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در سال های اخیر، نفت همواره به عنوان یکی از منابع مهم و حیاتی 
انرژی مطرح بوده اس��ت و همواره جوامع در تالش بوده اند تا با کشف 
مخ��ازن جدیدتر و یا افزایش و بهب��ود تولید نفت در مخازن و میادین 
موجود، به رش��د اقتصادی نایل شوند. اس��تفاده صحیح از منابع نفتی 
به منظور افزایش طول عمر آنها و برخورداری نس��ل های آینده از این 
ذخایر خدادادی امری ضروری اس��ت؛ لذا مدیریت مخازن یا به عبارتی 
دیگر، به کارگیری روش های مناسب به منظور حفظ و صیانت از مخازن، 
باالبردن راندمان تولید و حفظ آن در حد مطلوب در طول زمان، امری 
ضروری می باش��د. مراحل توليد از مخ��ازن هيدروكربنی را می توان به 
س��ه فاز اصلی تقس��يم كرد: در فاز اول نفت با ان��رژی طبیعی مخزن 
تولید می ش��ود. فاز دوم پس از افت فش��ار مخزن شروع شده و هدف، 
مقابله با شدت کاهش فشار با تزریق آب و یا گاز است. فاز سوم شامل 
اس��تخراج نفت باقی مانده از فازهاي اوليه و ثانويه توس��ط یک س��ری 
روش هاس��ت. همان طور که بیان ش��د یکی از مهم ترین مراحل تولید، 
مرحله ی ازدیاد برداشت است. زیرا طی روش های تولید اولیه و ثانویه ی 
 نف��ت تنها حدود 35 – 55 درصد از مخازن، نفت برداش��ت می ش��ود 
]1. ۲[. قب��ل از انتخاب روش��ی ب��رای ازدیاد برداش��ت، باید ضرر ها و 
سودهای احتمالی را در نظر گرفته شوند تا روش مناسب برای آن مخزن 
به خصوص برگزیده شود. در گذشته، بیشتر نفت به خصوص در مخازن 
بالغ به خاطر روش های گران قیمت رها می شده اند. اما امروزه به خاطر 

کاهش قیمت نفت و با توجه به مشکالت اقتصادی، یک روش بهینه ی 
بازیافت انتخاب می ش��ود؛ بنابراین توسعه ی روش های مقرون به صرفه 
ک��ه بیش ترین نفت ممکن را تولی��د کنند مورد توجه تحقیقات انرژی 
ام��روزی قرار گرفته اند. از همین رو، در س��ال های اخیر اس��تفاده از 
میکروارگانیسم ها به منظور ازدیاد برداشت نفت از مخازن بسیار مورد 
توجه پژوهش��گران بوده است. این روش به صورت گسترده در صنعت 
نف��ت مورد توجه ق��رار گرفته و حتی عالوه بر مطالعات آزمایش��گاهی 
ف��راوان، در مقی��اس میدانی نیز مورد آزمایش قرار گرفته اس��ت ]3[. 
ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت یک روش کم هزینه است که با استفاده 
از میکروارگانیس��م ها و محصوالت متابولیکی آنها نفت های باقی مانده 
در حف��رات را تولی��د می کند. هزین��ه ی کم، بازیافت بهت��ر نفت با به 
کارگیری سازوکارهای مختلف، زیست تخریب پذیر بودن محصوالت و 
مقابله با هدررفت با استفاده از میکروارگانیسم های بومی را می توان از 
مزایای اصلی این روش نام برد. با توجه به مزایای ذکر شده آن چنان که 
بای��د، از این روش در صنعت نفت و گاز اس��تفاده نمی ش��ود. اس��اس 
این روش بر پایه ی اس��تفاده از متابولیسم میکروارگانیسم ها به منظور 
افزایش بازده و یا تولید موادی که باعث کاهش گرانروی نفت و انتقال 
آسان آن به سمت چاه های تولیدی می شود، بنا شده است؛ روش های 
میکروب��ی از روش های نوین افزایش بازده ذخایر به ش��مار می روند. در 
ادامه، به توضیح روش های ازدیاد برداش��ت میکروبی، س��از وکار های 

عموم��اً اکثر نفت درجا بعد از روش های متعارف در مخزن باق��ی می ماند و برای تولید این نفت باقی مانده روش های 
متنوع ازدیاد برداش��ت نفت به کار گرفته می ش��ود. در گذش��ته، بیش��تر نفت به خصوص در مخازن بالغ، به دلیل 
گران قیمت بودن روش های برداشت رها می شده اند. بنابراین یکی از پارامترهای مهم در انتخاب روش ازدیاد برداشت، 
پتانسیل اقتصادی روش انتخاب شده می باشد. ازدیاد برداشت میکروبی نفت یک روش کم هزینه است که با استفاده 
از میکروارگانیس��م ها و محصوالت متابولیکی آنها نفت های باقی مانده در حف��رات را تولید می کند. عالوه بر هزینه ی 
کم، بازیافت بهتر نفت با به کارگیری س��ازوکارهای مختلف، زیست تخریب پذیر بودن محصوالت و مقابله با هدررفت 
با اس��تفاده از میکروارگانیسم های بومی از دیگر مزایای این روش می باشد. بیوسورفکتانت، بیوپلیمر، بیوگاز، بیواسید 
و بیومس ازجمله متابولیت هایی هستند که توسط باکتری ها ترشح می شوند و هر کدام به نوبه خود با تغییر خواص 
فیزیکی نفت و یا تاثیر بر خلل و فرج سنگ مخازن، برداشت نفت را تسهیل می کنند. در این تحقیق، برای اولین بار 
س��عی شده اس��ت که با مروری بر تحقیقات مختلف انجام شده، به بررسی میکروسکوپیکی سازو کار های مختلف در 
ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت پرداخته ش��ود و با در نظر گرفتن مزایا و معایب هر کدام از این سازوکار ها و همچنین 

چالش های موجود در آن، کارایی این روش را بررسی کرده تا بتوان کاستی های آن را بهبود بخشید.
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موجود و چالش های پیش رو در این حوزه پرداخته خواهد شد.

1- ازدیاد برداشت نفت با استفاده از روش های میکروبی 
میکروب شناسی نفت که ش��اید مهم ترین موضوع در فرایند ازدیاد 
برداشت میکروبی است، بر روی قابلیت میکروارگانیسم ها در استفاده 
از منابع انرژی و کربن و متابولیت آنها تمرکز دارد ]4[. اگر چه هدف 
بیش��تر فرایندهای ازدیاد برداش��ت میکروبی کاه��ش نفت باقی مانده 
در مخزن می باش��د، اما پیاده س��ازی روش ازدیاد برداش��ت میکروبی 
می تواند متفاوت باش��د. ازدیاد برداش��ت میکروبی نف��ت می تواند به 
یکی از روش های زیر انجام می گیرد: )آ( تزریق میکروارگانیس��م های 
غیربومی1 همراه با مواد مغذی متناس��ب با رش��د سلولی )ب( تزریق 
مواد مغذی به تنهایی برای تحریک و رشد میکروارگانیسم  های بومی۲  
مخ��زن؛ )ج( تولی��د محصوالت میکروبی به ص��ورت برون جا و تزریق 
متعاقب آنها در مخزن )تزریق برون جا( که در ش��کل-1 این روش ها 
نشان داده شده اند. پیاده کردن هر کدام از روش های  ازدیاد برداشت 
میکروبی براس��اس حض��ور کربن در م��واد مغذی تزریق��ی متفاوت 
می باش��د. از بي��ن روش هاي ف��وق، کارآمدترین ش��يوه، رویکرد )ب( 
است. زیرا در روش برون جا به دليل قابل تجزيه بودن محصوالت، مواد 
ورودي به س��رعت توسط میکروارگانیسم های موجود در مخزن تجزيه 
مي شوند. رویکرد )آ( نیز به دليل اينكه نوع و نحوه ی فعاليت، همچنین 
تعداد میکروارگانیسم های بومی مخزن مشخص نيست، روش چندان 
جالبي به ش��مار نمي رود. هردو نوع ميکروارگانيسم هاي درجا و تزريق 
شده بر اساس توانايی آنها براي سازگاري با شرايط مخزن براي ازدياد 
برداش��ت نفت استفاده می ش��وند. در ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت 
معموال از باکتری هایی اس��تفاده می شود که به دلیل دارابودن چندین 

قابلیت کاربردی اثر مفیدی در افزایش ضریب بازیافت داشته اند]5[.
 

1-1- محصوالت حاصل از فعالیت های مفید میکروبی

باکتری ها یک گروه متنوع و خیلی بزرگ از تک س��لولی ها هستند 
و مح��دوده ی وس��یعی از ش��اخص های تغذی��ه ای، فیزیولوژیک��ی و 
بیوش��یمیایی را دارا ب��وده و می توانند در بهبود برداش��ت نفت مورد 
اس��تفاده قرار گیرند. در مخازن نفت نیز بعضی گروه های باکتریایی به 
ص��ورت طبیعی )درجا( وجود دارن��د که با مصرف مواد غذایی موجود 
محصوالت��ی تولید می کنند که ممکن اس��ت باعث افزایش تولید نفت 
ش��وند. در طی رش��د این باکتری ها در داخل مخ��زن، محصوالتی از 
قبیل اسیدها، مواد فعال س��طحی، حالل ها، بیوپلیمرها و گازها تولید 
می شوند که همه ی آنها به طور معمول به عنوان مواد شیمیایی با سنتز 
زیستی برای ازدیاد برداشت نفت به داخل مخازن تزریق می شوند. در 
جدول-1 هرکدام از این مواد تولید ش��ده به صورت اجمالی بررسی و 
س��ازوکارهایی که هر کدام منجر به افزایش تولید می شوند، ارائه شده  
اس��ت. این محصوالت می توانند در نفت خام موجب تغییرات مطلوب 
ش��یمیایی و فیزیکی ش��ده و در نهایت، منجر به ازدیاد برداشت نفت 
از مخزن گردند. البته توجه به این نکته که همه محصوالت زیس��تی 
تولید ش��ده، در مقادیر باال تولید نمی ش��وند و ممکن اس��ت برخی از 
مواد در مقدار تولید شده توانایی افزایش تولید نفت را نداشته باشند، 
الزم و ضروری می باش��د. کاهش در نیروهای بین سطحی میان نفت و 
آب ش��ور به وسیله ی یک ماده ی فعال سطحی، نفت به تله افتاده شده 
را آزاد خواهد نمود و می تواند مهم ترین س��ازوکار در ازدیاد برداش��ت 

میکروبی نفت باشد.

1-2- سازوکارهای موجود در ازدیاد برداشت میکروبی نفت
در ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت، میکروارگانیسم ها با سیستم در 
تعامل ان��د و س��عی در تغییر نیروهای موثر در حرک��ت نفت را دارند. 
میکروارگانیسم ها و محصوالت زیستی ش��ان با سازوکارهای مختلفی 
باعث تولید نفت باقی مانده و افزایش بازدهی جاروب سطحی می شوند. 
در واقع در تحقیقات آزمایش��گاهی چون سازوکارهای مختلف به طور 

 1   روش های مختلف ازدیاد برداشت میکروبی نفت
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هم زم��ان رخ می دهن��د، جداک��ردن این مکانیس��م ها از هم دیگر کار 
س��ختی اس��ت و یکی از معضالت موجود در ازدیاد برداشت میکروبی 
عدم تفکیک همین مکانیسم هاس��ت. مطالعات زیادی برای بررسی هر 
کدام از مکانیس��م ها، صورت گرفته اس��ت اما هنوز نمی توان افزایش 
تولی��د نفت را به یک مکانیس��م خاص نس��بت داد. از مکانیس��م های 
موجود در ازدیاد برداش��ت میکروبی نفت می توان به موارد زیر اشاره 

نمود]5[:
 کاهش کشش سطحی و کشش بین سطحی و اصالح ترشوندگی
 انسداد انتخابی توسط میکروارگانیسم ها و محصوالت زیستی شان

 افزایش گرانروی فاز آبی به واسطه تولید پلیمرهای زیستی
 کاهش گرانروی نفت به وسیله حل شدن گاز تولیدی توسط باکتری ها

 حل کردن سنگ مخزن به واسطه تولید اسید
س��ازوکار های ذکر ش��ده از طریق محصوالت تولید ش��ده توس��ط 
میکروارگانیس��م ها، که در جدول-1 ارائه ش��د، موجب تولید بیش تر 
نفت از بس��تر متخلخل می ش��وند. در ادامه، به بررس��ی کامل تر این 

سازوکار ها پرداخته خواهد شد.

1-2-1- افزایش تولید نفت باسازوکار تولید بیوسورفکتانت 
یکی از مش��کالت موجود در مخازن بالغ، نفت دوست شدن سطوح 
می باش��د. ب��رای مقابله با این مش��کل مواد فعال س��طحی می توانند، 
مفید باش��ند؛ زیرا این مواد قابلیت تغییر ترشوندگی را دارا می باشند. 
س��ورفکتانت ها ش��امل فرایندهای س��لولی مختلف��ی از جمله انتقال 
م��واد نامحل��ول در آب به داخل س��لول، تش��کیل بیوفیل��م و جذب 
س��لول ها روی سطح های مختلف، هستند. س��ورفکتانت مولکول های 
دوگانه دوست هستند که دارای یک بخش آبدوست )آنیونی، کاتیونی 
ی��ا آمفوتری( و یک بخش آبگریز می باش��ند و تمای��ل دارند در فصل 
مشترک بین فازهای س��یاالت با درجه های مختلف قطبیت و پارامتر 
حاللیت )مانند فصل مش��ترک نفت-آب یا آب-هوا( تفکیک ش��وند. 
مزیتی که بیوس��ورفکتانت های تولید ش��ده توسط میکروارگانیسم ها، 
نسبت به بیش��تر سورفکتانت های ش��یمیایی دارند این است که آنها 

 1  کاربرد نانوفناوری د ر کل محد ود ه صنعت باالد ستی

مراجعسازوکار های به کار گرفته شدهمحصوالتمیکروارگانیسم

Acinetobacter baylyi , Rhodococcus erythropolis, Rhodococcus 
erythropolis, Entrobacter cloacae, Bacillus Sp., Clostridium Sp., 

Pseudomonas Sp., Brevibacterium Sp., Candida lipolytica
بیوسورفکتانت

 کاهش کشش سطحی بین نفت و سطح آب 
و سنگ که باعث امولسیون سازی می شود. 

 بهبود اندازه حفرات
 اصالح میزان رطوبت

]8-6[

Clostridium Sp., Enterobacter Aerogenes, Methanobacterium Sp., Bacillus 
Sp.

بیوگاز )گازهای متان، هیدروژن و 
نیتروژن کربن دی اکسید(

 اصالح نفوذپذیری میکروبی
 کنترل تحرک

 بهبود ویسکوزیته 
 کنترل تحرک آب

]15-12[

Bacillus Polymyxa, Aureobasidium pullulans,  Arthrobacter Viscosus, 
Leuconostoc Mesenteroides, Xanthomonas Campestris, Enterobacter Sp., 

Bacillus sonorensis, Halomonas Sp., Paenibacillus bovis Sp.
بیوپلیمر

 اصالح نفوذپذیری میکروبی
 کنترل تحرک

 بهبود ویسکوزیته 
 کنترل تحرک آب

]15-12[

Clostridium Sp., Enterobacter Aerogenesبیو اسید

 افزایــش نفوذپذیــری به وســیله ی حل 
کردن رســوبات کربنــات از دهانــه حفرات 

قابلیت امولسیونی شدن
 کاهش ویسکوزیته توسط CO2 تولید شده 

از واکنش شیمیایی بین اسید و کربنات
 کاهش کشش سطحی

]11[

Bacillus Subtilis, Leuconostoc Mesenteroides, Xanthomonas Campestris, 
Bacillus Licheniformis

بیومس )زیست توده(

 جایگزینی فیزیکی نفت بوســیله رشــد و 
نمو بین نفت و سنگ یا سطح آب

 دگرگونی رطوبت پذیری به وسیله ی رشد 
میکروبی

 توانایی دوشاخه کردن مناطق نفوذپذیر
 انسداد انتخابی

]16[

Clostridium Sp., Zymomonas Mobilis )بیوحالل )الکل ها و کتون ها

 کاهش ویسکوزیته با حل شدن در نفت
 قابلیت امولوسینی شدن

 حل شــدن در نفت و حذف هیدروکربن-
های ســنگین و بــا زنجیــره بلنــد از دهانه 

حفرات
 کاهش کشش سطحی

]17[
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به نمک های حل ش��ده در آب های میادین نفت، حس��اس نیس��تند. 
کارایی یک بیوس��ورفکتانت  به وسیله ی توانایی آن برای کاهش دادن 
کشش سطحی، تعیین می شود. بیشتر میکروارگانیسم هایی که قابلیت 
تولید بیوسورفکتانت ها را دارا هستند، در شرایط هوازی رشد می کنند. 
از طرفی میکروارگانیسم های هوازی تولیدکننده ی بیوسورفکتانت،  به 
خاطر نبود اکس��یژن در مخزن برای ازدیاد برداش��ت میکروبی درجا 
مفید نیستند. در طول سیالب زنی با سورفکتانت، مشکل اصلی، جذب 

سورفکتانت در سطح سنگ است. بنابراین غلظت موثر کمتر از غلظت 
تولید ش��ده می باشد. این مش��کل در فرایندهای درجا نیز وجود دارد 
ولی وقتی س��ورفکتانت به صورت درجا تولید می شود، به خاطر غلظت 
باال این جذب ناچیز درنظر گرفته می ش��ود؛ زیرا غلظت سورفکتانتی 
که در طول مسیر از طریق جذب سطحی از بین می رود، نادیده گرفته 
می شود و فقط س��ورفکتانت در محل تولید شده، جذب می گردد. در 
ج��دول-۲ به صورت مفصل تر به مطالعات صورت گرفته در این زمینه 

 2  مطالعات صورت گرفته در زمینه ازدیاد برداشت میکروبی با سازوکار تولید بیوسورفکتانت

مرجعنتایجمحصول میکروارگانیسم

 JF-2 باسیلوس لیکنیفورمیس
به دست آمده از آب شور 

بازیافت شده از یک چاه نفت
جنمن و همکاران ]18[ کاهش کشش سطحی محیط کشت را به کمتر ازmN/m 30بیوسورفکتانت

باکتری باسیلوس 
)30B(بیوسورفکتانتسابتیلیس

 بیوسورفکتانت تولیدی بیش ترین کاهندگی را در حضور منابع کربن گلوکز و مالسس 
روی کشش سطحی و بین سطحی از خود نشان داده-اند.

 ضریب بازیافت برای نفت سبک و سنگین در مغزه ی ماسه سنگی به ترتیب 17 – 26 
درصد و 31 درصد برآورد شد.

 زاویه ی تماس بعد از تزریق بیوسورفکتانت در محیط های کشت حاوی منابع کربن گلوکز 
و مالسس از 58/7 به ترتیب تا 28/4 و 27/2 کاهش پیدا کرد.

یحیی الوِهیبی3  ]19[

باسیلوس سابتیلیس، 
سودوموناس آروگینوسا و 

باسیلوس سریوس
بیوسورفکتانت

 سودوموناس آروگینوسا بیش ترین مقدار بیوسورفکتانت را تولید می کند. کشش سطحی 
نفت خام را تا میزان mN/m 22/56 کاهش داد.

ون جی و همکاران ]7[

باسیلوس مگاتریوم و باسیلوس 
لیکنیفورمیس

بیوسورفکتانت و 
بیوپلیمر

 بررسی کشش بین سطحی و تحرک پذیری، انسداد انتخابی و تولید سیمان زیستی
 افزایش بازیافت نفت خام 16 درصد با سیالب زنی بیوپلیمر

دهانارجان ]20[

باسیلوس سابتیلیس و 
بیوسورفکتانتباسیلوس لیکنیفورمیس

 تولید بیوســورفکتانت و بیومس توســط باســیلیوس ســابتیلیس و تولید بیومس توســط 
باکتری باسیلیوس لیکنیفرمیس 

 بررسی هرکدام از باکتری ها روی گرانروی نفت خام در دماهای مختلف

چانگ هانگ ]21[

بیوسورفکتانتباسیلوس سابتیلیس
 کاهش کشش سطحی و کشش بین سطحی به ترتیب تا مقادیر

mN/m 28 و  mN/m 0/5 – 5/8 در کمتر از 10 ساعت
ضریب بازیافت نفت در ستون ماسه سنگ 30/22 – 34/19 برآورد شد.

جوشی و دسی ]22[

)2ZJ(
بیوسورفکتانتآسینتوباکترِبیلی  4

 کاهــش کشش ســطحی آب تــا میزان mN/m 35 و کشش بین ســطحی میــان آب و نفت تا 
. 15 mN/m 45 به mN/m

 بازیافت 28 درصدی نفت خام
 شرایط بهینه شوری و pH به ترتیب 4 درصد و 6 - 7 می باشد.

دارا بودن قابلیت تجزیه هیدروکربن های سنگین 

چنگی جون ژو5 و همکاران ]8[

باسیلوس  سابتیلیس، 
سودوموناس آروگینوسا و 

باسیلوس سروس
بیوسورفکتانت

 بیوســورفکتانت تولیدی از باسیلوس ســابتیلیس مقاومت بیش تری در مقابل سختی های 
محیط متحمل می شــود و خاصیت امولســیون کنندگی بیش تری نســبت به دو سویه ی دیگر 

حسین امانی و همکاران ]23[دارد؛ همچنین نسبت به دو سویه ی دیگر بیوسورفکتانت بیش تری تولید می کند.

بیوسورفکتانتسودوموناس و اسکریکیا کوری
 ســویه ی ســودوموناس بیوســورفکتانت همنولیپیدی6 و باکتری ای کولی بیوســورفکتانت 

پروتئینی تولید می کند.
آلوارز ِیال ]24[

)RI4914(بیوسرفکتانتباسیلوس سابتیلیس

 تولیــد بیوپلیمر و حالل همراه با بیوســورفکتانت در شــرایط بهینــه از نظر غلظت آمونیوم 
نیترات و مخمر

 اگر پلیمر به عنوان عامل ســیالب زنی و هم زمان با ســورفکتانت تزریق شــود، 19 درصد 
نفت بیشتری از ستون ماسه ای بازیافت می شود.

 بررسی مکانیسم های کاهش کشش بین سطحی و افزایش گرانروی

فرناندز و همکاران ]4[

باسیلوس سابتیلیس و باکتری 
بیوسورفکتانتبومی یکی از میادین نفتی ایران

 تزریق این باکتری ها باعث کاهش میزان قابل توجهی در اندازه کشش سطحی  شد.
 باکتری های باسیلوس و بومی کشش سطحی محیط را تا میزان 46/3 و 48/5 کاهش داد. 
 میزان کشش ســطحی در هنگام کشت هم زمان هردو ســویه، تامقدار 50/4 کاهش پیدا 

کرد.
 میزان کشش سطحی در منابع مختلف کربن اندازه گیری شد.

ابطحی و همکاران ]25[
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پرداخته شده است.

1-2-2- افزایش تولید نفت با سازوکار تولید بیو پلیمر و بیومس
اصلی تری��ن دلیل ب��رای بازیافت کم نفت، ویس��کوزیته باالی نفت 
می باشد. بیوپلیمرها باعث تاثیرات مفیدی همانند تشکیل امولسیون، 
ویسکوزفایری، مقاومت برشی، سختی و متورم شدن سیال می شوند. 
ب��ه همین خاط��ر بیوپلیمرها بیش تر مورد توجه ق��رار گرفته اند ]4[. 
بعضی از میکروارگانیس��م ها این توانایی را دارند تا در شرایطی خاص 
بیوپلیم��ر تولید کنن��د. بیوپلیمر ها از مولکول هایی ب��ا وزن مولکولی 
زیاد تش��کیل ش��ده اند که در زنجیره ه��ای متوالی تکرار می ش��وند. 
این بیوپلیمرها توس��ط س��لول های باکتریایی تولید می شوند و شامل 
چندین بخش هس��تند که در صورت محیا ش��دن ش��رایط، امکان به 
وج��ود آمدن واکنش ش��یمیایی را ممکن می س��ازند. برخ��ی از این 
بیوپلیمره��ا دارای خصوصیات منحصربه ف��ردی از جمله مقاومت در 
مقابل انواع تنش ها، خاصیت االستیس��یته ی زی��اد و پایداری در دما 
و pH باال هس��تند. بیوپلیمرها از طریق بهبود مس��یر س��یال تزریقی 
موجب تصحیح پروفایل تزریق می شوند. در فرایند سیالب زنی، سیال 
تزریقی تمایل دارد تا از نواحی که مقاومت کمتری دارد حرکت کند. 
همین امر س��بب باقی مان��دن نفت در حفرات کوچک ت��ر و درنتیجه 
کاهش بازیافت نفت می شود. سازوکار انسداد انتخابی با انحراف مسیر 
سیال از مناطق با تراوایی باال به مناطق با تراوایی پایین باعث افزایش 
بازده جاروب و در نتیجه تولید بیش ترنفت می ش��ود. همچنین پلیمر 
تولیدی با افزایش گرانروی س��یال تزریق��ی باعث بهبود بازده جاروب 
در تزریق می ش��ود. عالوه  بر تولید پلیمر، میکروارگانیس��م ها با تولید 
بیومس)زیست توده( بین س��نگ و نفت موجود، جابه جایی نفت های 
به دام افتاده را تسهیل می کنند. همچنین بیومس می تواند جریان آب 
نامطلوب را مس��دود کند که مسدود ش��دن این جریان باعث جابه جا 
شدن آب و منحرف شدن مسیر آن به سمت منافذ کوچک تر می شود. 
به این ترتیب تولید بیومس نیز س��بب افزایش بازیافت نفت می گردد 
]15[. در جدول-3 مطالعات صورت گرفته در این زمینه ارائه شده اند.

1-2-3- افزایش تولید نفت باسازوکار تولید بیوگاز
باکتری ه��ا می توانند گازهای��ی مانند متان، هی��دروژن، نیتروژن و 
کربن دی اکس��ید تولید نمایند که این گازها از طریق سازوکار افزایش 
فشار و حل شدن در نفت )س��بب کاهش ویسکوزیته نفت می شوند( 
ب��ه بازیافت بهتر نفت کمک می کنن��د. این تولیدات بیولوژیکی در اثر 
اس��تفاده ی باکتری ها از مواد مغذی موج��ود در محیط و تبدیل آنها 

ب��ه انرژی م��ورد نیاز تولید می ش��وند. باکتری ها در حضور اکس��یژن 
  CO2 و در غیاب اکس��یژن ع��الوه بر CO2 می توانن��د م��واد آلی را به
به گازه��ای دیگری مانند CH4 تبدیل نماین��د. باکتری های هوازی و 
بی هوازی این قابلیت را دارند که در صورت کاهش اکسیژن به میزان 
کمت��ر از حد مطل��وب از روش تخمیر برای تولید و متابولیس��م خود 
بهره گیرند. باکتری ها از 3 فرایند اساس��ی برای تولید انرژی استفاده 
می کنن��د: تنفس هوازی، تنفس بی هوازی، تخمیر. برودولی و کانوار9  
فهمیدند که گازهای تولید ش��ده می توانند سنگ های کربناته را حل 
کنند و از این طریق باعث افزایش تخلخل و تراوایی ش��وند. همچنین 
میکروارگانیس��م ها می توانن��د، حالل های مایع تولی��د کنند که این 
حالل ها عبارتند از: اس��تون، بوتانول، اتانول و ایزوپروپانول. هم گازها 
و ه��م این محصوالت مایع ای��ن قابلیت را دارند ک��ه در نفت مخزن 
حل ش��ده و باعث کاهش گرانروی نفت ش��وند. اگرچه این س��ازوکار 
به بازیافت نفت کمک می کند ولی متاس��فانه این حالل ها در مقادیر 
تولید شده نمی توانند زیاد تاثیرگذار باشند ]3۰[. درخشان و همکاران 
تولید گاز توسط باکتری های جداشده از خاک های آلوده به مواد نفتی 
را جهت ازدیاد برداش��ت میکروبی بررس��ی کردن��د. در این پژوهش، 
5۰ ن��وع باکتری جدا گردید. بررس��ی تولی��د گاز از این باکتری ها در 
محیط حاوی مالس��س چغندر انجام گرفت؛ پس از جدا کردن 5 نوع 
باکتری که قابلیت تولید گاز را داش��ته اند، بررسی های تکمیلی جهت 
ارزیاب��ی مقاومت آنها در برابر ش��وری، دما و همچنی��ن تأثیر غلظت 
مالس��س و مکمل های غذایی مختلف انجام گرفت. بیش��ترین مقدار 
تولید گاز در ترکیب مالس��س با غلظت 6 % و پپتون واتر با غلظت %1 
از س��ویه های انتروباکتر، کلوس��تریدیم آئروژن مشاهده گردید که به 
همین علت اس��تفاده از آنها در فرایند ازدیاد برداشت میکروبی توصیه 
می گردد. اکس��یژن در مخازن زیرزمینی و مخازن نفتی تقریباً وجود 
ن��دارد؛ در نتیجه باکتری های مورد اس��تفاده بای��د توانایی زندگی در 
ش��رایط بی هوازی را دارا باش��ند. از آنجاکه باکتری های انتخاب شده 
هوازی-بی هوازی اختیاری می باش��ند؛ در صورت نبود اکس��یژن نیز 
می توانن��د انرژی مورد نیاز خود را از فرایند تخمیر به دس��ت آورند و 
فعالی��ت متابولیکی خود را در مخازن حفظ نمایند. با بررس��ی نتایج 
بدس��ت آمده از آزمایش های انجام شده بر روی غلظت نمک و دمای 
محیط، مش��خص گردید که کلیه ی 5 نوع باکتری انتخاب شده حتی 
در غلظت نمک 5% توانایی رش��د و بق��ا را دارند. بنابراین باکتری های 
انتخاب ش��ده از نظر تحمل ش��وری مخازن در وضعیت ایده آلی قرار 
دارند. همچنین این باکتری ها تا دمای ºC 44 می توانند رشد نمایند. با 
باال رفتن دما، تولید گاز توسط این باکتری ها کاهش پیدا می کند، اما 
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 1۲۰ ºC باکتری ش��ماره ی 5۰ به علت دارا بودن اسپور حتی تا دمای
نیز زنده می ماند. این ویژگی در فرایند ازدیاد برداش��ت میکروبی یک 
 1۰۰ ºC نوع امتیاز به حساب می آید، زیرا دمای مخزن نفتی به ندرت
اس��ت. بر اساس مطالعات صورت گرفته مشخص گردید که در صورت 
دادن فرصت کافی به میکروارگانیس��م ها، آنها قادر هس��تند خود را با 
ش��رایط دمایی مخزن تطبیق دهند. محقق��ان به نتایج جالبی در این 
زمینه دس��ت پی��دا کرده اند که به صورت اجمال��ی در جدول-4 ارائه 

شده اند.

1-2-4- افزایش تولید نفت با سازوکار تولید بیواسید و بیوحالل 
متابولیت های میکروبی می توانند حالل هایی مانند اتانول، بوتانول و 
استون تولید کنند که این حالل ها با انحالل در نفت و کاهش نسبت 
هیدروکربن های س��نگین، ویس��کوزیته ی نفت را کاهش می دهند. از 
طرف��ی می توانند در کاهش کشش بین س��طحی می��ان نفت و آب با 

  
 3  بررسی افزایش تولید نفت با سازوکار تولید بیو پلیمر و بیومس

مرجعنتایجمحصول میکروارگانیسم

لئوکونوستوک مزنترویدیس7 و باسیلوس 
تزریق به صورت درجا بوده استلیکنیفورمیس

 بیش تریــن میزان کاهش تراوایی در یک دمای 
ثابت )40ºC( در شــوری 5 % رخ داد؛ با افزایش 
شــوری تــا 10% در همان دمــا، تراوایی %14/6 

کاهش یافت.
 سویه ی لئوکونوستوک مزنترویدیس در دماها 
و شــوری های پایین، قابلیــت خوبی جهت کاهش 

تراوایی محیط متخلخل نشان داد.

عمادی و همکاران ]26[

الحتالی و همکاران ]27[ بررسی بازیافت نفت در مغزه شکافداربیومسباسیلوس لیکنیفورمیس

تزریق به صورت درجا بوده است-

 بررسی انسداد انتخابی مناطق با تراوایی 
باال در میکرو مدل شیشه ای

 استفاده از روش سیالبزني جهت ازدیاد 
برداشت نفت از محیط هاي متخلخل ناهمگن، 

ناکارآمد است

کرم بیگی و همکاران ]28[

07-FYبیوپلیمر
 بررســی انســداد انتخابــی در میکرومــدل 

شیشه ای
 بازیافت 10/54 درصدی نفت خام

بی و همکاران ]29[

تزریق به صورت درجا بوده استباسیلوس و باسیلوس پلیمیکسا

 بررســی توانایــی زنــده مانــدن و تغییر در 
و   250 psiدر فشــارهای نفــت  خصوصیــات 

500psi
کاهــش گرانــروی و کشش بین ســطحی در   

شرایط هوازی
 کاهــش گرانــروی نفــت پــس از 3 روز در 
میــزان  تــا   500psi و   250 psi فشــارهای 
11/27 % و 11/8 % ؛ همچنیــن بعد از 7 روز 
در فشــارهای psi250 وpsi 500 بــه ترتیب 
مقدار گرانروی بــه مقادیر 22/48% و 20/7 

% کاهش یافت.

آمالیا یونیتا هالین8 و همکاران ]13[

بیوپلیمرباسیلوس سونورنسیس

 در شــرایط بهینه، تولید ایــن بیوپلیمر 5/3 
برابر بیش تر است.

 بازیافــت نفــت در میکرومــدل شیشــه ای، 
تولیدشــده  پلیمــر  بــا  ســیالب زنی  هنــگام 
آب  بــا  ســیالب زنی  از  بیش تــر  درصــد   36

اندازه گیری شد.

ایجادی و همکاران ]12[

Arthrobacter Viscosus CECT 908با تزریــق بیوپلیمرهــای تولید شــده، بازیافتی بیوپلیمر 
معادل 25/7% در ستون ماسه سنگی برآورد شد.

کوتو و همکاران ]15[ 

)3B(بیوپلیمرباکتریوم
 بــا تولید درجــای بیوپلیمــر، بازیافت نفت تا 
میــزان 20 درصــد در مقیاس آزمایشــگاهی 

افزایش پیدا کرد.
دانشگاه کلگری کانادا

Aureobasidium Pullulansالشافی و همکاران ]14[ بازیافت 9/4 درصدی نفت خام در مغزهبیوپلیمر
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س��ورفکتانت ها مشارکت داشته باش��ند. بعضی از باکتری ها با دریافت 
مواد مغذی خاص می توانند اسید هایی مانند الکتیک اسید و بوتیریک 
اس��ید تولید نمایند. این اس��ید ها منجر به انحالل سنگ های کربناتی 
و بهبود تخلخل و نفوذپذیری در نتیجه توس��عه ی کانال ها می ش��وند. 
تولی��د اس��ید های آلی توس��ط باکتری ها یک روند طبیعی اس��ت که 
توسط فرایند تخمیر بی هوازی انجام می گیرد. سویه ی کلستریدیوم با 
دریافت مالسس می تواند  ۰/۰۰34 اسید تولید نماید. ماتریکس 
مخ��ازن کربناته معم��وال متراکم بوده و نفت در این نوع س��نگ ها با 
توج��ه به پایین بودن می��زان نفوذپذیری به کن��دی حرکت می کند. 
ب��ا توج��ه به اینکه نیمی از ذخایر نفت دنی��ا در این نوع مخازن یافت 
می ش��وند، افزایش بازده جابه جایی میکروس��کوپی در بخش متراکم 
س��ازند از اهمیت بس��یار زیادی برخوردار اس��ت. یکی از راه حل های 
این مش��کل تزریق اس��یدهای معدنی به داخل مخزن و ایجاد کانال و 
شکاف های مصنوعی می باشد. این روش با مشکالتی از جمله مشکالت 
زیست محیطی و خوردگی تجهیزات همراه است. روش دیگر آن است 
که از میکروارگانیس��م هایی که در اثر رش��د خود مواد اسیدی ترشح 
می کنند، استفاده شود. تولید بیولوژیکی اسیدهای آلی در درون مخزن 
به وس��یله ی میکروارگانیسم ها بدون ایجاد مشکل زیست محیطی و یا 
خوردگی می تواند راه حلی مناس��ب برای باال بردن بازده تولید در این 
نوع مخازن باشد. اسیدهای تولیدی، سنگ های کربناته را در خود حل 
و بدین ترتیب با تخریب و فرسایش سنگ هایی که نفت در آنها به دام 
افتاده است، موجبات خروج آن را فراهم می کنند. این روش حتی در 
برخی چاه ها )که به نظر می رسد ذخیره ی نفتی آنها رو به اتمام است( 
نیز می تواند تاثیرات مثبتی داشته باشد. چنین میکروارگانیسمی باید 
بتوان��د در ی��ک محیط غیرهوازی موادی را در مج��اورت یک گیرنده 
الکترون )غیر از اکس��یژن( به اس��ید اکس��ید کند. ب��رای این منظور 
سویه ی تیوباسیلی1۲ پیشنهاد شده است که با استفاده از فرایند احیا، 
نیترات و اسید سولفوریک تولید می کند. منبع گوگردی و نیترات باید 
به همراه محلول غذایی و عامل گیرنده ی الکترون غیر از اکس��یژن به 
چاه تزریق شوند. انحالل س��نگ های کربناته در اسید منجر به تولید 
یک محلول بافر می ش��ود که از تغییرات شدید pH جلوگیری خواهد 
کرد. محصول دیگر خنثی ش��دن اس��ید، گاز کربن دی اکسید بوده که 
عالوه بر کاهش ویس��کوزیته نفت با افزایش فشار چاه نیز به استخراج 
آن کمک می کند. میکروارگانیس��م از همین کربن دی اکسید تولیدی 
به عنوان منبع کربن اس��تفاده خواهد کرد؛ بنابراین با مصرف محلول 
آن ب��رای حفظ تع��ادل ترمودینامیکی، کربنات بیش��تری در محلول 
وارد می ش��ود. مواد اسیدی ذکر ش��ده همچنین می توانند مجراهای 

مس��دود ش��ده مخزن که از طریق آنها نفت به چاه س��رریز می شود 
را بازگش��ایی کنند. این مجاری ممکن اس��ت در اثر رس��وبات نمکی 
یا مواد نفتی با ویس��کوزیته باال مثل آس��فالتین مس��دود شده باشند 
که با باز ش��دن مج��دد آنها جریان نفت دوباره برقرار و برداش��ت آن 
 45 ºC تسهیل می ش��ود. گروال13 یک سویه از کلستردیا که در دمای
قابلی��ت رش��د دارد را مورد مطالعه ق��رار داد؛ وی دریافت که توانایی 
این س��ویه در تولید حالل ه��ا و گازها در غلظت ه��ای باال )5 درصد 
جرمی( از س��دیم کلرید کاهش می یاب��د. الزار14 و همکاران اثر اِعمال 
بخار آب و باکتری به صورت هم زمان بر مجاری سنگ های کربناته که 
به وسیله ی آسفالتین مسدود شده بوده اند، را بررسی کردند. بر اساس 
نتایج حاصل، انس��داد حفره ها با آسفالتین نفوذپذیری نفت را از 8 تا 
93 درصد کاهش می دهد. همچنین نتایج آزمایش های ایشان در یک 
مخزن شبیه س��ازی شده نشان داد که بخار آب بین 18 تا 4۰ درصد 
و باکتری تقریبا 41 درصد نفوذپذیری نفت را بهبود می بخشد ]31[. 
هوی��ی و همکاران طی آزمایش��ی باکتری هایی ک��ه از نفت به عنوان 
منبع کربن اس��تفاده کرده بودن��د را در مغزه تزری��ق کردند. در این 
آزمایش رشد به واسطه ی مصرف ترکیبات نفت انجام گرفت. گرانروی 
نف��ت خام در این آزمایش از cp ۲8 به cp 18 رس��ید. همچنین مقدار 
کشش بین س��طحی نیز کاهش یافت. یک آنالیز کروماتوگرافی نش��ان 
داد که در اثر تجزیه میکروبی ترکیبات س��نگین تر، نس��بت ترکیبات 
س��بک نفت به ترکیبات س��نگین 54 درصد افزایش پی��دا کرد. این 
آزمایش، 1۰ درصد بازیافت بیش��تر نس��بت به س��یالب زنی با آب را 

نشان داد.

2- چالش های پیش رو
با وج��ود تمامی برتری ه��ا و مزایایی که در مورد ازدیاد برداش��ت 
میکروبی ذکر ش��د، این روش در صنعت نف��ت آنچنان که باید مورد 
اس��تقبال واقع نش��ده اس��ت که این امر را نیز می توان ب��ه دو دلیل 
عم��ده ارتباط داد: اولی کمبود آزمایش ه��ای میدانی و داده هایی که 
سودآوری حاصل از ازدیاد برداشت میکروبی را نشان دهند، می باشد؛ 
و دلی��ل دوم اینکه به خاط��ر پیچیگی های موجود در س��ازوکار های 
ازدیاد برداش��ت میکروبی، به سختی درک و توضیح داده می شوند. در 
واقع صنعت روی پروژه هایی س��رمایه گذاری می کند که هم احتمال 
موفقیت باالتری داش��ته باشد و هم از لحاظ اقتصادی سودمند باشد. 
از جمل��ه چالش های پیش رو در اس��تفاده از روش های میکروبی در 

افزایش برداشت نفت می توان به موارد زیر اشاره نمود:
 آی��ا این روش می تواند موجب آس��یب س��ازند و کاه��ش تراویی و 
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 4  ازدیاد برداشت میکروبی نفت با در نظر گرفتن سازوکار تولید بیوگاز

مرجعنتایجمحصول میکروارگانیسم

بیوگاز-

 کاهش اشباع نفت در صورت وجود فاز گازی 6 – 10 درصد حجم فضای متخلخل 
 سویه ی لئوکونوستوک مزنترویدیس در دماها و شوری های پایین، قابلیت خوبی جهت کاهش تراوایی 

محیط متخلخل نشان داد.

کیشولم10 و همکاران ]30[

بیوگازکنسرسیوم

 تجزیه نفت سنگین و تولید گاز متان از طریق غنی سازی محیط
 1514 μmol 2/34 نفت سنگین تجزیه شد که منجر به تولید g در طول 200 روز کشت بی هوازی 

گاز متان شد.
 کاهش گرانروی نفت خام بعد از تجزیه ی نفت سنگین در فشار MPa 20 و پس از انحالل متان 

تولید شده تا 72/45 درصد.
 بازیافت 14/7 درصدی نفت خام

درصد وزنی اجزای سنگین نفت پس از تجزیه، کاهش پیدا کرد.

ونجی ژیا11و همکاران ]9[

درنتیجه کاهش تولید نفت شود؟
 تاثیر میکروارگانیس��م ها در تولید نفت س��نگین چگونه اس��ت و آیا 
تجزیه نفت سنگین توس��ط میکروارگانیسم ها، به بهبود کیفیت نفت 

کمک می کند؟
 آیا میکروارگانیس��م ها و محصوالت حاصل از آنها می توانند در دما و 

شوری مخزن به فعالیت متابولیکی بپردازند؟ 
 آیا میکروارگانیسم هایی که بیشترین تأثیر را در بازیافت نفت دارند، 

شناسایی شده اند؟
 آیا خوردگی ناشی از فعالیت های باکتری های هوازی قابل کنترل است؟

 هرچند با توجه به صرفه اقتصادی و عدم تأثیر سوء در محیط زیست، 
در سال های اخیر، در این زمینه مطالعات بیشتری صورت گرفته است 
و انتطار می رود که هرچه س��ریع تر این موانع و چالش ها رفع ش��ده و 

شاهد استفاده وسیع تر این روش در پروژه های میدانی بود.

نتیجه گیری
یکی از کاربردهای بیوتکنولوژی اس��تفاده از میکروارگانیس��م ها در 
صنایع نفت می باش��د. در ای��ن روش، میکروارگانیس��م ها می توانند با 
تولید محصوالتی از جمله بیوس��ورفکتانت، بیوپلیمر، گازها و حالل ها 
با مکانیس��م هایی از جمله کاهش کشش سطحی و کشش بین سطحی 

و اصالح ترش��وندگی؛ انس��داد انتخابی توس��ط میکروارگانیس��م ها و 
محصوالت زیستی ش��ان؛ افزای��ش گرانروی فاز آبی به  واس��طه تولید 
پلیمرهای زیستی؛ کاهش گرانروی نفت به وسیله حل شدن گاز تولیدی 
توسط باکتری ها و حل کردن سنگ مخزن به واسطه تولید اسید سبب 
بازیافت بهتر نفت شوند. عواملی همچون دما، شوری، فشار و pH نیز 
بر روی عملکرد س��ویه ها و محصوالت آنها تأثیرگذار هستند. همچنین 
ام��روزه صنعت نفت و گاز در بخش های باالدس��تی و پایین دس��تی با 
مش��کالتی مواجه اس��ت که با توجه به مزایای روش بازیافت میکروبی 
از جمله زیس��ت تخریب پذیر بودن محصوالت، عدم وابستگی به قیمت 
جهانی نفت و مصرف انرژی بس��یار کم، این روش می تواند تا حدودی 
بر ضعف ها و مش��کالت صنعت نفت غلبه کند. همچنین پیاده س��ازی 
این روش، بسیار ارزان قیمت تر از روش های دیگر بوده است؛ زیرا این 
روش را می توان همراه با تزریق آب انجام داد و عالوه بر س��ازوکار هایی 
که آب به تنهایی باعث افزایش تولید می شود، از مواد متابولیکی که در 
حین رشد میکروارگانیسم ها ترشح می شوند، نیز بهره برد. واضح است 
که روش ازدیاد برداش��ت میکروبی نیز همانند روش های دیگر ازدیاد 
برداشت نفت برای تمام مخازن قابل اجرا نمی باشد و در استفاده از این 
روش باید پارامترهای مهمی همانند دما، فش��ار، شوری، عمق مخزن، 

تراوایی و درجه اشباع نفت در نظر گرفته شود.

پانویس هاپانویس ها
1. Exogenous
2. Indigenous
3. Yahya Al-Wahaibi
4. Acinetobacter baylyi
5. Changjun Zou
6. Rhamnolipids
7. Leuconostoc Mesenteroides

8. Amalia yunita hali
9. Bordoloi and Konwar
10. Chisholm
11. Wenjie Xia
12. Thiobacillus
13. Grula
14. Lazer
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