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Abstract 

 

Background and purpose: Toxicity, high levels and complex nature of petroleum hydrocarbons 

in drill cutting can endanger human health since many of these compounds are among carcinogenic 

hazardous waste components. This study aimed at comparing the effect of compost and vermincompost 

processes in removing petroleum hydrocarbons from drill cutting located in Ahvaz oil field with sewage 

sludge. 

Materials and methods: An experimental study was performed in which the effect of a 1:1 

mixture of biological sludge with drill cutting contaminated with TPH, along with sawdust and 

horticultural waste was examined for composting and vermicomposting. The degradation time was about 

60 days in pilot chamber. The TPH, carbon to nitrogen ratio, pH, EC, volatile solids, and temperature levels 

were measured. To ensure the integrity and accuracy of measurements testing was done in 3 iterations. 

Results: The mean TPH level in the drill cutting in Ahvaz oil field was 42.004 g/kg that reduced 

to 11.31 and 18.77 g/kg during two months treatment by vermicomposting and composting with 

biological sludge, respectively. The removal efficiency of TPH in drill cutting in vermicompost pilot was 

73.06% while it was 55.30%. in compost pilot.  

Conclusion: In this study, vermicompost process to be highly capable of removing TPH from 

oil-based drill cutting.  
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 گزارش کوتاه

 از کنده حفاری  کل هیدروکربن نفتیامکان سنجی حذف 

 یبه همراه لجن هضم شده با استفاده از کرم خاک
 

       1الهام حسینی پناه

 2افشین تکدستان

 چکیده
سالمت انسان را به  ،هیدروکربن نفتی موجود در کنده حفاری دهیچیپ تیو ماه مقادیر باالبودن،  یسم و هدف: سابقه

ایون مطاعهوه بوا هود   شووند و بسیاری از این ترکیبات جزء زائدات خطرناک سرطان زا محسوو  موی ازندمخاطره می اند
ی نفتی از کنده حفاری واقع در میودان نفتوی اهوواز بوه هامقایسه فرآیند کمپوست و ورمی کمپوست در حذ  هیدروکربن

 بوده است  همراه عجن فاضال 

بوه  TPHاختالط عجن بیوعوژیکی با کنوده حفواری آعووده بوه  1 به1 ثیر نسبتدر این مطاعهه تجربی تأ ها:مواد و روش

بررسی گردیود  زموان تجزیوه حودود  کمپوستهمراه خاک اره و زائدات باغبانی به منظور انجام فرآیند ورمی کمپوست و 
و  گیری گردیدا اندازهجامدات فرار و دم،  pH ،EC، نسبت کربن به ازت، TPHروز در محفظه پایلوت بوده و عالوه بر  06

 بار تکرار انجام شد  3جهت صحت و دقت آزمایش این پارامترها با 

گرم بر کیلووگرم بوود کوه در  660/04موجود در کنده حفاری واقع در میدان نفتی اهواز  TPHمیزان میانگین  ها:یافته
 77/11و  31/11به  1به 1 نسبت اختالط ماه فرآیند زیستی ورمی کمپوست و کمپوست به همراه عجن بیوعوژیکی در 4طول 

گرم بر کیلوگرم رسیده است  در خصوص مقایسه دو پایلوت ورمی کمپوست و کمپوست بهترین رانودمان حوذ  پوارامتر 
TPH  درصد در مقایسه با پوایلوت کمپوسوت برابور بوا 60/73موجود در کنده حفاری مربوط به پایلوت ورمی کمپوست با 

  درصد بوده است 36/55

هیودروکربن نفتوی موجوود در کنوده در حذ  را فرآیند ورمی کمپوست توانایی باالتری  که داد نشان نتایج استنتاج:
 .نسبت به فرآیند کمپوست داراست حفاری پایه روغنی

 

 کمپوست، کمپوست عجن فاضال ، ورمی کنده حفاری، هیدروکربن نفتی،واژه های کلیدی: 
 

 مقدمه
حلقوه اواه نفوت وجوود  000در میدان نفتی اهوواز 

دارد که به ازای هر حلقه اواه یوع عودد پیوت طراحوی 

آن بودون هوی   در شده است که تمامی پسماند حفواری

 از نفتوی یکوی هوایهیدروکربنشود  ای تخلیه میتصفیه

 محیطدر  پایدار های آعیآالینده هایگروه ترینمتداول

 نیوا هدیوچیپ تیوو ماه ادیز رمقدابودن،  یسم  باشندمی

و بسیاری هستند  ینگران نیا یعوامل اصل ،ینوع آعودگ

 زارطانووس اکورنوخط داتووزائزء وات جورکیبون تواز ای
 

  :afshin_ir@yahoo.com E-mail                              محیط بهداشت مهندسی گروه ،اهواز شاپور جندی پزشکی علوم دانشگاه: اهواز -افشین تکدستان: مولف مسئول

 پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسالمی ، اهواز، ایران محیط زیست، آعودگی هایارشد دانشجوی کارشناسی  1

 ی شاپور اهواز، اهواز،ایرانمرکز تحقیقات فناوری های زیست محیطی، دانشگاه علوم پزشکی جند ،گروه مهندسی بهداشت محیط ،دانشیار  4

 : 3/1/1390تاریخ تصویب :          10/0/1390 تاریخ ارجاع جهت اصالحات :         9/0/1390 تاریخ دریافت 
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 گزارش کوتاه

بوه طوور کلوی ضوایهاتی کوه در  ( 1،4)شوندمحسو  می

های حفواری شوند شامل کندهعملیات حفاری توعید می

بوه های آغشته باشند که کندهوگل وسیاالت حفاری می

فلوزات سونگین، حفاری به طوور مهموول شوامل سیاالت 

 فرآینود  (3-0)باشندمی 1های نفتیهیدروکربنها و نمع

 یوع عنووان بوه خواکی هایکرم از استفاده با کمپوست

بوه  دوسوت بورای طبیهوت فرآیند یع و آسان آوریفن

 زائود موواد تثبیوت و زائد مواد از آعی کود آوردن دست

صونایع و بوی  و شوهری خوانگی، فاضوال  عجون ویژه به

 گرفتوه قورار توجوه موورد خطرسازی زائدات خطرناک

عجن فاضال  شهری حاوی مقوادیر زیوادی   (7-16)است

توان آن را به عنوان یوع مواد آعی و مغذی است که می

هوای خواکی در ماده غوذایی مناسوب بورای تغذیوه کورم

  (11-13)فرآینود توعیوود کمپوسووت کرموی مصوور  نمووود

در ایوون مطاعهووه کوواربردی میووزان حووذ  کوول بنووابراین 

های نفتی موجود در کنده حفاری با کموع هیدروکربن

ماه در مقایسه با فرآیند  4فرآیند ورمی کمپوست در طی 

کمپوست مورد بررسی قرار گرفت  کنوده حفواری پایوه 

واقوع در میودان نفتوی اهوواز  064روغنی از اواه شوماره 

خروجوی از  بوا عجون 1 به 1 نسبتبا آوری و سپس جمع

و  هاضم تصفیه خانه فاضال  غر  اهواز مخلووط شوده

 ،4 ،pH(C/N)نسووبت کووربن بووه ازت، TPH پارامترهووای

جاموودات آعووی و دمووا مووورد ، 3(EC) هوودایت اعکتریکووی

 آناعیز قرار گرفتند 

 

 مواد و روش ها
در این مطاعهه تجربی کنده حفاری پایه روغنی پس 

بوه  اهواز نفتی میدان در واقع 064ه شماره از انتقال از اا

سوازی بور آزمایشگاه شرکت ملی حفاری جهت خواع 

 روی دستگاه شیکر قرار داده شد و سپس با عجن فاضال 

 )جهوت فرآینود  1 بوه 1 هوایخروجی از هاضم به نسبت

 

                                                 
1. Total Petroleum Hydrocarbons (TPH) 

2. Carbon to Nitrogen ratio (C/N) 

3. Electrical Conductivity (EC) 

 )جهت فرآیند 1 به 1 ( و یع نسبتAورمی کمپوست )

ز خواک اره و ( همراه با مقودار مشخصوی اBکمپوست )

کوربن بوه ازت مخلووط باغبانی جهت تهدیل نسبت زائدات

 56در 56هوایی بوه ابهواد ترکیب حاصله در پوایلوت شد 

متری جهت عملیات کمپوست و ورمی کمپوسوت سانتی

 Aپوایلوت  کنده حفاری مورد استفاده قرار گرفته اسوت 

کیلو کنده حفاری پایه روغنی بوه  3به ترتیب شامل  Bو 

 کیلو عجن بیوعوژیکی فاضال  جهت انجام فرآینود 3 همراه

تثبیوت  ورمی کمپوست وکمپوست استفاده شد و عملیات

ماه با کنترل رطوبت و دما و اختالط همگن به  4به مدت 

بورداری مرکوب صورت روزانه صورت گرفوت و نمونوه

 جهت آنواعیز 06و 05، 36، 15، 1مکانی از توده در روزهای 

TPH ،C/Nرار، ، جامدات فpH ،EC  و دموا در پوایلوت

A  وB  در ضمن جهت صحت و دقت آنواعیز،  انجام شد

   ها در هر دو پایلوت سه بار تکرار صورت گرفت آزمایش
 

  روش های آزمایشگاهی

 مطووابب بووا آزمایشووگاه پووس از انتقووال نمونووه هووا بووه 

پارامترهای کیفی توده ورمی کمپوسوت  1جدول شماره 

  ( 10)ی وآناعیز شدندکمپوست نمونه بردار و

و  full factorialبرای برآورد حجم نمونوه از روش 

 مختلو  تیمارهوای در هامیانگین اختال  بررسی جهت

 ANOVA آمواری آزمون و 17 نسخه SPSS افزارنرم از

 .گردید استفاده

 

 یافته ها و بحث

نتایج اندازه گیوری پارامترهوا در نمونوه  4جدول شماره

وغنوی مخلووط بوا عجون بیوعووژیکی کنده حفاری پایه ر

در موودت زمووان دو موواه را  Bو  Aفاضووال  در پووایلوت 

 دهد نشان می
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 (10پارامترهای کیفی و نوع آناعیز توده کمپوست و ورمی کمپوست) :1جدول شماره
 

 پارامتر کیفی کنده های حفاریTPH غلظت جامدات آعی EC pH کربن  ازت دما

 روش اعکترودی طبب بلع-روش واعکی روش کجلدال دماسنج
 Standard Method 

 روش اعکترودی طبب 
Standard Method 

 وزن سنجی طبب
 Standard Method 

 نحوه اندازه گیری  GC FID روش

 
نتایج پارامترها در نمونه کنده حفواری پایوه روغنوی  :2جدول شماره

 Bو Aمخلوط با عجن بیوعوژیکی فاضال  در پایلوت 
 

 روز

06 

 روز

05 

 زرو

36 

 روز

15 

 روز

1 

 زمان

       تیمارها

 پارامترها

 A TPH  (g/kg)پایلوت  660/04 505/35 573/45 154/17 31/11

 Bپایلوت  660/04 307/35 073/40 601/40 77/11
 

 

 C/Nنسبت  Aپایلوت  9/41 3/17 61/10 3/10 64/10

 B پایلوت 9/41 64/19 3/11 9/15 41/13

 

 

 A pHپایلوت  54/1 17/7 90/7 44/1 4/1

 Bپایلوت  5/1 01/7 10/7 1 45/1

 

 

 )A EC  s/cm)µپایلوت  0/10 79/10 05/15 17/15 64/10

 Bپایلوت  0/10 93/10 0/15 11/15 91/15

 

 

 (درصدجامدات فرار)آعی() Aپایلوت  3/31 09/41 0/40 4/40 7/45

 Bپایلوت  3/31 91/40 3/40 99/45 9/45

 

 

 )c)0 دما Aپایلوت  5/41 5/31 47 5/43 67/40

 Bپایلوت  5/41 33 49 1/43 61/40
 

 

 میزان بقای کرم ها Aپایلوت  56 34 45 _ 43

 

 گورددمشاهده می 4 طور که در جدول شمارههمان

 تثبیوت اداموه بوا کمپوست و ورمی کمپوست فرآیند طی

عوالوه بور کواهش جامودات فورار  مواه 4موواد در طوول 

 موجوود در کنوده حفواری TPH مقدار موجود در توده،

 ایون کوه اسوت یافتوه کواهش ایقابول مالحظوه میوزان به

 ایوون در شووده انجووام تحقیقووات سووایر نتووایج بووا موضوووع

 Maike ( 15)دارد خوانیهم TPH کاهش بر مبنی خصوص

همکاران نشان دادند که علی رغم مرگ و میور بواالی و 

کوورم خوواکی  کوورم خوواکی در حتووور ترکیبووات نفتووی،

نوود فرآینوود تجزیووه را فهووال کوورده و بنووابراین در توامی

پاالیش خواک آعووده بوه نفوت بوا میوانگین غلظوت کول 

( بوه کوار بورده TPH( )mg/kg 0666هیدروکربن نفتی )

نتایج حاصل از مطاعهوه حاضورتا   مطاعهه فوق با (10)شود

 Aدر پووایلوت  مغووایرت دارد بووه طوووری کووه حوودودی

عجن فاضال ( کوه )مخلوط کنده حفاری پایه روغنی با 

گوورم بوور کیلوووگرم بووود،  660/04اوعیووه  TPHحوواوی 

 TPHهای خاکی تا حدودی در تووده بواقی مانود و کرم

گوورم بوور  310/11باقیمانووده پووس از دو موواه تجزیووه بووه 

 درصد( رسید  تحقیقوات 60/73کیلوگرم )راندمان حذ  

پرامووی و همکوواران نشووان داد کووه فرآینوود کمپوسووت 

به همراه عجن در طوول زموان دو  حاصل از کنده حفاری

را بوه ترتیوب  TPHماه تجزیه قادر است جامدات فرار و 

 (،17)گرم برکیلوگرم برساندمیلی 131درصد و 97/06به 

در خصوووص دو  کووه بووا مطاعهووه حاضوور مغووایرت دارد 

در  Aروند تجزیوه و حوذ  در پوایلوت  Bو  Aپایلوت 

روز،  06در طوی  TPH و جامدات فرارمورد پارامترهای 

 دهنوده حتوور بووده اسوت کوه نشوان Bبهتر از پوایلوت 

هووای هتروتوورو  و هووا درکنووار بوواکتریفهووال کوورم

اسوت  های موجوود در عجون بیوعووژیکیمیکروارگانیسم

هوا تر و فهاعیت باالی میکروارگانیسمکه باعث رشد بیش

طوووری کووه مقووادیر هووا شووده اسووت  بووهاز جملووه بوواکتری

در پایووان زمووان  Aدر پووایلوت  TPHجاموودات فوورار و 

 مرکیلوگگرم بر 31/11 درصد و7/45تجزیه به ترتیب به 

بنابراین در پایوان دو مواه تجزیوه رانودمان حوذ   رسید 

بووه ترتیووب بووه  Aدر پووایلوت  TPHجاموودات فوورار و 

کوواهش یافتووه اسووت  در  درصوود 60/73درصوود و 19/17

)بدون کرم(  که از نوع کمپوست Bصورتی که پایلوت 

تری داشته است از طرفی آناعیز ود، راندمان حذ  پایینب

آماری نشان داد کوه بوین رونودکاهش جامودات فورار و 

TPH موجود در کنده حفاری مخلوط با عجن بیوعووژیکی 

در زمان تجزیوه همبسوتگی بواالیی  Bو  Aدر دو پایلوت 

میوزان  4مطابب بوا جودول شوماره  ( >65/6pوجود دارد)

ر پسماند حفاری مخلووط بوا عجون نسبت کربن به ازت د

بود که در خالل فرآیند ورموی  44بیوعوژیکی در حدود 

( پوس از B( و کمپوسوت)پایلوت Aکمپوست )پوایلوت 

و  64/10روز نسبت کربن به ازت به ترتیب بوه  06مدت 

دهنوده تجزیوه بیوعووژیکی توسوط رسیدکه نشوان 41/13
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گیوری تیجهتوان نمی در پایان باشد ها میمیکروارگانیسم

فرآینوود ورمووی کمپوسووت توانووایی بوواالتری در  کردکووه

هیدروکربن نفتی موجوود در کنوده حفواری پایوه حذ  

  .را نسبت به فرآیند کمپوست داراست روغنی
 

 سپاسگزاری
 بوه ایرانی حفار ملی شرکت از مقاعه این نویسندگان

   .دارند را تشکروقدردانی مراتب تحقیباین ماعی حمایت دعیل
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