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 :چکیده

 یا میکروارگانیسمها از نوعی به آنها در که برداشت ازدیاد تکنیکهای همه به(MEOR) ها میکروب وسیله به ازدیادبرداشت

 دارای میکروبها .است میکروبی بازیافت ثالثیه برداشت ازدیاد روشهای از یکی .گردد می اطالق شود می استفاده آنها تولیدات

 تولید به قادر گیرند قرار مخزن فشار و دما تحت اگر که باشند می متفاوت های فرم دارای و بوده طبیعت در گوناگونی انواع

مهترین وجه تمایز روش میکروبی .کنند کمک نفت بیشتر تولید به توانند می که هستند ( گازها و شیمیایی مواد) محصوالتی

در مقایسه با سایر روشهای ازدیاد برداشت استفاده از یک موجود زنده به عنوان مهمترین عامل این فرآیند می باشد که این 

مطلب موجب محدودیتهایی در استفاده از این روش می گردد.در این مقاله سعی شده است که به بررسی فرآیند ازدیاد 

وشوری بر عملکرد باکتری ها ومحصوالت متابولیکی آن ها PHه روش میکروبی وتاثیر عواملی همچون دماو برداشت نفت ب

 پرداخته شود.

  باسیلوس لیکنی فرمیس_اشرشیاکلی_ MEOR_ Surfactantکلید واژه ها:
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  مقدمه:

از کل نفت موجود در مخزن پس از بهره برداری های اولیه و ثانویه بدلیل ویسکوزیتة باال و یا پیوندهای قوی  %76نزدیک به 

ها  Surfactantمابین نفت و سنگ مخزن اطراف در مخزن باقی می ماند. مواد شیمیائی متداولی مانند حالل ها و یا 

نفت را با کاهش و کشش سطحی مابین آنها شکسته و باعث افزایش تولید می پیوندهای مابین نفت و سنگ مخزن و یا آب و 

گردند. از این مواد شیمیائی می توان بعنوان مواد مرده نام برد. زیرا این مواد متکی به حرکت سیال در درون مخزن به عنوان 

مک آب تزریقی، به درون سنگ مخزن وارد می تنها راه انتقال آنها به سایر نقاط می باشند. در روش سیالب زنی، این مواد به ک

شوند و معموالً بیشتر در نقاطی که نفت مورد نظر مصرف می شوند. با توجه به اینکه اکثر مخازن ناهمگن می باشند این مواد 

متری بیشتر به مسیرهایی که مقاومت کمتر از خود نشان می دهند وارد می شوند و این مناطق معموالً دارای نفت در جای ک

 می باشند.

 به طور کلی میکروارگانیسم ها از سه طریق مختلف باعث این افزایش حجم بهره برداری می گردند.

 های مناسب تهیه نمود. Surfactantدر سطح زمین به کمک این میکروارگانیسم ها می توان مواد پلیمری و  -1

و مواد شیمیائی دیگر تولید شده که باعث افزایش تولید می  Surfactantبا رشد میکروارگانیسم ها در داخل مخزن،  -2

 گردند.

میکروارگانیسم ها می توانند بصورت انتخابی منافذ عبور سیال را مسدود نموده و وسعت منطقة مورد بهره برداری را  -3

 کشور: برای MEORاهمیت  افزایش دهند.

 از و )است شده حفر نفتون منطقهی در 1207 سال در ایران در نفتی چاه نخستین( ایران نفتی چاههای قدمت به توجه با

 این برای ایران در متعددی اهداف که میرسد نظر به میرود، بکار دیگر روشهای اجرای از پس معموال MEOR که آنجایی

 در و نیستند نفت تولید به قادر دیگر آب، تزریق دلیل به که چاههایی برای MEOR اینکه ویژه به .باشد داشته وجود شیوه

 از .است مناسبی روش شدهاند مسدود معدنی و آلی ترکیبات رسوب دلیل به که چاههایی همچنین و شدهاند غرقابی اصطالح

 اکتشاف حتی و زیرزمینی آبهای آلودگی مشکالت و است کمهزینه روشها سایر به نسبت روش این اینکه بدلیل طرفی

 .میباشد سودمند ایران مخازن برای ندارد را مجدد

 :استفاده می شود MEORاز باکتری به دالیل زیر در 
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 تولید گاز -1

 Surfactantتولید  -2

 فرجاستفاده از خاصیت بستن انتخابی خلل و  -3

 مشکالتی که در سر راه این عملیات وجود دارد شامل:

 انتخاب باکتری مناسب جهت تولید مادة مورد نظر. -1

 انتخاب محیط مناسب برای رشد باکتریها. -2

 شرایط محیطی مناسب. -3

 شرایط اجرائی مناسب جهت رشد باکتریها. -4

 تولید گاز به کمک باکتری: -1

بر روی خواص سیاالت درون مخزن حاصل می شود. بر اثر تولید گاز در عملیات  MEORتغییرات شیمیائی زیاد بر اثر عملیات 

MEOR 2، نفوذپذیری نسبی کاهش می یابد. در متابولیسم اکثر میکروارگانیسم ها گازCO هیدروژن، نیتروژن و در بعضی ،

مخزن این تولیدات می توانند بصورت فاز گازی وجود داشته باشند. این فاز  در فشارهای پایین موارد متان تولید می شود.

گازی می تواند باعث کاهش درصد اشباع نفت باقیمانده بعلت تغییر دادن درصد اشباع گاز و نفت اولیه گردد. مطالعات نشان 

درصد میزان  11. این کاهش تا داده است که افزایش درصد اشباع گاز باعث کاهش درصد اشباع نفت باقیمانده می گردد

 تخلخل نیز می رسد.

2- Surfactant: 

می نمایند. این مواد شیمیائی کشش سطحی آب و نفت را  Biosurfactantعملیات متابولیسم مواد میکروارگانیسم تولید 

کاهش داده و نفتی که به تنهایی توسط آب قابل انتقال نبود، جابجا خواهد شد. کاهش کشش سطحی باعث کاهش مقاومت 

یکی از مویینگی که باعث به تله افتادن نفت باقیمانده می گردد شده و حجم بیشتری از این نفت قابل استحصال خواهد شد. 

جذب این مواد توسط سطح سنگ های مخزن است. این کاهش  Surfactant Floadingمشکالت بوجود آمده در عملیات 
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 Surfactant، بر روی کیفیت عملیات تأثیر منفی خواهد داشت. استفاده از مواد ارگانیسمی باعث تولید Surfactantمیزان 

 هد شد.در خود محل شده و در واقع این مشکل مرتفع خوا

 ایجاد خاصیت مسدود کردن انتخابی حفرات: -3

با توجه به تغییرات نفوذپذیری بر اثر تفاوت الیه بندی ها و شرایط رسوبگذاری، حرکت سیاالت در مسیرهایی که نفوذپذیری 

هنگان تزریق باالتری دارند صورت پذیرفته و در نقاط دارای نفوذپذیری کمتر حرکت کمتری خواهد داشت. به همین دلیل در 

یک سیال به درون مخزم جهت افزایش برداشت، حرکت این سیال از یکسری مسیرهای مشخص با نفوذپذیری باال صورت 

گرفته و نفت باقیمانده در این حفرات جابجا شده و در حفات دارای نفوذپذیری کم باقی می ماند. ایجاد شرایطی جهت مسدود 

سیال به عبور از مناطقی با نفوذپذیری کمتر باعث افزایش استحصال نفت باقیمانده در نمودن مسیرهای اولیه و مجبور ساختن 

 این حفرات خواهد شد. استفاده از باکتریها این خاصیت مسدودسازی انتخابی را ایجاد خواهد نمود.

در دسترس  MEORای وسیعی از میکروب ها می توانند واجد شرایط باشند، مکانیزم های متنوعی بربا توجه به اینکه طیف 

 خواهد بود که به شرح زیر می باشند:

 تولید اسید آلی برای انحالل صخره های سنگی و توسعه کانال ها -1

 انحالل مواد معدنی سولفاتی -2

 تولید گازهایی از قبیل متان، دی اکسید کربن، هیدروژن و نیتروژن برای افزایش فشار مخزن -3

 یل اتانول و استونتولید حالل های مختلف از قب -4

 تولید بیوسورفاکتانت و دترژنت برای کاهش کشش سطحی و نیروهای فصل مشترکی -5

 تولید بیوپلیمر برای انسداد انتخابی حفرات -7

 کاهش گرانروی به دلیل تغییر ترکیب نفت یا اثرات انحالل گاز -6

برخی مکانیزم های ناشناخته از قبیل رشد سلول ها به صورت کلنی های چسبیده به سطح که به طریق فیزیکی، نفت 

 چسبیده به سطوح را آزاد می کنند و وجود ترکیبات امولسیفایر در دیواره سلول میکروبی که تشکیل امولسیون پایدار می دهد 
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 تغییرات کششی سطحی:

 1شود که نوع میکروب بیشترین سهم را در تغییر کشش سطحی دارد و با توجه به شکل  مالحظه می 3 با بررسی شکل

باالترین کشش سطحی زمانی است که فقط از اشرشیاکلی استفاده شده است در حالی که کمترین کشش سطحی زمانی 

وجیه می توان ذکر نمود. اول و باسیلوس لیکنی فرمیس با هم تزریق شده اند. در این رابطه دو تبدست آمده که اشرشیاکلی 

اینکه حضور اشرشیاکلی تولید بیوسورفاکتانت را در باسیلوس لیکنی فرمیس القا نموده است چرا که اشرشیاکلی با سرعت رشد 

تولید بیوسورفاکتانت و حرکت سریع باعث می شود که باسیلوس لیکنی فرمیس سریعتر به فاز سکون برسد و در نتیجه 

ه دیگر تولید حالل های آلی توسط اشرشیاکلی است که می توانسته به کاهش کشش سطحی کمک کرده سریعتر شود. توجی

 باشد.

نشان می دهد که کمترین میزان کشش سطحی زمانی بدست آمده است که ترکیبات فسفاتی بعنوان منبع مغذی  1شکل 

ترکیبات فسفاتی اثر بیشتری بر کاهش کشش سطحی داشته باشند زیرا منبع مکمل اضافه شده است. انتظار می رود که 

برسد، تولید  111نیتروژن مانع از القاء تولید بیوسورفاکتانت می شود. در شرایطی که نسبت کربن به نیتروژن به کمتر از 

فسفات به عنوان منبع  م خواهد شد.به انسداد انتخابی سیست ربیوسورفاکتانت القا نمی شود و تنها رشد سلولی داریم که منج

نشان می دهد که غلظت نمک تأثیر ناچیزی بر  1انرژی شیمیایی برای تولید بیوسورفاکتانت ضروری است. نتایج شکل  تأمین

نمک طعام هم ادامه دارد و بنابراین  %15تغییرات کشش سطحی دارد چرا که تولید بیوسورفاکتانت تا غلظت های حدود 

 %22د بیوسورفاکتانت برای مخازن نفتی با غلظت باالی نمک هم قابل استفاده است. نوع و غلظت سوبسترا حدود مکانیزم تولی

نقش دارد. غلظت قند کمتر، باعث کاهش کشش سطحی شده است که می تواند به دلیل شروع سریعتر فاز سکون و در نتیجه 

 القاء تولید بیوسورفاکتانت باشد

 عوامل بر کشش سطحیاثرات عمده  -1شکل 
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A )نوع میکروب(مخلوط دو میکروب  -3باسیلوس لیکنی فرمیس  -2اشرشیاکلی  -1B  :)2بدون ماده مکمل  -1)نوع ماده مکمل- 

آب پنیر  -3، %2مالس  -2، %4مالس  -1)نوع منبع کربن(:  D %7 -3، %4 -2، %2 -1)دوصد نمك(:  Cفسفات سدیم  -3نیترات آمونیم 

2% 

به نظر می رسد که اشرشیاکلی  2در این تغییرات نقش داشته اند و با توجه به شکل  %55: میکروب ها حدود PHتغییرات 

بیشترین نقش را داشته است. در میکروبهایی که اسید و حالل تولید می کنند معموالً ابتدا اسید تولید می شود که منجر به 

مسئول تولید حالل فعال شده و تولید حالل از اسید مربوطه القا محیط آنزیم های  PHمحیط خواهد شد. با کاهش  PHافت 

قبلی فرق  PHمحیط ثابت می ماند که با  PHمی شود. سنتز و ترشح اسید ادامه می یابد اما به دلیل تبدیل شدن به حالل، 

نشان می دهد  2شکل  اسید تولید شده کمتر است و در نتیجه اسید تولیدی یونیزه نمی شود(. aPKمحیط از  PHدارد )چون 

که ترکیبات فسفاتی بیشترین افت را ایجاد کرده اند اما ترکیبات نیتروژنی اثر شایان توجهی ندارند چرا که در حضور ترکیبات 

همچنین نتایج نشان می دهند نیتروژنی تولید پلی ساکارید تحریک شده و احتماال مکانیزم غالب انسداد انتخابی بوده است. 

بیشتری شده است. با افزایش درصد نمک نیروهای دافعه و الکترواستاتیک بین  PHکمتر، منجر به افت  که درصد نمک

باکتری و ذرات سنگ کاهش یافته و در نتیجه تجمع میکروبی افزایش می یابد و به سرعت منجر به انسداد انتخابی می شود و 

به نظر می رسد که غلظت قند پایین تولید حالل را القا نکند چرا  در نتیجه انتظار می رود که مکانیزم تولید اسید متوقف شود.

   که نتایج نشان می دهند در حداقل غلظت، بیشترین میزان اسید تولید شده است.

A )نوع میکروب(مخلوط دو میکروب  -3باسیلوس لیکنی فرمیس  -2اشرشیاکلی  -1B  :)2بدون ماده مکمل  -1)نوع ماده مکمل- 

آب پنیر  -3، %2مالس  -2، %4مالس  -1)نوع منبع کربن(:  D %7 -3، %4 -2، %2 -1)دوصد نمك(:  Cفسفات سدیم  -3نیترات آمونیم 

2% 
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  :تغییرات چگالی

ترها را بر چگالی نشان می اثرات سطوح مختلف پارام 3شکل  تأثیر داشته است. %31نوع میکروب حدود  3 شکلبا توجه به 

به نظر می رسد که ترکیب  3دهد. انتظار می رود که چگالی کمتر، به دلیل تولید گاز بیشتری باشد و با توجه به شکل 

باسیلوس لیکنی فرمیس و اشرشیاکلی بیشترین تولید گاز را داشته اند. نتایج نشان می دهند که مواد مکمل نقش اندکی بر 

اند اما به نظر می رسد که فسفات نسبت به نیترات نقش بیشتری داشته است. همچنین نتایج نشان می  کاهش چگالی داشته

نمک بیشترین کاهش را در چگالی ایجاد نموده است که احتماالً به دلیل تولید همزمان گاز توسط دو  %4دهند که غلظت 

یشترین کاهش را در چگالی اعمال کرده است )حدود نشان می دهد که نوع و غلظت سوبسترا، ب 3میکروب بوده است. جدول 

است که احتماالً به دلیل مناسب بودن شرایط رشد برای هر  %4بیشترین کاهش مربوط به مالس  3( و با توجه به شکل 42%

این  دو میکروب بوده است و با توجه به اینکه این غلظت بیشترین بازیافت نفت را ایجاد کرده است به نظر می رسد که در

  نیزم غالب تولید گاز بوده استحالت مکا

 

 اثرات عمده عوامل بر چگالی -3شکل 

A  نوع میکروب(اشرشیاکلی(مخلوط دو میکروب  -3باسیلوس لیکنی فرمیس  -2B  :)نیترات  -2بدون ماده مکمل  -1)نوع ماده مکمل

 %2آب پنیر  -3، %2مالس  -2، %4مالس  -1)نوع منبع کربن(:  D %7 -3، %4 -2، %2 -1)دوصد نمك(:  Cفسفات سدیم  -3آمونیم 

MEORبه دلیل تنوع مکانیزم های  ود از این شیوه در حل مواد متعددی می توان استفاده نمود. از جمله: بهب نتیجه گیری:

 نسبت های تحرك تراوایی مخزن، به دام افتادن نفت در اثر نیروهای مویینگی، ایجاد جرم و رسوب پارافین ها در مخزن،
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ملیاتی نامطلوب که برای هر مورد، از میکروب های خاصی که قابلیت تولید محصوالت ویژه ایی را داشته باشند و شرایط ع

 متفاوت برای اعمال مکانیزم مختلف، استفاده می شود

ام داردتولید میکروارگانیسم ها بسیار کم هزینه است ولذا این روش وابستگی ناچیزی به قیمت نفت خ-1  

نیاززیادی به انرژی ندارد که این عامل برتری بسیارمهمی خصوصا در مقایسه با روش های حرارتی است-2  

با توجه به نتایج این روش می توان آن را به تنهایی ویا در کنار برخی روش های دیگر به کار برد-3  

وحتی غیر زیان آور است با توجه به ماهیت ارگانیسم ها آثار زیست محیطی آنان بسیار ناچیز-4  

نوع میکروب بیشترین سهم را در تغییرکشش سطحی داردباالترین کشش سطحی زمانی بدست امده است که فقط از  -5

 اشرشیاکلی استفاده شده است
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