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  چکیده 
ي هاوارد کنده ،باتیترک نیا يحاو يو سازندها يحفار الیس قیاز طر یدروکربنیه باتیترک: زمینه و هدف

ایجاد آلودگی زیست محیطی به  یعوامل اصل ،ینوع آلودگ نیا دهیچیپ تیبودن و ماه یسم .شوندیم يحفار
بررسـی فرآینـد بیوکمپوسـت لجـن     هدف از این مقاله  .اندازندشمار رفته و سالمت انسان را به مخاطره می

  .باشدمی خطرسازي کنده حفاري میدان نفتی خوزستاندهی و بیبیولوژیکی فاضالب به منظور سامان
بـه   TPHاختالط لجن بیولوژیکی با کنده حفـاري آلـوده بـه     1:1در این مطالعه تأثیر نسبت  :هامواد و روش

زمان تجزیه . مورد بررسی قرار گرفت کمپوستهمراه خاك اره و زائدات باغبانی به منظور انجام فرآیند بیو
و دما  C/Nجامدات فرار، نسبت ،  pHمیزان  TPHوز در محفظه پایلوت بوده و عالوه بر ر 60در این مطالعه 

و  EXCELمطالعـات آمـاري در نـرم افزارهـاي      .بار تکرار انجام شد 3ها با همه آزمایش. گیري گردیداندازه
SPSS  داري انجام شدمعنی% 95سطح اطمینان با.  
 004/42موجود در کنده حفاري واقع در میدان نفتی اهـواز،   TPHمیزان نتایج نشان داد که میانگین : هایافته

به  1ماه فرآیند بیوکمپوست به همراه لجن بیولوژیکی در نسبت اختالط  2گرم بر کیلوگرم بوده که در طول 
  .گرم بر کیلوگرم رسیده است 77/18به  1

دهند، در نتیجه می هاي نفتی تشکیلهیدروکربنهاي خاك صنایع حفاري را قسمت عمده آالینده :نتیجه گیري
خطرسـازي و  اسـتفاده از روش بیولـوژیکی دوسـتدار محـیط زیسـت جهـت بـی        یک روش اجرایی مناسـب، 

 .باشدساماندهی پسماند حفاري می

  
  ) TPH(هاي نفتیي حفاري، بیوکمپوست، لجن بیولوژیکی، کل هیدروکربنکنده :کلمات کلیدي
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  مقدمه
 کـالن شـهرهاي ایـران   مرکز استان خوزستان یکی از ز اهوا

طـور  بـه  قـرار دارد، خوزستان این شهر در بخش مرکزي . است
حلقه چاه نفت وجـود دارد کـه     464کلی در میدان نفتی اهواز 

به ازاي هر حلقه چاه یک عدد پیـت طراحـی شـده اسـت کـه      
از جملـه  (تمامی پسماندهاي حفاري مربوط به چاه مورد نظـر  

-در آن تخلیـه مـی  ) گل حفاري پایه روغنی و کنده ي حفاري

ـ  یلودگآ 2و1.شود هـم  ماز جملـه معضـالت    یخاك به مواد نفت
ـ آیبه شمار م یطیمح ستیز در  ینفتـ  يهـا نـده یتجمـع آال  .دی

 رایـ شـده اسـت ز   ياریسبب بروز مشکالت بسـ  ست،یز طیمح
 ای یصنعت ،يمصارف کشاورز يبرا باتیترک نیخاك آلوده به ا

ـ  یمنبعـ  نیقابل استفاده است و همچن ریغ یحیمراکز تفر لقوه اب
-یبه شـمار مـ   ینیرزمیو ز یسطح يهاساختن آب لودهآ يبرا

 ،ینوع آلودگ نیا دهیچیپ تیو ماه ادیز وعیبودن، ش یسم 3.رود
و  تیـ هستند که به علـت رشـد جمع   ینگران نیا یعوامل اصل

ـ   شیتوسعه جوامع و به تبع آن افزا ـ ا ،یاستفاده از مـواد نفت  نی
ـ . است شیرو به افزا ینگران کـه در  ی هنگـام  یمحصوالت نفت
 رکنند که بیرا آغاز م ندهایاز فرآ يسر کیکنند، ینفوذ م خاك

هاي نفـت و   چاه .ندگذارمی ریتاثخاك زنده  ریعناصر زنده و غ
شوند که در اثر حفـاري   گاز معموالً تا اعماق زیادي حفاري می

گـردد کـه شـامل     ها دو نوع پسماند حفاري تولیـد مـی   این چاه
ي حفاري آغشته بـه سـیال حفـاري    ها هاي حفاري و کنده کنده
در ) شوند که گل حفاري نیز نامیده می(سیاالت حفاري  4.است

البته بعضی . اند استفاده کمک کردن به فرآیند حفاري سازند قابل
هـایی اسـت کـه     از انواع سیاالت حفـاري شـامل هیـدروکربن   

به طور کلـی در  . دهند ساختار عمده سیال حفاري را تشکیل می
هـاي   هاي نفت و گـاز بـه بـاال آمـدن کنـده      ري چاهسیستم حفا

یا (ها کنده حفاري  شده توسط مته و به سطح رسیدن آن حفاري
 4و1.گویند) کاتینگ

به معنـاي مخلـوط   ) Compositus( کمپوست از کلمه التین

  :صورت زیر قابل تعریف است یا مرکب اقتباس شده است و به
هاي میکروارگانیزمتجزیه مواد آلی نامتجانس که بوسیله  -1

مختلف در حضور رطوبت و گرما، درمحـیط هـوازي صـورت    
 .گیردمی

یــک فــاز بیولــوژیکی و تغییــر فــرم اســت کــه توســط  -2
گیـرد و دمـایی   میکروارگانیزهاي هوازي داخل توده انجـام مـی  

  6و5.نمایددرجه سانتی گراد تولید می 65-75حدود 

توجه به مدت،  کمپوست حاصل از فرآیند تخمیر زباله را با
بـه انـواع   تـوان  مـی  …شرایط آب و هوایی، پیشرفت تجزیه و 

، کمپوست تازه، کمپوست کامل و کمپوست ویژه کمپوست خام
  7 .تقسیم بندي نمود

تهیه کمپوست یـک فرآینـد دینامیـک اسـت کـه ناشـی از       
هـا  هاسـت کـه هریـک از آن   فعالیت مخلوطی از میکروارگانیزم

   .براي محیطی مناسب هستند
کمپوســت لجــن ) 2005(کــانترراس رومــاس و همکــاران 

فاضالب شهري خشک شده و کمپوست صنایع نساجی مخلوط 
کود گاو اضافه شـد  . شده با کود گاو و کاه جو را مطالعه کردند

تا مواد مغذي بیشتري را فراهم کند و کاه جو جهت ارائه حجم 
ـ % 80و % 70، % 60بود که در سه میزان رطوبت مختلف   راي ب

برابـر   5جامدات فرّار در کمپوست تا . روز استفاده شده بود 60
بـدون  (هـا  کاهش یافتند، غلظت فلزات سنگین و میزان پـاتوژن 

میـزان  . بـود  USEPAکمتر از حد تعیین شـده توسـط   ) کلیفرم
، )1988(و همکـاران   نئوهاوز 8.کربن کاهش چشمگیري داشت

رطوبت را براي تهیه کمپوست توصیه کردند اگر خیلی  90-80%
مرطوب باشد، شرایط غیرهوازي شده و اثر سـوئی بـر فعالیـت    

دریافتنـد  ) 1998(لوهر و همکاران   9.گذارد ها میمیکروارگانیسم
که میکروارگانیسم ها و باکتري هاي هتروتروف میزان تخریـب  

افـزایش  جامدات فـرّار را در زمـان حضـور در لجـن هـوازي      
-دهند و این امر احتمال تعفن در لجن ناشی از شرایط غیـر  می

و همکـارانش  ) 1981(هارتنشـتاین   10.دهد هوازي را کاهش می
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هفتـه ایجـاد کمپوسـت     4در جامدات فرّار در طـی  % 9کاهش 
به ) 1997(فریدریکسون و همکارانش  11.لجن را گزارش کردند

مــاه پــس از  4در جامــدات فــرّار در کمپوســت، % 30کــاهش 
) 2007( جولیـان و  اسچفر 12.کمپوست سازي رایج دست یافتند

-پاالیش زیستی خاك آلوده به نفت خام را با استفاده از باکتري

تواننـد فراینـد    ها مـی ها مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که باکتري
توان آن را در پـاالیش خـاك    تجزیه را فعال کرده و بنابراین می

) TPH(مقادیر متوسط کـل هیـدروکربن نفـت    آلوده به نفت با 
ها و گزارش کردند که باکتري) 2007( فیلزرو  مایک 12.بکار برد

تواننـد فراینـد تجزیـه را فعـال کـرده و       هـا مـی  میکروارگانیسم
بنابراین در پاالیش خاك آلوده به نفت با غلظـت متوسـط کـل    

 13.بکار برده شـوند ) > TPH) (mg/kg4000(هیدروکربن نفت 
،  pHگزارش شده است کـه فعالیـت میکروبـی، بـر سـاختار ،      

شود  تصور می. نیتروژن خاك و غیره اثرگذار است/نسبت کربن
ها از نظر کاهش تواند در اثر فعالیت میکروارگانیسم که خاك می

. خـاك بهـره منـد شـود    » سالمت«ها و نیز بهبود  غلظت آالینده
کاتابولیک میکروبی  که افزایش فعالیتنشان داد ) 2005( اسچفر

) mg/kg 96 بــهخــاك  mg/kg 1047( %91 موجــب حــذف 
پرچمـی   3.شـود می تصفیه زیستیروز  56آلودگی نفت خام در 

، در تحقیقی با عنوان مـدیریت زیسـت محیطـی    1393در سال 
بـا اسـتفاده از لجـن     TPHهـاي حفـاري  جهـت حـذف      کنـد 

پارامترهاي بیولوژیکی تصفیه خانه فاضالب نشان داد که مقادیر 
، جامدات آلـی  pHکیفی کمپوست حاصل از کنده حفاري نظیر 

میلی گـرم بـر    138و % 97/40، 48/7به ترتیب برابر با  TPHو 
هدف از  14 .کیلوگرم در طول زمان دو ماه تجزیه حاصل گردید

ــوژیکی  ایــن مطالعــه  بررســی فرآینــد بیوکمپوســت لجــن بیول
فاضالب به منظور سامان دهی و بی خطرسازي کنـده حفـاري   

  .بوده است میدان نفتی خوزستان
  

  هامواد و روش
بـر   TPHکه هدف از پژوهش حـذف میـزان   با توجه به این

 بیوکمپوسـت  حفاري پایه روغنی با اسـتفاده از  کنده هايروي 
، شـرکت ملـی حفـاري   لجن بیولوژیکی بوده است، با همکاري 

ــماره  ــل ( 402چــاه ش ــتح 81دک ــایی  ) ف ــت جغرافی ــا موقعی ب
288865X=  346694 وY=   در سیسـتمUTM  در میـدان نفتــی 
مشخصات مربـوط بـه چـاه مـذکور در     . انتخاب شد خوزستان

  .آمده است) 1(جدول 
 402کنده حفاري پایه روغنی را پس از انتقال از چاه شماره 

به آزمایشگاه سازمان حفـاري مربوطـه بـرده و جهـت خـالص      
سـنگ،  : ناخالصـی هـا شـامل   (سازي کنده حفاري پایه روغنی 

آن را بر روي دستگاه شیکر قرار داده، ...) چوب و ریشه گیاه و 
دانشـگاه آزاد   پس از این مرحله، کنده روغنی را به آزمایشـگاه 

اسالمی واحد اهواز انتقال داده، سپس کنده حفاري پایه روغنی 
جهـت   1:  1را با لجن فاضالب خروجی از هاضم بـه نسـبت   

فرآیند بیوکمپوست، همراه بـا مقـدار مشخصـی از خـاك اره و     
ترکیـب و   C/Nزائدات باغبانی با نسبت مشخص جهت کنترل 

نتی متري قرار داده و میزان سا 50×50آن را در پایلوتی به ابعاد 
بـه منظـور تثبیـت    . گیري شده استپارامترهاي مورد نظر اندازه

مخلوط کنده حفاري به همـراه لجـن بیولـوژیکی فاضـالب از     
خاك اره و زائدات باغبانی جهت ایجاد تخلخل باال و تسـهیل  

عالوه بر این، زائدات . در عمل هوادهی توده استفاده شده است
را  C/Nکننـد و نسـبت   منبع کربن نیز عمـل مـی   فوق به عنوان

  .کنندمتعادل می

  مشخصات چاه مورد مطالعه :1جدول 

ف
ردب

  

شماره 
  دستگاه

شماره 
  چاه

میدان 
  نفتی

تاریخ آغاز   منطقه  نوع چاه
  حفاري

تاریخ پایان 
  حفاري

عمق نهایی 
  )متر(

  3576  23/10/93  14/03/93  میدان نفتی خوزستان  توسعه اي  خوزستان  402  81  1
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 17و16.ي حفاري پایه روغنی و لجن تغلیظ شده فاضالبمشخصات کنده :2جدول 

  لجن فاضالب تغلیظ شده  خالص) پایه روغنی(کنده حفاري  پارامتر
pH 86/9  2/7  

  %62  %32/14  (%)جامدات آلی یا فرار
  C/N 1/4/125  1/6/5نسبت 

TPH)g/kg(  323/93   ---  
  

درصد لجن فاضـالب   50پایلوت بیوکمپوست حاوي تیمار 
کیلو لجن  3به همراه ) کنده حفاري پایه روغنی(کیلو خاك  3و 

بعـد از مخلـوط   . بوده اسـت  1:1بیولوژیکی فاضالب با نسبت 
کردن کنده حفاري پایه روغنی بـه همـراه لجـن بیولـوژیکی در     

محیط، طبق نسبت گفته شده در باال، مخلـوط را در  دماي ثابت 
در ضـمن جهـت صـحت و    . ایمپایلوت مشخص شده قرار داه

دقت، آزمایشات در پایلوت با سه بار تکرار انجام شد، که نتایج 
  . باشدبدست آمده، میانگین حاصل از سه بار تکرار می

 هاي فیزیکی وها به آزمایشگاه، آزمایشپس از انتقال نمونه
، درصد جامدات فـرار یـا آلـی،     pH(ها شیمیایی بر روي نمونه

  .انجام گرفت) TPH، دما و C/Nنسبت 
گرم نمونـه بوسـیله    10-20، حدود TPHبراي اندازه گیري 

ــول  ــله    50:50محل ــتگاه سوکس ــان در دس ــزان دي کلرومت هگ
لیتـر از  میلی 250استخراج در سوکسله بوسیله . استخراج گردید
دي کلرومتان صورت گرفتـه و سـیکل سـیفون    / مخلوط هگزان

بعـد از آمـاده شـدن    . باشـد ساعت می 8بار در طول  10حدود 
که مجهز بـه  )GC(ها، به وسیله دستگاه گاز کروماتوگراف نمونه

 15.بود مورد آنالیز و تعیین میـزان قـرار گرفـت    FIDآشکارساز 
 6890مـدل   Agilent Technologyدستگاه گـاز کرومـاتوگرافی  

  .آمریکا استفاده گردید ساخت
 جهـت و  full factorialبراي برآورد حجم نمونـه از روش  

 افـزار  نـرم  از مختلـف  تیمارهاي در هامیانگین اختالف بررسی
SPSS آمـاري  آزمون و 17 نسخه ANOVA  و گردیـد  اسـتفاده 
 نـرم و  شـد  گرفتـه  نظـر  در p > 05/0معـادل  داري معنی سطح
  .گرفت قرار استفاده مورد نمودار رسم جهت  EXCELافزار

  یافته ها
نتایج حاصل از تجزیه نمونه کنده حفاري از ) 2(در جدول 

نـوع پایــه روغنــی و لجــن تغلــیظ شــده فاضــالب در شــرایط  
، pHمتغیر هاي مـوردنظر شـامل   . آزمایشگاهی آورده شده است

 .باشندمی TPHدما و  ،C/Nنسبت  درصد جامدات آلی یا فرار،

در ابتـداي  ) 1نمودار (پایلوت بیوکمپوست ، در TPHمقدار 
گرم بر  77/18و در پایان دوره به  004/42شروع فرآیند برابر با 
  .کیلوگرم رسیده است

  
  موجود در کنده حفاري براي پایلوت بیوکمپوست در طول زمان تجزیه TPHتغییرات  :1نمودار 
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  براي پایلوت بیوکمپوست در طول زمان تجزیه  pHتغییرات  :2نمودار 

  
، تمـواد  pH به ترتیب تغییـرات  5و  4، 3، 2نمودارهاي  در

مـورد   بیوکمپوسـت  پـایلوت  در  C/Nجامد فرار، دما و نسبت 
تغییـرات نمـودار    .اسـت  استفاده در این مطالعه نشان داده شده

نشان داده است که ایـن میـزان در ابتـداي فراینـد      C/Nنسبت 
  .رسیده است 55/14بوده است که در پایان فرایند به  9/21

  

  
  تغییرات درصد جامدات فرار براي پایلوت بیوکمپوست در طول زمان تجزیه :3نمودار 

  

  
  در طول زمان تجزیه تغییرات دما براي پایلوت بیوکمپوست :4نمودار 
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  تغییرات نسبت کربن به ازت براي پایلوت بیوکمپوست در طول زمان تجزیه :5نمودار 

  
  

  
  و زمان در پایلوت بیوکمپوست TPHهمبستگی خطی بین : 6نمودار 

  
  

و زمـان در   TPHنتیجه همبستگی خطی بین ) 6(در نمودار 
  .دهدرا نشان میپایلوت بیوکمپوست 

و زمان برابـر بـا    TPHدر این پایلوت همبستگی خطی بین 
  .و همبستگی معناداري بین این دو پارامتر وجود دارد 710/0

توان بیان نمـود کـه پـارامتر    با مشاهده نتیجه این نمودار می
در طـی مـدت    TPHزمان تأثیر بسیار مناسبی بر روي تغییرات 

اي که با افزایش مدت زمـان  به گونه. روز داشته است 60زمان 

را به دنبـال داشـته    TPHروز بیشترین میزان حذف  60در طول 
نتایج یک همبستگی قوي و منفـی بـین پـارامتر زمـان و     . است

همچنین این پایلوت بین زمـان  . نشان داده است  TPHتغییرات
 .ن داده استهمبستگی معناداري را نشا TPHو 

نتییجه همبستگی بین جامدات آلـی و زمـان   ) 7(در نمودار 
  .شوددر پایلوت بیوکمپوست مشاهده می
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  بیوکمپوستپایلوت  و زمان در )آلی(جامدات فرار همبستگی خطی بین :7 نمودار

  
همبستگی خطی بین جامدات آلـی و زمـان   در این پایلوت 

و همبستگی معناداري بین این دو پارامتر وجـود   824/0برابر با 
توان بیان نمود که پـارامتر  با مشاهده نتیجه این نمودار می. دارد

زمان تأثیر بسیار مناسبی بر روي تغییرات جامدات آلی در طـی  
افزایش مـدت  اي که با به گونه. روز داشته است 60مدت زمان 

زمان در طول روند تجزیه از میزان درصد جامدات آلـی کاسـته   
شده است و یک همبستگی قوي و منفی بـین پـارامتر زمـان و    

همچنـین در  . مشاهده شده اسـت  تغییرات درصد جامدات آلی
ایــن پــایلوت بــین زمــان و درصــد جامــدات آلــی همبســتگی 

  .معناداري وجود دارد
  

 بحث
تـوان  مـی ) 1نمودار (لوت بیوکمپوست از مشاهده نتایج پای

هـا و  چنین گفت که در این پایلوت بـه دلیـل حضـور بـاکتري    
با روند تجزیه و تخریب خـوبی   TPHها، میزان میکروارگانیسم

بـراي   TPHهمراه بوده است به گونه اي که در روز اول میـزان  
ام این مقـدار   60بوده ولی در روز  004/42این پایلوت برابر با 

همچنــین . گــرم بــر کیلــوگرم کــاهش یافتــه اســت 77/18بــه 
همبستگی از نوع متوسط و منفـی بـوده اسـت، و بـین زمـان و      

TPH  05/0در سطحP<   همبستگی معناداري دیده شـده اسـت .

در پایلوت بیوکمپوست با نسبت یکسان از کنده  )2(در نمودار 
حفاري پایه روغنی و لجن بیولوژیکی فاضالب نتایج نشان داده 

کاهشی بوده است و میزان اسیدیته محیط بـه  pH است که روند
می توان بیان نمود کـه  ) 3(در نمودار . رسیده است 25/8میزان 

بوده است و با % 30/31در روز اول میزان جامدات آلی برابر با 
شروع فعالیت تجزیه این میزان در پایلوت کـاهش یافتـه اسـت    

کـه  . جزئی بـوده اسـت  ام به میزان  60ولی این کاهش در روز 
ــاکتري     ــط ب ــور فق ــل حض ــه دلی ــاهش ب ــن ک ــت ای ــا و عل ه

ام میــزان  60هــا اســت کــه در نهایــت در روز میکروارگانیســم
رسیده است که نشـان دهنـده تجزیـه    % 90/25جامدات آلی به 

همچنـین  . مواد آلی و حذف هیدروکربن هاي نفتی بوده اسـت 
بسـتگی بسـیار   نتایج همبستگی در این پایلوت نشان داد که هم

ضمنا همبسـتگی معنـاداري در سـطح    . قوي و منفی وجود دارد
05/0P< همچنین با مشـاهده نمـودار دمـا    . مشاهده نشده است

میزان روند افزایش دما در پایلوت بیوکمپوسـت وجـود داشـته    
هـا در  ها و میکروارگانیسـم است که نشان دهنده فعالیت باکتري

ابتداي شروع فرآیند برابـر بـا   و این میزان در . باشدپایلوت می
ي سانتیگراد رسیده درجه 01/24ام به  60و در پایان روز  5/21

در تـوده   9/21ي از مقـدار اولیـه   C/Nهمچنـین نسـبت   . است
در پایان عملیات تجزیه بیوکمپوست رسـیده   55/14مخلوط به 
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هـا  ها و باکتريي میکروارگانیسمي استفادهاست که نشان دهنده
 کانتررات روماس. از منبع کربن به عنوان منبع غذایی می باشد

ــاران  ــاران  و ) 2005(و همک ــزان ) 1988(نئوهــاوز و همک می
-90رطوبتی که در طی آزمایش اندازه گیـري کردنـد در رنـج    

که با مطالعه حاضر همخوانی داشت، چرا که در  18و9و8بود% 60
به صورت ثابت % -60-80این مطالعه میزان رطوبت ما در رنج 

و  کـانتررات رومـاس  همچنین در مطالعه  .نگه داشته شده است
برابـر   5میزان جامدات فرّار در کمپوست تـا  ) 2005(همکاران 

در جامـدات  % 9کـاهش  ) 1981( هارتنشـتاین ، و 8کاهش یافت
. 19و11هفته ایجاد کمپوست لجن را گزارش کردند 4فرّار در طی 
در جامدات فرّار % 30کاهش ) 1997(و همکاران  فریدریکسون
 20و12ماه پس از کمپوست سازي مرسوم را یافتند 4در کمپوست 

، که با مطالعه حاضر همخوانی ندارند، زیرا که در ایـن مطالعـه   
کـاهش  % 9/17میزان جامدات فرار در پایلوت بیوکمپوست تـا  

پاالیش زیستی خاك آلـوده  ) 2007( جولیانو اسچفر. نشان داد
هـا مطالعـه کـرده و    را با استفاده از میکروارگانیسم به نفت خام

توانند فراینـد   ها میها و باکتريمنتیجه گرفتند که میکروارگانیس
توان آن را در پـاالیش خـاك    تجزیه را فعال کرده و بنابراین می

) TPH(آلوده به نفت با مقادیر متوسط کـل هیـدروکربن نفـت    
گزارش کردند که بـاکتري  ) 2007( فیلزرو  مایک. 22و21بکار برد

توانند فرایند تجزیه را فعال کرده و بنابراین  هاي هتروتروف می
در پاالیش خاك آلوده به نفت با غلظت متوسط کل هیدروکربن 

در حالی که ما  13بکار برده شود) TPH) (< 4000 mg/kg(نفت 
هـا در  در این تحقیق به این نتیجـه دسـت یـافتیم کـه بـاکتري     

ي حفاري پایه روغنـی بـا   که مخلوط کنده پوستپایلوت بیوکم
 004/42اولیـه ي   TPHلجن خروجـی از هاضـم بـود و داراي    

گـرم بـر    77/18گرم بر کیلوگرم بود دوام بیاورنـد و آن را بـه   
) 2005( اسـچفر ). TPHحـذف %  31/55یعنی( کیلوگرم برسانند

 موجب حذفکه افزایش فعالیت کاتابولیک میکروبی نشان داد 
91% )mg/kg 1074  خاك تاmg/kg 96 (  آلودگی نفت خـام در

، که این نتایج با نتـایج بدسـت   3شودمی تصفیه زیستیروز  56
آمده در مطالعات فوق همخوانی نـدارد زیـرا کـه مـا توانسـتیم      

ــزان  ــان   TPHاز %  31/55می ــدت زم ــیله  60را در م روز بوس
 پرچمـی در سـال   .باکتري ها و میکروارگانیسم ها کاهش دهیم

هـاي   ، در تحقیقی با عنوان مدیریت زیست محیطی کنده1393
با استفاده از لجن بیولوژیکی تصفیه  TPHحفاري  جهت حذف 

خانه فاضالب نشان داد که مقادیر پارامترهاي کیفـی کمپوسـت   
بـه   TPH، جامـدات آلـی و   pHحاصل از کنـده حفـاري نظیـر    

لـوگرم در  میلی گرم بر کی 138و % 97/40، 48/7ترتیب برابر با 
، در حـالی کـه در   14طول زمان دو مـاه تجزیـه حاصـل گردیـد    

 25/8به ترتیب   TPH، جامدات آلی و pHمطالعه حاضر میزان  
 60گرم بر کیلوگرم در مـدت زمـان تجزیـه     77/18و %  9/25، 

  .روز حاصل گردید که با مطالعه فوق مغایرت دارد
  گیري نتیجه

اخـتالط یکسـان    در پایلوت بیوکمپوست که داراي نسـبت 
بوده روند تجزیه و حـذف خـوبی در مـورد پارامترهـاي     ) 1:1(

روز، داشـته اسـت کـه نشـان      60در طی  TPH و جامدات فرار
-هاي هتروتـروف و میکروارگانیسـم  دهنده حضور فعال باکتري

هاي موجود در لجن بیولوژیکی بوده است که باعث رشد بیشتر 
ها شده و رانـدمان حـذف بهتـري را در    و فعالیت باالي باکتري

مقـادیر  . طی مدت زمان تعیین شده براي این پایلوت ایجاد کند
و  %29/27±01/1برابـر بـا    TPHبهینه بـراي جامـدات فـرار و    

  .باشدم میرکیلوگگرم بر  37/29 ± 14/4
-ها و میکروارگانیسمدر این پایلوت به دلیل حضور باکتري 

رعت باالیی انجام گرفته و راندمان ها روند تجزیه و حذف با س
اي کـه  ایم به گونهحذف خوبی را در این پایلوت مشاهده کرده

ام درصد راندمان حذف براي پارامترهاي جامـدات   60در روز 
  . رسیده است% 30/55و % 25/17به ترتیب به  TPHفرار و 
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ABSTRACT 

 

Background and objective: Hydrocarbon compounds from the drilling fluid and the formations 
containing these compounds enter into the drill cuttings. Toxicityand complex nature of this type of 
pollution causes environmental pollution and it can be dangerouse for human health. The objective of 
this paper was survey of biological wastewater sludge biocompost for organizing and disinfecting of 
khuzestan oil field drill cutting. 

Methods: In this study, the effect of a mixture of biological sludge and drill cuttings containing 
TPH with a 1:1 ratio, along with sawdust and horticultural waste was examined in order to do 
biocompost processes. The degradation time in this study was nearly 60 days in pilot chamber, and in 
addition to the TPH, the pH, volatile solids, C/N and temperature levels were measured, and eall tests 
conducted as triplicate. Statistical Studies were done in EXCEL and SPSS software with significant 
confidence interval at 95%. 

Results: The results showed that the mean of TPH in the drilling cutting in Khuzestan oil field 
was 42.004 g/kg that it has arrived to 18.77 g/kg during 2 months of biocompost biological process 
with biological sludge in the ratio of 1 to 1. 

Conclusion: The petroleum hydrocarbons are major parts of contaminants in drilling industry, so 
biological processes as a suitable process and environmental friendly are available for organizing and 
disinfecting of drilling cutting. 
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