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 الملخص 
-4، لكل برميل نفط يتم إنتاج المياه المنتجة هي النفايات السائلة المتولدة أثناء التنقيب عن النفط واستخراجه. في المتوسط 

مليار متر مكعب من   1.22براميل من المياه المنتجة في جميع أنحاء العالم. في دولة اإلمارات العربية المتحدة ، تم إنتاج  5
للغاية مع األخذ في االعتبار األحجام الكبيرة    هاممياه المنتجة  ل. وبالتالي فإن اإلدارة السليمة ل 2017المياه المنتجة في عام  
، تعتبر المياه المنتجة ساًمة الحتوائها على ملوثات مختلفة مثل الهيدروكربونات األليفاتية والعطرية   منها. باإلضافة إلى ذلك 

المياه   من  التخلص  يتسبب  أن  يمكن  الكيميائية.  واإلضافات  المشعة  والمواد  والفينوالت  والمعادن  العضوية  غير  واألمالح 
في آثار ضارة على صحة اإلنسان والبيئة. لذلك، المعالجة المناسبة  المنتجة غير المعالجة في المحيطات واألجسام المائية  

الفيزيائية   المعالجات  حاليًا  المستخدمة  المعالجة  تشمل طرق  المنتجة.  المياه  من  التخلص  أو  االستخدام  إعادة  قبل  مطلوبة 
العالجات البيولوجية كبديل اقتصادي.   والكيميائية باهظة الثمن والتي تزيد من التكلفة اإلجمالية للنفط. لذلك، يوصى باستخدام

يمكن أن تستخدم الطحالب الدقيقة الملوثات في المياه المنتجة كمصادر مغذية وبالتالي يمكن استخدامها للمعالجة الحيوية. في  
ياه  هذه الدراسة، تم أقلمة الطحالب الدقيقة المخصبة والمزروعة في مياه الصرف الصحي على ثالث عينات مختلفة من الم

المنتجة عن طريق التكيف التدريجي في نسبة الزيادة المطردة للمياه المنتجة. تم استخدام الطحالب التي يمكن أن تتكيف وتنمو  
المنتجة. تم فحص كفاءة المعالجة عن طريق قياس العناصر مثل األس   بأعلى نسبة في أقل وقت للمعالجة الحيوية للمياه 

بنسبة تتراوح بين    COD، األيونات السالبة والقلوية. تمت إزالة  TDSية، الملوحة،  ، الموصلCOD  ،TOCالهيدروجيني،  
٪ من تركيز أيون  25-16٪ من الملوحة و22-13و  TDS٪ من 20-12و  EC٪ من  18-12٪. كما تمت إزالة  22-44

 أيام.  7جة مدتها ٪ في عينات المياه الثالثة المنتجة على مدى فترة معال85-78الكلوريد وتمت زيادة القلوية بنسبه 

 

 

 


