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ــات جبران ناپذيري به  ــماند حفاري لطم ــروزه عدم مديريت پس ام
محيط زيست وارد مي نمايد. كاهش دورريزي و تخليه مواد زائد جامد 
به محيط زيست، كنترل و يا كاهش هزينه گل حفاري ، كاهش زمان 
ــرايط اوليه و كاهش تعداد روزهاي مفيد  ــت گل به حالت و ش برگش
انجام كار از مهمترين فوايد مديريت پسماند مي باشد. پسماند عمليات 
ــامل هرگونه مواد جامد،  ــافي نفت و گاز ش حفاري در چاه هاي اكتش
مايع يا مخلوطي است كه در حين عمليات حفاري توليد گرديده و يا 
مازاد بر مصرف مي باشد. پسماند حفاري به كنده ها، خرده هاي حفاري 
ــاير مواد  ــياالت حفاري اضافي از عمليات و س ــل از حفاري و س حاص
ــيله عمليات حفاري شامل آب آلوده، مواد شيميايي،  توليدشده به وس
سوخت، روان كننده ها و ساير مواد مرتبط و ضايعات حاصل از دستگاه 

و تجهيزات حفاري اطالق مي شود.
ــماند حفاري به يك سيستم مديريتي اطالق مي شود  مديريت پس
ــن تكنولوژي ها و روش هاي  ــتراتژي بهينه و تعيي كه براي انتخاب اس
موثر براي سازماندهي پساب حفاري در يك ساختار زيست محيطي يا 
جغرافيايي مشخص به كار گرفته مي شود. اثرات زيان بار زيست محيطي 
ــا، فلزات، نمك ها،  ــي از گل حفاري به علت وجود هيدروكربن ه ناش
ــوزآور در گل حفاري مي باشد. در عمليات حفاری  ــيد ها و سود س اس
ــار چاه، بيرون آوردن كنده ها، خنك  گل حفاری به منظور كنترل فش

كردن و روغن كاری رشته حفاری و غيره به كار مي رود كه چاره ای جز 
ــتفاده از آن وجود ندارد .گل حفاری مخلوطي از مواد مختلف آلي  اس
ــه دسته پايه آبي ، پايه روغني و پايه تركيبي  ــت كه به س و غير آلي اس

تقسيم مي شوند[۱].
ــايد مهمترين بخش تأثير گذار بر محيط زيست باشد كه  حفاری ش
بيشتر به واسطه تخليه مخلوط گل حفاری و خرده های ناشي از كندن 
ــّميت گل حفاری و  ــدت تأثير آن به ميزان س ــه زمين بوده كه ش الي

تركيب شيميايي خرده ها بستگي دارد[۲].
مديريت پسماند حفاري عبارت است از يك مجموعه مقررات منسجم 
ــع آوري، حمل و نقل،  ــتماتيك براي كنترل توليد، ذخيره، جم و سيس
ــه و دفع مواد زايد و پسماند، منطبق بر بهترين اصول بهداشت  پروس
ــت محيطي  ــاير ملزومات زيس عمومي، اقتصاد، حفاظت از منابع و س
ــر چهار اصل  ــد كه منطبق ب ــراي عموم مورد توجه مي باش ــه ب و آنچ
ــتفاده مجدد)مي باشد، طوری  (كاهش در منبع، بازيافت، بازيابي و اس
ــماندي از گل حفاري و كنده هاي  ــه پايان عمليات حفاري هيچ پس ك
ــماندها، كاهش  حفاري در اطراف چاه باقي نماند. مديريت صحيح پس
هزينه هاى عملياتى پروژه ها را به دنبال خواهد داشت. مديريت پسماند 
ــتى صنايع نفت و گاز، از فعاليت هاى لرزه  براى اغلب عمليات باالدس
نگاری، حفارى و گسترش فرآيندهاى توليد تا تحويل فازهاى عملياتى 
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عمليات حفاري، گل هاي حفاري مي باشد كه به طور متداول شامل تركيبات ناخواسته اي مانند فلزات سنگين، 
ــت. يكي از  ــا و افزودني ها بوده و غلظت آنها در انواع گل به طور قابل توجهي متغير اس ــا و هيدروكربن ه نمك ه
ــماندها مديريت صحيح آنها مي باشد به گونه ای كه  ــت محيطي پس مهمترين عوامل در كاهش اثرات منفي زيس
ــار آلودگي آن، با اعمال  ــماند و يا كنترل انتش برخي مواقع هزينه های مورد نياز در حذف آلودگي های يك پس
ــمگيری كاهش پيدا مي كند .جهت جلوگيري از آلودگي هاي حفاري  مديريتي صحيح و ابتكاری به ميزان چش
اعمال روش هاي مديريتي مفيد و كارا در جهت كاهش اثرات منفي و مخرب پسماندهاي ناشي از چاه هاي نفت 
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آنها نقش مديريتي را در جهت كاهش توليد اين پسماندها ايجاد نمود ارائه شده است. 
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ــند[۴-۳]. فرآيند مديريت  ــه بخش بهره بردارى، قابل اعمال مى باش ب
پسماند از طريق مراحل اجرايى متعددى صورت مى گيرد .روش هايي 
كه برای مديريت پسماند به كار مي رود شامل روش های زير مي باشند:

الف-كاهش در مبدا 
كاهش از مبدا در درجه اول از اهميت ويژه اي برخوردار است. چون 
ــد، هزينه هاي مرتبط با  ــراي كاهش مقدار ماده زاي ــك روش موثر ب ي
جابجايي و اثرات زيست محيطي مرتبط با آن مي باشد. يكي از مهم ترين 
ــب برای كاهش  روش های كاهش آالينده، پيدا كردن روش های مناس
ــد. اين روش ها مي توانند شامل اصالح فرآيند توليد،  حجم آن مي باش

جداسازی جريان مواد زايد و همچنين استفاده مجدد آنها باشد.
ــد در منبع توليد،  ــش مواد زاي ــر از روش های مؤثر كاه ــي ديگ يك
ــواد زايد خطرناک  ــات مختلف م ــدن جريان ــری از مخلوط ش جلوگي
مي باشد. به عنوان مثال اگر مقدار كمي از يك ماده خطرناک خاص، با 
حجم زيادی از ماده زايد غير خطرناک مخلوط شود، حاصل كار، حجم 
ــد مورد تصفيه و دفع قرار  ــيعي از ماده زايد خطرناک بوده كه باي وس
ــازی جريان های مختلف، ضمن كاهش حجم مواد زايد  گيرد. با جداس
ــدی، مي توان عمل تصفيه را نيز راحت تر و كم هزينه تر  خطرناک تولي

انجام داد.

ب-بازچرخش 
ــتفاده  ــماند بازچرخش، بازيافت يا اس دومين مورد در مديريت پس

مجدد مي باشد كه شامل: ۱- تفكيك و جمع آوري پسماند 
ــتفاده مجدد، پردازش و ساخت  ــازي اين مواد براي اس ۲- آماده س

ــتفاده مجدد، پردازش و ساخت مجدد اين مواد مي گردد.  مجدد ۳-اس
بازچرخش باعث كاهش نياز به مواد و منابع شده و مقدار مواد زائد را 

در محل دفن كاهش مي دهد.

ج-تغيير و تبديل پسماند
ــماند تغيير و تبديل است كه شامل  ــومين اصل در مديريت پس س
ــماند مي باشد.  ــتي پس ــيميايي و زيس تغيير و تبديل هاي فيزيكي، ش
ــاي زير انجام مي گيرد: ۱ - بهبود بازدهي فناوري  اين امر به منظور ه
عمليات و سيستم هاي مديريت پسماند ۲- بازيابي مواد قابل استفاده 

مجدد و قابل بازيافت ۳- بازيابي محصوالت تغيير يافته

د-دفع پسماند
ــامل دفع  ــته و ش ــماند را داش دفع، چهارمين رتبه درمديريت پس
ــد. دفع براي  ــن و زير زمين مي باش ــواد در روي زمي ــده م كنترل ش
ــه نمي توانند بازيافت و  ــماندهايي ك موارد زير انجام مي گيرد: ۱- پس
ــوند ۲- مواد باقي مانده پس از تفكيك پسماند در  ــتفاده مجدد ش اس
ــهيالت بازيافت مواد  ۳- مواد باقي مانده بعد از بازيابي محصوالت  تس
ــته به مكان و نوع عمليات، پسماند هاي حفاري متغير  تغيير يافته. بس
ــده در نظر بگيريم،  ــامل دو جزء عم ــت. اگر عمليات حفاري را ش اس
ــكوي حفاري و سيستم چرخش گل مي باشند. پسماند هاي  شامل س
ــكوهاي حفاري حاصل از عمليات به كارگيري  توليد شده به وسيله س
ــماند ها شامل آب هاي  ــت كه اين پس ــكو اس و نگهداري تجهيزات س
ــو، فيلترها و روغن هاي روان كننده استفاده شده، حالل ها،  شست وش
ــده، محافظ رزوه هاي دور انداخته  ــتفاده ش مته و لوله هاي حفاري اس
ــده و ظروف خالي گريس مي باشد. در طي عمليات پسماند حفاري  ش
ــيم بندي  ــود. در جدول-۱ تقس انواع مختلفي از ضايعات توليد مي ش
ضايعات و پسماندهاي حفاري در محل دستگاه حفاري به طور مختصر 

شرح داده شده است[ ۱و۵].

1-روش هاى مورد استفاده در زمينه مديريت پسماند حفارى
1-1-كاهش حجم پسماند توليدي

موثرترين راه در كاهش عوارض زيست محيطي مرتبط با فعاليت هاي 
توليد و حفاري نفت و گاز، به حداقل رساندن حجم و سميت پسماند 
مي باشد. فرايند هايي براي جلوگيري يا به حداقل رساندن پسماند ها و 
خطرات مرتبط با پسماند هاي توليد شده مطابق با استراتژي هاي زير 

طراحي و بهره برداري مي شوند:
ــمي يا  ــي مواد خام يا ورودي با مواد كمتر خطرناك يا س ۱) جايگزين

 1  خصوصيات سياالت در شرايط مخزنى

ضايعات و پسماند هاي حفاري

ضايعات جامدآب هاي زايدكنده هاي حفاريسياالت حفاري

 گل هاي حفاري 
پايه آبي
 گل هاي حفاري 
پايه روغني
 گل هاي حفاري 
پايه سنتتيك

 گل هاي آلوده 
شده با سيمان يا 
آب سازند
 آب نمك اشباع
 مواد شيميايي 
اضافه شده به 
سيستم گل

 كنده هاي 
جداشده از روي 
الك هاي لرزان
 كنده هاي خروجي 
از شن ُزدا و 
ماسه ُزدا

 ذرات جامد خارج 
شده از سيال 
به وسيله دستگاه 
گريز از مركز
 ته مانده هاي 
جامد در مخازن 
گل در هنگام 
تميزسازي

 آب شست وشوي 
دكل

 آب شست وشوي 
دستگاه هاي 
تميزكننده گل و 
مخازن

 آب هاي سطحي و 
آب باران مخلوط با 
گل حفاري

 آب هاي حاصل از 
سيستم هاي 
بهداشتي پرسنل

 آب هاي خروجي از 
سازند هاي آب ِده

 كيسه ها و مواد گل  
و بشكه ها و مخان 
مواد شيميايي و 
روغني و...
 ضايعات حاصل از 
تغيير دستگاه حفاري 
، بريده كابل ها، 
قطعات تعويضي
 ضايعات بهداشتي 
پسماند هاي وسايل 
مورد استفاده
 تجهيزات معيوب 
جامانده از وسايل چاه
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فرايند هاي توليدي با حجم پسماند كمتر
۲) به كار بردن فرايند ها براي تبديل مواد به طور كارامد، توليد محصول 
خروجي بيشتر، شامل تغيير طراحي فرايند توليد، شرايط بهره برداري 

و فرايند هاي كنترل
ــده به وسيله به كار  ــاندن پسماند توليدي محصور ش ۳) به حداقل رس

بردن جداساز هاي پسماند براي جلوگيري از توده اي شدن 
ــاندن پساب توليدي بالقوه  از روش هاي مهم ديگر در به حداقل رس
ــمي براي فرآيند هاي عملياتي خاص  ــمي، استفاده كمتر از مواد س س
ــبي براي كاهش توليد پساب هاي  ــد. گل حفاري گزينه مناس مي باش
ــد[۶]. در جدول-۲ مواد  ــط روش جايگزين مواد مي باش ــمي توس س

جانشين مكمل هاي حفاري شرح داده شده است.

 1-2-بهبود كارايى تجهيزات كنترل مواد جامد
به  كار گيری سيستم های كنترل ذرات جامد ، يكي از روش های موثر 
ــه امروزه در صنعت  ــت ك ــازی گل از كنده های حفاری اس در جدايس
ــواد جامد مهمترين  ــرار مي گيرد.كنترل م ــتفاده ق ــاری مورد اس حف
ــد. مهمترين مزايای كنترل مواد  ــماند مي باش فاكتور در مديريت پس
ــردن، كاهش ميزان  ــامل كاهش ميزان دور ريزی و رقيق ك جامد ش
تصفيه شيميايي، كاهش حجم پسماندی كه بايد تصفيه شود و كاهش 
هزينه مديريت پسماند مي باشد. روش هايي كه برای كنترل مواد جامد 

استفاده مي شود[۷ و۸] شامل:
۱) رسوب كردن 
۲) الك های لرزان

۳) هيدروسيكلون ها
۴) سانتريفيوژها

۵) تصفيه كننده گل

1-3-تخليه در گودال هاى پسماند
ــيله الك های  ــده به وس در حين عمليات حفاری، خرده های جدا ش
ــتاده مي شود  ــماند فرس لرزان به يك گودال به نام گودال ذخيره پس
ــاب های  ــرار دارد. برای گودال های پس ــكوی حفاری ق كه نزديك س
ــتری در كف و ديواره های گودال برای  حاوی مواد روغني يك اليه آس
ــتفاده مي شود.  ــطحي يا زير زميني اس جلوگيری از تهديد آب های س
همچنين در پايان كار حفاری، تمام مواد هيدروكربن شناور در سطح 
ــياالت ديگر  ــده و هر گونه آب آزاد يا س ــت بازيابي ش گودال مي بايس
ــته زير زميني  جمع آوری و معموالً در يك چاه تزريق و يا فضاهای بس

 2  الك هاى لرزان 1  هيدروسيكلون

 2  مواد جانشين مكمل هاي حفاري[1]

ماده جانشينيكاربردجزء سميمكمل

ليگنوسولفونات 
كروم

پليمرهاي پلي آكريالت و ضد لختهكروم
پلي آلريالميد

سولفيت، فسفونات و كنترل خوردگيكرومسديم كرومات
آمين ها

دفع كننده H2S غير كنترل H2Sكرومكرومات روي
كرومي

كاربامات و گلوتارآلدئيدآفت كشپنتاكلروفنلپنتاكلروفنل

آفت كشآرسنيكآرسنيك

كادميوم-باريت
باريوم- سرب

متراكم كننده گل

روغن ها و 
گريس ها

روغن هاي معدنيروان كنندهمواد روغني



مقاالت علمى - پژوهشى

84

دفن شوند.
ــتري در كف و ديواره هاي گودال براي  در اين گودال ها يك اليه آس
ــتفاده مي شود.  ــطحي يا زيرزميني اس جلوگيري از تهديد آب هاي س
همچنين در انتهاي عمليات حفاري ، تمام مواد هيدروكربن شناور در 
ــت بازيابي شده و هرگونه آب آزاد يا سياالت  سطح گودال ها مي بايس
ــته  ــك چاه تزريق و يا فضاهاي بس ــع آوري و معموالً در ي ــر جم ديگ
زيرزميني دفن شوند. كنده هاي باقيمانده در همان مكان با استفاده از 
ــش داده مي شوند. سطح محيط پوشش  خاك هاي همان منطقه پوش
ــدن آب تسطيح مي شود و  ــده به جهت جلوگيري از جمع ش داده ش
ــايش خاك و بازيافت كامل اكوسيستم منطقه  براي جلوگيري از فرس
گياهان سازگار با آب و هواي منطقه بر روي آن كشت مي شود. مخازن 
ــريع ترين زمان  ــره بايد پس از طي مراحل كلي در منطقه در س ذخي
ــوند. هزينه هاي مربوط به يك چنين روش دفعي به  ــته ش ممكن بس

ــه جهت پايين آوردن غلظت  ــت ب حجم خاك موردنيازي كه مي بايس
ــاندن آن به حد مجاز مورد استفاده قرار گيرد،  گريس و گازوئيل و رس

گودبرداري، بارگيري و حمل خاك و كنده ها بستگي دارد[۱].

1-4-تصفيه بيولوژيكى
فرايند هاي تصفيه بيولوژيكي مي توانند براي تصفيه پساب هاي نفتي 
ــوند. فرايند هاي بيولوژيكي نمي توانند جامدات محلول را  ــتفاده ش اس
حذف كنند ولي فرم شيميايي آن را تغيير مي دهند. تصفيه بيولوژيكي 
مي تواند براي حذف مقادير كم هيدروكربن هاي محلول از جريا ن هاي 
ــود. تصفيه بيولوژيكي از اختالط اكسيژن و مواد  ــتفاده ش ــاب اس پس
ــكيل شده و سپس باكتري ها تركيبات  مغذي با آب در يك مخزن تش

آلي را تجزيه مي كنند[۹].

1-4-1-بايو رمديشن1 
ــت كه با استفاده از  ــتم تصفيه بيولوژيكي اس اين فرآيند يك سيس
ــورت بيولوژيكي  ــد باكتري ها و كپك ها به ص ــم ها مانن ميكروارگانيس
ــماند هاي غير آلوده تبديل  ــن را به پس ــته به هيدروكرب ضايعات اغش
مي كند. هدف از بهسازي تسريع در روند پوسيدگي ضايعات با استفاده 
از عوامل طبيعي مانند حرارت و رطوبت مي باشد. پايه و اساس آن بر 
توانايي ميكروارگانيسم ها در تجزيه پساب هاي هيدروكربني، پليمرهاي 
ــته، CMC و غيره به محصوالت غير سمي مثل بيوماس، CO2 و  نشاس
ــتم  ــان و اكوسيس ــد به نحوی كه هيچ خطری برای انس H2O مي باش

ايجاد نشود. از مزايای اين فرآيند اثرات زيست محيطي كمتر و تبديل 
ــماند به محصوالتي با سميت كمتر مي باشد. تركيبات زايد با اين  پس
روش در مقايسه با روش هاي ديگر بسيار مؤثر و كم هزينه تر مي باشد. 

 3  پارامترهاي موردنياز جهت يك فرايند تجزيه بيولوژيك[1]

توضيحاتمنبع تامينپارامتر هاي ورودي

اكسيدان ها (هوا/
اكسيژن)

هواي فشرده ، 
H2O2،اكسيژن

زياد بودن بيش از اندازه ممكن كودهاي تجارينيترات
است باعث نيتريفيكاسيون گردد

منبع كربن

مواد غذايي(نيتروژن و 
فسفر)

كودها و محصوالت حاصل از 
بيورمديشن

حالليت پايين به منظور جلوگيري از 
عمل نيتريفيكاسيون

به صورت تجاري(غني شده/ميكروارگانيزم ها
جاذب هاي بيولوژيك)

استفاده از مواد بيولوژيك فعال در به صورت تجاريعوامل امولسيون
سطح بيوسورفاكتانت  3  حوضچه ايزوله شده براي ذخيره پسماند
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ــوان تصفيه موقتي يا مرحله دفن،  ــتي به عن بعضي اوقات، تصفيه زيس
ــتفاده مي شود كه كل سطح آلودگي هيدروكربن را پيش از تصفيه  اس
نهايي كاهش مي دهد. تصفيه زيستي مي تواند مواد خشك تر و پايدارتر 
براي دفن به وجود آورد. تصفيه زيستي ممكن است به طور مساعد يك 
ــد و نياز به ماه ها و يا سال ها جهت دستيابي به نتايج  فرآيند كند باش
مطلوب داشته باشد[۱]. جدول-۳ پارامترهاي كلي موردنياز جهت يك 

فرايند تجزيه بيولوژيك را نشان مي دهد.

1-5 – سيستم تخليه صفر2 
ــت، اين  ــده به محيط  زيس ــه لحاظ جلوگيري از صدمات وارد ش ب
ــتم تصفيه شناخته شد، در اين سيستم تمامي خروجي هاي آن  سيس
ــت است. در اين  ــتم حفاري و يا محيط  زيس ــت به سيس قابل بازگش
سيستم گل خروجي از چاه ابتدا وارد سيستمي مشابه سيستم كنترل 
ــده و گل تصفيه شده وارد مخازن مي شود. اجسام جامد  مواد جامد ش
ــده و آخرين  ــانتريفوژ ش ــتگاه س ــده نيز مجدداً وارد يك دس باقي مان
ــود. مواد جامد باقي مانده نيز  ــر گل حفاري نيز از آن جدا مي ش مقادي
ــود. مرحله  در حوضچه اي تحت عنوان Cutting Corral تخليه مي ش
بعد فرايند پايدارسازی و تثبيت پسماند ها مي باشد كه  شامل اختالط 
ــيماني( مانند گرد كوره، سيمان  ــماند های حفاری با يك ماده س پس
پرتلند يا سيليكا) و خشك شدن مخلوط است. فعل و انفعال شيميايي 
ــماند به يك پودر پايدار مي شوند. جامدات  منجر به تبديل مصالح پس
ــا اينكه به عنوان  ــوند ي ــه مي تواند در يك لندفيل دفع ش ــود يافت بهب

جايگزيني برای مصالح ساختماني مورد استفاده قرار گيرند[۱].

1-6-تزريق دوغاب پسماند حفارى در جدارى چاه ها
تزريق مواد زايد در جداره ها يا چاه هاي تزريق پسماند نيز يكي ديگر 
از روش هاي دفع مواد زايد بوده، كه در ساليان اخير رشد چشمگيري 

داشته است. به طور كلي توسط اين روش، مواد زايد در عمق مناسبي 
ــطح زمين كه دارای يك اليه غير قابل نفوذ بوده و عاری از منابع  از س
ــيرين مي باشد، قرار مي گيرند. در اين روش در صورتي كه  آب های ش
طراحي مناسبي برای دفع مواد زايد صورت پذيرد، به اين روش تزريق 
ــود. تزريق دوغاب به دو  ــي يا تزريق مجدد كنده ها اطالق مي ش دوغاب

روش ممكن است:
۱) تزريق در فضای حلقوی 
۲) تزريق درون چاه پسماند

در روش تزريق در فضای حلقوی دوغاب به دورن چاه و ميان فضای 
خالي دو رشته لوله جداری فرستاده مي شود و از پايين قسمت رشته 
ــازند مي گردد. در روش دوم عمليات تزريق به  ــتری بااليي وارد س آس
ــده كه در انتهای آخرين رشته جداری قرار  قسمت سوراخ حفاری ش
دارد يا به قسمتي از لوله جداری كه بدين منظور يك سری سوراخ در 

عمق سازند در آن ايجاد شده است، صورت مي گيرد[۱۰].

1-7- تزريق در غارهاي نمكي
ــوالت هيدروكربني  ــي چندين دهه جهت نگهداري محص غارهاي نمك
ــدند. اخيراً اغلب استفاده از غارهاي نمكي جهت دفن  گوناگون استفاده ش
ــت. در اين روش تجهيزات حفاري  ــماندهاي ميدان هاي نفتي بوده اس پس
چاه براي حفاري حفره مناسب از سطح زمين تا عمق اليه هاي نمك به كار 
گرفته مي شود. سپس لوله هاي جداري با قطر كم به داخل چاه رانده شده 
به طوري كه دو راه ورود و خروج در اليه نمك ايجاد شود. براي ايجاد مخزن 
گنبدي شكل نمك، آب تازه به داخل يكي از لوله ها پمپ گرديده و به محض 
برخورد آب به اليه نمك ، نمك مخزن در آب حل مي شود تا حدي كه آب 
نمك به صورت اشباع شده در مي آيد. سپس با تخليه آب نمك اشباع فضاي 
خالي بزرگي در گنبد نمكي حاصل مي شود. پسماندها به وسيله كاميون به 
محوطه غارها برده شده و به داخل مخزن هاي مخلوط كننده تخليه و سپس 

 5   عمليات مربوط به كمپوست 4  شماتيكي ازيك فرآيند بيورمديشن در چاه اكتشافي
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با آب يا آب شور جهت تهيه گل تركيب مي شوند.[۱].

1-8- تصفيه پسماند با عمليات حرارتى3 
در شرايطي كه قصد دستيابي به بيشترين درصد بازيافت و تفكيك 
ــود. در اين روش تكنولوژی به كار  ــد از اين روش استفاده مي ش باش
ــرای بازيافت و حذف  ــيار باال ب ــتفاده از حرارت بس گرفته بر پايه اس
ــت. برای از بين  ــماند اس مواد هيدروكربن و همچنين آب همراه پس
ــي از مواد  ــردن مواد زائد ارگانيك و كاهش حجم و يا عوارض ناش ب
غير ارگانيك در پسماند حفاری مانند فلزات و نمك ها و همچنين در 

زمان استفاده از گل های پايه روغني اين روش بازدهي بااليي دارد.

1-9- تصفيه به كمك زمين4 
يكي ديگر از روش هاي دفع و تصفيه پسماند حفاري، تصفيه به كمك 
زمين مي باشد كه بايد با در نظر گرفتن كليه تمهيدات زيست محيطي 
ــتفاده قرار گيرد. در اين روش مواد زايد با  و شرايط محيطي مورد اس
ــده و در اثر مرور زمان، تخريب و يا تغيير  ــطحي مخلوط ش خاك س
ــيميايي مورد نظر رخ مي دهد. بر خالف ساير روش های دفع نظير  ش
ــلول هايي در زير زمين  دفن در داخل زمين كه در آن مواد زايد در س
ــطح زمين مخلوط  جای مي گيرند، در اين روش مواد زايد با خاک س
ــده و در اثر واكنش های هوازی، تركيبات آلي موجود در مواد زايد  ش

خطرناک تجزيه مي گردند[۱۱].

1-10-استفاده در جاده سازى
ــتفاده از آنها در تثبيت  ــتفاده از كنده هاي حفاري اس يكي از موارد اس
سطوحي است كه در معرض سائيدگي و فرسايش هستند مانند جاده ها يا 
بتن آرمه هاي مكان حفاري. كنده هاي حاصل از گل هاي روغني مي توانند 

همچون قيرهايي كه بر سطح جاده ها ريخته مي شوند، عمل كنند[۱].

1-11-استفاده از كنده هاى حفارى به عنوان سوخت
ــوخت نيروگاه  در مطالعات متعددي از كنده هاي روغني به عنوان س
ــت. كنده ها با يك ميزان كمي زغال سنگ مخلوط  ــده اس ــتفاده ش اس
ــتند. خاكستر  ــوخت اوليه كاربرد داش ــدند و به عنوان منبع س مي ش
به وجود آمده به مقدار زيادي شبيه خاكستري بود كه فقط از سوختن 

زغال سنگ تنها حاصل مي شد[۱].

1-12- استفاده از مواد مازاد حفارى در توليد سيمان
طبق مطالعات انجام گرفته مي توان از گل حفاري مازاد براي توليد 

ــتفاده كرد. فرايند تبديل گل حفاري به سيمان با محيط  ــيمان اس س
زيست سازگار بوده و سيمان حاصل از لحاظ كارايي قابل قبول گزارش 
ــت. در واقع گل حفاري جايگزين آهك و رس موردنياز براي  شده اس

توليد سيمان مي شوند و مي توان از آنها استفاده كرد[۱].

1-13- فرايند تثبيت / جامد سازى5
فرايند تثبيت سازی شامل اختالط پسماند های حفاری با يك ماده 
ــيماني( مانند گرد كوره، سيمان پرتلند يا سيليكا) و خشك شدن  س
ــه تبديل مصالح  ــيميايي منجر ب ــد. فعل و انفعال ش مخلوط مي باش
ــوند. جامدات بهبود يافته مي توانند  ــماند به يك پودر پايدار مي ش پس
ــوان جايگزيني برای مصالح  ــوند يا اينكه به عن در يك لندفيل دفع ش

ساختماني مورد استفاده قرار گيرند[۱۲].

1-14- استفاده از پساب حفارى براى توليد آجر
ــاب حفاری برای توليد آجر مانند آجر  ــتفاده از پس امكان پذيری اس
ــت. در اين  ــور تايوان انجام گرفته اس ــاختماني در تحقيقي در كش س
ــاب حفاری را بسته  ــاخت آجر، ۱۷ تا ۱۰۰ درصد پس تحقيق برای س
به ميزان مواد آلي موجود در آن مي توان به كار برد. هرچه قدر ميزان 
مواد آلي در پساب حفاری كمتر باشد، قابليت استفاده مجدد افزايش 

مي يابد[۱].

1-15- كمپوست6  
ــيل هوادهي  ــماندها جهت افزايش پتانس ــت، پس درروش كمپوس
ــل افزاينده حجم همچون  ــراي تجزيه بيولوژيكي، با عوام و تخلخل ب
ــت برنج يا سبوس مخلوط مي شوند. جهت  خرده هاي چوب، كاه، پوس
افزايش ظرفيت موجودي آب مخلوط متوسط پسماند، و افزايش مواد 
غذايي شاخص، كود يا پسماندهاي كشاورزي ممكن است اضافه شود. 
ــماند، خاك(فراهم كردن  ــتفاده از كمپوست مخلوط هايي از پس با اس
باكتري هاي بومي) و ديگر افزايه ها مي تواند در توده هايي براي هوادهي 
ــود يا داخل ظروفي يا بر روي سطحي قرار داده شود تا هوا  ــت ش كش
ــت وارد گردد. به منظور بهينه كردن شرايط  در ميان مخلوط كمپوس
رطوبت براي تجزيه زيستي، مخلوط كمپوست داراي ۴۰ تا ۶۰ درصد 

آب مي باشد[۱].

نتيجه گيري 
ــه اخير مورد  ــادی در جهان در چند ده ــت و گاز زي ــای نف چاه ه
حفاری قرار گرفته اند. در طول فرايند حفاری، ساالنه ميليون ها بشكه 
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پانويس هاپانويس ها
1. Bioremediation
2. Zero Discharge
3. Thermal Treatment

4. Land Treatment
5. Solidification and Stabilization
6. Composting

از پسماندهای حفاری توليد مي شود كه اين پسماندها عمدتاً شامل 
ــتفاده قرار گرفته و نيز كنده های حفاری  ــياالت حفاری مورد اس س
ــد. عمليات حفاری يك چاه  ــده به وسيله مته از چاه مي باش توليد ش
نفت از ابتدا تا انتها، اثرات متعددی را بر روی محيط اطراف كه همانا 
ــد، خواهد گذاشت. حفر گودال های زميني در  محيط زيست مي باش
ــاب و كنده های  ــتگاه های حفاری، جهت دفع مواد زائد، پس كنار دس
حفاری، نفوذ سيال حفاری به درون سازند در حين عمليات حفاری، 
دفع پساب و كنده ها به درون آب دريا و چند نمونه ديگر از مواردی 
هستند كه باعث آلودگي منابع آب و محيط زيست مي شوند. يكي از 
ــماندها،  ــن راهكارها در جهت كاهش اثرات منفي وجود پس مهمتري
ــد راه هايي را  ــت كه باي ــت. اين بدان معني اس مديريت پسماندهاس
برگزيد تا حداقل حجم پسماند را توليد نمايد كه اين امر با مطالعه و 
بازبيني دقيق بر روي مواد به كار رفته، فرايند توليد و تجهيزات مورد 

استفاده امكان پذير مي باشد.
بازيافت و استفاده مجدد از پسماندها راه ديگر در جهت رسيدن 

به اين هدف است .با توجه به مطالب ارائه شده بسياري از آالينده ها 
ــيدها، آب و حالل ها را مي توان  و پسماندهاي خطرناك نظير اس
ــن مواد ديگر  ــه در اين صورت اي ــتم برگرداند ك دوباره به سيس
پسماند نبوده و خود جزء مواد اوليه مي شوند. همچنين در جاهايي 
ــتيم مي توان با تصفيه و بازگرداندن  كه با كمبود آب مواجهه هس
ــكل كمبود و هزينه های انتقال آب را جبران نمود. نحوه  آب، مش
دفع و دور ريز كردن پسماندها ديگر فاكتور مهم در جهت كاهش 
ــب  ــرق مختلف نظير تدفين مناس ــت كه از ط ــن آلودگي هاس اي
ــر  ــي و اعمال روش هاي حرارتي ميس ــماند، تصفيه بيولوژيك پس
ــال روش هاي مديريتي  ــود. در پايان مي توان گفت كه اعم مي ش
ــماندهاي  مفيد و كارا در جهت كاهش اثرات منفي و مخرب پس
ــي از چاه هاي نفت و گاز و لزوم توجه به مديريت پسماند در  ناش
ــبب صرفه  جويي هاي  ــاری مي تواند از طرفي س ــای حف قرارداد ه
اقتصادي شده و از سوي ديگر، باعث به وجود آمدن محيطي پاك 

و سالم براي انسان ها شود.


