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استفاده از آب همراه در صنایع نفت و گاز به  منظور 
حمایت از محیط زیست و حفظ منابع آب

آب همراه که همان آب موجود در س��ازند اس��ت هنگام تولید، به  همراه نفت و گاز به  سطح مي  آید. آسان  ترین استراتژي مدیریت آب همراه روش 
تبخیر اس��ت که در آن معموالً آب به یك حوضچه  ي تبخیر با س��طحي وس��یع هدایت مي  شود. آب از سطح تبخیر ش��ده و غلظت مواد جامد و سایر 
ترکیبات در آن افزایش مي  یابد. در ایران درصد قابل  توجهي از آب همراه به این روش دفع مي  شود. میزان تبخیر در طول زمان کاهش مي  یابد. از دیگر 
معایب این روش نشت و نفوذ ترکیبات سمي باقیمانده به آبهاي زیرزمیني در صورت عدم  عایق  بندي مناسب حوضچه است. توسعه  ي پایدار و حفاظت 
از محیط زیس��ت نیاز به محصوالت س��بز، فرآیندها و استراتژي  هاي مدیریت زباله دارد. انتخاب و طراحي فرآیندهاي سبز و تمیز و محصوالت، شامل 
عهده  داري و کنترل مجموعه  ي عظیمي از داده  هاي مربوط به محیط زیست، اقتصاد و فن  آوري است. بنابراین ضروري است روشي جامع براي تصفیه 
و مدیریت آبهاي همراه درنظر گرفته ش��ود. در این مقاله با توجه به ش��رایط کشور، تزریق مجدد آب همراه به چاه  هاي نفت و گاِز کاندید تزریق آب 

با هدف افزایش بازیافت آنها پیشنهاد شده است.

)mohajerileila@yahoo.com( نویسنده ی عهده  دار مکاتبات*

مقدمه
تولید نف��ت به  عن��وان منبع اصل��ی انرژی 
و درآم��د، برای بس��یاری از کش��ورها جزء 
مهم  ترین فعالیت  های صنعتی به  شمار می  رود. 
تقاضا برای نفت همچنان رو به افزایش است 
و ب��رآورد ش��ده که مص��رف روزانه  ي نفت 
جهان از 85 میلیون بش��که در س��ال 2006 به 
106/6 میلیون بش��که در سال 2030 افزایش 
یاب��د. بی��ش از 80 درصد از پس��آب تولیدی 
در فرآیند تولید نفت، آب همراه اس��ت. این 

درصد در چاه  ه��ای قدیم��ی می  تواند تا 95 
درص��د هم برس��د. بنابراین توجه به مس��ائل 
زیست  محیطی و مدیریت آب همراه اهمیت 

فراوانی دارد.
آب هم��راه ک��ه هم��ان آب موج��ود در 
س��ازند اس��ت هنگام تولید، به  هم��راه نفت و 
گاز به  س��طح مي  آید. از آب همراه همچنین 
به  عنوان آب ش��ور، آب نمك یا آب سازند 
نیز نام می  برند. به  طور کلی نس��بت حجم آب 
هم��راه به نفت تولیدی 3 به یك اس��ت. آب 

همراه تشکیل شده حاوی برخی ویژگی  های 
شیمیایی مرتبط با الیه  های زمین  شناسی 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 کشور 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، زمین  شناس��ی تش��کیل 
الیه ها، نوع محص��ول هیدروکربنی در حال 
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تولید و طول عم��ر مخزن دارد. به  عنوان مثال 
در اوای��ل عمر چاه، تولی��د نفت زیاد و تولید 
آب کم است. با افزایش سّن چاه، تولید نفت 
کاه��ش و تولید آب افزای��ش می  یابد ]2[. با 
افزایش هزینه  های مدیریت آب همراه، سود 
حاص��ل از فروش نفت کاهش یافته، تولید از 
دس��ت می  رود و چاه بس��ته می  ش��ود که این 
برخالف روال معمولی چرخه  ي تولید است. 
این در حالی اس��ت که آب همراه را می  توان 
مج��دداً اس��تفاده ک��رد. اگر ش��رایط خاص 
کیفیت آب لحاظ گردد قس��مت اعظم آب 
هم��راه تولیدي دفع می  گ��ردد. از 18 میلیارد 
بش��که آب همراه تولید ش��ده در آمریکا در 
س��ال 1995 مق��دار 92 درص��د آن از طریق 
تزریق مدیریت ش��ده، س��ه درصد آن تحت 
قوانین زیس��ت  محیطی تخلیه شده و باقیمانده 
نی��ز از طریق س��ایر روش  ه��ا از جمله تبخیر، 
چاه  های جذب��ی و تصفیه  خانه  ه��ای عمومی 
دفع شده اس��ت. پس��ماندهای حفاری نفت، 
حاوی مواد سمی است که به  طور بالقوه برای 
اکوسیس��تم  ها )به  وی��ژه اکوسیس��تم دریایی( 
مضر اس��ت. با وجود فرآیندهای س��ازگار با 
محیط زیس��ت، مواد زائد مای��ع که به محیط 
زیس��ت دریایی تخلیه می  ش��وند هنوز حاوی 
مقدار مش��خصی از آالینده  ه��اي مضر براي 

محیط زیست هستند ]3[.

1- ترکیبات آب همراه
ترکیب آب همراه متفاوت و بس��ته به نوع 

ماده  ای است که با آن استخراج می  شود. گفته 
می  شود آب همراه تولیدي از چاه  هاي گازي 
با آب همراه تولیدي از چاه  های نفتي متفاوت 
اس��ت. بزرگ  ترین تفاوت آنها این است که 
آب همراه تولی��دي از چاه  هاي گازي عالوه 
بر آب س��ازند حاوی آب متراکم مي  باش��د. 
همچنین آب تولیدي از چاه  های گازي حاوی 
مقدار هیدروکربن  های معطر بیش��تری است. 
مطالعه  ي انجام ش��ده در دریای ش��مال نشان 
 PH ،داد که آب تولی��دی از چاه  های گازی
و کلرید بیش��تری از آب تولیدي از چاه  های 
نفت��ي دارد. در مجموع، آب ناش��ی از تولید 
گاز حدوداً 10 برابر س��می  تر از آب ناشی از 
تولید نفت اس��ت. به  طور کلی ترکیبات آب 
هم��راه در هر دو عملی��ات تولید نفت و گاز 
شامل هیدروکربن  ها، سایر مواد شیمیایی آلی 
و معدنی، نمك  های حل شده، فلزات و مواد 
پرتوزا2 می  باش��ند. این ترکیب��ات یا در زمان 
تش��کیل آب حضور دارند ی��ا به  عنوان مواد 
ش��یمیایی در فرآینده��ای اکتش��اف و تولید 

نفت و گاز استفاده می  شوند ]4[.
اج��زاي اصلی آب هم��راه مقداری نمك 
)اغل��ب به  عن��وان ش��وری، رس��انایی یا کل 
جام��دات محل��ول )TDS((، نف��ت و روغن 
)ترکیبات آلی متفاوت مرتبط با هیدروکربن 
در س��اختار(، ترکیب��ات آل��ی و معدنی که 
به  عن��وان افزودنی  های ش��یمیایی برای بهبود 
حف��اری و عملی��ات تولید معرفی می  ش��وند 
و م��واد پرتوزایی هس��تند که به  ط��ور طبیعی 

به  وجود می  آین��د. ترکیب آب همراه حاصل 
از چن��د می��دان نفتی ای��ران در ج��دول-1 
نشان داده شده اس��ت. دانستن اجزاي خاص 
آب هم��راه به رعای��ت مق��ررات و انتخاب 
گزینه  های مدیریتی مناس��ب آب همراه مثل 
بازیاف��ت ثانویه و دفع کمك می  کند. نفت و 
روغن از مهم  ترین اجزاي آب همراه به  شمار 
می  رون��د. باید توجه ک��رد نفت و روغن تنها 
به یك ماده شیمیایی اش��اره نمی  کند بلکه با 
توج��ه به آزمایش  هاي آنالی��زی اندازه  گیری 
ش��ده حضور بسیاري از مواد ش��یمیایی آلی 
هم  گروه اثبات ش��ده است. برای از بین بردن 
رس��وب وحفظ بازده تولید، م��واد افزودنی 
ش��یمیایی مث��ل بازدارنده  ه��ای خوردگی و 
و  منعقدکننده  ه��ا  تعلیق  ش��کن  ها،  رس��وب، 
حالل  ها ممکن اس��ت در عملی��ات حفاری، 
عملی��ات تولی��د و فرآینده��ای جداس��ازی 
اس��تفاده ش��وند. تولید چاه می  تواند توس��ط 
واحده��ای مناس��ب بازدارنده  ي رس��وب و 
تصفی��ه  ي ش��یمیایی آب همراه چ��اه مطابق 
با ویژگی  های تش��کیل، بهبود یاب��د. این در 
حالی اس��ت که افزودنی  هاي مذکور بخشی 
از آب هم��راه ش��ده و ب��ر س��می  بودن کلی 
تأثیر می  گذارن��د ]6[. بنابراین ترکیبات آب 
همراه می  تواند هم بر محیط زیس��ت و هم بر 

شرکت  های بهره  بردار مؤثر باشند.

2- استفاده  ي مجدد و مدیریت آب همراه
آب همراه را با لحاظ شرایط خاص کیفیت 
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آن می  توان مجدداً اس��تفاده ک��رد. در اغلب 
موارد آب همراه تولیدي دفع می  ش��ود. برای 
فعالیت  ه��ای تولید دریایی، آب همراه معموالً 
پس از تصفی��ه، به اقیانوس تخلیه  ي مس��تقیم 
می  ش��ود. برای فعالیت  های تولید در خشکی، 
آب هم��راه از راه  ه��ای مختلف��ی مدیری��ت 
مي  ش��ود. می  ت��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��تفاده  ي 
مجدد مفید در مصارف آبیاری )کشاورزی و 
دامداری(، اطفاء حریق، استخر ذخیره، کنترل 

گرد و غبار و ... مدیریت و استفاده کرد ]7[.

3- حوضچه  ي تبخیر
آسان  ترین اس��تراتژي مدیریت آب همراه 
روش تبخی��ر اس��ت ک��ه در آن معموالً آب 
به یك حوضچه  ي تبخیر با س��طحي وس��یع 
هدایت مي  ش��ود. آب از سطح تبخیر شده و 
غلظت م��واد جامد و س��ایر ترکیبات در آن 
افزایش مي  یابد. در ایران درصد قابل  توجهي 

از آب همراه به این روش دفع مي  شود. میزان 
تبخیر در طول زمان کاهش مي  یابد.

حوضچ��ه  ي تبخیر گزینه  اي ب��رای آب و 
هوای خش��ك و نس��بتاً گرم با می��زان تبخیر 
زیاد، س��طح زمی��ن وس��یع و هزینه  های کم 
زمین است. حوضچه  ي تبخیر معموالً مقرون 
به  صرفه بوده و تنها برای جریان  های کوچك 

مواد تغلیظ شده به  کار می  روند.
از معایب این روش نش��ت و نفوذ ترکیبات 
سمي باقیمانده به  آبهاي زیرزمیني در صورت 
عدم عایق  بندي مناسب حوضچه است. بنابراین 
دستورالعمل  هایی برای طراحی، ساخت  و  ساز، 
تعمیر و نگهداری و بهره  برداری از استخرهای 
تبخیر با ش��یوه  ای مقرون به  صرفه و سازگار با 
محیط زیس��ت مورد نیاز است. خروجی  های 
اصلی عبارتند از تبخیر، نش��ت، س��رریز پس 
از طوف��ان و تخلی��ه  ي عم��دی. اقداماتی مثل 
حفاظت از آب، حفظ ظرفیت ذخیره  س��ازی 
نرمال اس��تخر، حداکثر بارش روزانه، کاهش 
نف��وذ آب به زیر حوضچ��ه، عایق  بندی کف 

حوضچه و استفاده  ي مجدد از آب ]8[.

4- تصفیه  ي آب همراه
با توج��ه ب��ه افزای��ش حجم پس��ماند در 
سراس��ر جهان طي دهه  ي اخی��ر و اینکه آب 
همراه بزرگ  ترین جریان پس��آب تولید شده 
در صنایع نفت و گاز مي  باش��د تخلیه  ي آب 
قابل  توجه  در محی��ط زیس��ت نگرانی  ه��ای 
زیس��ت  محیطی ایجاد کرده است. فن  آوری 
تصفی��ه  ي آب هم��راه، تبدی��ل آب هم��راه 
ب��ا کیفیت کم ب��ه آب باکیفیت مناس��ب از 
طری��ق حذف آالینده  ها و ناخالصی  هاس��ت. 
روش  های نوین پاک  سازی آب همراه اخیراً 
بسیار توسعه یافته اس��ت ]11و10و9[. به  طور 
کلی تصفیه  ي 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 باکتری  ها، 
میکروارگانیسم  ها، جلبك  ها و ...(

 حذف مواد جامد معلق )ماسه، کدورت و ...(
 حذف گازهای محلول )هیدروکربن  های 
س��ولفید  دی  اکس��یدکربن،  س��بك،  گازی 

هیدروژن و ...(
 نمك  زدایی یا غیرمعدنی کردن )حذف 
نیتری��ت،  س��ولفیت،  محل��ول،  نمك  ه��ای 

آالینده  ها، عوامل رسوب  گذار و ...(
 نرم ک��ردن )حذف س��ختی بیش از حد 

آب(
 )SAR( تنظی��م نس��بت ج��ذب س��دیم 
)افزودن یون  های کلس��یم ی��ا منیزیم به آب 
هم��راه جه��ت تنظیم س��طح نم��ك قبل از 

آبیاری(
 س��ایر م��وارد دیگ��ر مثل ح��ذف مواد 
پرتوزای��ی ک��ه به  ص��ورت طبیعی ب��ه وجود 

می  آیند ]12[.
آب هم��راه از طریق روش  ه��ای مختلف 
فیزیک��ی، ش��یمیایی، و بیولوژیک��ی تصفی��ه 
می  شود. معموالً انتخاب یك روش تصفیه  ي 
آب هم��راه مش��کل اس��ت ام��ا ط��رح کلی 

3  افزایش تزریق آب همراه و كاهش نفت پخش  شده در آن از 2001 تا 2007
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همواره انتخ��اب ارزان  ترین روش با اطمینان 
از دس��ت  یابی به معیارهای زیس��ت  محیطی و 

اهداف تصفیه است.
پس از تصفیه، انتخاب عمل دفع باقیمانده  ي 
تغلیظ شده بستگی به عوامل متعددی از جمله 
وجود مکان  های دفع منطقه  ای )زمین  شناسی، 
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��ت  محیطی قابل  اج��را )مق��ررات کنترل 
مناب��ع آب  تزری��ق زیرزمین��ی و مق��ررات 
زیس��ت  محیطی،  اث��رات   ،)... و  زیرزمین��ی 
پذی��رش عمومی، هزین��ه و ... دارد. عالوه بر 
آن هزینه  ي عوامل مؤث��ر مانند حمل و نقل، 
تصفیه، توسعه  ي مکان دفع، قوانین و مقررات 
زیس��ت  محیطی نیز تأثیر عمده  ای بر انجام هر 
روش خاص دفع مواد تغلیظ شده دارد ]12[.

5- بازیافت آب همراه
تولیدکنندگان در حال سرمایه  گذاری روی 
گزینه  ي بازیافت آب همراه هس��تند تا بتوانند 
از آب بازیافت ش��ده نه  تنها برای پروژه  های 
جریان آب، حفاری و اهداف ساخت  و  س��از، 
بلکه برای س��ایر مصارف نیز اس��تفاده کنند 
]13[. همچنی��ن تزریق دوب��اره  ي آب همراه 
به میادین دریایی به  دلی��ل امکان بروز اثرات 
زیس��ت  محیطی آن در دست بررسی است تا 
جایگزین دفع در دریا گردد ]14[. ش��کل-2 
یك چاه تولید و تزریق آب همراه را نش��ان 
می  دهد. تزری��ق آب همراه ح��اوی قطرات 
نف��ت و ذرات جامد، در میادی��ن نفتی واقع 
در خش��کی اغلب با کاه��ش فعالیت تزریق 
معمول همراه اس��ت. از جمله مزایای تزریق 
آب همراه، کمتر بودن هزینه  ي   تصفیه  ي آن 
نسبت به هزینه  ي تأمین آب خام از سایر منابع 
است. همچنین آب همراه معموالً با جریانات 
مخزن س��ازگار بوده و سبب تشکیل رسوب 

نمی  شود.
در آمریکا بی��ش از 98 درص��د آب همراه 
تولی��دي از چاه  هاي خش��کی از طریق تزریق 

زیرزمینی کنترل می  ش��ود. بدی��ن صورت که 
تقریباً 59 درصد به تش��کل  های تولیدی جهت 
حفظ فشار سازند و افزایش خروجی به چاه  های 
تولی��د تزریق می  گردد و40 درصد دیگر آن از 
چاه  های خشکی برای دفع به سازند غیرتولیدی 
تزریق می  شود. چهار درصد از حجم کل آب 
همراه گزارش ش��ده در خشکی و دریا در سال 
2007 نی��ز از طریق تخلیه  ي س��طحی مدیریت 

می  شد ]6[.
م��درن  نفت��ی  عملی��ات  در  تزری��ق آب 
عنصري کلیدی اس��ت. بسیاری از طرح  های 
نفتی دریایی توس��عه یافته جهت تزریق آب 
به مخازن نفتی، جهت س��یالب )راندن نفت 
به  س��مت تولیدکننده  ه��ا( و جهت حمایت از 
فش��ار )پُرک��ردن voidage باقیمانده توس��ط 
جریان  های تولیدی( انجام شده  اند و در نتیجه 
مخ��زن و س��وراخ  های انتهای چ��اه، جریان 
فشارهای زیاد و فش��ار نقطه  ي حباب جریان 
را حفظ می  کنند. در ش��رایط خاص اهداف 
دیگ��ري مثل کنترل فش��ردگی س��نگ و ... 
نی��ز مهم تلقي مي  ش��وند. بنابراین طرح موفق 
تزریق آب می  تواند منجر به توسعه  ي مطلوب 

میدان از طریق موارد زیر گردد:

 حداکثرسازي بازیافت کلی به  طوری که 
یك جلوبرنده  ي آب که به  شکل برابر توزیع 
ش��ده هیدروکربن  های باقیمانده را به  س��مت 

تولیدکننده  ها براند.
 تس��ریع تولید هیدروکربن با حفظ فشار 
زیاد مخزن و راندن نفت به  جای آب به  سمت 

تولیدکننده  ها
 حداقل  سازي تولید آب و هزینه  ي حمل 

و نقل آن
 بهبود مش��خصات زیس��ت  محیطی و فنی 
ش��رکت بهره  بردار؛ مثاًل توس��ط تزریق آب 

همراه به  مخزن)بازگرداني( ]15[.

نتیجه  گیری
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��یار مهم خواهد بود. شاید 
ای��ن فرصتی اس��ت ک��ه بت��وان از آب همراه 
تولیدي )با ای��ن مقادیر زیاد( در میادین نفت و 
گاز اس��تفاده  اي مفید کرد. دس��ت  کم 9 بشکه 
از هر 10 بش��که آب همراه تولیدي در میادین 
نفت و گاز از طریق چاه تزریق کالس-II دور 
ریخته می  ش��ود. این بدان معنی است که تعادل 

  1  تركیب آب همراه تولیدي در چند میدان نفتی ایران، كالیفرنیا وكانادا ]5[

سازند 
آسماری

پسآب 
آسماری

پسآب 
بنگستان

سازند 
سان  ست 
)كالیفرنیا(

سازند 
هایبرنیا 
)كانادا(

یون )mg/L(آب دریا

15200--116508773210760Na+

985---1016387K+

2930014400146012807085413Ca2+)CaCo3(

630021871095706691294Mg2+)CaCo3(

NDND300-200-ND-H2S

120500120154133502142011899719353Cl-

69480022540712712SO4
2-

901872444270176142HCO3-

1710001980002600039320195746-TDS

5/35/77/4-5/6-PH
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این جریان آب همراه نیازمند گزینه  هایی برای 
استفاده  ي مفید و/یا دفع خواهد بود. آب همراه 
تولیدي در دنیا در حال نزدیك  شدن به حداکثر 
ظرفیت برای گزینه  های موجود دفع می باش��د. 
گزینه  ه��ای حاضر ب��رای مقابله با این مش��کل 
ش��امل حداقل  سازي آب اس��ت که روش  های 
مسدود کردن آب ورودی به چاه )مثل وسایل 
مکانیک��ی مس��دود ک��ردن و مواد ش��یمیایی 
قطع  کنن��ده  ي آب( و روش  ه��ای جلوگیری از 

باالآمدن آب به سطح )منافذ جداسازهای نفت/
آب( را ش��امل می  ش��ود. با انتخاب گزینه  های 
مناس��ب دفع آب یا پیدا کردن راه  های مناسب 
جهت اس��تفاده    ي مفی��د از آب می  توان آب را 
مدیریت کرده و هزینه  ها را کنترل کرد. انتخاب 
س��اختار تصفیه  ي آب همراه مش��کلی اس��ت 
ک��ه اغلب به  طور کلی از ه��دف تصفیه فاصله 
می  گیرد. طرح کلی، انتخاب ارزان  ترین روش 
و اطمینان از دس��ت  یابی به معیارهای خروجی 

هدفمند اس��ت. توس��عه  ي پایدار و حفاظت از 
محیط زیست نیازمند محصوالت سبز، فرآیندها 
و استراتژی  های مدیریت پسماند است. انتخاب 
و طراحی فرآیندهای سبز و تمیز و محصوالت، 
ش��امل عهده  داری و کنترل مجموعه  ي عظیمی 
از داده  های مربوط به محیط زیس��ت، اقتصاد و 
فن  آوری اس��ت. بنابراین ضرورت به  کارگیري 
روشي جامع که قادر به ترکیب این عوامل باشد 

به  شدت احساس مي  شود.
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