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مقدمه
آِب همراه، آبي اس��ت که اغلب همراه با نفت در مخازن یافت ش��ده و 
به علت چگالي باالتر نس��بت به نفت، پایین ت��ر از هیدروکربن ها در محیط 
متخلخ��ل مخزن قرار مي گیرد. ای��ن آب که به طور طبیعي در مخزن تولید 
مي شود، معموالً به عنوان آِب سازند شناخته شده است. پس از این که نفت 
و گاز در یک دوره زماني تولید شدند، آِب سازند به چاه هاي مُولّد رسیده 
و تولید آب آغاز خواهد شد. براي حفظ فشار هیدرولیکي در مخزِن نفتي، 
با ش��روع تولید معموالً آب دریا به الیه هاي زیریِن مخزن تزریق مي گردد. 
نگهداري فش��ار به علت تزریق آب باعث مي ش��ود هیدروکربن در مقادیر 
بیش��تري بازیابي ش��ود اما به طور هم زمان منجر به افزای��ش تولید آب نیز 

مي گردد. 
آِب همراهِ تخلیه ش��ده از فعالیت هاي نفت و گاِز دریایي ش��امل عناصر 
شیمیایي تشکیل دهنده آب بوده و عالوه بر مواد هیدروکربني و ذرات جامِد 
معلق، داراي شوري ، فلزات سنگین، مواد رادیواکتیو، مواد آلي محلول، آِب 
هم زاد و هر ماده ش��یمیایي دیگري است که در طي فرایندهاي جداسازي 
نفت/آب ب��دان افزوده مي ش��ود. ویژگي هاي فیزیک��ي آِب همراه به طور 
قابل توجهي بس��ته به محل جغرافیایي میدان، زمین شناسِي محل تشکیل در 
طول سالیان دراز و نوع محصوِل هیدروکربني تولید شده، متفاوت مي باشد. 
همچنی��ن، ویژگي ها و حجم آن با باالرفتن عم��ر مخزن تغییر مي کند]1[. 

محتویات آِب همراه در جدول-1 نشان داده شده است.

1- مواد پرتوزا
م��واد پرتوزاي طبیع��ي(NORM(، در نتیجه فروپاش��ِي ابتدایِي زنجیره 

رادیونوکلیده��اي دو ایزوتوپ ب��ا نیمه عمر باالي اورانی��وم 238 و توریم  
232 به وج��ود مي آین��د]2 و 3[. این رادیونوکلیده��اي طبیعي به طور کلي 
هم��راه با مایعات تولیدي)گاز، نفت، آب( و یا جامدات، تولید ش��ده و به 
س��طح آورده مي ش��وند. دو نوع معمول از مواد پرتوزاي طبیعي در مراکز 
تولید نفت و گاز یافت مي ش��ود؛ مواد پرتوزاي طبیع��ي بر پایه رادون که 
غالباً در تأسیس��ات گاز طبیعي یافت مي ش��وند و توس��ط الیه هاي نازکي 
از رس��وبات سرب210پوش��انیده ش��ده اند و مواد پرت��وزاي طبیعي بر پایه 
رادی��وم که در میادی��ن تولید نفت یافت مي ش��وند که عمدت��اً از رادیوم 

  1   محتوای آب همراه

آب

هیدروكربن ها

مواد پراكنده در آب

مواد حل شده مانند بنزن، تولئن، اتیل بنزن و زایلن

رسوب كننده ها مانند موم ها و آسفالتین ها

جامدات

مواد معلق مانند شن ها، جرم ها ومحصوالت خورنده

مواد محلول مانند نمک ها، كربن و آهن

گازها مانند اكسیژن، دي اكسید كربن، سولفید هاي هیدروژن

 تولیدات شیمیایي

فلزات

نورم )مواد پرتوزایي كه به طور طبیعي به وجود مي آیند(
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226 و رادیوم 228 و از نس��ل آن ها تش��کیل یافته اند. به طور معمول، مواد 
پرتوزاي طبیعي بر پایه رادیوم به هنگام تش��کیِل رس��وب کاتیون هایي که 
در طول اختالط آب سازند)ش��امل باریوم، کلس��یم، استرانسیم، رادیوم و 
 یون هاي دیگر( با آب دریا )شامل یون هاي سولفات( در رسوب گذاري با

Ra-226/ Ra-228 ش��رکت مي کنن��د، تولید مي ش��وند. این رس��وب در 
س��طوح داخلي لوله ها، ش��یرآالت، پمپ ه��ا، تجهیزات انتق��ال، خطوط 
جریان و موارد گوناگون دیگر رس��وب ک��رده و در لجِن جداکننده ها و 
 مخازن تجمع مي یاب��د]2[. مطالعات در برخ��ي از میدان هاي نفتي غلظت 
Ra-228 را ت��ا BQ / l 21 )بک��رل ب��ر لیت��ر( در نمونه ه��اي آِب هم��راه 
شناس��ایي کرده اس��ت. غلظ��ت یون هاي باری��م در آِب هم��راه مي تواند 
 نش��انه اي ق��وي ازحض��ور ایزوتوپ ه��اي رادی��وم در آِب همراه باش��د.

Ra-226 و Ra- 228 فراوان تری��ن عناصر پرت��وزاي موجود در آِب همراه 
میدان نفتي در ارتباط با رس��وب س��ولفات باریم و یا دیگر انواع رس��وب 
مي باش��د]4[. در جدول-2 مقادی��ر پرتوزایي پایین، متوس��ط و باالي این 

زائدات نشان داده شده است.
در پژوهش��ي از 14 نمون��ه میدان نفتي در خاورمیان��ه، آنالیز طیف گاما 
و خطوط فتو-گاما، حض��ور 10 نکلوئید پرتوزاي توریوم 234، پلوتونیوم 
239، اکتینیوم 228، رادیوم 226، سرب 212 و 214، تالیوم 238، بیسموت 
212 و 214 و پتاس��یم 40 را نشان داده اس��ت. این نکلوئیدها دختراِن مواد 
پرتوزاي طبیعِي اورانیوم 238 ، توریوم 232 و پتاس��یم 40 بودند. متوس��ط 
 غلظ��ت فعالی��ت اورانی��وم 238 ، تیتانی��وم 232 و پتاس��یم 40 ب��ه ترتیب  
11/6 ±25/8 ، 1/8± 18/3 و 2/5 ± 4487/2 درص��د بک��رل بر کیلوگرم 

بود]6[. 
رادی��وم  محیط��ي  غلظ��ت  آن،  در  ک��ه  ش��مال  دری��اي   در 
BQ / L  ./4. - ./03 ،226 است، غلظت هاي اندازه گیري شده در آب هاي 
هم��راه در محدوده 23/. ت��ا BQ / L 14/70 مي باش��د. ترکیبات پرتوزاي 
طبیعي مورد توجه هس��تند زیرا اجزاي ش��یمیایي این ترکیبات در بسیاري 
از آب ه��اي همراه مي تواند با روش هاي تجزیه اِي مرس��وم تداخل یافته و 
درنتیجه، اجزاي رادیوم مي تواند از دست برود و منجر به یک نتیجه منفِي 
کاذب براي نمونه هایي گردد که ممکن است حاوي مقادیر قابل توجهي از 

مواد پرتوزاي طبیعي باشند]7[.
 ، )EPA) طبق قوانین و مقررات آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا

هنگام تعیین حداکثر مقدار مجاز تقریباً تمام ترکیبات آِب همراه تخلیه شده 
به دریاها، معیار رقت درنظر گرفته مي شود. از آنجایي که ترکیبات شیمیایِي 
آِب همراهِ تخلیه شده به دریاهاي باز، رقیق مي شود، عوامل رقیق سازي که 
در پیش نویس، تعریف ش��ده، تابعي از مقدار آِب همراه رها ش��ده از لوله 
تخلیه، اندازه لوله تخلیه و فاصله لوله تخلیه از بس��تر دریا مي باش��د. عامل 
رقیق سازي براي طیف وسیعي از لوله هاي تخلیه و فاصله آن ها از بستر دریا 
توسعه یافته است و از این عوامل رقیق سازي مثاًل براي تعیین حداکثر مجاز 
میانگین تخلیه آِب همراه به ط��ور روزانه و ماهانه براي هر چاه به تنهایي در 

دریاهاي لوییزیانا استفاده مي شود]8[.

2- آلودگي محیط زیست دریا 
اس��تفاده از معیاره��اي اختالط به ج��اي یک غلظت خاص در پس��اب 
ی��ا حداکثر مقدار مجاز رها ش��ده در س��ال، بس��یار حائز اهمیت اس��ت. 
شرکت هاي نفت و گاز تحت مجوز پیش��نهادي، به طورکلي مجاز به دفع 
هر مقدار رادیوم-226 و رادیوم-228 هستند، تا زماني که غلظت ها توسط 
اختالِط کافي به هنگام تخلیه به آب دریا کاهش یافته باش��د. از آنجایي که 
مجوز ارائه ش��ده اجازه مي دهد تا هر تعداد چاه جدید بدون بررسي اثرات 
زیس��ت محیطي آن برپا شود، مقادیر زیادي از رادیوم-226 و رادیوم-228 
مي تواند به آب ها تخلیه گردد. بنابراین، به طور مثال در دریاي لوییزیانا که 
یک دریاي نسبتاً کم عمق با دامنه جزر و مد کوچک است، انرژِي اختالط 
بزرگي در دس��ترس نیست. در نتیجه، بس��یار بعید است که اختالط کل و 
رقت کافي براي تخلیه رادی��وم-226 و رادیوم-228 به دریا رخ دهد. این 
امر باعث مي گردد که مقادیر رادیوم -226 و رادیوم-228 افزایش یافته و 

در موجودات دریایِي مورد مصرف انسان تجمع یابد ]9[. 
همچنین Vegueria و همکارانش نمونه هاي آِب همراه ناشي از استخراج 
  Bacia de Campos و تولید نفت از سکوهاي دریایي متعلق به میدان نفتي
- برزی��ل را براي عناصر باریم، رادیوم-226 و رادیوم-228 مورد تجزیه و 
تحلیل قرار دادند. غلظت هاي اندازه گیري شده در محدوده 25/70 – 36/. 
میلي گرم بر لیتر براي باریم، 012/. – 6/0 بکرل بر لیتر براي رادیوم-226 و 
کمت��ر از 05/. –12/0 بکرل بر لیتر براي رادیوم-228 بود .ارتباط قوي بین 
غلظت باریم و دو ایزوتوپ عنصر رادیوم مش��اهده شد )R2= ./926 براي 
رادی��وم-226؛ R2= ./785   براي رادی��وم-228(. عالوه بر این، نمونه هاي 
آب دری��ا و رس��وب در فواص��ل مختل��ف )از 250 تا 1000 مت��ر( از دو 
س��کوي انتخابي، گرفته شدند. نمونه هاي آب براي ذرات و باریم محلول، 
رادیوم-226 و رادیوم-228 و نمونه هاي رس��وب براي شیرابه و باریم کل، 
رادیوم-226 و رادیوم-228 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج نشان 
داد ک��ه حتي براي نمونه گی��ري در کوتاه ترین فاصل��ه)250 متر( از نقطه 
تخلیه، غلظت هاي باریم، رادیوم-226 و رادیوم-228 ش��بیه به پیش زمینه 
قبلي هستند که نش��ان دهنده پراکندگي جریان هاي محلي است و به اندازه 

  2   مقادیر پرتوزایی پایین، متوسط و باالی آب همراه و زائدات 
مجود در لوله و تانکرها ]5[

 ]pCi/g[مقدار پرتوزایي زائدات

پایینمتوسطباال

 ]pCi/l[ 0/1غیر قابل دسترس9000آِب همراه

 ]pCi/g[ 0,25<200<>100000رسوب موجود در لوله ها و تانکرها



42

مقاالت علمي - پژوهشی

کافي براي به حداقل رساندن اثرات زیست محیطي مي باشند]10[.
رادیوم مي تواند در گیاهان و ماهیان تجمع زیستي یافته]11[ و نیز به طور 
مش��خص ریسک س��رطان زایي در انس��ان هایي که از ماهیاِن این آب هاي 
آل��وده تغذیه مي کنن��د را افزایش دهد]12[. بررس��ي هاي اندکي در مورد 
منابع رادیوم آِب همراه صورت پذیرفته است و اطالعات و داده هاي کافي 
براي ریختن و رها سازي مواد پرتوزاي طبیعِي آِب همراه به سیستم آب هاي 
ش��یرین وجود ندارد. غلظت رادیوم در 470 نمونه از انواع مختلف پسماند 
صنایع نفت و گاز مالزي با استفاده از طیف سنج گاما، مورد تجزیه و تحلیل 
قرار گرفت؛ نتایج نشان داد که غلظت رادیوم در طیف گسترده اي متفاوت 
است. بیش��ترین میانگین غلظتRa-226 وRa-228 به ترتیب 300-114 و 
120-130 بکرل بر کیلوگرم، در رسوبات اندازه گیري شد. به طورکلي،75 
درصد از پس��ماند)عمدتاً لجن و باقي مانده اس��تخراج(، رادیوم با محدوده 
غلظت عادي در خاک داشتند. با این حال، در لجِن برخي از سکوها غلظت 

رادیوم تا 560 بکرل بر کیلوگرم نیز دیده شد]13[.
Grung و همکارانش )2009( دسترس��ي زیس��تي1  ان��دک رادیوم در 
رس��وب را ب��راي Ragworm hediste diversicolor ب��ا افزایش حضور 
عوامل کمپلکس س��از، جرم زداها و آِب همراه نش��ان دادند، اگرچه نتایج 
زیس��ت محیطي مش��خصي نخواهد داش��ت]14[. مطالعات گذشته وجود 
پلونی��وم 210 را با رهاس��ازي آِب هم��راه بیان مي کرد ام��ا مطالعات اخیر، 
مش��ارکت آِب همراه با افزایش غلظت پلونیوم 210 در غذاهاي دریایي که 

در ارتباط با مواجهه زنجیره غذایي انسان هستند را اثبات نمي کنند]15[. 

3- آلودگي حاصل از مواد پرتوزاي طبیعي
همان گونه که گفته شد، رسوب مواد پرتوزا مي تواند به دلیل ناسازگاري 
تشکیل و تزریق آب، در داخل تجهیزات تولید صنعت نفت و گاز باشد .این 
رسوبات عمدتاً شاملRa-226 و محصوالت دختر آن هستند که مي توانند 
خطر در معرض قرار گیري را موجب شوند.  Hamlatو همکارانش نتایج 
به دست آمده از آزمایش  هاي خود را با مطالعات محققان دیگر مورد بحث 
و مقایسه قرار داده اند. مقدار اشعه گاما مرتبط با مقادیر در معرض شغلي آن 
در صنعت نفت و گاز بوده و غلظت  Ra-226 درنفت خام، آب تولیدي و 

نمونه هاي رسوب سخت و یا رسوب نرم تعیین شده است]16[.
آلودگي تأسیسات نفت و گاز با مواد پرتوزاي طبیعي، معمول و گسترده 
است. بعضي از آلودگي ها ممکن است به اندازه اي شدید باشد که کارکنان 

را در معرض غلظت هاي خطرناک قرار دهد.
آلودگي با رادیوم در تأسیس��ات تولید نفت ش��ایع اس��ت، در حالي که 
آلودگي با رادون و محصوالت رادون بیشتر در تأسیسات قدیمِي فرآورش 
گاز طبیعي دیده مي ش��ود. تا همین اواخر، برخي از ایاالت آمریکا، به ویژه 
لوئیزیان��ا و تگزاس، در حال تصویب قوانیني براي کنترل آلودگي معمول 
در صنع��ت نفت بودند، اگرچه ای��ن قوانین تا حد زی��ادي غیرقابل تنظیم 

مي باش��ند. مي سي س��ي پي و لوئیزیانا الیحه اي براي کنت��رل مواد پرتوزاي 
طبیعي تصویب کرده اند، تگزاس مقرراتي درابتداي س��ال 1993 داشت و 
انتظار مي رود ایالت هاي دیگر و کانادا به زودي مقرراتي مشابه داشته باشند. 
با توجه به این که ایران دومین کش��ور تولیدکننده نفت در اوپک اس��ت و 
گستردگي این تأسیس��ات نفت و گازي در جنوب غربي کشور]7[، وجود 
قوانین و مقررات در ارتباط با مواد پرتوزاي طبیعي و اجراي آن در کش��ور 

ضروري به نظر مي رسد.
دو نوع کلي از آلودگي با مواد پرتوزاي طبیعي که توسط قوانین خاص، 

کنترل مي شود عبارتند از:
:1- آلودگي با رادیوم ناش��ي از تأسیسات اس��تخراج نفت به خصوص 
ناش��ي از رس��وب در لوله ها و لجن و رسوب در س��طح وسایل. همچنین 
رادیواکتیویته آِب همراه ممکن است ناشي از رادیوم حل شده در آب هاي 

زیرزمیني باشد.
2- آلودگي رادون ناش��ي از تأسیس��ات تولید گاز طبیعي: این آلودگي 
محصول فروپاشي عناصر با نیمه عمر باالست که غالباً شامل رادون مي باشد. 
تأسیسات حذف اتان و پروپان ناشي از گاز طبیعي به طور ویژه اي مستعد به 

آلودگي با مواد پرتوزاي طبیعي هستند]17[.
طبق بررسي هاي APA، تقریباً 64 درصد از ادوات تولید گاز و 57 درصد 
از وس��ایل تولید نفت، مقادیر نزدیک به مقدار پس زمینه را نشان مي  دهند. 
مقادیر پرتوزایي در وسایل استفاده شده در آب حتي تا 5 برابر پس زمینه نیز 
مي رسد. ادوات فرایند گاز با باالترین مقادیر، پمپ هاي برگشتي، پمپ ها و 
تانکرهاي پروپان، دیگر پمپ ها و خطوط لوله ها را شامل مي شوند. به طور 
معمول سطح ادوات فراورش گاز با سرب 210 آلوده شده که ممکن است 

از تخریب گاز رادون 222 تجمع یافته در ادوات گازي باشد]5[. 
افزایش غلظ��ت مواد پرتوزاي طبیعي از جمل��ه Th -232 ،U-238 ، و 
فرزندانشان در رس��وبات زیرزمینِي زمین شناسي یافت مي گردد که اغلب 
در بازیابي نفت خام  با آن ها مواجه مي ش��وند. رادیوم، رادیونوکلید اصلي 
با نفت خام و آِب همراه به سطح آورده شده و با باریم در تشکیل ترکیبات 
پیچیده اي از س��ولفات، کربنات و س��یلیکات موجود در لجن و رس��وب 
مش��ارکت مي کند. این رسوباِت پرتوزاي طبیعي تحت شرایط محیطي در 
سطح زمین به ش��دت پایدار و بسیار نامحلول هس��تند. با این حال، رسوب 
رادیوم در شرایط کاهشي از نظر ترمودینامیکي پایدار نیست و ممکن است 
بخشي از رادیوم را در نهایت به محیط زیست رها سازد. اگرچه سرنوشت 
رادیوم در کارخانه هاي اورانیم2  به طور گسترده اي مورد مطالعه قرار گرفته 
است، نش��ت رادیوم ناش��ي از رس��وبات مواد پرتوزاي طبیعي موجود در 
نفت خام در معرض باران اسیدي و دیگر فرآیندهاي فرسایش طبیعي است 

که به طور کلي ناشناخته مي باشند.
رادیوم نشت یافته از خاِک آلوده به مواد پرتوزاي طبیعي در یک میدان 
نفتي آلوده در شرق کنتاکي با استفاده از سیاالت استخراجي وpH  متفاوت 
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در محیط زیست تعیین شد .به طور متوسط غلظت Ra- 226  در نمونه هاي 
خ��اک در معرض آزمایش 32/56 بکرل در گرم و 0/34 ± بکرل در گرم 
بود. میانگین پتانس��یل نش��ت Ra- 226  در این نمونه هاي خاک آلوده به 
م��واد پرت��وزاي طبیعي 1/3% و 0/46±% و مس��تقل از س��یال اس��تخراجي 
بود. محاس��بات ارزیابي ریسک نش��ان مي دهد که مقدار ساالنه براي یک 
شخص در زندگي و کار بر روي این خاک آلوده به مواد پرتوزاي طبیعي، 
عمدتاً بر اساس در معرض قرارگیري خارجي اشعه گاما و استنشاق رادون 

مي باشد]18[.

4-دفع پسماندهاي غیرخطرناک میدان نفتي / مواد پرتوزاي طبیعي
فرایند دفع پس��ماندهاي غیر خطرناک میدان نفتي / م��واد پرتوزایي که 
به طور طبیعي رخ مي دهند، مي تواند از طریق تزریق دوغاب پسماند3  انجام 
ش��ود، این روش در س��طوح مختلف در کانادا، آالس��کا، دریاي شمال، 
کالیفرنیا و خلیج مکزیک تس��ت و اجرا ش��ده است. در سال 1980، چهار 
میلی��ون گالن زبال��ه رادیواکتیو با مقادیر پایین، با موفقیت در آزمایش��گاه 
ملي Oak Ridge در تنس��ي آمریکا با استفاده از ایجاد شکاف هیدرولیکي 
دفع شده اس��ت. در مقیاس هاي بزرگ نیز دفع پسماندهاي غیر خطرناک 
میدان نفتي/ مواد پرتوزاي طبیعي مي تواند از طریق تزریق دوغاب پسماند 
انجام ش��ود .این فرایند ش��امل حفاري محل دفع و مخلوط کردن این مواد 
با دوغابي حاوي 40 درصد مواد جامد اس��ت. در مرحله بعد، دوغاب را به 
یک مخزن مناسِب مشخص، درون یا باالي شیب شکستگي پمپ مي کنند. 
مجموعه اي از شکس��تگي ها، یک ُکره در اطراف مدخل حفر شده ایجاد 
مي کند. اجزاي این شکستگي ها در منطقه ي دفع در جهت هاي مختلف در 
اطراف دهانه چاه رشد مي کند. باتوجه به ماهیت پالستیکي ماسه سنگ هاي 
لوئیزیانا در اعم��اق کم عمق)کمتر از 5000 فوت(، این شکس��تگي لزوماً 
شکس��تگي هاي عمودي در ارتباط با تولید نفت / گاز نیس��ت، اما بیش��تر 
شبیه مسیر لوله مویرگي در سازند مي باشد. هدف، تمیز کردن سطح مکان 
آلوده)حدود400000 بش��که معادل 63600000 لیتر( اس��ت. نتایج نش��ان 
مي دهد که این روش، اقتصادي و س��ازگار با محیط زیست است. با تکثیر 
وگسترش این تکنولوژي، دیگر سطوِح بزرِگ پسمانِد غیر خطرناِک میدان 

نفتي نیز ممکن است پاکسازي شوند]19[. 
در طول50 س��ال گذش��ته، گودال هاي حفر ش��ده جهت ذخیره سازي 
 Marchand پسماندهاي نفتي و زمین هاي مجاور در اطراف تأسیسات خلیج
در نزدیک��ي بن��درFourchon ، لوئیزیانا، با مقادیر زیادي از پس��ماندهاي 
حفارِي غیرخطرناک و پس��ماندهاي تولیدي ش��امل مواد پرتوزاي طبیعي 
انباشته شده بود .این مواد عمدتاً شامل برش هاي حفاري، گل حفاري، شن 
و ماس��ه تولیدي، آب شور، رسوب در لوله، نفت خام و رسوبات مي باشند. 
عناصر پرتوزاي طبیعي ِموردتوجه مانند اورانیوم238  توریم 234 و رادیوم 
228 نی��ز در این پس��ماندها موجود بوده ان��د .براي پاکس��ازي این مکان، 

تزری��ق مجدد مواد به اعماق زیرس��طحي از طریق تزریق دوغاب در محل 
شکس��تگي4  صورت گرفت. این فرایند، حفاظت بیش��تر محیط زیست را 
نس��بت به گزینه گودال سطحي یا دفع در محل دفن پسماند فراهم کرده و 
با هزینه بسیار پایین تر نسبت به حمل و نقل به خارج از مکان تولید پسماند و 

گزینه هاي دفع، اجرا شدني است]9[.
در تحقیق آزمایش��گاهي توسط Abdellah and Al-Masri از دو روش 
جداسازي مکانیکي و تصفیه شیمیایي براي کاهش غلظت فعالیت رادیوم 
226 در خاک اس��تفاده ش��د. پس از نشت رادیوم 226 از خاک به محلول 
آبي )آب تقطیر ش��ده، اس��یدهاي معدني، محیط هاي ب��ازي و حالل هاي 
انتخابي( مشاهده شد که در بیشتر موارد غلظت هاي نسبتاً اندکي از رادیوم 
به محلول ها انتقال یافته است. بدین  معني که تنها بخش کوچکي از رادیوم 
در س��طح ذرات خاک حض��ور دارد درحالي که بیش��تِر رادیوم در درون 
ذرات خاک قرار گرفته اس��ت؛ بیش��ترین اثر را اسید نیتریک غلیظ با %50 
حذف رادیوم 226 از فاز آبي داشت. با این حال، روش مکانیکي، آسان تر 

و موثرتر و روش شیمیایي کم تر موثر بود]20[.
از آنجایي که هزینه دفع، بس��تگي زیادي به حجم زائدات دارد، صنعت، 
فناوري ه��اي مختلف��ي را جهت کاهش حجم بررس��ي کرده اس��ت. این 
فناوري ها شامل استخراج با حالّل، جداسازي فیزیکي مایعات از جامدات، 
انحالل شیمیایي مواد پرتوزاي طبیعي، بازدارنده هاي شیمیایي و گزینه هاي 
مقرون به صرفه ي دفع از مراحل مختلف این فرایند)سطحي و زیرسطحي( 

است]2[.

5-مواد پرتوزاي طبیعي در صنایع نفت و گاز ایران 
خداش��ناس و همکاران )2012( غلظت مواد پرت��وزاي طبیعي را در 
ی��ک واحد تولید نفت، یک حوضچه تبخیري و یک مکان حفاري در 
ناحیه خوزس��تان در جنوب غربي ایران مورد بررس��ي قرار دادند. آن ها 
نوکلیدهاي توریم 232 و پتاس��یم 40 در نمونه هاي خاک و رادیوم 226 
را هم در نمونه هاي خاک و هم آب شناسایي و تجزیه و تحلیل کردند. 
غلظت توری��م 232 محدود بین 8/7 و 403/0 بک��رل بر کیلوگرم بود، 
درحالي که کمترین غلظت پتاس��یم 40 بیش از 82 بکرل بر کیلوگرم و 
بیش��ترین غلظت آن 815 بکرل بر کیلوگرم اندازه گیري شد. نمونه هاي 
خ��اک، غلظت خیلي کِم رادیوم 226، به طور معمول بین 10/6 و 42/1 
بکرل بر کیلوگرم با برخي اس��تثناهاي 282، 602 و حتي 1480 بکرل بر 
کیلوگرم را نشان دادند. همچنین، مقدار رادیوم 226 در آب از کمتر از 
0/1 تا بیشترین مقدار 30/3 بکرل بر لیتر بود. نتایج نشان دادند که میانگین 
غلظت ه��اي مواد پرتوزاي طبیعي در این منطقه، در مقایس��ه با محدوده 
غلظت معمول آن ه��ا در میادین نفت و گاز کمتر اس��ت، اما علي رغم 
این موضوع، اندازه گیري به جهت کم کردن اثرات زیست محیطي مواد 

پرتوزاي طبیعي، ضروري بوده و باید اقدامات الزم صورت پذیرد]7[.
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مقاالت علمي - پژوهشی

       پا نویس ها
  1.bioavailability
  2.tailings mill

  3.Slurry Waste Injection
 4.Slurry Fracture Injection 

نتیجه گیري
ب��ا توجه ب��ه گس��تردگي تأسیس��ات نف��ت و گاز در جنوب و 
جنوب غربي ای��ران و تغییر غلظ��ت مواد پرت��وزاي طبیعي به علت 
ویژگي هاي زمین شناس��ِي متف��اوِت میدان هاي نفت��ي، جمع آوري 

اطالعات بیش��تر از نوع و مقدار مواد پرتوزاي طبیعي در هر یک از 
میادین نفتي و گازي ضروري اس��ت. باید اجراي قوانین و مقررات 
موج��ود در ارتب��اط با مواد پرتوزاي طبیعي و به روز رس��اني آن در 

کشور، الزامي گردد.
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