را میتوان
مج��ددا ً اس��تفاده ك��رد .اگر ش��رایط خاص
کیفیت آب لحاظ گردد قس��مت اعظم آب
هم��راه تولیدي دفع میگ��ردد .از  18میلیارد
بش��که آب همراه تولید ش��ده در آمریکا در
س��ال  1995مق��دار  92درص��د آن از طریق
تزریق مدیریت ش��ده ،س��ه درصد آن تحت
قوانین زیس��تمحیطی تخلیه شده و باقیمانده
ني��ز از طریق س��اير روشه��ا از جمله تبخیر،
چاههای جذب��ی و تصفیهخانهه��ای عمومی
دفع شده اس��ت .پس��ماندهای حفاری نفت،
حاوی مواد سمی است که بهطور بالقوه برای
اکوسیس��تمها (بهوي��ژه اکوسیس��تم دریایی)
مضر اس��ت .با وجود فرآیندهای س��ازگار با
محیط زیس��ت ،مواد زائد مای��ع كه به محیط
زیس��ت دریایی تخلیه میش��وند هنوز حاوی
مقدار مش��خصی از آالیندهه��اي مضر براي
محیط زیست هستند [.]3
 -1ترکیبات آب همراه

ترکیب آب همراه متفاوت و بس��ته به نوع

مادهای است که با آن استخراج میشود .گفته بهوجود میآین��د .ترکیب آب همراه حاصل
میشود آب همراه تولیدي از چاههاي گازي از چن��د می��دان نفتی ای��ران در ج��دول1-
با آب همراه تولیدي از چاههای نفتي متفاوت نشان داده شده اس��ت .دانستن اجزاي خاص
اس��ت .بزرگترین تفاوت آنها اين است که آب هم��راه به رعای��ت مق��ررات و انتخاب
آب همراه تولی��دي از چاههاي گازي عالوه گزینههای مدیريتی مناس��ب آب همراه مثل
بر آب س��ازند حاوی آب متراکم ميباش��د .بازیاف��ت ثانویه و دفع کمک میکند .نفت و
همچنین آب تولیدي از چاههای گازي حاوی روغن از مهمترین اجزاي آب همراه بهشمار
مقدار هیدروکربنهای معطر بیش��تری است .میرون��د .باید توجه ک��رد نفت و روغن تنها
مطالعهي انجام ش��ده در دریای ش��مال نشان به یک ماده شیمیایی اش��اره نمیکند بلکه با
داد که آب تولی��دی از چاههای گازی PH ،توج��ه به آزمایشهاي آنالی��زی اندازهگیری
و کلرید بيش��تری از آب تولیدي از چاههای ش��ده حضور بسياري از مواد ش��یمیایی آلی
نفت��ي دارد .در مجموع ،آب ناش��ی از تولید همگروه اثبات ش��ده است .برای از بین بردن
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و
افزودنیﻣﻘـﺮرات ززﻳﺴـﺖ
م��واد ﻦ
ﻣﻜﺎن دﻓﻊ،
ﺗﻮﺳﻌﻪيتولید،ن
ﻫﺰﻳﻨﻪي ﻋﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺎﺎﻧﻨﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻘﻞ ،ﺗﺼﻔﻴﻪ ،ﺗ
گاز حدودا ً  10برابر س��میتر از آب ناشی از رس��وب وحفظ بازده
ه��ای ].[12
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هم��راه در هر دو عملی��ات توليد نفت و گاز رس��وب ،تعلیقش��کنها ،منعقدکنندهه��ا و
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پرتوزا میباش��ند .اینﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪ
تش��کیل آب حضور دارند ی��ا بهعنوان مواد واحده��ای مناس��ب بازدارندهي رس��وب و
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ﻣﺼـﺎرف ﻧﻴـﺰ
ف
اﻫﺪاف
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ﭘﺮوژهوﻫﺎي ﺟ
ﺑﺮاي
ﺗﻨﻬﺎ ي
ﻧﻪ
مطابق
چ��اه
ش��یمیایی آب
تصفی��هي
تولید
اکتش��اف
فرآینده��ای
ش��یمیایی در
اين در
تش��کیل،
ویژگی
[.]4
ﻫﻤﺮاه ﺑﻪ
نفت و گاز استفاده می].[13
ﺑﺮوز اﺛﺮات زﻳﻳﺴـﺖ
یاب��د.اﻣﻜﺎن
بهبوددﻟﻴﻞ
درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ
های ﻣﻴﺎدﻳﻦ
ﭽﻨﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ دوﺑﺎرهيبا آب
شوندﻫﻤﭽ
اج��زاي اصلی آب هم��راه مقداری نمک حالی اس��ت که افزودنیهاي مذكور بخشی
ﺷﻜﻞ 2-ﻳﻚ ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻖ
دﻓﻊ در درﻳﺎ ﮔﺮدد ] .[14ﻞ
دﺳﺖ ﺑﺮرﺳﺳﻲ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺟﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻊ
ﺗﺰرﻳﻖ آب
(اغل��ب بهعن��وان ش��وری ،رس��انایی یا کل از آب هم��راه ش��ده و ب��ر س��میبودن کلی
ﺮاه ﺣﺎوي
TDSدﻫﺪ.
جام��دات محل��ول ( ﻣﻲ
ﻧﻔﺘﻲآبواﻗﻊ در ﺧﺸﺸﻜﻲ
ترکیبات ﻲ
بنابراینﻣﻴﺎدﻳﻦ
[.]6ﺟﺎﻣﺪ ،ر
در
گذارن��درات
ﺮات ﻧﻔﺖ و ذ
آب ﻫﻤﺮ
)) ،ﺗﺰﺰرﻳﻖ
ﻗﻄﺮمی
تأثیر
روغن
نف��ت و
ﻛﻤﺘﺮهم بر
زیس��ت و
محیط
همراهزاز می
هیدروکربن
مرتبطﺗﺰبا
آب ﻫﻤﺮاه،
ﻣﺰاﻳﺎي برﺗﺰرﻳﻖ
ﺟﻤﻠﻪ
ﺑﻮدن ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺗﺼﻔ
تواند همي
ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.
ﺰرﻳﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻫ
(ترکیبات آلی متفاوتﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
در س��اختار) ،ترکیب��ات آل��ی و معدنی که شرکتهای بهرهبردار مؤثر باشند.
ﺑﻪ ﻫﺰﻳﻨﻪي ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﺧﺧﺎم از ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ .ﻫﻤﻤﭽﻨﻴﻦ آب ﻫﻫﻤﺮاه ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﺨﺨﺰن
بهعن��وان افزودنیهای ش��یمیایی برای بهبود
رﺳﻮب ﻧﻤ
تولید ﺗﺸﻜﻜﻴﻞ
حف��اری و عملی��ات ﺳﺒﺐ
ﻤﻲﺷﻮد -2.استفادهي مجدد و مدیریت آب همراه
ش��وند
معرفی می
آب همراه را با لحاظ شرایط خاص کیفیت
و م��واد پرتوزایی هس��تند که بهط��ور طبیعی
World total (2007): 70 billion barrels

US
30%

Rest
of the
world
70%

Source: Global Water Intelligence
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ﺗﺰرﻳﻖ آب ﻫﻤﺮاه
ﺷﺷﻜﻞ -2 2ﭼﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻖ
چاه تولید و تزریق آب همراه

ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺰرﻳﻖ زﻳﺮزﻣﻣﻴﻨﻲ ﻛ
در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﺶ از  98ددرﺻﺪ آب ﻫﻤﻤﺮاه ﺗﻮﻟﻴﺪي زاز ﭼﺎهﻫﺎي ﺧﺸﺸﻜﻲ از ﻖ

ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً  59درﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺸﻜﻞﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﺪي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻔﻆ ﻓﺸﺎر ﺳﺎزﻧﻧﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ ﭼﺎﺎهﻫـﺎي

ﻣﻲﮔﺮدد 40 .درﺻﺪ دﻳﮕﮕﺮ آن از ﭼﺎهﻫﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺑﻪ ﺳﺎزﻧﺪ ﻏﻴﺮﺗﻮﻟﻴﻴﺪي ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻣﻲﺷﻮد
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آن میتوان مجددا ً اس��تفاده ك��رد .در اغلب
موارد آب همراه تولیدي دفع میش��ود .برای
فعالیته��ای تولید دریایی ،آب همراه معموالً
پس از تصفی��ه ،به اقیانوس تخلیهي مس��تقیم
میش��ود .برای فعالیتهای تولید در خشکی،
آب هم��راه از راهه��ای مختلف��ی مديري��ت
ميش��ود .میت��وان آب هم��راه را از طری��ق
تخلیه ،تزری��ق زیرزمینی جه��ت دفع ،تزریق
زیرزمینی جهت افزایش بازیافت نفت ،تبخیر،
دفع تجاری خارج از مکان تولید و اس��تفادهي
مجدد مفید در مصارف آبیاری (کشاورزی و
دامداری) ،اطفاء حریق ،استخر ذخیره ،کنترل
گرد و غبار و  ...مدیریت و استفاده كرد [.]7
 -3حوضچهي تبخیر

آسانترين اس��تراتژي مديريت آب همراه
روش تبخي��ر اس��ت ك��ه در آن معموالً آب
به يک حوضچهي تبخير با س��طحي وس��يع
هدايت ميش��ود .آب از سطح تبخير شده و
غلظت م��واد جامد و س��اير ترکيبات در آن
افزايش مييابد .در ايران درصد قابلتوجهي

از آب همراه به اين روش دفع ميشود .ميزان
تبخير در طول زمان کاهش مييابد.
حوضچ��هي تبخیر گزینهاي ب��رای آب و
هوای خش��ک و نس��بتاً گرم با می��زان تبخیر
زياد ،س��طح زمی��ن وس��یع و هزینههای کم
زمین است .حوضچهي تبخیر معموالً مقرون
بهصرفه بوده و تنها برای جریانهای کوچک
مواد تغلیظ شده بهکار میروند.
از معايب اين روش نش��ت و نفوذ ترکيبات
سمي باقيمانده ب ه آبهاي زيرزميني در صورت
عدم عايقبندي مناسب حوضچه است .بنابراین
دستورالعملهایی برای طراحی ،ساختوساز،
تعمیر و نگهداری و بهرهبرداری از استخرهای
تبخیر با ش��یوهای مقرون بهصرفه و سازگار با
محیط زیس��ت مورد نیاز است .خروجیهای
اصلی عبارتند از تبخیر ،نش��ت ،س��رریز پس
از طوف��ان و تخلی��هي عم��دی .اقداماتی مثل
حفاظت از آب ،حفظ ظرفیت ذخیرهس��ازی
نرمال اس��تخر ،حداکثر بارش روزانه ،کاهش
نف��وذ آب به زیر حوضچ��ه ،عایقبندی کف
حوضچه و استفادهي مجدد از آب [.]8
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 -4تصفیهي آب همراه

با توج��ه ب��ه افزای��ش حجم پس��ماند در
سراس��ر جهان طي دههي اخی��ر و اینکه آب
همراه بزرگترین جریان پس��آب تولید شده
در صنایع نفت و گاز ميباش��د تخلیهي آب
در محی��ط زیس��ت نگرانیه��ای قابلتوجه
زیس��تمحیطی ایجاد کرده است .فنآوری
تصفی��هي آب هم��راه ،تبدی��ل آب هم��راه
ب��ا کیفیت كم ب��ه آب باکیفیت مناس��ب از
طری��ق حذف آالیندهها و ناخالصیهاس��ت.
روشهای نوین پاکسازی آب همراه اخیرا ً
بسیار توسعه یافته اس��ت [11و10و .]9بهطور
کلی تصفیهي آب هم��راه با توجه به اهداف
کاربردی آن شامل موارد زیر است:
زدای��ش نفت (حذف نفت و روغن آزاد
و محلول موجود در آب همراه)
حذف مواد آلی محلول
ضدعفونی ک��ردن (ح��ذف باکتریها،
میکروارگانیسمها ،جلبکها و )...
حذف مواد جامد معلق (ماسه ،کدورت و )...
حذف گازهای محلول (هیدروکربنهای
گازی س��بک ،دیاکس��یدکربن ،س��ولفید
هیدروژن و )...
نمکزدایی یا غیرمعدنی کردن (حذف
نمکه��ای محل��ول ،س��ولفیت ،نیتری��ت،
آالیندهها ،عوامل رسوبگذار و )...
نرم ک��ردن (حذف س��ختی بیش از حد
آب)
تنظی��م نس��بت ج��ذب س��دیم ()SAR
(افزودن یونهای کلس��یم ی��ا منیزیم به آب
هم��راه جه��ت تنظیم س��طح نم��ک قبل از
آبیاری)
س��اير م��وارد ديگ��ر مثل ح��ذف مواد
پرتوزای��ی ک��ه بهص��ورت طبیعی ب��ه وجود
میآیند [.]12
آب هم��راه از طریق روشه��ای مختلف
فیزیک��ی ،ش��یمیایی ،و بیولوژیک��ی تصفی��ه
میشود .معموالً انتخاب یک روش تصفیهي
آب هم��راه مش��کل اس��ت ام��ا ط��رح کلی
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مقاالت تحليلي-كاربردي

همواره انتخ��اب ارزانترین روش با اطمینان
از دس��تیابی به معیارهای زیس��تمحیطی و
اهداف تصفیه است.
پس از تصفیه ،انتخاب عمل دفع باقیماندهي
تغلیظ شده بستگی به عوامل متعددی از جمله
وجود مکانهای دفع منطقهای (زمینشناسی،
جغرافی��ای آب و هوای��ی و  ،)...دسترس��ی
محل��ی (وجود مکان دفع مناس��ب ،مس��افت
و  ،)...حج��م جری��ان تغلیظ ش��ده ،مقررات
زیس��تمحیطی قابلاج��را (مق��ررات کنترل
تزری��ق زیرزمین��ی و مق��ررات مناب��ع آب
زیرزمین��ی و  ،)...اث��رات زیس��تمحیطی،
پذی��رش عمومی ،هزین��ه و  ...دارد .عالوه بر
آن هزینهي عوامل مؤث��ر مانند حمل و نقل،
تصفیه ،توسعهي مکان دفع ،قوانین و مقررات
زیس��تمحیطی نیز تأثیر عمدهای بر انجام هر
روش خاص دفع مواد تغلیظ شده دارد [.]12
 -5بازیافت آب همراه

تولیدکنندگان در حال سرمایهگذاری روی
گزینهي بازیافت آب همراه هس��تند تا بتوانند
از آب بازیافت ش��ده نهتنها برای پروژههای
توس��از،
جریان آب ،حفاری و اهداف ساخ 
بلکه برای س��اير مصارف نیز اس��تفاده کنند
[ .]13همچنی��ن تزریق دوب��ارهي آب همراه
به میادين دریایی بهدلی��ل امکان بروز اثرات
زیس��تمحیطی آن در دست بررسی است تا
جایگزین دفع در دریا گردد [ .]14ش��کل2-
یک چاه تولید و تزریق آب همراه را نش��ان
میدهد .تزری��ق آب همراه ح��اوی قطرات
نف��ت و ذرات جامد ،در میادي��ن نفتی واقع
در خش��کی اغلب با کاه��ش فعالیت تزریق
معمول همراه اس��ت .از جمله مزایای تزریق
آب همراه ،كمتر بودن هزینهي تصفیهي آن
نسبت به هزینهي تأمين آب خام از ساير منابع
است .همچنین آب همراه معموالً با جریانات
مخزن س��ازگار بوده و سبب تشکیل رسوب
نمیشود.
در آمریکا بی��ش از  98درص��د آب همراه
تولی��دي از چاههاي خش��کی از طریق تزریق
16

زیرزمینی کنترل میش��ود .بدی��ن صورت که
تقریباً  59درصد به تش��کلهای تولیدی جهت
حفظ فشار سازند و افزایش خروجی به چاههای
تولی��د تزریق میگردد و 40درصد دیگر آن از
چاههای خشکی برای دفع به سازند غیرتولیدی
تزریق میشود .چهار درصد از حجم کل آب
همراه گزارش ش��ده در خشکی و دریا در سال
 2007ني��ز از طریق تخلیهي س��طحی مدیریت
میشد [.]6
تزری��ق آب در عملی��ات نفت��ی م��درن
عنصري کلیدی اس��ت .بسیاری از طرحهای
نفتی دریایی توس��عه یافته جهت تزریق آب
به مخازن نفتی ،جهت س��یالب (راندن نفت
بهس��مت تولیدکنندهه��ا) و جهت حمایت از
فش��ار (پُرک��ردن  voidageباقیمانده توس��ط
جریانهای تولیدی) انجام شدهاند و در نتیجه
مخ��زن و س��وراخهای انتهای چ��اه ،جریان
فشارهای زياد و فش��ار نقطهي حباب جریان
را حفظ میکنند .در ش��رایط خاص اهداف
دیگ��ري مثل کنترل فش��ردگی س��نگ و ...
نی��ز مهم تلقي ميش��وند .بنابراین طرح موفق
تزریق آب میتواند منجر به توسعهي مطلوب
میدان از طريق موارد زیر گردد:

حداکثرسازي بازیافت کلی بهطوری که
یک جلوبرندهي آب که بهشكل برابر توزیع
ش��ده هیدروکربنهای باقیمانده را بهس��مت
تولیدکنندهها براند.
تس��ریع تولید هیدروکربن با حفظ فشار
زياد مخزن و راندن نفت بهجای آب بهسمت
تولیدکنندهها
حداقلسازي تولید آب و هزینهي حمل
و نقل آن
بهبود مش��خصات زیس��تمحیطی و فنی
ش��رکت بهرهبردار؛ مث ً
ال توس��ط تزریق آب
همراه بهمخزن(بازگرداني) [.]15
نتیجهگیری

ب��ا توجه به رش��د جمعیت و ش��رایط آب و
هوایی کش��ور احی��ای آب از منابع مختلف از
جمله آب همراه بس��يار مهم خواهد بود .شاید
ای��ن فرصتی اس��ت ک��ه بت��وان از آب همراه
توليدي (با ای��ن مقادیر زياد) در میادین نفت و
گاز اس��تفادهاي مفید كرد .دس��تكم  9بشکه
از هر  10بش��که آب همراه تولیدي در میادین
نفت و گاز از طریق چاه تزریق کالس II-دور
ریخته میش��ود .این بدان معنی است که تعادل

 1ترکیب آب همراه توليدي در چند میدان نفتی ایران ،كاليفرنيا وكانادا []5
سازند
آسماری

پسآب
آسماری

پسآب
بنگستان

سازند
سانست
(کالیفرنیا)

سازند
هایبرنیا
(کانادا)

آب دریا

یون ()mg/L

15200

-

-

11650

87732

10760

Na+

985

-

-

-

1016

387

K+

29300

14400

1460

1280

7085

413

)Ca2+(CaCo3

6300

2187

109

570

669

1294

)Mg2+(CaCo3

ND

ND

300-200

-

ND

-

H2S

13350

21420

118997

19353

Cl-

694

800

225

40

71

2712

SO42-

90

187

244

4270

176

142

HCO3-

171000

198000

26000

39320

195746

-

TDS

5/3

5/7

7/4

-

5/6

-

PH

120154 120500
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 توس��عهي پایدار و حفاظت از.هدفمند اس��ت
 فرآیندها،محیط زیست نیازمند محصوالت سبز
 انتخاب.و استراتژیهای مدیریت پسماند است
،و طراحی فرآيندهای سبز و تمیز و محصوالت
ش��امل عهدهداری و کنترل مجموعهي عظیمی
 اقتصاد و،از دادههای مربوط به محیط زیس��ت
 بنابراین ضرورت بهکارگيري.فنآوری اس��ت
روشي جامع که قادر به ترکیب این عوامل باشد
.بهشدت احساس ميشود

/باالآمدن آب به سطح (منافذ جداسازهای نفت
 با انتخاب گزینههای.آب) را ش��امل میش��ود
مناس��ب دفع آب یا پیدا کردن راههای مناسب
جهت اس��تفادهي مفی��د از آب میتوان آب را
 انتخاب.مدیریت كرده و هزینهها را کنترل كرد
س��اختار تصفیهي آب همراه مش��کلی اس��ت
ک��ه اغلب بهطور کلی از ه��دف تصفیه فاصله
 انتخاب ارزانترین روش، طرح کلی.میگیرد
و اطمینان از دس��تیابی به معیارهای خروجی

این جریان آب همراه نیازمند گزینههایی برای
 آب همراه.یا دفع خواهد بود/استفادهي مفید و
تولیدي در دنيا در حال نزدیکشدن به حداکثر
.ظرفیت برای گزینههای موجود دفع میباش��د
گزینهه��ای حاضر ب��رای مقابله با این مش��کل
ش��امل حداقلسازي آب اس��ت که روشهای
مسدود کردن آب ورودی به چاه (مثل وسایل
مکانیک��ی مس��دود ک��ردن و مواد ش��یمیایی
قطعکنن��دهي آب) و روشه��ای جلوگیری از
پا نویس ها
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Norm (Natural Occurring Radionuclide Materials)
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