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با تولید از مخازن گاز میعانی، فشــار مخزن کاهش می یابد. با رســیدن فشار 
مخزن به فشــار نقطه ی شبنم، میعانات  از فاز گاز آزاد شده و در اطراف چاه 
تولیدی تجمع می کنند.]1[ تجمع میعانات در نواحی اطراف چاه باعث کاهش 
نفوذ پذیری موثر گاز و بهره دهی چاه تولید می شود. روش های متعددی برای 
حل این مشــکل و افزایش بهره دهی چاه تولید توسط محققان پیشنهاد شده 

است. این روش ها به سه گروه اصلی تقسیم بندی می شوند. 
گروه اول، روش های ازدیاد برداشت تزریق گاز به مخازن گاز میعانی است که 
با هدف حفظ فشار مخزن در باالتر از نقطه ی شبنم سیال مخزن مورد استفاده 
قرار می گیرد. گروه دوم، شامل روش هایی است که با به تاخیر انداختن فشار 
مخزن و رســیدن به نقطه ی شــبنم و یا تغییر رفتار فازی سیال گاز میعانی 
مانند، شــکاف هیدرولیکی2 و حفاری چاه افقــی، باعث بهبود بهره دهی چاه 
تولید می شــوند.]2[ گروه آخر، روش هایی اســت که باعــث افزایش تحرک 
میعانات در نواحی چاه می شــوند، مانند تغییر ترشــوندگی3، کاهش کشش 
ســطحی و اســتفاده از تابش امواج الکترومغناطیس.]3و4[ از بین روش های 
ذکر شــده، تزریق گاز به دلیل در دســترس بودن، مسائل زیست محیطی و 
ذخیره ی حجم زیادی از گاز برای فروش در آینده یکی از مهمترین روش های 

ازدیاد برداشت و افزایش ضریب بازیافت4 است. 
تزریــق متنــاوب آب ـ گاز5 یکی از روش هــای غالب فرآینــد تزریق گاز در 
بهبود ضریب بازیافت اســت. مزایای این روش شــامل بازده میکروسکوپی و 
ماکروسکوپی باال، افزایش نسبت تحرک و جلوگیری از پدیده ی زود انگشتی 
شــدن6 است.]5[ از این رو، استفاده از روشی اقتصادی و پایدار در مخازن گاز 

میعانی، دارای اهمیت ویژهای برای مهندســان مخزن اســت که در ادامه به 
مطالعات انجام شده در زمینه ی ازدیاد برداشت و استفاده از مغناطیس و نقش 

آن در بهبود ضریب بازیافت پرداخته می شود.

1-1- کاربرد مغناطیس در صنعت نفت و گاز
مغناطیس از حوزه هایی اســت که در ســال های اخیر مورد توجه بسیاری از 
محققان قرار گرفته و مطالعات بســیاری بر روی این موضوع در رشــته های 
مختلف انجام شــده اســت. یکی از کاربردهای فناوری مغناطیس در صنعت 

نفت، بازیابی نفت باقی مانده در مخزن تخلیه شده است. 
کاهش کشــش سطحی، یکی از عوامل موثر در ازدیاد برداشت است که باعث 
حرکت سیال از منافذ و گلوگاه ها به سمت چاه تولید می باشد.]6[ آزمایش های 
زیادی در زمینه ی کشش سطحی با مغناطیس انجام شده است. عواملی مانند 
شدت میدان مغناطیسی، مسیر مغناطیســی، مدت زمان مغناطیسی شدن، 
دما، سرعت جریان و کیفیت سیال می توانند بر کشش سطحی تاثیر بگذارند. 
ژانگ فنگ7 و همکاران در سال 2011، طی یک مطالعه که به ارتباط میدان 
مغناطیس بر تغییر کشش ســطحی در سرعت های مختلف انجام شد، نشان 
دادند نقش مغناطیس در کشش سطحی به شدت میدان مغناطیس و سرعت 

جریان بستگی دارد. 
شــدت میدان مغناطیس نباید خیلی زیاد باشــد، در غیر این صورت قادر به 
کاهش کشــش سطحی نخواهد بود. هنگامی که ســرعت جریان زیاد باشد، 

 شــهریار عصفوری، گروه مهندسی شیمی دانشگاه خلیج فارس  آزیتا قادری* و رضا آذین، گروه مهندســی نفت دانشگاه خلیج فارس 

در مخازن گاز میعانی، با تولید از مخزن و کاهش فشار به زیر فشار نقطه ی شبنم، میعانات تشکیل می شوند و در 
اطراف دهانه ی چاه تجمع می کنند. تجمع میعانات باعث انســداد مسیر عبور سیال تولیدی و کاهش بهره دهی 
چاه می شود. تزریق گاز با هدف جلوگیری از تشکیل میعانات در مخزن و بازیافت میعانات تشکیل شده، کاربرد 
فراوانی دارد. در این مقاله، آزمایش ســیالب زنی مغزه1 به منظور بررســی تاثیر تزریق گاز کربن دی اکســید و 
آب به صورت متناوب بر ضریب بازیافت یک نمونه ســنگ کربناته انجام شده است. همچنین از فناوری امواج 
الکترومغناطیس به عنوان یکی از روش های نوین در بهبود ضریب بازیافت اســتفاده شــده است. نتایج نشان 
داد، میــزان بازیابی میعانات از مغزه  در عدم حضور و حضور امواج الکترومغناطیس به ترتیب از 9/44درصد به 

12/03درصد افزایش یافته است.
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رابطه ی مشــخصی بین کشش سطحی و میدان مغناطیسی وجود ندارد، زیرا 
باال بودن ســرعت جریان باعث می شود مغناطیس شــدن بسیار کوتاه باشد. 
از طرفی، به دلیل ســرعت زیاد، مولکول ها به شــدت با هم برخورد می کنند 
و مغناطیس شــدن نیز آسان نیست.]7[ رســوب کانی ها یکی از رایج ترین و 
پرهزینه ترین مشــکالت در صنعت نفت و گاز اســت که باعث انسداد مسیر 
جریان و گلوگاه های منافذ داخل چاه یا نواحی نزدیک آن می شود، در نتیجه 

میزان بهره دهی چاه تولید کاهش می یابد. 
رســوب ایجاد شده بســتگی به ترکیبات شــیمیایی موجود در آب دارد. به 
،HCO3عنوان مثال ترکیبات شیمیایی موجود در آب در مخازن نفتی شامل

       اســت که مانند نمک های نامحلول کربنات 

و ســولفات در داخل چاه رسوب می کنند و مقدار ضریب بازیافت را کاهش 
می دهد. فناوری مغناطیس بیش از نیم قرن اســت بــرای جلوگیری و یا به 
تاخیر انداختن شکل گیری رسوب مورد استفاده قرار گرفته است.]8-10[ 

تــای8 و همکاران در ســال 2008، با اســتفاده از مغناطیس با شــدت های 
مختلف میدان مغناطیس به بررســی تشــکیل کریستال های کلسیت نسبت 
به عدم حضور میدان مغناطیس پرداختند. نتایج نشــان داد، سرعت تشکیل 
کریستال های کلســیت در حضور میدان مغناطیس، کمتر از زمانی است که 
میدان مغناطیس وجود نداشــته باشد و هرچه شدت میدان مغناطیس باالتر 
باشد، ســرعت تشکیل کریستال های کلسیت کمتر است. سرعت شکل گیری 

کریستال ها ناشی از مدت زمان مغناطیسی شدن می باشد.]11[
سلوا9 و همکاران در ســال 2014، طی یک مطالعه نشان دادند، تاثیر میدان 
مغناطیس بر کاتیون ها بیشتر از آنیون ها است و همچنین کاتیون های دارای 
دو بار بیشــتر از کاتیون های یک بار تحت تاثیر ایــن میدان قرار می گیرند. از 
نتایــج دیگر مطالعات می توان بــه تاثیر باالی میدان مغناطیس بر رســوب 
ســولفات اشاره کرد.]12[ اســتفاده از مغناطیس در چند سال اخیر به طور 
وسیعی در میان پژوهشگران صنعت نفت و گاز به خصوص در زمینه ی ازدیاد 
برداشــت به صورت افزایش بازده جابجایی10، کاهش کشش سطحی، تولید 

گرما و تغییرات PH به کار گرفته شده است. 
ســلیمانی و همکاران در ســال 2014، با اســتفاده از نانوذرات مغناطیسی    
Fe2O3 و Al2O3 که توســط یک میدان مغناطیسی فعال می شوند، میزان 
جابجایی نفت به دام افتاده در مخزن را مورد بررسی قرار داده و نشان دادند، 
با تزریق 2/4 برابر حجــم فضای خالی از نانوذرات نام برده به درون مخزن و 
تابــش امواج الکترومغناطیس، میزان بازیابی نفت به میزان 20درصد افزایش 
می یابد.]13[ یکی دیگر از کاربردهای مغناطیس در مهندسی نفت استفاده از 

تشدید مغناطیس هسته ای11 است. 
از تشــدید مغناطیس هسته ای برای شناخت و توصیف سنگ و سیال موجود 
در محیط متخلخل، توزیع منافذ و حفرات در ســنگ، اندازه گیری تخلخل و 

نفوذپذیری سنگ استفاده می شود.]14[
ادبایا12 و همکاران در سال 2017، در مطالعات خود به ارزیابی عملکرد تزریق 
کربن دی اکســید در چند نمونه ســنگ کربناته پرداختند و توزیع و اندازه ی 
حفرات ســنگ حاوی سیال را با استفاده از تشدید مغناطیس هسته ای قبل و 

بعد از عملیات تزریق گاز مورد بررسی قرار دادند.]15[ 
چن13 و همکاران در ســال 2018، با استفاده از تشدید مغناطیس هسته ای 
میزان بازیابی نفت در گلوگاه ها و منافذ سنگ را تجزیه وتحلیل کردند.]16[ 

بوش14 در ســال 2019، در یک مطالعه ی آزمایشگاهی با استفاده از دستگاه 
سیالب زنی مغزه و فناوری تشــدید مغناطیس هسته ای، ویژگی های کمی و 
دینامیک، نوع ترشــوندگی و توزیع نفت در منافذ و گلوگاه ها را مورد بررسی 

قرار داد.]17[ 
علی و همکاران در ســال 2020، به بررسی میزان بازیابی نفت باقی مانده در 
مخزن با استفاده از میدان الکترومغناطیس و نانوذرات مغناطیسی پرداختند. 
نتایج بررســی های آنها نشــان می دهد که نانوذرات مغناطیسی، هنگامی که 
توسط میدان مغناطیسی فعال می شوند قادر به خارج کردن نفت به دام افتاده 
در اعماق مخزن هســتند. همچنین بیان کردند، ترکیب و اندازه ی نانوذرات 
و مقــدار فرکانس میدان و امــواج الکترومغناطیس در میــزان بازیابی نفت 
قابل اهمیت است. با این روش 85درصد از نفت به جای مانده در مخزن قابل 
برداشت است و 20درصد بیشــتر از زمانی است که میدان الکترومغناطیسی 

حضور نداشته باشد.]4[ 
وهاب15 و همکاران در سال 2020 طی یک مطالعه نشان دادند میزان بازیابی 
در حضور نانوذرات و امواج الکترومغناطیس 13/6درصد بیشتر از زمانی است 
که امواج الکترومغناطیس حضور نداشــته باشــند.]18[ با توجه به مطالعات 
انجام شده در زمینه ی تاثیر امواج الکترومغناطیس در میزان ازدیاد برداشت، 
در این مقاله از دســتگاه سیالب زنی مغزه و ترکیب امواج الکترومغناطیس بر 
نمونه ســنگ کربناته ی یکی از مخازن گاز میعانی جنوب کشــور به منظور 

بهبود ضریب بازیافت میعانات استفاده شده است.

2- مواد و روش ها
در این بخش، ابتدا مواد موردنیاز بــرای انجام آزمایش، ویژگی  مغزه ی مورد 
مطالعه، تجهیزات آزمایشــگاهی مورد استفاده و نحوه ی انجام آزمایش آورده 

شده است.

1-2- خواص سنگ
 C 1 خواص پتروفیزیکی مغزه مانند طــول، قطر، تخلخل و نفوذپذیری که با
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نام گذاری شده، در جدول1 آورده شده است. برای اندازه گیری میزان تخلخل 
و نفوذپذیری نمونه  از دســتگاه اندازه گیری نفوذپذیری و تخلخل16 استفاده 

شده است.

2-2- خواص سیال
برای انجام آزمایش سیالب زنی، از یک نمونه ی مایع شامل آب نمک با شوری 
ppm 100000 اســتفاده شده اســت. محلول آب نمک شامل 78/40 گرم 

NaCl، 16/30 گرم CaCl 2، 5/20 گرم MgCl 2، 0/1 گرم NaHCO 3 اســت. 

ســپس محلول با استفاده از همزن مغناطیسی17 به مدت یک ساعت هم زده 
می شود. 

از گاز کربن دی اکســید برای تزریق گاز و از میعانات برای اشباع کردن مغزه 
استفاده شده است.

3-2- مجموعه ی سیالب زنی
مجموعه ی ســیالب زنی مغزه قادر به اشباع سازی سنگ از سیال، اندازه گیری 
نفوذپذیری مطلق ســنگ، اندازه گیری منحنی های نفوذپذیری نسبی سنگ 
مخزن، اســیدزنی، تزریق معمولی سیال، ســیالب زنی شیمیایی، تزریق گاز، 
تزریق حالل و آزمایش های مربوط به ازدیاد برداشت در شرایط فشار و دمای 
مخزن اســت. این مجموعه از بخش های مختلف شــامل پمپ تزریق سیال، 
محفظه ی نگهدارنده ی سیال، محفظه ی نگهدارنده ی مغزه18، اتاق هوای گرم، 
پمپ تنظیم کننده ی فشار باالســری19، تنظیم کننده ی فشار پشتی مغزه20، 
دســتگاه نمایش گر دیجیتالی فشــار و رایانه برای ثبت داده ها تشکیل شده 

است. 
شــکل1 مجموعه ی سیالب زنی مغزه  ی مورد استفاده در این مطالعه را نشان 
می دهد. شماتیک مجموعه ی سیالب زنی با استفاده از نرم افزار Lab view در 

شکل2 آورده شده است.

  1   خصوصیات نمونه  مغزه ی  مورد مطالعه

)mD( تخلخلتراوایی مغزه)gr/Cm 3( چگالی)CC( حجم فضای خالی)CC( حجم کل مغزه)Cm 2( سطح مقطع)gr( وزن)Cm( قطر)Cm( پارامترطول

0/730/202/7218/2390/0810/98196/093/748/20C 1

 1   مجموعه ی سیالب زنی مغزه
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 2   شــماتیک مجموعه ی سیالب زنی مغزه

4-2- نحوه ی انجام آزمایش 
پس از خشــک شــدن مغزه در اتاق هــوای گرم21 در دمــای 100درجه ی 
سانتی گراد و در فشار اتمسفر، به اندازه ی طول مغزه ی غالف پالستیکی22 را 
برش داده و مغزه را با غالف پوشانده سپس با حرارت باال غالف را گرم کرده تا 
جذب مغزه شو د. هدف از غالف پالستیکی برای جلوگیری از شکست مغزه و 
نفوذ گاز کربن دی اکسید به محفظه ی نگهدارنده ی مغزه است. سپس مغزه در 
محفظه ی مغزه ی نگهدار قرار می گیرد و با استفاده از پمپ فشار باالسری23، 

Psi 500  فشار بر روی مغزه اعمال می شود. 

با اســتفاده از پمپ خأل، بســته به میزان نفوذپذیری مغــزه به مدت 6 تا 8 
ســاعت، در محفظه ی مغزه ی نگه دار خــأل ایجاد کرده و تا زمانی که اختالف 
فشــار تغییری نکند فرآیند خأل کــردن، ادامه می یابد. ابتــدا مغزه را با آب 
نمک کامال اشــباع کرده هدف از انجام این مرحله به دست آوردن اشباع آب 
باقی مانده است. سپس مغزه را از میعانات گازی اشباع کرده، برای اشباع کامل 
مغــزه  به میزان 4 یا 5 برابر حجم فضــای خالی مغزه، میعانات با نرخ جریان 

0/05 میلی لیتر بر دقیقه تزریق می شود. 
اختالف فشــار دو ســر نمونه ی مغزه بر حســب زمان و حجم سیال تزریقی 
ثبت می شــود و تا زمانی که دیگر آبی تولید نشود، تزریق میعانات ادامه دارد. 
پس از اشــباع کامل نمونه ی مغزه از میعانات، آب نمک و گاز کربن دی اکسید 
به صورت متناوب با نرخ جریان پایین، با نســبت یک به یک تا پایدار شــدن 

اختالف فشار به درون مغزه تزریق می شود. 
برای این کار نرخ جریان گاز و آب نمک را با اســتفاده از پمپ تزریق تنظیم 
کرده و تزریق انجام می شــود. از زمان شــروع تزریق گاز و آب نمک تا پایان 
آزمایش، اختالف فشار در هر ثانیه ثبت می شود. در طول زمان انجام آزمایش 

هر کدام از مغزه ها مقدار آب نمک و میعانات تولید شــده اندازه گیری و ثبت 
می شــود. پس از جمع آوری داده ها در اکسل، به تجزیه وتحلیل آنها  پرداخته 
می شود. مراحل انجام آزمایش برای هر مغزه در دو حالت حضور و عدم حضور 

امواج الکترومغناطیس انجام شده است.

3- بررسی و نتایج
در شــکل3 نمودار اختالف فشــار مغزه C 1 در حین تزریــق آب نمک و گاز 
کربن دی اکسید بدون حضور امواج الکترومغناطیس نشان داده شده است. در 
ابتدای نمودار که تزریق آب نمک شــروع می شود منحنی، مسیر صعودی را 
طی می کند. بعد از تزریق آب نمک، تقریبا به میزان 3 برابر حجم فضای خالی 
عملیات تزریق آب نمک متوقف شــده و عملیات تزریق گاز شروع می شود. به 
دلیل پایین بودن نفوذپذیری مغزه مقدار افزایش اختالف فشار تا ثابت شدن 

آن در مغزه زیاد است. 
مقدار  اختالف فشــار با گذشت زمان و به نسبت آن، با افزایش میزان حجم 
ســیال تزریقی، افزایش می یابد. با تزریق گاز به میزان یک برابر حجم فضای 
خالی شیر مربوط به محفظه ی ورودی گاز را بسته و شیر مربوط به محفظه ی 
آب نمک را باز کرده و مجددا تزریق آب نمک آغاز می شــود و نمودار به آرامی 

افزایش می یابد. 
بعد از تزریق آب نمک، مقدار اختالف فشــار دو سر مغزه به صورت یک خط 
صاف شــده و در مقدار تقریبا Psi 280 پایدار می شــود. پــس از تزریق گاز 
در حدود 4 برابر حجم فضای خالی و رســیدن اختالف فشــار به محدوده ی

Psi 1180 اختالف فشــار دو سر مغزه پایدار می شــود. افزایش میزان حجم 
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C 1 4     نمودار اختالف فشــار در حین تزریق آب نمــک بدون امواج الکترومغناطیس در مغزه ی 

C 1 3   نمــودار اختالف فشــار در حین عملیات تزریق آب نمــک و گاز بدون امواج الکترومغناطیس در مغزه ی 

ســیال تزریقی اما ثابت ماندن تغییرات اختالف فشار می تواند به دلیل اتمام 
واکنش پذیری و به تعامل رسیدن سنگ و سیال باشد.

برای مشــاهده ی بهتر تغییرات اختالف فشار در مغزه ی C 1 نمودارهای 
اختالف فشار آب نمک و گاز تزریقی به صورت مجزا به ترتیب در اشکال4 
و 5 نشــان داده شده است. همان طور که در شــکل4 مشاهده می شود، 
اختالف فشــار دو سر مغزه در حین تزریق آب نمک در حد فاصل 3 تا 8 

برابر حجم فضای خالی پایدار می شــود. سپس یک پیک افزایش اختالف 
فشــار در 8 تا 9 برابر حجم فضای خالی حین تزریق آب نمک مشــاهده 

می شود و مجددا نمودار، صاف و در Psi 280 پایدار می شود.
در شــکل5 در محدوده ی 2 تا 3/5 برابر حجــم فضای خالی تزریق گاز، 
پیک افزایش و کاهش در اختالف فشــار مشاهده می شود. این تغییرات 

می تواند به دلیل واکنش های شیمیایی بین سنگ و سیال باشد.]19[
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C 1 5    نمودار اختالف فشــار در حین تزریق گاز کربن دی اکســید در مغزه ی 

C 1 6    نمــودار اختالف فشــار در حین عملیات تزریق آب نمــک و گاز در حضور امواج الکترومغناطیس در مغزه ی 

در شــکل6 نمودار اختالف فشار مغزه ی C 1 در حین تزریق آب نمک و گاز 
کربن دی اکســید در حضور امواج الکترومغناطیس نشــان داده شده است. 
در ایــن مرحله از آزمایش، ســیال تزریقی قبل از ورود بــه مغزه از میدان 
الکترومغناطیــس عبور می کند. با تزریق آب نمک بــه میزان 3 برابر حجم 
فضــای خالی عملیات تزریــق آب نمک متوقف شــده و عملیات تزریق گاز 
شــروع می شــود. تزریق آب نمک و گاز به صورت متناوب با نسبت یک به 

یک تا پایدار شــدن اختالف فشار تکرار می شــود. بعد از تزریق آب نمک به 
میزان 4 برابر حجم فضای خالی، اختالف فشــار در مغزه به صورت یک خط 
صاف شــده و در مقدار تقریبا Psi 210 پایدار می شود. پیک های کوچکی که 
در نمودار مربوط به تزریق آب نمک دیده  می شــود، می تواند به دلیل انسداد 

گلوگاه ها و منافذ باشد.
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C 1 7    نمودار اختالف فشــار در حین تزریق آب نمــک در حضور امواج الکترومغناطیس در مغزه ی 

 8    نمــودار اختالف فشــار در حین تزریق آب نمک به مغزه ی C 1 در حضــور و عدم حضور امواج الکترومغناطیس

در شــکل7 نمودار اختالف فشــار در مغزه ی C 1 در حین تزریق آب نمک در 
حضور امواج الکترومغناطیس نشــان داده شده است. کاهش اختالف فشار و 
تزریق بیشــتر سیال تزریقی به مغزه، در حضور امواج الکترومغناطیس نسبت 
به عدم حضور این امواج، نشــانگر توانایی امواج الکترومغناطیس در جابجایی 

بیشتر سیال و افزایش تولید میعانات است.
برای مقایســه ی بهتر تاثیر امواج الکترومغناطیس بر روی نمونه ی مورد 
مطالعه، در شــکل8 اختالف فشار دو سر مغزه ی C 1 در دو حالت حضور 
و عــدم حضور امواج الکترومغناطیس آورده شــده اســت. همان طور که 
در شکل مشاهده می شــود، در حالتی که امواج الکترومغناطیس حضور 
ندارند، اختالف فشــار در مقــدار باالتــری )Psi 280( و زمانی که امواج 
 )210 Psi( الکترومغناطیس حضور دارند، اختالف فشار در مقدار پایین تری

پایدار می شود. از دیگر نتایج به دست آمده در آزمایش های سیالب زنی و 
به کارگیری امواج الکترومغناطیس، تاثیر امواج الکترومغناطیس بر میزان 
بازیابی میعانات اســت، لذا نتایج تولید میعانات بر حســب میزان حجم 
تزریقی فضای خالی در شکل9 آورده شده است. میزان بازیابی میعانات با 

استفاده از مقدار حجم تولیدی طبق رابطه ی1 محاسبه شده است.
معادله ی )1(:                 

همان طور که در شکل9 مشاهده می شود نمودار بازیابی میعانات به صورت 
خطی و با شــیب تند افزایش می یابد و با ادامه ی تزریق بیشــتر ســیال، 
هیچ افزایشــی در تولید میعانات دیده نمی شود. میزان بازیابی میعانات در 
عدم حضــور و حضور امواج الکترومغناطیس بــه ترتیب از 9/44درصد به 

12/03درصد افزایش یافته است.
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C 1 9    نمودار تولید میعانات بر حســب ســیال تزریقی در مغزه ی 

نتیجه گیری
1- یکــی از روش هــای موثر در میزان ازدیــاد برداشــت به کارگیری امواج 

الکترومغناطیس است.
2- میزان ضریب بازیافت میعانات در حضور امواج الکترومغناطیس بیشتر از 

زمانی است که امواج الکترومغناطیس وجود نداشته باشند.

3- امواج الکترومغناطیس باعث می شــود حجم سیال تزریقی بیشتری وارد 
مغزه شود که این امر تاثیر مستقیم در مقدار ضریب بازیافت دارد.

4- با توجه به اینکه استفاده از امواج الکترومغناطیس در ازدیاد برداشت جزو 
مواد مصرفی مانند نانوذرات نیســت از نظر اقتصادی این روش مقرون به صرفه 

می باشد.
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