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 چکیده

ارزش و غیر قابل تجدید پس از شود. بخش زیادی از این منبع با ی انرژی جهان از نفت خام حاصل میامروزه بخش عظیم

سوخت خام جهت جبران افزایش نیاز وحشتناک تولید ماند. بعالوه، ها در اعماق زمین باقی میهای استخراج در حفاریروش

 1(EOR) ی بازیابی سوختهای تقویت کنندهی ضرورت فراینددهنده تقاضای انرژی بشدت درحال افزایش است که نشان

قابلیت نفوذ )تراوایی( پایین بعضی  ،ها در تالشند که بر مهمترین موانع  در مسیر بازیابی مناسب سوخت ماننداین روشاست. 

مویینگی زیاد که منجر باقی نفت که ممکن است باعث -ی باالی نفت خام و کشش سطحی باالی آبوزیتهمخازن، ویسکاز 

-، یکی از روش2(MEORازدیاد برداشت میکروبی ) .(Bubela, 1987) فائق آیند، دنشوماندن سوخت در مخازن سنگی می

برای ها ها و محصوالت متابولیکی آنانیسمارگدر آن از میکرو ها است کهای از تکنیکشامل مجموعهاست که  EORهای 

ی افزایش ازدیاد برداشت به . ایده(Lazar et al., 2007) کنندای استفاده مینفت خام از مخازن صخره گسترش براداشت

 . ارئه شد 1221برای اولین بار توسط بکمن در سال  روش میکروبی

 

 مقدمه

-از فشار داخل مخزن تولید میی اول نفت با استفاده گیرد، در مرحلهک مخزن نفتی طی سه مرحله صورت میتولید نفت از ی

گذشت زمان و تولید از مخزن از میزان فشار مخزن کاسته شده و پیرو آن تولید نفت مخزن نیز رو به شود. به تدریج و با 

از شود و در این مرحله برای حفظ تولید ی دوم تولید خود وارد میبه این ترتیب مخزن به مرحله کاهش خواهد گذاشت.

شود، که در این مرحله به کار گرفته میهایی رین روشمهمتافزایش یا حفظ فشار استفاده نمود.  فرآیندهایمخزن باید از 

ی دوم تولید نفت مخزن، هنوز حجم زیادی مرحله در پایان باشد.گاز و تزریق دوره ای بخار آب می های تزریق آب، تزریقروش

ی سوم مرحله ،از تولید هاین مرحل شود.نوعی برای تولید آن استفاده میهای متروشاز از نفت در مخزن باقی مانده است که 

و ازت، تزریق مواد  اکسید کربنهایی مانند دی تزریق گازهای مختلف، همچون از روش که در آن باشدتولید نفت می

 شود.های میکروبی و ... استفاده میهای حرارتی، روششیمیایی، روش

نامند. به علت باقی ماندن سی الی هفتاد ازدیاد برداشت می ندی دوم و سوم را فرایلید نفت مرحلههای توروش ،کلی به طور

های تزریق مواد ویه برداشت نفت، گران بودن هزینههای داخلی اولیه و ثانت در مخازن، بعد از بکارگیری روشدرصد نف

شناخت و زیادی روی  های نفتی، تاکیدرزهای میدانهای اکتشاف و گسترش حدود و مشیمیایی و گاز، افزایش هزینه

-های فراوانی در جهت پیدا کردن روشهای اخیر کوششاز اینرو طی سال های جدید برداشت نفت شده است.بکارگیری روش

                                                           
1
 - Enhanced Oil Recovery 

2
- Microbial Enhanced Oil Recovery 
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( MEORها )توان به روش افزایش برداشت نفت به کمک میکروبها میتر و موثرتر صورت گرفته که از میان آنهای مناسب

( یکی از MEORبازیابی نفت از طریق ازدیاد )افزودن( میکروبی ) .(Alireza Mohebi and Rahbar, 2009) اشاره کرد

شوند. تحرک نفت در یک مخزن استفاده می ها برای افزایشها و محصوالت جانبی آناست که در آن باکتری EORهای روش

شود که ها  در یک مخزن میمیکروارگانیسمتلقیح باعث افزایش بازیابی نفت توسط فرایندی است که  MEORطور عمده ه ب

ی نفت در نفت، تحرک باقیمانده-های آبامولسیون ،ها مانندها و محصوالت جانبی آناثرات مثبت باکتری هدف آن استفاده از

روش موثر مقرون به صرفه و  های میکروبی در سطح جهانی به عنوان یکتکنولوژیاست. ی کاهش کشش سطحی نتیجه

-نسبت به روشهای آن ، مزیتMEORهای در این مطالعه بر مکانیسمهای سازگار با محیط در حال پذیرش هستند. ملکردع

های مهندسی آن پرداخته و چالش های بیوتکنولوژیکی در بهبود این روشکاربردو  ، مشکالت عملکردیEORهای مرسوم 

 خواهد شد.

 

 محصول اولیه -9

)شکل  ی سطحی زمین قرار داردهای مخازن و در زیر الیهی سنگباریک در درون بدنههای نفت در حفرات کوچک و شکاف

شود، که وابسته به انرژی . فشار طبیعی مخازن منجر به حرکت نفت به سطح شده و سبب فراهم شده محصول اولیه می(1

، 1بخشی از یک سیستم آبخان های سنگ مخزن و خصوصیات مایعات هیدروکربنی است. در بعضی از مخازندرونی و ویژگی

های زیرزمینی )خروج با رانش(، ممکن است با اعمال انرژی منجر خروج نفت شده و با آن جایگزین طبیعی از آب یک جریان

 شود.

 

 مخزن متخلخل محیط از نمایی -9شکل 

                                                           
1
 - Aquifer 
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. با این وجود، هر چه فرایند (2)شکل  ای است که توانایی باال بردن نفت تا سطح را داردی مخزن معموال به اندازهر اولیهفشا 

شود تا اینکه خارج کردن به روش مصنوعی یا پمپاژ جهت نرخ فشار مخزن به طور مداوم خالی می ابد،یتولید نفت افزایش می

ی محلول در ط های بازیابی، مانند انبساط گازگر مخازن، ممکن است سایر مکانیسم. در دیباشدمی تولید اقتصادی نفت نیاز

 .تفاده کردکاهش فشار اس

 

 محصول ثانویه -2

-ی بحرانی زمانی بدست میشود، این نقطهیابد، نقطه ی بحرانی حاصل میزمانیکه فشار مخزن در طی تولید اولیه کاهش می

توان مازاد را میشود. انرژی آید که برای بدست آوردن نفت بیشتر نیاز به انرژی خارجی باشد که به آن بازیابی ثانویه گفته می

اعمال نمود. تزریق گاز معموال برای مخازنی مناسب است که دارای کالهک گازی  2زنی()سیالب  و یا آب 1ی تزریق گازبوسیله

های متداول بازیابی نفت است، فشار مخزن روش زنی آبی که امروزه یکی ازبوده و باعث مکانیسم جایگزینی خوبی شود. سیالب

 

 با مکانیزم رانشمخازن  -2شکل

 

                                                           
1
- Gas injection 

2
- Water flooding 
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همچنین براساس   شود.سته شدن حفرات توسط گاز محلول میمانع ب دارد، بنابرایننگه می )جوش( 1خروشی را نزدیک نقطه

نفت کمترین میزان ویسکوزیته را خواهد داشت، بنابراین  ی خروش )جوش(،ترمودینامیکی هیدروکربن، در نقطههای ویژگی

 بیشترین میزان نفت تحت این شرایط جایگزین خواهد شد.برای یک شیب فشار ویژه، 

 

 (EOR)تولید سوم یا افزایش برداشت  -3

این مرحله، استفاده از  استخراج نفت باقیمانده بعد از فاز اولیه و ثانویه تولید است. در عموما، ازدیاد برداشت نفت شامل

ها برداشت هرچه بیشتر و مایعات مخزن است که هدف از آنهای بستر مخزن های پیشرفته نیز وابسته به ویژگیتکنولوژی

های مختلف مانند کاهش کشش سطحی تواند با استفاده از مکانیسماین هدف میمحصول نسبت محصول اولیه و ثانویه است. 

مایع  یپذیر و افزایش ویسکوزیتههای حرارتی(، ایجاد جایگزینی حلی آب )به روشآب، کاهش ویسکوزیتهبین نفت و 

هار به چ EOR فرآیندهایعموما . (3)شکل  باعث ازدیاد برداشت از مخازن شود ی نفتایگزین شونده به باالی ویسکوزیتهج

های میکروبی تقسیم و روش های شیمایی، تزریق حاللهای حرارتی، روششود که شامل روشطبقه بندی میی مهم دسته

 شود.می

 

 EORاستخراج به روش  -3شکل

                                                           
1
 -Bubble point 



5 
 

 حرارتی فرایند -3-1

 ،شود شاملی باال استفاده میویسکوزیتهبا  های سنگین واصل عمومی فرایند حرارتی که اغلب برای ازدیاد برداشت روغن

ظور تولید بهتر به من آنو افزایش سیالیت  کاهش ویسکوزیته ،فزایش دمای نفتفراهم کردن انرژی حرارتی مخزن به منظور ا

و احتراق در محل. در روش ( 4)شکل  1بخار زنیسیالبتوان به دو روش مختلف عمل کرد: میدر فرایند حرارتی  است.

)متراکم و به مایع تبدیل  الش آنشود که با چگ% به درون یک مخزن نفت تزریق می 08بخار، بخار با کیفیت  زنیسیالب

فت و در این عمل منجر به انبساط حرارتی نشود. های )بستر( مخزن و مایع منتقل میحرارتی آن به سنگ شدن آن( انرژی

و مقرون  EORبخار روش متداول مورد استفاده در  زنیسیالبشود. و رها سازی گاز حل شده می نتیجه کاهش در ویسکوزیته

از روش  کارآمدترروش احتراق در محل )تزریق آتش( که به طور تئوری بسیار  روش از نظر اقتصادی است. در ترینبه صرفه

ت به ی نفم شدن مخزن و جایگزینی باقیماندهسوزانند که منجر به گررا می است، مقداری از سوخت مخزنتزریق بخار 

 ی عملکردی، این روش بطور گسترده کاربرد ندارد.اما با توجه به مشکالت پیچیدهشود. می روندهباالمحصول 

 

 

 زنی بخارروش سیالب -4شکل 

 

                                                           
1
- Steam flooding 
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 شیمیاییهای روش -3-2

آمیز های موفقیتی عملکردبر پایه با توجه باال وپتانسیل با دیدگاه دارا بودن شیمیایی( تزریق های شیمیایی )روش

. در این فرایند، مواد شیمیایی مانند بخش نبودرضایت چندان ، ولی نتایج در میدان عملبه وجود آمدندآزمایشگاهی 

اضافه آن های فیزیولوژیکی ن شونده به منظور تغییر در ویژگیها به آب جایگزیرپلیمهای آلکالین و ها، محلولسورفاکتانت

بین نفت و  نت، با استفاده از کاهش کشش سطحیدر روش استفاده از سورفاکتاکنند. تر میرا موثر شده و فرایند جایگزینی

توان جایگزین و برداشت کرد. فت را مینی ، باقیماندهنین کشش سطحی بین نفت و دیواره صخرهآب جایگزین شونده و همچ

که شود ث تولید سورفاکتانت های طبیعی میسریع، واکنش ترکیبات الکالین با اسید های ارگانیک در نفت باع تزریقبعالوه در 

ی آب یمرها نیز برای افزایش ویسکوزیتهپلاز دهد. عالوه بر آلکالین و سورفاکتانت، شش سطحی بین آب و نفت را کاهش میک

  کنند.ه جهت بهبود خروج نفت استفاده میجایگزین شوند

 

 پذیر(جایگزینی قابل اختالط )حل فرآیندهای -3-3

شده به حدود صفر  ی جایگزینشونده و ماده جا به جا یکاستن کشش سطحی بین ماده ،ایگزینیاصل مهم در روش فرایند ج

ی جایگزین ماده شود.تولید یک فاز متحرک هموژن می به حالل )گاز( و نفت می شود که منجر پذیری کل است که باعث حل

های الل های هیدروکربن و یا حتی الکلحتواند دی اکسید کربن، گازهای اگزوس، تزریقی( می یاهحاللشونده )حالل یا 

 .(Hmamid Rashedi et al., 2012) ویژهای باشد

 

 (MEORمیکروبی ) فرآیندهای -3-4

است که  MEORلید محصول سوم(، ازدیاد برداشت به روش میکروبی، به نام اختصار )تو یک روش دیگر برای ازدیاد برداشت

در این روش از امروزه در حال تبدیل به یک روش مهم است که به سرعت در حال توسعه برای تولید محصول سوم است. 

 Xu et) (Banat, 1995) کننداستفاده مینفت باقیمانده برداشت یاد دها برای ازهای آنها و یا از متابولیتمیکرواورگانیسم

al., 2009). به درون  را دارندهوازی در شرایط مخزن های مناسب که توانایی رشد در بیدر این روش، ماده غذایی و باکتری

ها، بیوپلیمرها، اسیدها، حاللها، ها که شامل بیوسورفاکتانتباکتریهای تولید شده توسط متابولیت شوند.مخزن تزریق می

د که نشوب و محیط متخلخل میحی بین نفت، آو کشش سط های نفت، باعث تغییر ویژگیها هستندگازها و همچنین آنزیم

 باعث یابد، بنابراینافزایش می آب ت نفت بویژه از مخازن خالی و حاشیهبرداشدهد در نتیجه سیالیت نفت را افزایش می

-از سویهاغلب  MEORهای استفاده شده در روش میکرواورگانیسم (Lazar et al., 2007) شودی برداشت از منافذ میسعهتو
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-ها به شرایط مخزن نفتی استفاده میبرای سازش پذیری بهتر آن 3هاو ترموفیل 2ها، باروفیل1هاهوازی شامل هالوفیلهای بی

پاتوژن هستند و به طور طبیعی  غیر و ی هیدروکربنمصرف کنندهها معموال ی. این باکتر(Tango and Islam, 2002) شود

نرخ رشد حداکثری  ،های انتخاب شده برای مصرفدر گذشته میکروب. (Almeida et al., 2004) مخازن نفت وجود دارنددر 

رشد در  اند که تواناییهایی شناخته شدهاورگانیسم کروبودند، با این وجود امروزه میدرجه را دارا می 08ر دماهای زیر د

مواد کی حاوی های باسیلوس که در محیط نمسویه .(Kashefi and Lovely, 2003) درجه را نیز دارا هستند121دماهای تا 

 شوند.را شامل می MEORهای مورد استفاده در تکنولوژی های کنند غالب باکتریگلوکز رشد می معدنی و

 

  MEORتاریخچه  -4

( Bekmanگردد. در این سال بکمن )بر می 1221در تولید نفت به سال  های میکروبیی بکارگیری روشهای اولیهبررسی

ماند، د از توقف تولید در مخزن باقی میبین سنگ و نفت بخش زیادی از نفت بع اک و جاذبهوجود اصطک بدلیل یافت کهدر

ی هفتاد ساله، رغم وجود سابقهعلی ی نفت را ارائه داد.ها برای کاهش ویسکوزیتهمیکرواورگانیسمی استفاده از بنابراین ایده

-های اخیر بر میل این تکنولوژی به صنعت به دههقاوجود سازوکار مناسب برای انت استفاده از آن در صنایع نفت بدلیل عدم

چاه  141روی  MEORکاربرد میدانی روش  ( نتایجی روی مقیاس وسیع وBrownبراون )، 1228گردد. در ابتدای سال 

 1222بود که در مقیاس وسیع و تجاری بکار گرفته شده است. در سال  MEORگزارش نمود و در واقع این طرح، اولین طرح 

% در کل تولید نفت شده است. 41تا  11موجب افزایش  Romashkinskyeهای نفتی در میدان MEORاستفاده از روش 

هوازی ی بیهابی هوازی و یا انواعی از باکتری هایر پایه ی تزریق ترکیبی از باکتریدر سطح میدانی ب MEORگسترش 

در میان  18باکتریومو مایوکو2پتوکوکوس، پ0میکروکوکوس، 7آرتروباکتریوم، 1، سودوموناس1، باسیلوس4مانند کلستریدیوم

 ی سلولی انجام شدتودهها و زیستها، پلیمرها، سورفاکتانتها در تولید گازها، اسیدها، حاللسایرین و بر مبنای توانایی آن

(Lazar, 1998).  های نفتی چندین کشور گزارش شده بی از بکارگیری این روش در میدانهای اخیر نتایج بسیار خوسالدر

کا موجب تغییر تراوایی مخزن و مخازن دلتاییک اوکالهاما در آمریمیادین نفتی در  استفاده از این روش در، به طور مثال است

 بشکه گردید. 188888تا  488888بشکه به حدود  12888 افزایش برداشت از

                                                           
1
- Halophiles 

2
- Barophiles 

3
- Thermophiles 

4
- Clostridium 

5
- Bacillus 

6
- Pseudomonas 

7
- Arthrobacterium 

8
- Micrococcus 

9
- Peptococcus 

10
- Maycobacterium 
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میادین گردیده است. همچنین در اندونزی نیز موجب افزایش برداشت نفت از این  بکارگیری این روش در میادین نفتی

نفت باقی  درصد 38توان از این روش در مخازن این کشور میمطالعات متخصصین عربستانی نشان داده است که با استفاده 

 مانده در مخزن را تولید نمود.

 

 ی کشورارب MEORاهمیت  -5

ی نفتون حفر شده است( و از در منطقه 1207ی در ایران در سال های نفتی ایران )نخستین چاه نفتبا توجه به قدمت چاه

رسد که اهداف متعددی در ایران برای این رود، به نظر میهای دیگر بکار میاجرای روش معموال پس از MEORآنجایی که 

که به دلیل تزریق آب، دیگر قادر به تولید نفت نیستند و در  هاییهبرای چا MEORشیوه وجود داشته باشد. به ویژه اینکه 

از  اند روش مناسبی است.و معدنی مسدود شدهایی که به دلیل رسوب ترکیبات آلی هاند و همچنین چاهشدهغرقابی اصطالح 

زمینی و حتی اکتشاف های زیرکالت آلودگی آبهزینه است و مشها کمطرفی بدلیل اینکه این روش نسبت به سایر روش

 باشد.ندارد برای مخازن ایران سودمند میمجدد را 

 MEORهای فرآیند ازدیاد برداشت میکروبی روش -6

1محلدر نوع دو به میکروبی فرآیند انجام لحاظ از میکروبی برداشت ازدیاد بطورکلی
 روش در گردد.تقسیم می 2و بیرون از محل 

در  و صنعتی راکتورهای درونهای سطحی( کنندهها )فعالساکاریدها و سورفاکتانتاز قبیل پلی میکروبی محصوالت محل برون

-میکروارگانیسم محلدر روش در که حالی در شوندمی تزریق نفتی مخزن درون به گردند و سپسشرایط کنترل شده تولید می

 درون بیولوژیکی محصوالت تولید فرایند گردند ومی تزریق مخزن درون به هم با همراه یا جداگانه بطور هاآن مغذی مواد و ها

-روش به فرآیند انجام نحوه لحاظ از میکروبی ازدیاد برداشت روش شده، گفته بندی تقسیم از جدا. گرددمی انجام نفتی مخزن

زنی ( و سیالب1202الدسون و همکاران، )دون 4ایبرداشت میکروبی دوره ،(Banat, 1995) 3دهانه چاه در تزریق های

 شوند.تقسیم بندی می (Kanpp et al., 1992) 1میکروبی

  

                                                           
1
- In-Situ 

2
- Ex-Situ 

3
- Well bore clean up 

4
- Cyclic Microbial Recovery 

5
- Microbial Recovery 
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  MEORهای مورد استفاده در باکتری -7

ها همچنین آن و تخمیر. هوازیکنند: تنفس هوازی، تنفس بیمیاز سه فرایند اساسی برای تولید انرژی استفاده  هاباکتری

توانند از سوبستراهای زیادی برای رشد استفاده کرده و مواد گوناگون را از نواحی مختلف وارد چرخه متابولیکی خود نمایند. می

 .کنند مواد فنلی و یا استات استفادههایی وجود دارند که برای تولید انرژی از اسید در کربوکسیلیک، تریمثال باک

به گازهای دیگری مانند  CO2و در صورت نبود اکسیژن عالوه بر  CO2به  توانند مواد آلی رادر حضور اکسیژن میها باکتری

CH4  .هوازی اختیاری این توانایی را دارند که در صورت کاهش اکسیژن به میزان کمتر از حد های بیباکتریتبدیل نمایند

 بهره گیرند. مطلوب از روش تخمیر برای تولید و متابولیسم خود

-های فیزیولوژیکی متفاوت میهای مختلف با تواناییتوسط باکتری ،های بی هوازی مواد آلی شامل هیدروکربنتجزیه تخمیر و

ها را ساکاریدها که پلی hydrolytic( مخمرها و 1 را به چهار دسته تقسیم نمود: آن توانواند صورت بگیرد که به طورکلی میت

را  H2به اضافه  CO2ها و یا ساکاریدها که پلی homoacetogenic( 2کنند. ها تجزیه میچرب و الکلاسیدو  CO2 ، H2به 

کنند. و استات تجزیه می CO2 ،H2ها را به ها که اسیدهای چرب و یا الکل  syntrophic(3کنند. منحصرا به استات تبدیل می

4)  metanogenicها که مخلوط ها و آرکیCO2 ،H2   و استات را بهCH4 به طور کلی تولیدات متابولیک .نمایندتبدیل می 

ور یا عدم حضور اکسیژن و حض ،pHی شوری، شرایط محیطی مثل دما، فشار، درجهرا در مخازن نفتی وابسته به  هامیکروب

در  این رو یک عامل مهم کهاز اشد. بها با نفت خام میهای آنهمچنین منبع غذایی در دسترس )نیتروژن، فسفر( و واکنش

ای ها برتولیدات متابولیکی آن ها وباید مورد توجه قرار بگیرید این است که میکروب MEORها در فرایند استفاده از میکروب

 زمین آمادگی الزم را دارا باشند.مواجهه با شرایط موجود در زیر

 

 MEORخوراک مورد استفاده در  -8

اند. در بعضی فرایندها، یک کربوهیدرات قابل تخمیر حاوی ها به مخزن افزوده شدهانواع متفاوتی از خوراک MEORدر فرایند  

. بعضی دیگر از مخازن نیازمند افزودن خوراک (Bass and Lappin-Scott, 1997) شودمالس به عنوان خوراک استفاده می

تناوبی به جای اکسیژن استفاده های مداوم الکترون رشد سلولی و یا به عنوان پذیرندهغیر اورگانیک به عنوان سوبسترا برای 

ند نیترات به درون مخزن تزریق ها مانهای الکترونها و پدیرندهها، فسفاتمیناوی منابعی از ویتاکنند. در روش دیگر آب حمی

 .کنندعنوان منبع اصلی کربن پیدا می بههوازی توانایی رشد را در نفت های بیطوریکه باکتریهشود بمی
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 MEORباکتریایی پرکاربرد در محصوالت  -1

توده، : زیستشود شاملمخازن که توسط میکروارگانیسم ها تولید می داشت نفت ازمورد استفاده در ازدیاد برمحصوالت  

  .(1)جدول  شوندو گازها می هاها، اسیدپلیمرها، حاللها، سورفاکتانت

 

 تولید بیوسورفاکتانت  -1-9

 غالباً .شوندی میسطح بین کشش و سطحی کشش کاهش باعث که هستند میکروبی پاتیکآمفی ترکیبات هابیوسورفاکتانت

 بستگی مولکول یک در موجود قطبی غیر و قطبی هایبنیان به هاآن هایویژگی و هستند لیپیدی ترکیبات هابیوسورفاکتانت

 و قطبیت درجه با مایعات بین یا هوا با مایع بین سطح در دارن تمایل ترجیحاً بودن قطبی دو علت به هامولکول این دارد.

 مشخصه هایویژگی یکی از. (Kosaric, 1985) بگیرند قرار نفت / آب یا هوا / آب مانند مختلف هیدروژنی باندهای

 در گریزآب و دوستآب یدهنده تشکیل اجزا از مشخصی بخشدر  (HLB) لیپوفیلیک – هیدروفیلیک تعادل هابیوسورفکتانت

 را آب در نامحلول مواد گریز آب سطحی ناحیه هابیوسورفکتانت فیلیک،آمفی ساختار به توجه با .است سطحی فعال مواد

 فاصل حد در گرفتن قرار با قادرند هامولکول این .شوندمی آب در نامحلول مواد شدن جذب بهتر باعث و دهندمی افزایش

  MEORها و کاربردشان در ها، متابولیت های آنمیکروارگانیسم -9 جدول

های میکروبیمثال MEOR کاربردهای آن در   محصوالت میکروبی 

 ,Biomass Bacillus, Leuconostoc مسدود کردن انتخابی و تغییر ترشوندگی

Xanthomonas 
 بیومس

  امولسیفیکاسیو و دامولسیفیکاسیون از طریق 

 ITF کاهش 

Acinetobacter, Arthrobacter, 

Bacillus, Pseudomonas 
هاسورفاکتانت  

های تزریق پذیری، اصالح ویسکوزیته و ویژگی

 مسدود کردن انتخابی

Bacillus, Brevibacterium, 

Leuconostoc, Xanthomonas 
 پلیمرها

-نفوذ بهتر، کاهش ویسکوزیتهانحالل صخره برای 

 ی نفت

Clostridium, Zymomonas, 

Klebsiella 
هاحالل  

 Clostridium, Enterobacter, Mixed افزایش نفود پذیری و امولسفیکاسیون

acidogens 
هااسید  

 Clostridium, Enterobacter افزایش فشار، تورم نفت، کاهش ویسکوزیته

Methanobacterium 
 گازها
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 امکان و شده گازها و جامدات مایعات، فاصل حد در سطحی بین و سطحی کشش کاهش موجب پذیر،امتزاج غیر سیاالت 

 حاللیت، ترتیب بدین و کنند تسهیل سیاالت سایر یا آب در امولسیون عنوان به را ترکیبات این شدن پراکنده یا شدن مخلوط

 طور دهند. به افزایش را نامحلول آلی مواد و هیدروفوبیک مواد زیستی تجزیه آن دنبال به و زیستی دسترسی حرکت، قابلیت

 .شوندمی مصرف هاباکتری توسط بیوسورفکتانت تولید برای سوبسترا عنوان به آب با نشدنی مخلوط هایهیدروکربن معمول

 به ندرت به هاکربوهیدرات. است وابسته هیدروکربنی ترکیبات به سطحی فعال ترکیبات بیولوژیکی عملکرد که است بدیهی

 میکروبی، منشأ و شیمیایی ساختار اساس بر .گیرندمی قرار استفاده مورد بیوسورفکتانت تولید برای انرژی و کربن منبع عنوان

فسفولیپیدها،  چرب، اسیدهای لیپوپروتئین، و لیپوپپتید گلیکولیپیدها، شامل اصلی گروه پنج به هابیوسورفکتانت

 از تولید امکان چون مزایایی داشتن با ترکیبات این .شوندمی تقسیم خاص هایبیوسورفکتانت و پلیمری هاییوسورفکتانتب

 بیشتر کف تولید باالتر، زیستی تجزیه قابلیت و کمتر سمیت زیست، محیط با بیشتر سازگاری قیمت، ارزان و پذیرتجد منابع

 کاربردی، هایویژگی و نوع نظر از هابیوسورفاکتانت اند. گرفته قرار توجه مورد بیشتر شیمیایی هایسورفکتانت به نسبت

 استفاده با صورت بدین و باشندمی تجزیه قابل بیولوژیک طریق از همچنین .سنتزی دارند انواع به نسبت را بیشتری گستردگی

 باتوان می طرفی از .داشت نخواهیم را محیطی هایآلودگی و سنتزی هایبیوسورفاکتانت بودن پا دیر مشکل دیگر هاآن از

را  حاصله هایبیوسورفاکتانت ساختمان و کارایی اولیه مواد در تغییر با یا و تولید را ترکیبات این قیمت ارزان منابع از استفاده

 به عمق از نفت حرکت ا،هصخره به نفت محکم اتصال و موئینگی نیروهای کاهش علت به نفت مکرر استخراج اثر در .تغییر داد

 هابا تولید سورفاکتانت وسیله بدین که افزود نفت هایچاه به را هامیکروارگانیزم این وانتمی موارد این در .شودمی کند سطح

 Brodoloi) گرددمی نفت استخراج سرعت افزایش باعث و سست سطحی کشش کاهش دلیل به هاصخره به نفت محکم اتصال

and Knowar, 2008) . 

ید شده از ق بیوسورفاکتانت تولتزری -1زدیاد برداشت نفت شامل: راتژی مهم در استفاده از بیوسورفاکتانت برای ااست سه

های  تولید درون مخزن به طوریکه فقط باکتری تزریق خوراک انتخابی به -2. ی مخزنون صخرهها در محل به درباکتری

محصول به درون  ها در خارج از محل و تزریقبیوسورفاکتانت از طریق باکتریید تول -3. سورفاکتانت رشد کنندی بیوکننده

 مخزن.

 

  تولید بیوپلیمر -1-2

 ازدیاد فرآیند در کنندهسیالب سیال مسیر شدن منحرف موجب هاباکتری توسط متخلخل محیط ایههحفر شدن مسدود

 بسیاری و باشدمی میکروبی ازدیاد برداشت فرآیند در شده شناخته اصلی هایمکانیسم از یکی مکانیسم این .گرددمی برداشت

 که آیدمی بوجود مسیرهایی ،مخزن در آب تزریق اثر . در(Gullapalli et al., 2000) دانهکرد تایید را آن کارایی محققان از
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 .ماندیم باقی نخورده دست نقاط دیگر در نفت این رنگی(. بنابر قسمت) کندنمی ایجاد هامسیر این در تغییری آب مجدد تزریق

 موجب و کنندمی رشد گرفته، قرار مسیرها این در شوندمی مخزن وارد کنندهسیالب آب همراه به هاارگانیسمومیکر که آنجا از

 .(1)شکل  گرددمی نخورده دست نواحی به آب شدن منحرف موجب آب دوباره تزریق. شوندمی قسمتها این شدن مسدود

 زیاد وزن ملکولی با هاییمولکول از بیوپلیمرها کنند. تولید بیوپلیمر خواصی شرایط در تا دارند توانایی هایباکتر از بعضی

 هر شوند.می تولید باکتریایی هایتوسط سلول بیوپلیمرها این .نداهشد تکرار متوالی بصورت هاییزنجیر در که اند شده تشکیل

 .سازدمی ممکن را شیمیایی واکنش آمدن بوجود امکان شرایط، شدن محیا صورت در که باشدمی سایت چندین شامل پلیمربیو

 در پایداری و زیاد االستیسیته خاصیت تنش، انواع مقابل در به فردی مانند مقاومت منحصر خصوصیاتی بیوپلیمرها از بعضی

 گیرند.می قرار استفاده مورد نفت برداشت ازدیاد فرآیندهای در زیر بدالیل بیوپلیمرها باشند.میهای باال را دارا  pHو  دما

 کنند.می هدایت نفت از اشباع هایحفره سمت به را کنندهسیالب سیال آب، از اشباع هایحفره کردن مسدودن با بیوپلیمرها -

 .(Nagase et al., 2002)دارد  کاربرد میکروبی برداشت ازدیاد فرآیند در مکانیسم این

 این .دهندمی افزایش را کننده سیالب سیال جاروبی بازدهی میزان آب ویسکوزیته افزایش با آب در انحالل قابل یوپلیمرهایب -

 شوند.می استفاده پلیمر با زنیسیالب فرآیند در خصوصیت

 

هاتولید گاز و حالل -1-3  

هوازی مانند کلستریدیا توانایی تولید هیدروژن، دی اکسید کربن، متان، استات و بوتیرات های بیهای باکتریبعضی سویه

 هاها در طی فاز اولیه رشد خود را دارند. محصوالت جانبی این فرایند میکروبی تعدادی از حاللتوسط تخمیر کربوهیدرات

 

 
 میکروبی برداشت ازدیاد در متخلخل محیط تراوایی انتخابی کاهش  -5شکل
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در یک مخزن نفت،  شوند.رشد ثابت تولید می ها در مقادیر کم است که در فازتانول، ایزوپرئپانول و سایر حاللمانند استون، بو

ی نفت و کاهش کوزیتهشوند، در نفت خام حل شده و منجر به کاهش ویسات متابولیکی که در محل تولید میها و مایعاین گاز

ها فشار درون مخزن را با تولید گاز از طرفی میکروبکند. که به احتباس نفت کمک می (1)شکل  شودینگی مییوی مهانیرو

ه و بدین وسیله باعث افزایش توانند کربنات صخره را حل کردمی هاحاللها و هم هم گاز دهند.افزایش می منافذ در فضای

 .(Brodoloi and Knowar, 2008) پذیری و تخلخل آن شوندنفوذ

 

 میکروبی برداشت ازدیاد فرآیند در موثر پارامترهای -91

 موثر میکروبیبرداشت  ازدیاد در بکارگیری جهت باکتری یک کارایی بر ایمالحظه قابل بصورت نفتی مخزن یک خصوصیات

-می موثر هامیکروارگانسیمکارایی  بر ذیل پارامترهای داد نشانکه  است گرفته صورت زمینه این در وسیعی تحقیقات .باشدمی

 .باشد

 نفتی مخزن تراوایی -     

 فشار و دما -     

 شوری -     

pH -            

 ویسکوزیته وAPI درجه  مانند خام نفت خصوصیات دیگر و

 مخزن یک شرایط نفتی میادین در میکروبی برداشت ازدیاد فرآیند بکارگیری از حاصل نتایج و آزمایشگاهی نتایج از استفاده با

  د.آم بدست زیر شرح به MEORبکارگیری  برای مطلوب

 درصد 18از کمتر شوری -

- pH 2تا  4بین  

 دارسی میلی 71 از بیشتر تراوایی -

 17بیش از  APIی درجه -

 گراددرجه سانتی 71 از کمتر دمایی -

 

  MEORمزایای استفاده از روش  -99

ه کار گرفته شده در بوده و با استفاده از تجهیزات ب ترنظیر تزریق گاز سادهها یر روشدر مقایسه با سا MEORکاربرد روش -1

 زنی قابل انجام است.عملیات سیالب



14 
 

 این روش نیاز به صرف انرژی زیادی ندارد. های تزریق میکروب به مخازن معموال پایین است و همچنین استفاده ازهزینه -2

باشد، با شناسایی  است که از خود مخزن میکروب به یک مخزن خاص، میکروبی انتخاب برای تزریق از آنجایی که بهترین -3

توان بهترین میکروب برای انجام عملیات ازدیاد برداشت را انتخاب در مخزن می های موجودی میکروارگانیسمدقیق و مطالعه

توان با به راحتی قابل کنترل هست و می MEORنمود، به این ترتیب نیازی به ورود میکروب از خارج وجود ندارد. فرایند 

 کنترل شرایط زیستی میکروب عملیات را به صورت دلخواه پیش برد.

 .این روش در مخازن ماسه سنگی و مخازن آهکی قابل استفاده است -4

ها میکروبوراک مصرفی های تولید شکر به عنوان خخانههای سایر صنایع مانند مالس کارسابتوان از ضایعات و پمی -1

ها به آب جاری، برداشت از مخازن را های زیست محیطی ناشی از ورود پساب، به این ترتیب ضمن کنترل آلودگیاستفاده نمود

 نیز افزایش داد.

ی وسیعی فاده هستند، این روش برای گسترههای ازدیاد برداشت که برای نوع خاصی از نفت قابل استبرخالف برخی روش -1

 خام سبک و سنگین قابل استفاده است. هایاز نفت

 ابند.یجزیه هستند و در محیط تجمع نمیاز لحاظ زیستی قابل ت MEORتمامی محصوالت  -7

 

  MEORهای روش محدودیت -92

های ازدیاد برداشت با در این روش بر خالف سایر روش ،این است که از این روش داریم مهمترین محدودیتی که برای استفاده

 م.رشد و ادامه ی حیات را برای آن فراهم کنی موجود زنده روبرو هستیم و به ناچار باید شرایط

 :باید به نکات زیر توجه کردبه طور کلی برای استفاده از این روش 

های )درمورد باکتری درصد باشد 11درجه و میزان شوری آب آن نباید بیشتر از  18دمای مخزن نباید باالی -1

 8کند(هوازی صدق نمییگرمادوست و ب

 ها خواهند شد.چون باعث مسمومیت باکتری طعدم وجود فلزات سنگین در محی -2

 ها استمتر کاربرد ندارد. زیرا فشار و دما بیش از حد تحمل باکتری 3888این روش برای مخازن با عمق بیش از  -3

(Alireza Mohebi and Rahbar, 2009). 

 .، دما، فشار و شوری pHمیکروبی، سازگار به شرایط  هایجداسازی سوش -4

های مهندسی ژنتیک نیازمند تکنیکاست، پایین  های باکتریاییغلظت متابولیتروش تزریق در محل  از آنجا که در -1

     .(Xu and Lu, 2011) باشدمی
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 نفت برد بیوتکنولوژی در صنعتکار -93

 تصفیه یاخته، تک پروتئین تولید میکروبی، برداشت ازدیاد به توانمی نفت صنعت در بیوتکنولوژی صنعت عمده کاربردهایاز 

 .اشاره کرد نفت جابجایی و فرآوری بازیافت، طی در شده آلوده هایآب و هاخاک پاالیی زیست و فاضالب هایجریان

 شک بدون است. شده گزارش هامیکروارگانیسم از استفاده با ترسبک خام نفت به سنگین خام نفت تبدیل اخیراً به طور مثال،

-می طی را ایفزاینده کاهش به رو روند باال کیفیت با خام نفت ذخائر چون دارد، بسیاری اهمیت نفت صنعت برای این مسأله

 استفاده  Pseudomonas ،Achromobacter ،Thiobacillus و Sulfolobus مثل گوناگون هایباکتری امر، این برای کنند.

 در و شوندمی اضافه خام نفت به غلیظ بسیار آبی هایمحلول شکل به مقاوم، هایسویه اند. دوست افراطی هاباکتری این اندشده

 به هم و میکروارگانیسم به هم خام نفت روی بر میکروارگانیسم اثرد. شونمی گرماگذاری سانتیگراد درجه 11 تا 18بین دمایی

سولفور، نیتروژن، اکسیژن و فلزات سنگین  میزان و شودمی ترسبک شده فرآوری خام نفت معموالً، .دارد بستگی خام نفت نوع

مهم بیوتکنولوژی در  یهازیست پاالیی یکی دیگر از کاربرد .(Borgne and Quintro, 2003) یابد% کاهش می 48-24آن 

های نفتی که برای موجودات دریایی خطرناک است( و خشکی ف لکهصنعت نفت است که به زدودن ضایعات از دریا )حذ

انسان )از طریق آلودگی  منابع مورد مصرف و شود(ید محسوب میهای گیاهی و حیوانی تحدکه برای گونهآلودگی خاک )

مهمترین کاربرد بیوتکنولوژی ته شده است. کشور ما  بسیار کم پرداخکند که البته به این تکنولوژی در کمک میمنابع آبی( 

نعتی های صاین امر امروزه در کشوردر صنعت نفت به لحاظ اقتصادی استفاده از این تکنیک جهت ازدیاد برداشت نفت است. 

 های استخراج و بازدهی بهتر از جایگاه ویژه ای برخوردار است. به جهت کاهش هزینه

 نتیجه گیری-94

با کمک باشد. مخازن بسیار ارزشمند و حیاتی می کاربرد بیوتکنولوژی در صنعت نفت برای افزایش بازدهی نفت باقی مانده در

ها پرداخته و تغییرات ژنتیکی در میکروارگانیسم، شناسایی و ایجاد سازیآوری، خالصتوان به جمعمدرن می یاین تکنولوژ

 ن میزان تولید موادکرد و همچنی ایجادی ترنسژن هبه طریقهای مخازن هر منطقه سب را بر حسب ویژگیهای مناباکتری

پرسود برای کشورمان برداشت. و گامی مهم در بهبود این صنعت ی مورد نیاز تغییر داده ها را به نسبت مادهمتابولیکی آن

بخش زیست های مناسب در ساختزیرد براداشت نفت نیازمند وجود ستفاده از روش میکروبی برای ازدیااواضح است که پر

ی مناسبی را ی بیوتکنولوژی در کشور، زمینهو مراکز فعال تحقیقاتی در زمینه خوشبختانه وجود متخصصین باشد.فناوری می

 مندی از مواهب استفاده ازع نفت فراهم آورده است. برای بهرهبویژه صنای عی صنایکنولوژی در همهاین تدر استفاده از 
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 مربوط دستگاه هایی در این بخش و همچنین هماهنگی همهگذاری کافی ی زیستی در کشور، وجود یک سرمایههافناوری

 باشد.میضروری 

 

 پیشنهادات -95

 کشور های میادینبررسی دقیق ویژگی -

 های بومی منطقه و مخازنشناسایی سوش -

 جهت ازدیاد فعالیت آنزیمی های مناسبانتقال پروموتور -

 ی تولید مواد متابولیکیهای القا کنندهشناسایی تنش -

 گزاری های جامع و سرمایهانجام پژوهش -

 مناسب جهت استفاده به عنوان خوراک سایر صنایع شناسایی ضایعات -
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