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مقاالت تحلیلي-كاربردي

حفاری، تولید، نفت، گاز، پسماند، گودال، آلودگی

(hadifathabadi@yahoo.com) نویسندة عهده  دار مکاتبات *

پسماندهاي مایع و جامد تولیدي که طي فرآیندهاي اکتشاف و تولید نفت و گاز ایجاد مي شوند حاوي مواد سمي مختلفي بوده و پتانسیل آسیب رساني 
به محیط زیس��ت و سالمت انس��ان ها و سایر جانداران را دارند. اغلب این مواد در گودال ها تخلیه مي ش��وند که اگر این گودال ها به درستي طراحی و 
احداث نشده باشند ممکن است باعث آلودگي خاک، آبهاي سطحي و زیرسطحي و به تبع آن گیاهان و جانوران و انسان شوند. در این مطالعه تالش 
شده عالوه بر معرفي انواع گودال هاي مورد استفاده در صنایع نفت و گاز، مواد سمي موجود در پسماندها نیز معرفي شوند و راهکارهاي مؤثر جهت 
جلوگیري از آلودگي محیط زیست اطراف گودال ها ارائه گردد. محصور نمودن مناسب گودال ها در زمان احداث، فنس کشي و احداث تور در اطراف 
آنها، رعایت قوانین، مقررات و استانداردها در طراحی و به کارگیری آنها در مراحل احداث، پیش بینی راه های تخلیه گودال ها، استفاده از مخازن در 

بسته و به کارگیري فن آوري حفاري حلقه بسته از مهم ترین راهکارهاي کاهش آلودگي ناشي از گودال ها به شمار مي روند.

مقدمه 
در عملیات هاي مختلف مرتبط با تولید نفت 
و گاز، پسماندهاي سمي مایع و جامد زیادي 
تولید مي شوند که مي توانند سالمت انسان ها، 
س��ایر جان��داران و محیط زیس��ت را به خطر 
اندازن��د. با تخلی��ه این م��واد در گودال هاي 
غیراستاندارد ممکن است مواد سمي مستقیماً 
ب��ه  داخل خاک نفوذ ک��رده و آب زیرزمیني 
را نی��ز آلوده کنند. گودال هاي اس��تاندارد نیز 
در صورت وجود پارگي در دیواره یا سرریز 

کردن مي توانند منجر به آلودگي گردند.
انجمن محیط زیست نیومکزیکو در اواسط 
ده��ه 80 میالدي مطالعات��ي انجام داد که طي 
آن 6700 گ��ودال  نفت و گاز ک��ه آلودگي 
ایج��اد کرده بودند بررس��ي ش��د ک��ه از این 

تعداد، 557 گ��ودال آبه��اي زیرزمیني را نیز 
آلوده کرده بودند. در سال 2005 نیز شرکت 
نفت نیومکزیکو 400 م��ورد آلودگي آبهاي 
زیرزمیني را ناش��ي از گودال هاي نفت و گاز 

اعالم کرد.
در ای��ران بیش از3500 چ��اه تولیدی نفت 
و گاز وج��ود دارد که اگر برای هر چاه یك 
گودال تخلیه در نظر بگیریم، وسعت آلودگی 
بیش��تر نمایان خواهد شد؛ هرچند در چاه های 
در ح��ال حف��اری و عملیات ه��ای تعمی��ر و 
تکمیل، بیش از یك گودال استفاده می شود. 
بنابراین تخمین تع��داد کل گودال های مورد 
اس��تفاده در فعالیت ه��ای نفت و گاز کش��ور 

آسان نخواهد بود.
انواع مختلف پسماندهایي که در گودال ها 

ذخیره مي ش��وند شامل پس��ماندهاي حفاري، 
آب تولیدي و همچنین پس��ماندها و سیاالت 
تولیدي هستند که مجموعه آنها را پسماندهاي 

اکتشاف و تولید مي نامند.
پسماندهاي جامد ممکن است حاوي مواد 
سمي باشند و مي توانند مشکالت زیر را ایجاد 

کنند:
 شس��ته ش��دن پس��ماندها و آلوده کردن 

آبهاي زیرزمیني
 آل��وده کردن خاک و پوش��ش گیاهي و 

جلوگیری از رشد گیاهان
 اس��تریلیزه کردن خ��اک و جلوگیری از 

رشد گیاهان
 عدم پایداري و سایش خاک

 ممک��ن اس��ت جانداراني ک��ه از گیاهان 

آلودگي گودال ها در صنايع نفت و گاز

هادی ابراهيم فتح  آبادی*  مديريت برنامه  ريزي تلفيقي شركت ملی نفت ايران
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آلوده یا آب آلوده اس��تفاده مي کنند با خطر 
م��رگ روبرو ش��ده و حتي اگر زن��ده بمانند 

نسبت به بیماري حساس خواهند شد ]1و4[

پس��ماندهاي مایع نیز ممکن اس��ت حاوي 

مواد س��مي باش��ند و ممکن اس��ت از اطراف 
گودال ها سرازیر شوند یا به درون خاک نفوذ 
نمایند یا از ش��کاف هاي مواد محصور کننده 
گودال عبور کرده و خاک و آبهاي س��طحي 

و زیرسطحي را آلوده کنند )شکل-1(.

1- انواع مواد سمي موجود در گودال ها
ط��ي فرآینده��اي اکتش��اف و تولید نفت 
و گاز طی��ف مختلفي از مواد س��مي تولید یا 
مصرف مي ش��وند. جدول-1 مواد ش��یمیایي 

موجود در گودال ها را نشان مي دهد ]4[.

1-1- پسماندها و سياالت حفاري
گل ه��اي پایه روغني و پس از آن گل هاي 
مصنوعي بس��یار س��مي هس��تند. گودال های 
ذخیره ب��رای ذخیره موق��ت گل  طی فرآیند 
حفاری به کار می روند و ممکن اس��ت جهت 
تخلیه پس��ماندهای حفاری نیز ب��ه کار گرفته 
ش��وند. وقت��ی حفاری پای��ان یاف��ت معموالً 
گودال های ذخیره بس��ته ش��ده و ممکن است 

مشکالت زیر حادث گردد:
 مایعات گودال ها تبخیر ش��وند و به سطح 
زمین یا آبهای سطحی تخلیه گردند یا دوباره 
در چاه ه��ای زیرزمینی تزریق ش��وند یا برای 

تخلیه به خارج از سایت منتقل گردند.
 م��واد جامد در گودال های س��طح زمین 
پراکنده ش��ده در سایت دفن شوند یا به مکان 

دیگری منتقل گردند.
پس��ماندهای حف��اری ممکن اس��ت طیفی 
از مواد س��می داشته باش��ند. تحقیقاتی که در 
آژان��س حفاظ��ت از محیط زیس��ت ایاالت 
متح��ده آمریکا و انجمن نف��ت آمریکا انجام 
ش��د نش��ان داد که مایعات حفاری در برخی 

گودال های ذخیره حاوي مواد زیر بودند:
کروم، س��رب، پنتا کلرو فن��ول در مقادیر 
خطرن��اک و در مواردی که از س��یاالت پایه 
روغنی اس��تفاده ش��ده بود، مقادیري بنزن نیز 
موج��ود بود که اگر به ش��کل نامناس��ب دفن 
ش��وند می توانند آبهای سطحی، زیرسطحی و 

خاک را آلوده نمایند.
خرده های حفاری که به س��طح می رس��ند 
حاوي مقادی��ر متف��اوت هیدروکربن )نفت، 

گاز و ترکیبات فرار مانند بنزن( هستند.
گل ه��ای حفاری ک��ه از ته چاه تا س��طح 
در چرخش��ند ممک��ن اس��ت ح��اوي فلزات 

  1    چند نمونه گودال با حصار معیوب

٢ 
 

هاي نفت و گاز بنابراين تخمين تعداد كل گودال هاي مورد استفاده در فعاليت شود.از يك گودال استفاده مي
  نخواهد بود. آسانكشور 

همچنين شوند شامل پسماندهاي حفاري، آب توليدي و ها ذخيره ميانواع مختلف پسماندهايي كه در گودال
  نامند.سياالت توليدي هستند كه مجموعه آنها را پسماندهاي اكتشاف و توليد مي و هاپسماند

  :مشكالت زير را ايجاد كنند توانندميمواد سمي باشند و  حاويپسماندهاي جامد ممكن است 
  كنندو آبهاي زيرزميني را آلوده  شدهشسته  
 شوندمنطقه  خاك و پوشش گياهي را آلوده نمايند و مانع رشد گياهان در آن  
  نمايندخاك را استريليزه كنند و از رشد گياهان جلوگيري  
  شوندعدم پايداري و سايش خاك سبب  
  و حتي  شدهبا خطر مرگ روبرو  كننديا آب آلوده استفاده ميجانداراني كه از گياهان آلوده ممكن است

  ]4و1[به بيماري حساس خواهند شد زنده بمانند نسبت اگر 
  

 روندبهيا  شوندها سرازير از اطراف گودالتوانند ميمواد سمي باشند و  حاويممكن است ع پسماندهاي ماي
خاك و آبهاي سطحي و در نتيجه و هاي مواد محصور كننده گودال عبور كرده از شكافيا  نمايندخاك نفوذ 

  .)1- (شكل كنندزيرسطحي را آلوده 
 

 
بنزن 
)mg/l(

آرسنیك
)mg/l(

باریم
)mg/l(

کادمیم
)mg/l(

کروم
)mg/l(

سرب
)mg/l(

سلنیم
)mg/l(

بیشتر از این میزان 
خطرناک است

*
0/551001551

2418/31/59لجن هاي گودال تولید

مواد جامد/ماسه هاي 
25009/95/984/11تولیدي

سیاالت عملیات تعمیر 
فلزات سنگین آنالیز نشده اند1530و تكمیل

آب تولیدي از سازند 
 ppm1000 که کمتر از

مواد جامد محلول 
 Fresh( دارد )آب تازه

))Water

1/3646

آب نمك تولیدي از 
54337227/87/2514/42/83سازند

خرده ها/گل هاي حفاري 
2936/510118/812/6پایه روغني

خرده ها/گل هاي حفاري 
فلزات سنگین آنالیز نشده اند1100پایه آبي

  1    پتانسیل وجود مواد خطرناك در پسماندهاي موجود در گودال ها   ]4[

* طبق استاندارد OSHA 1910.1028، این میزان بنزن در هواي تنفسي براي 8 ساعت كاري ذكر شده است.
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خطرناکی مث��ل کادمیم، آرس��نیك، کروم، 
س��رب، جیوه، مس و ... یا گازوئیل، گریس 
و دیگ��ر هیدروکربن های آلی مث��ل متانول، 
فنول های کل��ردار، فرمالدهید، بنزن، تولوئن، 
اتیل بن��زن، دی متیل بن��زن و آکریالمید و ... 
باش��ند. اگر از گل های پایه روغنی اس��تفاده 
ش��ود مقادیر بیش��تری هیدروکربن های سمی 
مانن��د بنزن ه��ا و هیدروکربن های آروماتیك 
پلی س��یکلیك )PAHه��ا1( ک��ه ه��ر دو مواد 
سرطان زا هستند یافت می شوند. اما همان گونه 
که در جدول نش��ان داده ش��د در هر دو نوع 
خرده ه��ا و گل های حفاری پایه روغنی و پایه 
آبی، ممکن اس��ت مقادیر زی��اد و خطرناک 

بنزن وجود داشته باشد.
گل حف��اری اغلب ح��اوي گل بنتونیت یا 
دیگر افزودنی هاس��ت. بنتونی��ت ماده خاکی 
بسیار انبس��اط پذیري است که می تواند حجم 
خاک را به ش��دت تغییر داده و به ساختارهای 
س��طحی نیز آس��یب برس��اند. با انج��ام یك 
عملی��ات معمول��ی، تخلی��ه گل حف��اری در 
گودال ه��ای ذخیره ی��ا تخلیه گل در س��طح 
صدمات��ی ب��رای س��المت انس��انها و محیط 
زیس��ت درپی خواهد داشت. همچنین ممکن 
اس��ت گودال های ذخیره گل حفاری حاوي 
مخلوطی از دیگر افزودنی های شیمیایی مورد 
اس��تفاده طی فرآیند حفاری به ش��رح زیر نیز 

باشند:
 اسیدها و بازها

 ممانعت کننده های خوردگی )مانند اکس��ید 
آهن، بیوسولفات آلومینیوم، کربنات روی 

و کرومات روی(
 باکتری سایدها و بیوسایدها )مانند آمین های 

آلی، کلروفنول ها و فرمالدهیدها(
س��طحی(،  فع��ال  )م��واد  س��ورفکتنت ها   
دي فومره��ا )کف زداها( و امولس��ی فایرها 
)تعلی��ق س��ازها( مانند اس��یدهای چرب و 

صابون ها
 کاهش دهنده های پاالیش گر

 ممانعت کننده های کنترل شیل

 رقیق کننده ه��ا و پراکنده کننده ها )مانند لینو 
سولفونات های آهن(

 مواد افزودن��ی جهت افزای��ش وزن )مانند 
سولفات باریم، باریت و هماتیت(

 گل بنتونیت
مانن��د  )کرکینه س��ازها(  حجیم کننده ه��ا   

پلیمرهای آکریلیك مثل آکریل آمید

افزودنی ه��ای حفاری اغلب ح��اوي مواد 
س��می هس��تند. برای مث��ال حجیم کننده هایی 
مانند آکریل آمید س��رطان زا هستند. همچنین 
افزودنی های افزایش وزن مانند باریت ممکن 
اس��ت حاوي فلزات س��نگین مانن��د کادمیم 
ی��ا جیوه باش��ند. با توج��ه به محرمان��ه بودن 
اطالعات، کسب اطالعات دقیق در خصوص 
ترکیب شیمیایی افزودنی های حفاری مشکل 
اس��ت. همچنین ش��رکت ها از پذیرش سمی 
بودن ترکیبات خود امتناع می کنند. برای مثال 
یک��ی از افزودنی های حف��اری به نام تجاری 
SOLTEX ، ی��ك ممانع��ت کنن��ده و کنترل 

کننده ش��یل اس��ت و در انواع گل ه��ای پایه 
آب��ی، پایه روغنی و یا بر پای��ه مواد مصنوعی 
و در عملی��ات ه��ای حفاری خش��کی و دریا 
کارب��رد دارد. ای��ن ماده ک��ه دارای خاصیت 
ضد آسفالتین )لینیت( اس��ت بر پایه سلولزی 
معرفی شده و حاوی فلزات سنگینی است که 

در جدول-2 ذکر شده اند.
جدول 2 – فلزات س��نگین موج��ود در ماده 
   SOLTEX افزودنی گل حف��اري با نام تجاري

]4[
البته میزان آس��یب ناش��ي از مواد افزودنی 

بستگی زیادی به غلظت آنها دارد.
جایگزینی برخی مواد س��می مورد استفاده 
در عملی��ات حف��اری ب��ا موادي که س��ّمیّت 
کمتری دارند می تواند ریس��ك و هزینه های 
حف��اری را کاهش دهد. برخ��ی از این موارد 

به شرح زیر است:
از  اس��تفاده  پراکنده کننده ه��ا:   
پلیمرهای  لینوس��ولفونات های بدون کروم و 

پلی ساکارید به جای لینوسولفونات کروم
 بیوس��ایدها: اس��تفاده از آمین ه��ا به جای 

پنتاکلروفنول ها و پارافورمالدهید
 روان س��ازهای س��یال حفاری: استفاده از 
دانه های روغن��ی و روغن های معدنی به جای 

گازوئیل ]2و4[

1-2- آب توليدی همراه نفت و گاز
هنگام تولی��د نف��ت و گاز، آب همراه نیز 
تولید ش��ده و در تأسیسات س��طح االرضی از 
نفت و گاز جدا می گ��ردد. در عملیات تولید 
متان از بس��تر زغال س��نگ )CBM 2( مقداری 
زی��ادی آب تولید می ش��ود؛ چراکه جدایش 
آب س��بب آزاد ش��دن گاز از زغال س��نگ 

خواهد شد.
آب تولی��دی ممکن اس��ت در گودال های 
س��رباز ذخیره گردد ک��ه گودال های تخلیه یا 
تبخیر هستند. بسیاری از آلودگی های موجود 
در آب تولی��دی بس��تگی به م��کان عملیات 
دارند. در بعضی جاها آب استخراجی به شدت 
نمکی است که آنرا آب دریایی یا آب نمکی 
می گوین��د. دیگر اج��زای آب تولیدی اغلب 

شامل موارد زیر است:
 ترکیبات آلی فرار )VOCه��ا3( مانند بنزن، 

تولوئن، اتیل بنزن و دی متیل بنزن
 هیدروکربن های آروماتیك پلی س��یکلیك 

)PAHها( مانند نفتالن ها
 سایر هیدروکربن ها مانند نفت خام

 فل��زات س��نگین مانن��د آرس��نیك، باریم، 
کادمی��م، ک��روم، س��رب، جیوه، س��لنیم، 

وانادیم و روی
 م��واد رادیواکتیو طبیع��ی )NORM 4( مانند 

رادیوم 226 یا 228

برخ��ی مش��کالت آب تولی��دی که باعث 
آسیب به خاک، آبهای سطحی و زیرسطحی، 
حیوانات اهلی و وحش��ی و پرندگان مي شود 

عبارتند از:
 مقدار زیاد نمك ممکن اس��ت خاک را 
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برای سال ها استریلیزه و غیرقابل کشت کند.
 برخ��ی فلزات و م��واد رادیواکتیو طبیعی 
می توانند جذب گیاهان شده و باعث آلودگی 

آنها و حیوانات تغذیه کننده از آنها گردند.
 هیدروکربن ه��ا، بن��زن و PAHها ممکن 
اس��ت آب و خاک را آل��وده کنند. خطرات 
ش��امل  هیدروکربن ه��ا  از  ناش��ی  س��المتي 
مشکالت تنفسی، مشکالت عصبی، مشکالت 
قلبی و عروقی و مش��کالت پوس��تی اس��ت. 
برخ��ی هیدروکربن ه��ا می توانند س��رطان زا 
باش��ند )مانن��د PAHه��ا و بن��زن(. مق��دار و 
چگونگ��ی در معرض این م��واد قرار گرفتن 
)تماس پوس��تی، بل��ع یا استنش��اق( در میزان 

آسیب ناشي از آنها موثر است ]1و4[.

1-3- پسماندها و سياالت توليدی
طی فرآیند تولیدگودال های زیادی جهت 
ذخی��ره ی��ا تخلیه س��یاالت تولیدی اس��تفاده 
می ش��وند. در ادامه انواع سیاالت تولیدي در 
عملیات  اکتش��اف و تولید نفت و گاز ش��رح 

داده خواهد شد.

1-3-1- نفت/هيدروكربن توليدی
و  آب  گاز،  و  نف��ت  تولی��د  حی��ن  در 
س��ایر ناخالصی ه��ا نی��ز تولید مي ش��وند که 
جداکننده ه��ا جهت جداس��ازی هر س��ه فاز 

)آب، نفت و گاز( یا دو فاز نفت و گاز به کار 
می روند و جداس��ازي آب معموالً در هیترها 
انج��ام می َگیرد که ممکن اس��ت این فرآیند 
بازدهی زیادي داش��ته باش��د. بنابراین نفت و 
س��ایر هیدروکربن ها با پس��ماند آب مخلوط 
هس��تند و آب آغش��ته ب��ه هیدروکربن ها که 
ب��ه گودال تخلیه فرس��تاده می ش��ود می تواند 
مشکالت سالمتی و زیست محیطی ایجاد کند 

)شکل-2(.

1-3-2- پسماند ناشی از نم زدايی
گاز تولیدی از چاه های گاز و متان حاصل 
از بس��ترهای زغال س��نگ اغلب همراه با آب 
اس��ت که باید قبل از استفاده جدا گردد. اکثر 
آب موج��ود در پس��ماند تبخیر می ش��ود اما 
مقدار قابل توجهی از آن دوباره میعان ش��ده و 
در مخازن ذخیره یا گودال های روباز ذخیره یا 
تخلیه می ش��وند. به این گودال ها، گودال  های 

قطره  ای5 می گویند.
فرآیندهای مختلفي برای جداسازي آب از 
گاز وجود دارد ک��ه از جمله آنها مي توان به 
نم زدایی با گالیکول، اس��تفاده از مواد جامد 
خشك کننده یا استفاده از کلرید کلسیم اشاره 
کرد. بر اس��اس گزارش هاي آژانس حفاظت 
از محیط زیست آمریکا، آب پسماند حاصل 
از فرآیند نم زدایی ممکن اس��ت شامل موارد 

زیر باشد:
 6 BTEX  هیدروکربن ه��ای محلول ش��امل 

)بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و دی متیل بنزن(
 فلزات��ي مانند آرس��نیك، باری��م، کادمیم، 

کروم و سرب

1-3-3- س�ياالت م�ورد اس�تفاده در عملي�ات 
تعميرات

طی عملیاتی که جه��ت تعمیر و نگهداری 
چاه ها انجام می ش��ود، برخی مواد سمی مورد 
اس��تفاده ق��رار می گیرند. این مواد ش��یمیایی 
ممک��ن اس��ت هم��راه آب تولی��دی هنگام 
ش��روع مجدد تولید یا در هنگام تمیز کردن، 
از دستگاه ها به س��طح زمین نشت کنند. مواد 
سمی عملیات تعمیرات شامل موارد زیر است:

 زنگ زدایی نیاز به اسیدهای قوی مانند اسید 
هیدروکلری��ك و اس��ید هیدروفلوری��ك 
دارد. خود زنگ حاوي س��دیم، کلس��یم، 
کلری��د و کربنات اس��ت اما ممکن اس��ت 
مقدار کمی باریم، استرنس��یم و رادیوم در 

آن موجود باشد.
 ممانعت کننده ه��ای خوردگی ک��ه در چاه 
تزریق می ش��وند. ترکیبات مق��اوم در برابر 
خوردگ��ی ک��ه ش��امل کربن��ات روی و 

بیوسولفات آلومینیوم هستند.
و  پاک س��ازی  ب��ا  مرتب��ط  پس��ماندهای   
رنگ آمی��زی مانند حالل های��ی که نفت و 

گریس را معلق می کنند.

1-3-4- س�ياالت م�ورد اس�تفاده در عملي�ات 
تكميل/ازدياد برداشت

س��یاالتی هس��تند ک��ه در چاه ه��ا تزری��ق 
می ش��وند تا جری��ان نفت و گاز را به س��طح 
تسهیل بخش��ند. تزریق مخلوطی از حالل ها و 
عوامل ژل ساز به صورت پرفشار همراه با ماسه 
و آب از جمله موارد تزریقی اس��ت که برای 
باز نگه داش��تن ش��کاف موجود در س��ازندها 
انج��ام می گیرد. معموالً در کل دوره عملیات 

تزریق بیش از پنج گودال استفاده می شود.
  2     نفت/هیدروكربن مخلوط با پسماند در گودال تخلیه ]5[

٨ 
 

  
  ]5[ نفت/هيدروكربن مخلوط با پسماند در گودال تخليه - 2شكل 

  
آب  همراه باسنگ اغلب غالزگاز و متان حاصل از بسترهاي  هايگاز توليدي از چاهزدايي: پسماند ناشي از نم

از آن توجهي شود اما مقدار قابلآب موجود در پسماند تبخير مي اكثرقبل از استفاده جدا گردد.  دكه باي است
 به اين.شوندهاي روباز ذخيره يا تخليه ميدر مخازن ذخيره يا گودال وگردد ميدوباره ميعان شده و به آب باز

  گويند.مي 5ايهاي قطرهگودالها، گودال
زدايي با گاليكول، نم توان بهاز جمله آنها ميآب از گاز وجود دارد كه مختلفي براي جداسازي فرآيندهاي 

آژانس حفاظت از  هاي. بر اساس گزارشاشاره كردكننده يا استفاده از كلريد كلسيم استفاده از مواد جامد خشك
  د:زير باشزدايي ممكن است شامل موارد ا، آب پسماند حاصل از فرآيند نممحيط زيست آمريك

 هاي محلول شامل هيدروكربنBTEX6 متيل بنزن)(بنزن، تولوئن، اتيل بنزن و دي  
 مانند آرسنيك، باريم، كادميم، كروم و سرب يفلزات  

  
ها نگهداري چاهتعمير و كه جهت  يهاي تعميراتطي عمليات سياالت مورد استفاده در عمليات تعميرات:

آب توليدي  همراهممكن است ند. اين مواد شيميايي گيرميقرار استفاده مورد د، برخي مواد سمي شوانجام مي
د. مواد سمي عمليات ها به سطح زمين نشت كننهنگام شروع مجدد توليد يا در هنگام تميز نمودن، از دستگاه

  است: زيرتعميرات شامل موارد 
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عملیات دیگر تزریق اس��ید )معموالً اسید 
هیدروکلریك( در س��ازند است. اسید باعث 
حل ش��دن برخی م��واد ش��ده و روزنه های 
تولیدی س��ازند را باز نگه می دارد.مواد سمی 

در عملیات  ازدیاد برداشت عبارتند از:
آروماتی��ك  هیدروکربن ه��ای  بن��زن، 
پلی س��یکلیك، اتیل بن��زن، تولوئن، دی متیل 
بن��زن، نفتال��ن، متان��ول، هیدروزید س��دیم، 
MTBE 7 و برخ��ی فل��زات مانن��د آنتیموان، 

باریم، کادمیم، کروم، کبالت، مس، س��رب، 
جیوه، مولیب��دن، نیکل، س��لنیم، نقره، تالیم، 
وانادی��م و روی. مقدار بس��یار کمی از مواد 
شیمیایی مانند بنزن قادر است میلیون ها گالن 

آب را آلوده کند. تنها 28 قاشق چای خوری 
از MTBE قادر اس��ت صدها هزار گالن آب 
زیرزمین��ی را ت��ا حدي آلوده کن��د که برای 

انسان قابل استفاده نباشد.
در س��ال 1992 ب��ر اس��اس نمونه گی��ری 
آژان��س حفاظ��ت از محیط زیس��ت آمریکا 
بیش از 70 عنصر و مواد شیمیایی در سیاالت 
و پس��ماندهای م��ورد اس��تفاده در عملی��ات 
تعمیر و تکمیل ش��ناخته ش��د. بنزن و تولوئن 

خطرناک ترین این مواد هستند ]5و1[.

2- انواع گودال ها در صنايع نفت و گاز
در صنای��ع نف��ت و گاز ان��واع مختل��ف 

گودال ها اس��تفاده می ش��ود. کارب��رد بعضی 
از آنها به ص��ورت موقت ط��ی عملیات های 
حفاری، تعمیر و تکمیل است و برخی دیگر 

برای دفع پسماندها کاربرد دارند.
 گودال رسوبات پایه8: گودالی است که 
در مجاورت یك مخزن برای ذخیره س��ازی 
رس��وبات پایه ک��ه از مخازن ی��ا تانك های 
ذخیره نفت زدوده می شود کاربرد دارد. این 
نامیده  قباًل گودال  های س��وزاندن9  گودال ها 

می شدند.
نف��ت ی��ا آب نم��ك آزاد نبای��د در ای��ن 
گودال ه��ا تخلی��ه ش��ود. هم��ه ظرفیت یك 
گودال رس��وبات پایه نباید از 50 بشکه بیشتر 
ش��ود و مس��احتی که این نوع گودال اشغال 
می کند نباید بیش��تر از 250 فوت مربع باش��د. 
ط��ی 120 روز پس از پایان اس��تفاده، گودال 
باید آب زدایی و پشت بندی شده و از اطراف 

محصور و فشرده گردد.
 گ��ودال آب دریا10: گودالی اس��ت که 
برای ذخیره آب دریا جهت تزریق در مخازن 

با هدف ازدیاد برداشت استفاده می شود.
 گودال جمع  آوری11: گودالی اس��ت که 
برای ذخیره آب نمك یا دیگر پس��ماندهای 
نفت��ی و گازی قب��ل از مدفون ک��ردن به کار 
م��ی رود. در برخ��ی حاالت به ای��ن گودال، 
گودال جداکنن��ده نفت روی پس��ماند12 نیز 

می گویند.
 گ��ودال تعمیر/تکمیل13: این نوع گودال 
برای ذخیره یا دفن س��یاالت در عملیات های 
تعمی��ر و تکمیل یا حفاری، گل و الی، آب، 
آب دری��ا، کف های روی نف��ت، پارافین یا 
دیگ��ر مواد که ب��رای تمی��زکاری دهانه چاه 
ب��ه کار م��ی رود اس��تفاده می ش��ود. چنی��ن 
گودال هایی باید طی 30 روز آب زدایی شده 
و ط��ی 120 روز پ��س از پای��ان اس��تفاده، 
پش��ت بندی گردند و از اط��راف محصور و 

فشرده شوند.
 گودال دفن سیاالت حفاری14

 گودال ذخیره سیاالت حفاری15 )شکل-3(.
  4    یک نمونه گودال مشعل]9[

١١ 
 

 مشعلو جهت نگهداري موقت مايعاتي كه به  بودهگودالي است كه داراي يك مشعل  :17گودال مشعل -
هاي گازي، كارخانجات توليد بنزين، ها در چاهرود. اين نوع گودالكار ميسوزند بهولي نمي شدهفرستاده 

ها نبايد جهت ذخيره يا دفن ساير سياالت و د. از اين گودالنافزايي يا كنترل فشار و ... كاربرد دارأسيسات فشارت
ساعت در يك عمليات تخليه  48كربني نبايد بيشتر از پسماندهاي نفتي و گازي استفاده شود. مايعات هيدرو

و از اطراف  شوندبندي زدايي و پشتروز پس از پايان استفاده، آب 120هايي بايد طي گردند. چنين گودال
  ).4-(شكل گردندمحصور و فشرده 

  

  
  ]9يك نمونه گودال مشعل[ – 4شكل 

  
ي دكل حفاري براي ذخيره آب تازه مورد استفاده در اين نوع گودال در نزديك :18گودال آب تازه جبراني -

ها تخليه شود. رود. نبايد هيچگونه سياالت و پسماندهاي نفتي و گازي در اين گودالكار ميسياالت حفاري به
و از اطراف محصور و  شدهزدايي و پشت بندي هايي بايد طي يك سال پس از پايان استفاده، آبچنين گودال

  ).5- كل(ش گردندفشرده 
  

  3    یک نمونه گودال ذخیره سیاالت حفاري ]9[

١٠ 
 

سازي رسوبات پايه كه از مخازن و گودالي است كه در مجاورت يك مخزن براي ذخيره :8گودال رسوبات پايه -
  شدند.ناميده مي 9هاي سوزاندنگودالها قبالً اين گودالكاربرد دارد.  شودهاي ذخيره نفت زدوده مييا تانك

بشكه  50از  نبايدظرفيت يك گودال رسوبات پايه  همهها تخليه شود. نمك آزاد نبايد در اين گودالنفت يا آب
روز پس  120فوت مربع باشد. طي  250كند نبايد بيشتر از بيشتر شود و مساحتي كه اين نوع گودال اشغال مي

  .گرددو فشرده  و از اطراف محصور شدهبندي پشتو زدايي از پايان استفاده، گودال بايد آب
 با هدف ازدياد برداشتگودالي است كه براي ذخيره آب دريا جهت تزريق در مخازن  :10گودال آب دريا -

  د.شومياستفاده 
نمك يا ديگر پسماندهاي نفتي و گازي قبل از مدفون گودالي است كه براي ذخيره آب :11آوريگودال جمع -

  گويند.مينيز  12گودال جداكننده نفت روي پسمانداين گودال، رود. در برخي حاالت به كار ميكردن به
هاي تعمير و تكميل يا اين نوع گودال براي ذخيره يا دفن سياالت در عمليات :13گودال تعمير/تكميل -

كار كاري دهانه چاه بهبراي تميزهاي روي نفت، پارافين يا ديگر مواد كه حفاري، گل و الي، آب، آب دريا، كف
روز پس از پايان استفاده،  120و طي شده زدايي آب روز 30طي هايي بايد شود. چنين گودالاستفاده مي درومي

  د.ند و از اطراف محصور و فشرده شونبندي گردپشت
  14گودال دفن سياالت حفاري -
  ).3-(شكل 15گودال ذخيره سياالت حفاري -
  

  
  ]9[ يك نمونه گودال ذخيره سياالت حفاري – 3شكل 

  
محدود استفاده  ياين گودال براي ذخيره آب نمك توليدي براي مدت :16گودال اضطراري ذخيره آب نمك -

  ند.شوندبراي تزريق و ساير مصارف استفاده گرد بايدمي گردد. محتويات اين گودال مرتباً 
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 گ��ودال اضطراری ذخی��ره آب نمك16: 
ای��ن گودال برای ذخی��ره آب نمك تولیدی 
ب��رای مدتي محدود باید اس��تفاده می گردد. 
محتویات این گودال باید مرتباً برای تزریق و 

سایر مصارف استفاده شوند.
 گودال مش��عل17: گودالی اس��ت که یك 
مش��عل دارد و جهت نگهداری موقت مایعاتی 
که به مش��عل فرس��تاده ش��ده ولی نمی سوزند 
به کار می رود. این ن��وع گودال ها در چاه های 
گازی، کارخانج��ات تولید بنزین، تأسیس��ات 
فشارافزایی یا کنترل فشار و ... کاربرد دارند. از 
این گودال ها نباید جهت ذخیره یا دفن س��ایر 
سیاالت و پس��ماندهای نفتی و گازی استفاده 
ش��ود. مایعات هیدروکربنی نباید بیشتر از 48 
س��اعت در یك عملیات تخلیه گردند. چنین 
گودال های��ی باید ط��ی 120 روز پس از پایان 
اس��تفاده، آب زدایی و پش��ت بندی شوند و از 

اطراف محصور و فشرده گردند )شکل-4(.
 گ��ودال آب ت��ازه جبران��ی18: ای��ن نوع 
گودال در نزدیکی دکل حفاری برای ذخیره 
آب تازه مورد اس��تفاده در س��یاالت حفاری 
به کار م��ی رود. نبای��د هیچگونه س��یاالت و 
پس��ماندهای نفت��ی و گازی در این گودال ها 
تخلیه ش��ود. چنین گودال هایی باید طی یك 
س��ال پ��س از پای��ان اس��تفاده، آب زدایی و 
پشت بندی شده و از اطراف محصور و فشرده 

گردند )شکل-5(.
 گ��ودال تبخیر/نگهداري در تأسیس��ات 
فرآوري گاز19: این نوع گودال براي ذخیره یا 
تخلیه خروجي ب��رج خنك کننده، آب میعان 
ش��ده از گاز طبیع��ي و دیگر آبهاي پس��ماند 
تولیدي در تأسیسات بنزین سازي و تأسیسات 
ف��رآوري گاز ی��ا تأسیس��ات نگه��داري ی��ا 

فشارافزایي مجدد به کار مي رود.
 گودال گردش گل20: این نوع گودال در 
کنار دکل حفاري براي ذخیره س��یال حفاري 
ک��ه در عملی��ات  حفاري مورد اس��تفاده قرار 
مي گیرد کاربرد دارد. سیاالت میادین نفتي یا 
پس��ماندهاي نفتي و گازي نبای��د در این نوع 
گودال تخلیه شوند. سیاالت مجاز براي تخلیه 

در این گودال به شرح زیر است:
 س��یاالت حفاري: آب تازه، آب نمك یا 

سیال پایه روغني
 تکه هاي حفاري، ماس��ه ها و گل و الیي 
که از س��یاالت حفاري در حال گردش جدا 

مي شود
 آب تازه مورد اس��تفاده براي تمیز کردن 
لوله ه��اي حفاري و س��ایر تجهیزات س��ایت 

عملیاتي
 سیاالت آزمایش ساقه حفاري

 سیاالت آزمایش فوران گیر
اگر گودال حاوي سیاالتي با غلظت کلرید، 

6100 میلي گرم بر لیتر یا کمتر از آن باشد باید 
طی یك سال پس از پایان استفاده، آب زدایی 
و پش��ت بندی ش��ود و از اط��راف محصور و 
فش��رده گردد. اگر غلظت کلرید بیشتر از این 
میزان باشد، باید آب زدایي طي 30 روز انجام 
ش��ده و طی یك س��ال پس از پایان استفاده، 
پشت بندی شده و از اطراف محصور و فشرده 

گردد.
 گودال ذخیره21 )گ��ودال گل و الي22 یا 

گودال گل حفاري23 نیز نامیده مي شود(:
ای��ن گ��ودال در کنار دکل حف��اري براي 
خرده ه��ا،  حف��اري،  س��یاالت  جم��ع آوري 
ماسه ها، گل و الي و آب مورد استفاده جهت 
شستش��وي لوله حف��اري یا س��ایر تجهیزات 
س��ایت عملیاتي به کار م��ي رود. اگر گودال 
ذخیره به چند گودال تقس��یم شود هر گودال 
باید به ش��کل جداگانه درنظر گرفته شود. اگر 
گودال حاوي سیاالتي با غلظت کلرید 6100 
میلي گرم بر لیتر یا کمتر از آن باش��د باید طی 
یك س��ال پس از پایان اس��تفاده، آب زدایی 
و پش��ت بندی گ��ردد و از اطراف محصور و 
فش��رده ش��ود. اگر غلظت کلرید بیشتر از این 
میزان باش��د باید آب زدایي طي 30 روز انجام 
ش��ده و طی یك س��ال پس از پایان اس��تفاده 
پشت بندی شده و از اطراف محصور و فشرده 

گردد )شکل-6(.
 گودال تخلیه آب نمك24

 گودال جداکننده نفت25: گودالي اس��ت 
که براي جمع آوري نفِت روي آب نمك قبل 

از تخلیه آب نمك استفاده مي شود.
 گودال باقیمانده ه��ا26: این گودال که در 
انبارهاي نگهداري مخازن و ماش��ین آالت یا 
تأسیس��ات تخلیه کارب��رد دارد براي ذخیره و 
دف��ن پس��ماندهاي نفت��ي و گازي باقیمان��ده 
زدوده شده از ماشین آالت یا مخازن متحرک 

به کار مي رود.
 گ��ودال میعانات آبي27: ای��ن گودال در 
مج��اورت خط��وط لول��ه گاز ی��ا ایس��تگاه 
کمپرس��ور گاز براي ذخیره یا دفن آب میعان 

  5    یک نمونه گودال آب تازه جبراني ]9[

١٢ 
 

  
  ]9[ يك نمونه گودال آب تازه جبراني – 5شكل 

  
اين نوع گودال براي ذخيره يا تخليه خروجي برج  :19سيسات فرآوري گازأگودال تبخير/نگهداري در ت -

سيسات أسازي و تسيسات بنزينأهاي پسماند توليدي در تيعان شده از گاز طبيعي و ديگر آبكننده، آب مخنك
  رود.كار ميسيسات نگهداري يا فشارافزايي مجدد بهأفرآوري گاز يا ت

هاي اين نوع گودال در كنار دكل حفاري براي ذخيره سيال حفاري كه در عمليات: 20گودال گردش گل -
نبايد در اين سياالت ميادين نفتي يا پسماندهاي نفتي و گازي  .كاربرد دارد گيردحفاري مورد استفاده قرار مي

  است: براي تخليه در اين گودال به شرح زيرد. سياالت مجاز نشوتخليه نوع گودال 
 سياالت حفاري: آب تازه، آب نمك يا سيال پايه روغني  
 شودالت حفاري در حال گردش جدا ميها و گل و اليي كه از سياهاي حفاري، ماسهتكه  
 لياتيتجهيزات سايت عم سارهاي حفاري و آب تازه مورد استفاده براي تميز كردن لوله  
  ساقه حفاري آزمايشسياالت  
  گيرفوران آزمايشسياالت  

  
طي يك سال پس از  بايد گرم بر ليتر يا كمتر از آن باشدميلي 6100سياالتي با غلظت كلريد،  حاوياگر گودال 

. اگر غلظت كلريد بيشتر از اين گردد و از اطراف محصور و فشردهشود بندي زدايي و پشتپايان استفاده، آب
و از  شدهبندي و طي يك سال پس از پايان استفاده، پشتانجام شده روز  30طي زدايي آب دزان باشد، بايمي

  .گردداطراف محصور و فشرده 
  :شود)ناميده مينيز  23گودال گل حفارييا  22گودال گل و الي( 21گودال ذخيره -
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  6    یک نمونه گودال ذخیره ]2[

١٣ 
 

ها، گل و الي و آب مورد استفاده ها، ماسهآوري سياالت حفاري، خردهاين گودال در كنار دكل حفاري براي جمع
رود. اگر گودال ذخيره به چند گودال كار ميتجهيزات سايت عملياتي به سليرشستشوي لوله حفاري يا  جهت

 6100سياالتي با غلظت كلريد  حاويشود. اگر گودال شكل جداگانه درنظر گرفته به شود هر گودال بايدتقسيم 
زدايي و پشت بندي گردد و از طي يك سال پس از پايان استفاده، آب دباي ر از آن باشدگرم بر ليتر يا كمتميلي

و انجام شده روز  30طي زدايي آب دباي ت كلريد بيشتر از اين ميزان باشداطراف محصور و فشرده شود. اگر غلظ
  ).6- (شكلگردد و از اطراف محصور و فشرده  هدشبندي طي يك سال پس از پايان استفاده پشت

 

  
  ]2[ يك نمونه گودال ذخيره – 6شكل 

  
 24نمكگودال تخليه آب -

نمك استفاده نمك قبل از تخليه آبآوري نفت روي آبگودالي است كه براي جمع :25گودال جداكننده نفت -
  شود.مي

خليه كاربرد سيسات تأآالت يا تاين گودال كه در انبارهاي نگهداري مخازن و ماشين :26هاگودال باقيمانده -
كار بهآالت يا مخازن متحرك دارد براي ذخيره و دفن پسماندهاي نفتي و گازي باقيمانده زدوده شده از ماشين

  .رودمي

ش��ده از گاز طبیع��ي کارب��رد دارد. در این 
گودال نباید هیچ سیاالت یا پسماندهاي نفتي 
و گازي غیر از آب تازه میعان شده حاصل از 
گاز طبیعي تخلیه ش��ود. گ��ودال باید در طي 
120 روز پس از خاتمه استفاده، آب زدایي و 
پشت بندي شده و از اطراف محصور و فشرده 

گردد ]1و7[.

3- راهكارهاي كاهش آلودگي گودال ها در 
صنايع نفت و گاز

در  گ��ودال  از  اس��تفاده  ص��ورت  در 
عملیات ه��اي نفت و گاز باید حداقل دو الیه 
به همراه یك سیس��تم نش��ان دهنده نشتي بین 
الیه ها براي محصور کردن گودال اس��تفاده 
ش��ود. تع��دادي از نکات��ي ک��ه در احداث 
گودال ها باید رعایت گردد به شرح زیر است:

 احداث گ��ودال در فاصله 100 فوتي از 
زمین ه��اي باتالقي، 500 فوت��ي از منابع آب 
خصوصي و 1000 فوتي از منابع آب عمومي 

ممنوع است.
 طب��ق اس��تاندارد ASTM-2487خ��اک 
محل گودال باید آزمایش ش��ود )دست کم 

سه نمونه گیري(
 حداقل ش��یب داخلي بای��د 3 )افقي(: 1 
)افق��ي(:    2 آن  حداکث��ر  و  )عم��ودي( 

1)عمودي( باشد.

 کف گودال باید 20 اینچ باالتر از سطح 
باالیي آب زیرزمیني فصلي منطقه باشد.

 نبای��د در محل گودال قطعات س��نگ با 
قطر بیشتر از 0/75 اینچ وجود داشته باشد.

 م��وادي ک��ه به عن��وان محص��ور کننده 
اس��تفاده مي ش��وند نباید ضری��ب گذردهي 

بیشتر از cm/sec 7-10×1 داشته باشند.
گودال ها جهت دور نگه داش��تن حیوانات 
و پرن��دگان بای��د فنس هایي بلن��د و قوي و 
تورهاي مخصوص داش��ته باش��ند. شکل-7 
نحوه فنس کش��ي و استفاده از تور در اطراف 

گودال را نشان مي دهد.
اما راه هایي نیز براي جایگزیني گودال هاي 
محص��ور و غیرمحصور وج��ود دارد. برخي 
از مخ��ازن ف��والدي ک��ه دو الی��ه و داراي 
نش��ان دهنده نش��تي هس��تند مي توانند جهت 
ذخیره بسیاري از پس��ماندهاي نفتي و گازي 
طي عملیات هاي مختلف استفاده شوند. پس 
از پایان عملیات باید این پس��ماندها منتقل و 

در محل مناسبي دفن شوند.
بس��ته  حلق��ه  سیس��تم هاي  از  اس��تفاده 
س��یال حفاري28 )که سیس��تم هاي بسته گل 
حفاري29 نیز نامیده مي شوند( به شدت میزان 
تخلیه پسماندهاي س��مي حفاري را کاهش 
داده ی��ا ح��ذف مي کنند. در این سیس��تم ها 
نی��ازي ب��ه گودال ه��اي ذخی��ره نیس��ت و 

شرکت هاي اس��تفاده کننده از این سیستم ها 
مزای��اي اقتصادي فراواني خواهند داش��ت. 
بسیاري از ش��رکت ها در تگزاس، لوئیزیانا، 
اوکالهاما، آالسکا و سایر ایاالت و همچنین 
ش��رکت هاي معتب��ر ش��ل، اي  آي پاس��و30، 
چورون-تگزاکو31، اکس��ون32 و ... در حال 

حاضر از این سیس��تم اس��تفاده مي کنند.
 سيس�تم هايي با مخازن بسته33: این مخازن 
به جاي بس��یاري از گودال ه��ا کاربرد دارند. 
البت��ه مخازن بس��ته جه��ت عدم دسترس��ي 
پرن��دگان و حیوان��ات بای��د با فن��س و تور 
محص��ور گردند. این مخازن ب��ه مرور زمان 
دچار خوردگي ش��ده و نشتي پیدا مي کنند و 
احتمال س��رریز کردن مواد از آنها نیز وجود 
دارد. بنابراین ضروري است این موارد مدنظر 

قرار گیرند )شکل- 8(.
 سيس�تم هاي حفاري بدون گودال يا حلقه 
بس�ته: در حفاري هاي مرسوم، سیاالت حفاري 
)گل، آب و افزودني ها( از دهانه چاه تا سطح در 
چرخش هستند و خرده هاي حفاري را به سطح 
مي رس��انند. در نهایت نیز سیاالت و خرده هاي 
حف��اري در گودال��ي در نزدیکي چ��اه تخلیه 
مي ش��وند. این گودال هزینه هاي زیادي در بر 
خواهد داشت. عالوه بر هزینه هاي گودبرداري 
و آماده س��ازي اولی��ه، پس از اتم��ام عملیات، 
هزینه هاي پاک س��ازي و دفن پسماند و هزینه 

  7    فنس كشي و استفاده از تور در اطراف گودال ]9[

١٤ 
 

اين گودال در مجاورت خطوط لوله گاز يا ايستگاه كمپرسور گاز براي ذخيره يا دفن  :27گودال ميعانات آبي -
سياالت يا پسماندهاي نفتي و گازي غير از هيچ در اين گودال نبايد  .كاربرد داردآب ميعان شده از گاز طبيعي 

روز پس از خاتمه استفاده،  120از گاز طبيعي تخليه شود. گودال بايستي در طي حاصل آب تازه ميعان شده 
  ].7و1[ و از اطراف محصور و فشرده گرددشده بندي پشت و زداييآب
  
 صنايع نفت و گاز راهكارهاي كاهش آلودگي گودال ها در - 3

دهنده همراه يك سيستم نشانهاي نفت و گاز بايد حداقل دو اليه بهدر عملياتاستفاده از گودال در صورت 
رعايت  دها باياز نكاتي كه در احداث گودال تعدادي. شودبراي محصور كردن گودال استفاده  هابين اليهنشتي 
  زير است: شرحبهگردد 
  1000از منابع آب خصوصي و  يفوت 500هاي باتالقي، از زمين يفوت 100احداث گودال در فاصله 

  ي ممنوع است.ماز منابع آب عمو يفوت
  طبق استانداردASTM-2487گيريسه نمونه كم(دست د آزمايش شودخاك محل گودال باي(  
 باشد(عمودي) 1 (افقي):2(عمودي) و حداكثر آن 1 (افقي):3 دحداقل شيب داخلي باي.  
 زيرزميني فصلي منطقه باشد.اينچ باالتر از سطح باالي آب 20 دل بايكف گودا  
  باشد.داشته اينچ وجود  75/0قطعات سنگ با قطر بيشتر از نبايد در محل گودال  
 تر از يششوند نبايد ضريب گذردهي بعنوان محصور كننده استفاده ميموادي كه بهcm/sec7 -10×1 

  داشته باشند.
 و تورهاي مخصوص داشته باشند.هايي بلند و قوي بايد فنسپرندگان و داشتن حيوانات دور نگه جهتها گودال
  دهد.كشي و استفاده از تور در اطراف گودال را نشان مينحوه فنس 7-شكل
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احیاي فضاي سبز در محل گودال نیز قابل توجه 
هس��تند. در سیس��تم هاي حفاري حلقه بس��ته، 
گ��ودال ذخی��ره جایگزی��ن مخ��ازن ذخی��ره 
مي ش��ود.  جام��دات  و  مایع��ات  جداس��ازی 
تجهیزات جداکننده جامدات از یکدیگر مانند 
و  هیدروس��یکلون ها  لغزن��ده،  صفح��ات 
س��انترفیوژها و تجهی��زات جم��ع آوري مانند 
تراک هاي خأل، پس��ماندهاي گل و خرده هاي 
حفاري را که باید دفن شوند به حداقل رسانده 
و می��زان س��یال حفاري ک��ه بای��د بازگرداني 
مي شود را به حداکثر خواهد رساند )شکل-9(.

اگرچ��ه تأمی��ن مخ��ازن ذخی��ره در ابتدا 

هزینه های��ي در ب��ر دارد اما به علت اس��تفاده 
مجدد از مخازن، کاهش میزان سیال حفاري 
مورد اس��تفاده و همچنی��ن کاهش قابل توجه 
آلودگي محیط زیست، استفاده از آنها بسیار 
اقتصادي است. اغلب مخازن فوالدي بوده و 
امکان پایش سطح سیال در آنها وجود دارد. 
همچنین بازیافت پس��ماند آنها نیز آس��ان تر 
اس��ت. )هزینه هاي مدیریت پسماند به شدت 

کاهش مي یابد(.
پاس��خگوي  مخ��ازن،  ای��ن  از  اس��تفاده 
س��ازمان هاي حفاظت از محیط زیس��ت بوده 
و باعث افزایش اعتبار ش��رکت ها نیز خواهد 

شد. شکل-10 نمونه اي از مخازن به کار رفته 
در عملیات هاي حفاري حلقه بس��ته را نش��ان 

مي دهد.
همچنین عملیات  حفاري حلقه بسته مزایاي 

زیر را به همراه دارد:
 حذف گودال هاي خطرناک

 کاهش زمان، انرژي و هزینه س��اختمان ها، 
فنس کشي ها، تورها و پاک سازي گودال ها

 کاهش نیاز به مسطح سازي هنگام عملیات  
در زمین هاي ناهموار

 کاهش آلودگي کلي منطقه
 حذف ریس��ك م��رگ و میر پرن��دگان و 

حیوانات وحشي
 ح��ذف ریس��ك آس��یب به خط��وط لوله 

زیرزمیني
 امکان حفاري در مناطقی که آب س��طحي 

باالست.
 کاهش ش��دید پس��ماند حف��اري )در این 
روش حت��ي از خرده ه��اي حف��اري براي 

ساخت حاشیه جاده ها استفاده مي شود(
 کاهش آب مصرفي تا 80 درصد

 کاهش سیاالت حفاري تا 90 درصد
 کاه��ش ترافی��ك به دلی��ل حم��ل و نق��ل 

پسماندهاي حفاري تا 75 درصد
 کاهش جداسازي خاک منطقه که کاهش 
س��ایش و رانش خاک را به همراه خواهد 

داشت
 کاهش مش��کالت ب��ا صاحب��ان زمین هاي 

اطراف ]1و8[

نتيجه گيري
در عملیات هاي مربوط به اکتشاف و تولید  
نف��ت و گاز در سراس��ر دنی��ا از گودال هاي 
مختلفي اس��تفاده مي ش��ود که این گودال ها 
اغلب طبق استاندارد و قوانین احداث نمي شوند 
و همین عامل س��بب آلودگي محیط زیست 
و آسیب رس��یدن به انس��ان و س��ایر جانداران 
خواهد ش��د. پس��ماندها و س��یاالت حفاري، 
همچنین آب و پسماند و سیاالت تولیدي در    9     یک نمونه سیستم حفاري حلقه بسته]9[

١٦ 
 

ري (گل، آب و هاي مرسوم، سياالت حفادر حفاري حلقه بسته:يا  بدون گودالهاي حفاري سيستم
رسانند و در نهايت هاي حفاري را به سطح ميچاه تا سطح در چرخش هستند و خردهها) از دهانهافزودني

هاي زيادي را در بر شوند. اين گودال هزينههاي حفاري در گودالي در نزديكي چاه تخليه ميسياالت و خرده
سازي هاي پاكزي اوليه، پس از اتمام عمليات هزينهساهاي گودبرداري و آمادهخواهد داشت. عالوه بر هزينه

هاي حفاري پسماند و دفن كردن آن و هزينه احياي فضاي سبز در محل گودال، قابل توجه هستند. در سيستم
شوند. كنند، جايگزين مياي كه مايعات و جامدات را جداسازي ميحلقه بسته، گودال ذخيره با مخازن ذخيره

ايل جداكننده جامدات از يكديگر (مانند صفحات لغزنده، هيدروسيكلونها و سانترفيوژها) و تجهيزاتي همچون وس
هاي حفاري را كه نياز به دفن آنها باشد هاي خأل، ميزان پسماندهاي گل و خردهآوري مانند تراكتجهيزات جمع
  ).9خواهد رساند (شكل شود را به حداكثر رساند و ميزان سيال حفاري كه بازگرداني ميرا به حداقل مي

  

 
  ]9يك نمونه سيستم حفاري حلقه بسته[ -9شكل 

  
علت استفاده مجدد از مخازن، كاهش اما به تحميل خواهد كردهايي مين مخازن ذخيره در ابتدا هزينهأاگرچه ت

ار زيست، استفاده از آنها بسيتوجه آلودگي محيط ميزان سيال حفاري مورد استفاده و همچنين كاهش قابل
و  بودهميسر در آنها اقتصادي است. اغلب مخازن مورد استفاده فوالدي هستند و امكان پايش سطح سيال 

  )يابدشدت كاهش ميهاي مديريت پسماند بهتر صورت خواهد گرفت (هزينهبازيافت پسماند نيز راحت
كاهش خواهد را نيز زيست ها در مقابل سازمانهاي حفاظت از محيطاستفاده از اين مخازن، پاسخگويي شركت

هاي حفاري رفته در عملياتكار اي از مخازن بهنمونه 10-ها خواهد شد. شكلداد و باعث افزايش اعتبار شركت
  دهد.حلقه بسته را نشان مي

  

  8     نمونه اي از سیستم با مخزن بسته )در شکل مشخص است كه سیاالت آلوده خاك اطراف گودال 
را آلوده كرده اند و بنابراین نیاز به فنس كشي یا تور ضروري است( ]4[

١٥ 
 

  ]9[ كشي و استفاده از تور در اطراف گودالفنس -7شكل 
  

دو اليه و مخازن فوالدي از وجود دارد. برخي  هاي محصور و غيرمحصوربراي جايگزيني گودالنيز هايي اما راه
هاي توانند جهت ذخيره بسياري از پسماندهاي نفتي و گازي طي عملياتمي هستنددهنده نشتي داراي نشان

  طور دائم دفن شوند.محل مناسبي بهاين پسماندها منتقل و در  پس از پايان عمليات بياد. شوندمختلف استفاده 
نيز ناميده  29حلقه بسته گل حفاريهاي سيستم(كه  28حلقه بسته سيال حفاري ايهسيستماستفاده از 

ها نند. در اين سيستمكيا حذف مي دادهشدت ميزان تخليه پسماندهاي سمي حفاري را كاهش هب شوند)مي
د نخواه نيفراوامزاياي اقتصادي  هاهاي استفاده كننده از اين سيستمشركت و هاي ذخيره نيستنيازي به گودال

هاي معتبر شركتهمچنين اياالت و  سايريزيانا، اوكالهاما، آالسكا و ئها در تگزاس، لواز شركتداشت. بسياري 
  نند.كمياستفاده و ... در حال حاضر از اين سيستم  32اكسون، 31تگزاكو- چورون، 30آي پاسوايشل، 

بسته مخازن البته  كاربرد دارند.ها از گودالجاي بسياري اين مخازن به :33هايي با مخازن بستهسيستم -
و تور محصور گردند. اين مخازن به مرور زمان تمايل به د با فنس بايجهت عدم دسترسي پرندگان و حيوانات 

ضروري است بنابراين  .نيز وجود دارداز آنها و احتمال سرريز كردن مواد  كنندپيدا ميخوردگي و ايجاد نشتي 
  ).8رار گيرند (شكل موارد مدنظر ق اين
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در شكل مشخص است كه سياالت آلوده خاك اطراف گودال را (سيستم با مخزن بسته  اي ازنمونه – 8شكل 
  ]4[است) بنابراين نياز به فنس كشي يا تور ضروري  اند وكردهآلوده 
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  10     نمونه اي از مخازن مورد استفاده در عملیات هاي حفاري حلقه بسته  ]9[

١٧ 
 

  
  ]9[ هاي حفاري حلقه بستهاز مخازن مورد استفاده در عمليات اينمونه – 10شكل 

  
  :همراه داردمزاياي زير را به بستههاي حفاري حلقه همچنين عمليات

  هاي خطرناكگودالحذف  
 هاسازي گودالها، تورها و پاككشيها، فنسكاهش زمان، انرژي و هزينه ساختمان  
 هاي ناهموارها در زميني عملياتسازي وقتكاهش نياز به مسطح  
  آلودگي كلي منطقهكاهش  
  مير پرندگان و حيوانات وحشي وحذف ريسك مرگ  
  لوله زيرزمينيريسك آسيب به خطوط حذف  
 امكان حفاري در مناطق با آب سطحي باال  
 ) هاي حفاري براي استفاده در ساخت حاشيه حتي از خردهدر اين روش كاهش شديد پسماند حفاري

  شود)ها استفاده ميجاده
  درصد 80كاهش آب مصرفي تا  
  درصد 90كاهش سياالت حفاري تا  
 درصد 75نقل پسماندهاي حفاري تا  حمل و دليلكاهش ترافيك به  
 همراه خواهد داشت.خاك منطقه كه كاهش سايش و رانش خاك را به سازيكاهش جدا  
  8و1هاي اطراف [مشكالت با صاحبان زمينكاهش[  

  

فعالیت هاي نفت و گاز که حاوي مواد سمي 
مختلفي هس��تند در گودال ها تخلیه مي شوند. 

هیدروکربن هاي س��ّمي و فلزات س��نگین از 
مهم ترین مواد سمي موجود در گودال هاست. 

محصور کردن مناس��ب گودال ه��ا در زمان 
ت��ور در  اح��داث  و  فنس کش��ي  اح��داث، 
اط��راف گودال ها، رعایت قوانی��ن مربوط به 
طراحي، احداث و تخلیه گودال ها، اس��تفاده 
از مخازن در بس��ته و به کارگی��ري فن آوري 
حف��اري حلقه بس��ته از مهم ترین راهکارهاي 
کاهش آلودگي گودال ها به ش��مار مي روند. 
ش��رکت ها باید ملزم به رعایت استانداردها و 
الزامات مربوط به اس��تفاده از گودال ها ش��ده 
و ض��روري اس��ت دولت آنه��ا را موظف به 
اخذ مج��وز جهت اح��داث گودال ها نماید. 
از س��وي دیگر دولت ها موظفن��د الزامات و 
استانداردهاي مربوط به مدیریت گودال ها را 
هر س��اله بازنگري کرده و با توجه به پیشرفت 
ف��ن آوري، روش هاي اجرایي را بهینه س��ازي 

کنند.

       منــــابع
[1] Management Of Oil And Gas Exploration And Pro-

duction Pits, United States Department Of The Interior, 
Deputy State Director, Minerals And Lands, November 
15, 2011.

[2] Pedro Ramirez, Jr., U.S. Fish & Wildlife Service Re-
gion 6, Reserve Pit Management: Risks To Migratory 
Birds, September 2009

[3] Rrc Rules Relating To Og Pits, Texas Pit Rules, 2010
[4] Pit Pollution, Backgrounder On The Issues, With A 

New Mexico Case Study, 2004
[5] Http://Www.Earthworksaction.Org/Issues/Detail/Pit_

Rule
[6] Http://Www.Osha.Gov/Sltc/Etools/Oilandgas/Illustrat-

ed_Glossary/Reserve_Pits.Html
[7] Oilfield Waste And Reserve Pit Requirements, Arkan-

sas Department Of Environmental Quality Water Divi-
sion, 2001

[8] Mcfarland,Mark L., Feagley,Sam E., Provin,Tony L., 
Land Application Of Drilling Fluids: Landowner Con-
siderations, 2008

[9]Colorado Oil And Gasconservation, Pit Discussion, Set-
back Stakeholders Meeting,2012

       پا نویس ها
1.Polycyclic Aromatic Hydrocar-

bons (PAH)
2.Coal Bed Methane (CBM)
3.Volatile Organic Compound 

(VOC)
4.Naturally Occurring Radioactive 

Material (NORM)
5.drip pit
6.Benzene, Toluene, Ethyl benzene 

and Xylene (BTEX) 
7.Methyl Tertiary Butyl Ether 

(MTBE)
8.basic sediment pit

9.burn pit
10.brine pit
11.collecting pit
12.skimming pit
13.completion/workover pit
14.drilling fluid disposal pit
15.drilling fluid storage pit
16.emergency saltwater storage pit
17.flare pit
18.fresh makeup water pit
19.gas plant evaporation/retention 

pit
20.mud circulation pit

21.reserve pit
22.slush pit
23.mud pit
24.saltwater disposal pit
25.skimming pit
26.washout pit
27.water condensate pit
28.closed loop drilling fluid systems
29.closed mud systems
30.EI Paso
31.Chevron-Texaco
32.Exxon
33.closed-containment systems


