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مقدمه
ميدان  بزرگ  ترين  كانتارل  دريايي  ميدان 
بزرگ  نفتي  ميدان  [1]، ششمين  مكزيك  نفتي 
شكاف  دار  بزرگ  ميدان  دومين  و   [3] دنيا 

دنياست [2].
نام  هاي به  عمده  مخزن  پنج  از  ميدان  اين 

Akal, Nohoch, Chac, Kutz, Sihil تشكيل شده 
ميدان  مخزن  مهم  ترين  آكال3  مخزن   .[4] است 
كانتارل است كه حدود 91 درصد نفت درجاي 
ميدان را به خود اختصاص داده است [3]. آكال 

زياد  تراوايي  با  شكاف  دار  كربناته  مخزن  يك 
است كه حاوي واگ4 مي  باشد [1]. مكانيزم  هاي 
عمده عمل  كننده در اين مخزن به ترتيب عبارتند 
از: ريزش ثقلي، همرفت حرارتي طبيعي و نفوذ 
مولكولي [5]. سيال اوليه اين ميدان زير  اشباع بوده 
نقطه  زير  به  آن  فشار  زماني،  اندك  از  پس  كه 
در  ثانويه  گازي  كالهك  و  كرده  افت  حباب 
ميدان تشكيل شده است [4]. آبده ميدان كانتارل با 
ميدان  هاي مجاور مشترك است [6]. گزينه ازدياد 
تزريق  كانتارل،  ميدان  در  شده  اعمال  برداشت 

با  گازي  كالهك  در  نيتروژن  گاز  غيرامتزاجي 
هدف تثبيت فشار بوده است [7]. شركت پمكس 
فرآورش،  توليد،  اكتشاف،  متولي   5 (PEMEX)
پااليش  شده  و  خام  محصوالت  توزيع  و  انتقال 
نفت و گاز ميدان كانتارل و ساير ميادين كشور 
اين  تاريخچه  از  شماتيكي   .[8] است  مكزيك 

ميدان در شكل-1 نشان داده شده است.
پروژه تزريق نيتروژن در ميدان كانتارل همواره 
مورد توجه كارشناسان داخلي بوده و از آن به عنوان 
يكي از پروژه  هاي موفق ازديادبرداشت ياد مي  شود. 

يكي از روش  هاي ازدياد برداشت مبتني بر تزريق گاز، تزريق غيرامتزاجي نيتروژن در كالهك گازي مخازن نفتي است. تاكنون به  جز چند پروژه اندك در آمريكا، 
كانادا و مكزيك، اين روش ازدياد برداشت در مقياس ميداني كاربرد فراواني نداشته است. در سال 2000 ميالدي، بزرگ  ترين و در عين حال مهم  ترين پروژه تزريق 
نيتروژن تاريخ صنعت نفت در ميدان كانتارل2 مكزيك آغاز شد. از آنجا كه ميدان كانتارل ششمين ميدان نفتي بزرگ دنيا بوده و ميزان توليد نفت آن نه تنها در 
مكزيك بلكه براى آمريكا نيز از اهميت فوق  العاده  اي برخوردار است (مكزيك همواره جزء سه كشور برتر صادر كننده نفت به آمريكا بوده)، عملكرد پروژه تزريق 

نيتروژن در اين ميدان با حساسيت  هاي فراواني همراه بوده و در مسير اجراي آن، چالش  هايي رخ داده كه ارزيابي ميزان موفقيت  آميز بودن آنرا دشوار كرده است.
شكى نيست كه براى ارزيابى دقيق ميزان موفقيت يك پروژه ازدياد برداشت بايد هر دو جنبه  فنى و اقتصادى را درنظر گرفت. عالوه بر آن مى  توان آثار سياسى، 
مديريتى، ژئوپلتيكى و حتى امنيتى را نيز در ارزيابى برخى پروژه  هاى خاص مورد نظر قرار داد. پروژه ميدان كانتارل نيز به  دليل بزرگى اين ميدان، نقش محورى 
توليد نفت آن در اقتصاد مكزيك، تأثير مهم آن در تأمين واردات نفت آمريكا، معطوف  شدن نگاه اياالت متحده به ميادين خاورميانه به  دليل افت توليد كانتارل و 

ساير داليل، حائز تمام جنبه  هاى اشاره شده مى  باشد.
رويكرد مقاله حاضر بيشتر بررسي جنبه  هاى فني پروژه مذكور بوده و بررسى ساير جنبه  هاى آن مد نظر نيست. در عين حال اشاراتى نيز به مسائل اقتصادى، سياسى 
و مديريتى اين پروژه صورت گرفته كه بررسى اين موارد نيازمند مطالعه مستندات غيرفنى است. مستنداتى كه خوشبختانه برخى از آنها در اختيار عموم قرار گرفته 

است.

وحيد مشايخى  زاده*، شاهين كرد1  شركت ملى مناطق نفت  خيز جنوب

بزرگ  ترين پروژه تزريق نيتروژن دنيا؛ موفق يا ناموفق؟!

تزريق نيتروژن، ميدان كانتارل، شركت پمكس، افت توليد، مديريت مخزن

( mashayekhizadeh.v@nisoc.ir) نويسندة عهده  دار مكاتبات *
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مقاالت تحليلي-كاربردي

مقاله حاضر به بررسي مستندات فني و غيرفني اين 
پروژه پرداخته و تالش مى  كند موفقيت آنرا بر پايه 

مستندات مذكور ارزيابي كند.

1- آمار مربوط به ذخيره و توليد ميدان
در جدول-1 آمار و اطالعات مربوط به حجم 
ذخيره و توليد نفت و گاز طبيعي ميدان كانتارل ارائه 

شده است.
به ادعاي يكي از كارشناسان شركت پمكس، 
ميدان  از  بازيافت  ضريب  نيتروژن،  تزريق  پروژه 
كانتارل را 20 درصد افزايش مي  دهد [9]. در برخي 
منابع ديگر نيز يكي از اهداف اين پروژه، افزايش 

ذخيره ميدان بيان شده است [3و4و8].
اين در حالي است كه به  عقيده برخي ديگر، 
با  ميدان  ذخيره  به عنوان  بشكه  ميليارد   17 رقم 
درنظر گرفتن پروژه تثبيت فشار بوده و در صورت 
عدم  اجراى پروژه، بازيافت اضافي حاصل از تزريق 
نيتروژن (2/324 ميليارد بشكه) بايد از ذخيره اثبات 
شده ميدان كسر گردد [10]. در شكل-2 نمودار 
نرخ توليد، توليد انباشتي نفت، فشار مخزن، تعداد 
طول  در  نيتروژن  تزريق  نرخ  و  توليدي  چاه  هاي 
تاريخچه توليد ميدان كانتارل نشان داده شده است. 
در جدول-2 كميت  هاى مربوط به سنگ و سيال 

ميدان كانتارل ارائه شده  اند.
تزريق  نحوه  و  كانتارل  ميدان  از  شماتيكي 
نيتروژن به آن نيز در شكل-3 نشان داده شده است.

راسـتاي  در  پمكـس  شـركت  فعاليت  هـاي   -2
امكان  سـنجي و پيش  بيني عملكرد تزريق نيتروژن 

در ميدان
پمكس براي توجيه لزوم استفاده از يك منبع 
با  ميدان،  نياز  مورد  انرژي  تأمين  جهت  خارجي 
استفاده از شبيه  سازي، پيش  بيني خود از ادامه روند 
تخليه طبيعي ميدان كانتارل را به  صورت زير بيان 

كرد [11]:
 روند كاهشي فشار ميدان ادامه خواهد داشت.

 بهره  دهي چاه  ها كاسته شده و نرخ متوسط توليد 
روز  در  بشكه   3200 به   2004 سال  تا  آنها 

كاهش خواهد يافت.
 حفر چاه  هاي جديد براي حفظ نرخ توليد از ميدان 

توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
 حجم كالهك گازي افزايش مى  يابد؛ هر چند اين 
مسئله سبب افزايش بازده فرآيند ريزش ثقلي 
خواهد شد اما چون سطح تماس آب و  نفت 
نيز مرتباً باال مي  آيد، قسمت عمده  اي از ستون 
به  شدت  بازده  و  اشغال آب درآمده  به  نفت 

كاهش خواهد يافت.
 برش آب در چاه  هاي توليدي افزايش يافته و 
اين مسئله سبب بسته شدن زود هنگام آنها 

واحدمقداركميت

ميليارد بشكه35حجم نفت درجا
ميليارد بشكه17ذخيره اثبات شده

درصد25/7سهم ميدان از مجموع ذخايرنفتي مكزيك
سهم ميدان از توليد روزانه نفت مكزيك تا قبل از شروع 

درصد42پروژه تزريق نيتروژن

سهم ميدان از توليد روزانه نفت مكزيك در قّله توليد 
درصد59(2/1 ميليون بشكه در روز)

ميليارد بشكه2/324بازيافت اضافي برآورد شده نفت پس از تزريق نيتروژن

ميليارد فوت  مكعب870بازيافت اضافي برآورد شده گاز پس از تزريق نيتروژن

هزار بشكه در روز31متوسط نرخ توليد نفت هر چاه در ابتداي توليد از ميدان

هزار بشكه در روز7متوسط نرخ توليد نفت هر چاه در شروع تزريق نيتروژن

1| حجم ذخيره و توليد نفت و گاز طبيعي ميدان كانتارل [3و11و12]

  1    شماتيك تاريخچه توليد و تزريق ميدان كانتارل

  2    نمودار تاريخچه توليد و تزريق ميدان كانتارل [2]
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خواهد شد.
 توليد ذخيره مخزن 80سال به طول خواهد انجاميد.

 نرخ توليد چاه  ها پس از 3-2 سال با افت شديدي 
مواجه خواهد شد.

 در شرايط فشاري نامطلوب بايد تأسيسات جديد 

ساخته و چاه  هاي جديد حفر شوند.

مورد  انرژي  تأمين  به  منظور  پمكس  شركت 
نياز مخزن، بررسي فرآيندهاي مختلف تزريق گاز 
را در دستور كار خود قرار داد. گازهايي مانند گاز 

طبيعي، دي  اكسيدكربن، گاز خروجي كارخانجات 
و نيتروژن از لحاظ فني و اقتصادي بررسي شده و در 
نهايت به منظور تثبيت فشار گزينه تزريق غيرامتزاجي 
نيتروژن در كالهك گازي مورد تأييد قرار گرفت 

.[1]
مشكالت و مسائل احتمالي زير جهت بررسي 
مورد  پمكس  توسط  نيتروژن  تزريق  پروژه  اوليه 

مطالعه و تجزيه و تحليل قرار گرفت:
 كانال  زدن نيتروژن6

 تشكيل تجمعات آسفالتيني7 
 تعداد چاه  هاي تزريقي مورد نياز

 زمان ميان  شكني8 نيتروژن و تغيير پروفايل اشباع 
آن با زمان

 پايش تزريق نيتروژن 
در  مجاور  ميدان  هاي  بر  نيتروژن  تزريق  تأثير   
صورت وجود ارتباط هيدروليكي (اين مسئله 

در مورد ميدان كانتارل وجود دارد)

كارشناسان پمكس ريسك كانال  زدن نيتروژن 
را رد كردند. به عقيده آنها اوالً مطالعات شبيه  سازي 
چنين مسأله  اي را تأييد نمي  كرد و ثانياً شواهد ميداني 
در طول ساليان متمادي نشان مي  داد كه ريزش ثقلي 
در مخزن آكال بسيار فعال بوده است. عالوه بر آن، 
تزريق نيتروژن در رأس مخزن و به دور از سطح 
تماس گاز و نفت نمي  توانست خطر چنداني ايجاد 
كند. هم  چنين مشخص شد كه تأثير نيتروژن تزريقي 

بر تشكيل آسفالتين تقريباً ناچيز خواهد بود.
نتايج كار تيم شبيه  سازي ميدان نشان مي  داد كه 
غلظت نيتروژن در نفت توليدي پس از گذشت سه 
سال از آغاز تزريق قابل  توجه خواهد بود. هم  چنين 
غلظت نيتروژن در سال 2010 به 10 درصد خواهد 

رسيد و در همين سطح باقي خواهد ماند.
بالفاصله  تقريباً  نشان مي  داد كه  پايش  نتايج 
پس از تزريق نيتروژن، فشار در چاه  هاي توليدي 
گازي، نفتي و هم  چنين چاه  هاي منطقه مورد تهاجم 
قابليت  نشان  دهنده  اين  كه  مي  يابد  افزايش  آب 

انتقال  پذيري9 زياد مخزن است [1].
در نهايت پيشنهاد تيم شبيه  سازي پمكس براي 
توليد از ميدان به اين صورت بود كه بهترين سناريو 
بازيافت نفت، توليد روزانه 2 ميليون بشكه  براي 
به  منظور  اين  براي  كه  است  سال  چهار  به  مدت 
تزريق 1/2 ميليارد فوت  مكعب نيتروژن در روز نياز 

واحدمقداركميت
22oشاخص سبكى نفت تانك ذخيره

API

درجه سانتي  گراد120-110دماي مخزن

ميلي  دارسي0/3تراوايي ماتريس
ميلي  دارسي5000تراوايي شكاف

درصد8تخلخل كل

درصد از ميزان تخلخل 25تخلخل ثانويه (شكاف  ها، ميكروشكاف  ها و واگ  ها)
كل

درصد21اشباع اوليه آب
سانتي  پويز2/6گرانروي

پام3840فشار اوليه
پام2134فشار اشباع

پام1520فشار در شروع تزريق گاز
فوت زير سطح دريا10500سطح تماس اوليه آب و نفت

فوت زير سطح دريا9000سطح تماس آب و نفت در شروع تزريق گاز
فوت زير سطح دريا6370سطح تماس گاز و نفت در شروع تزريق گاز

حجم كالهك گازي در مقايسه با كل مخزن در آغاز 
درصد20تزريق گاز

حجم منطقه مورد تهاجم آب در مقايسه با كل مخزن در 
درصد22آغاز تزريق گاز

2|  كميت  هاى مخزني ميدان كانتارل [1و2و11]

  3    شماتيك نحوه تزريق نيتروژن به ميدان كانتارل
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خواهيم داشت. پس از آن نرخ توليد نفت و تزريق 
نيتروژن كاهش يافته و نيتروژن اضافي در مخازن 

ديگر تزريق خواهد شد [6].
پمكس از آزمايش  هاي زير نيز جهت ارزيابي 

موارد فوق بهره گرفت [1]:
 آناليز ويژه مغزه10

 آناليز خواص سيال11 مخزن و نيتروژن
 آزمايش نفوذپذيري-انتشار12 در سلول PVT و 

مغزه
 آزمايش رديابي13

پس از جمع  بندي موارد باال و تحليل اقتصادي 
پروژه، پمكس اعالم كرد كه امكان اجراي آزمايش 
پايلوت در ميدان وجود ندارد؛ چراكه هيچ منطقه 
باشد  محفوظي كه شرايط مخزن آكال را داشته 
يافت نمي  شود [1]. از اين رو اجراي مستقيم پروژه 
در ابعاد مخزن در دستور كار قرار گرفت و بدين 
نيتروژن  ترتيب بود كه بزرگ  ترين پروژه تزريق 
(از لحاظ ميزان نفت اضافي توليدشده، نرخ توليد 
نفت، نرخ تزريق نيتروژن و ميزان سرمايه  گذاري) در 

ميدان كانتارل كليد خورد [6].

3- اجراي پروژه تزريق نيتروژن و پيامدهاي آن
پس از آغاز پروژه يكي از دغدغه  هاي اصلي 
متوليان آن، فرآيند پايش ابعاد مختلف داشته است. 
پمكس عمليات پايش را در سه سطح مختلف انجام 

داده است [6]:
چاه  گروه  سه  طريق  (از  فشار  پايش  الف) 

مشاهده  اي در كالهك گازي، ستون نفت و آبده)
از  استفاده  (با  نيتروژن  غلظت  پايش  ب) 

كروماتوگراف گازي سيال توليدي از چاه)
ج) پايش حركت سطوح سياالت

در  پمكس  چالش  مهم  ترين  گفت  مي  توان 
سطوح  حركت  پايش  كانتارل،  ميدان  از  توليد 
غيرمترقبه  ميان  شكن  كنترل  و  چاه  ها  در  سياالت 
پروژه، سرعت  آغاز  از  پس   .[2] است  بوده  آنها 
پايين آمدن سطح تماس گاز و نفت افزايش يافته 
تا چهار سال  البته  به 230 فوت در سال رسيد.  و 
مشاهده  نيتروژن  كانال  زدن  پروژه،  از شروع  پس 
نشد. ضمناً مخروطي  شدن گاز14 نيز به دليل تراوايي 
زياد شكاف  ها ديده نشد [6]. اما اين پايان كار نبود 

و پس از گذشت حدود پنج سال از آغاز تزريق، 
غلظت نيتروژن در نفت توليدي شروع به افزايش 
مانند  پديده  هايي  به  زودي مشخص شد كه  كرد. 
كانال  زدن  و  انگشتي  شدن15  گاز،  مخروطي  شدن 
نيتروژن فعال بوده و ادامه روند موفقيت  آميز پروژه 
كه  كرد  اعالم  پمكس   .[13] مي  كنند  تهديد  را 
غيرهمگني كوچك مقياس و بزرگ مقياس يكي 
از داليل بروز اين پديده  ها بوده است. براي غلبه بر 
ميان  شكني گاز و كنترل حركت سطح تماس گاز و 
نفت، پمكس استراتژي كاهش نرخ توليد نفت را 
در دستور كار قرار داد؛ چراكه با توجه به ظرفيت 
حجم  تفكيك  امكان  سطح  االرضي  تأسيسات 
غير  نداشت.  توليدى در سطح وجود  عظيم گاز 
از ميان  شكني گاز، يكي ديگر از مشكالت ميدان 
كانتارل، ميان  شكني آب بود كه براي پيش  گيري 
از اين پديده، چاه  ها يا بسته شد و يا نرخ توليد آنها 

كاهش يافت.
خط  مشي كنوني پمكس در مديريت ميدان 

كانتارل به شرح  زير است:
 پايش حركت سطوح سياالت در شبكه شكاف  ها
 يافتن منشأ و علت ميان  شكني زود هنگام سياالت

 طراحي يك استراتژي مؤثر براي مديريت چاه 
.[2]

با آغاز پروژه تزريق نيتروژن، ميدان كانتارل 
سريع  ترين افزايش نرخ توليد را در بين همه ميادين 
جهان (به استثناي ميدان قوار16 در عربستان) تجربه 
كرده است. از سوى ديگر، پس از گذشت پنج سال 
از آغاز پروژه، يكي از سريع  ترين افت توليدهاي 
تاريخ صنعت نفت نيز در اين ميدان به وقوع پيوسته؛ 
اقتصاد  بر  نامطلوبي  آثار  مسئله  اين  كه  به  طوري 
مكزيك داشته است. هم  اكنون نرخ توليد از اين 
ميدان به 400 هزار بشكه در روز تنزل يافته است 

.[14]

4- مسائل مربوط به مديريت مخزن
و  كانتارل  ميدان  عملكرد  كه  همان گونه 
شكل-2  در  آن  مديريت  استراتژي  هاي  تكامل 
نشان داده شده ، اين ميدان در شش مرحله مختلف 
مديريت شده است. در اولين مرحله كه دو سال 
به  طول انجاميده، طراحى و اجرا با هدف رسيدن 
در روز  نفت  بشكه  ميليون  توليدي يك  نرخ  به 

سال 1996  تا  دوم  مرحله  در  كه  گرديده  انجام 
همين رقم تثبيت شده است. در مرحله سوم براي 
افزايش نرخ  توليد و رساندن آن به 1/35 ميليون 
بشكه در روز، استراتژي حفر چاه  هاي متعدد مبناي 
كار قرار گرفته كه اين مرحله تا سال 1998 ادامه 
داشته است. تا آن زمان انرژي مخزن تحت كنترل 
كالهك گازي ثانويه بود اما افزايش مجدد نرخ 
تأمين  براي  خارجي  منبعي  وجود  نيازمند  توليد 
تأمين  و  طراحي  براي  كه  بود  نياز  مورد  انرژي 
شد.  برنامه  ريزي  چهارم  مرحله  انرژي  منبع  اين 
در ابتداي سال 2000، مرحله پنجم يعنى عمليات 
تزريق نيتروژن آغاز شد و در ابتداي سال 2004، 
امكان رسيدن به قله توليد 2/15 ميليون بشكه نفت 
در روز فراهم شد. پس از اندك زماني، نرخ توليد 
چاه جهت  مديريت  مسأله  و  نفت سقوط كرده 
مقابله با پديده ميان  شكني گاز و آب در رأس امور 
قرار گرفت (مرحله ششم). در اين مرحله به  دليل 
فقدان ظرفيت مناسب در تأسيسات سطح  االرضي، 
بسياري از چاه  ها پس از افزايش برش آب و گاز 
در آنها، بسته يا تعمير شد و يا نرخ توليد آنها به 
شدت كاهش داده شد [2]. شكل-4 سهم توليد 
طبيعي بدون حفر چاه  هاي جديد، با حفر چاه  هاي 
جديد و در حالت تزريق نيتروژن را در تاريخچه 

توليد از ميدان تا سال 2004 نشان مي  دهد.

5- حاشيه  هاي مربوط به پروژه تزريق نيتروژن
تا قبل از سال 2005 ميالدي و تا زمان رسيدن 
مقاالت  روز،  در  بشكه  ميليون   2/1 توليد  قله  به 
پمكس  شركت  كارشناسان  توسط  شده  ارائه 
شركت  اين  رسمي  گزارش  [1و4و5و6و8و11]، 
بودن  موفقيت  آميز  بر  منابع صراحتاً  ساير  و   [12]
اذعان  كانتارل  ميدان  در  نيتروژن  تزريق  پروژه 
توليد  افت  دوره  شروع  با  هم  زمان  اما  داشته  اند. 
اتفاقات و حاشيه  هايي پيرامون اين پروژه ايجاد شده 

كه در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.
از آنجا كه در سال 2009 حدود 40 درصد 
تأمين  نفت  صادرات  از  مكزيك  ساليانه  بودجه 
مى  شد [15]، افت توليد ميدان كانتارل براى اين 
كاهش   .[14] است  داشته  به  دنبال  تبعاتى  كشور 
درآمد حاصل از صادرات نفت مكزيك به  واسطه 
ميليارد   14 درحدود  كانتارل  ميدان  توليد  افت 
دالر در سال برآورد شده است. بر همين اساس 
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رئيس جمهور وقت مكزيك،  كالدرون17  فيليپه 
در سال 2009 طى مصاحبه  اى راديويى خواستار 
آن،  بر  عالوه  و  شده  انرژى  بخش  در  بازنگري 
پمكس مدير اجرايى پروژه تزريق نيتروژن را بركنار 
كرده است. مدير اكتشاف و توليد شركت پمكس 
اعالم كرده كه قسمتى از افت توليد اين ميدان با 
افزايش توليد از ميادين ديگر  (به  خصوص ميدان 
Ku-Maloob-Zaap كه در حال حاضر با توليد 800 
هزار بشكه نفت  خام در روز از لحاظ نرخ توليد 
بزرگ  ترين ميدان مكزيك است) جبران شود. به 
گفته وى درسال  هاى آتى و به  دنبال افت توليد از ميدان

جديد  پروژه  هاى  احتماالً   Ku-Maloob-Zaap
اندكى  را  مكزيك  نفت  توليد  توانست  خواهند 
به  وابستگى  تاكنون  وى  به  عقيده  دهند.  افزايش 
اين پس  از  بوده كه  زياد  بسيارى  ميدان كانتارل 
بايد زمين بازى را به ميادين كوچك  تر اختصاص 
داد. الزم به  ذكر است برخى كارشناسان و مشاوران 
مستقل، سال  ها قبل افت شديد توليد ميدان كانتارل 
فنى  پاسخ  گويى  به عدم  نسبت  و  داده  را هشدار 
شركت پمكس در شرايط كنونى انتقاد كرده  اند. 
دولت مكزيك با پذيرش تلويحى ضعف پمكس 
قوانين جديدى وضع كرده تا شركت  هاى خارجى 
آسان  تر بتوانند در اكتشاف و توليد ميادين جديد و 
تقريباً نامتعارف اين كشور مشاركت كنند؛ چراكه 
به  زعم دولت مكزيك، اين كشور فن  آورى الزم 
براى اين كار را در اختيار ندارد. الزم به  ذكر است 

از نظر اياالت متحده كاهش توليد نفت مكزيك 
يك  از  آمريكا  نفت  واردات  كاهش  معني  به 
كشور دوست (و از لحاظ سياسى پايدار) مى  باشد؛ 
كشوري كه همواره جزء سه كشور برتر صادركننده 
معناى  به  مسئله  اين  است.  بوده  آمريكا  به  نفت 
افزايش وابستگى اياالت متحده به ميادين خاورميانه 

خواهد بود [15].

نتيجه  گيري
به نظر مي  رسد در شرايط كنوني اراده  اي جهت 
اظهار نظر صريح و قطعي در خصوص موفقيت يا 
عدم  موفقيت پروژه تزريق نيتروژن به ميدان كانتارل 
ندارد.  وجود  پروژه  اين  دست  اندركاران  توسط 
سؤالي كه در اينجا مطرح مي  شود اينست كه آيا 
پيش  بيني  را  كانتارل  توليد  افت  پمكس  شركت 
اين  پاسخ  اشاره شد  كه  همان  گونه  است؟  كرده 
سؤال مثبت است. پمكس در يك مطالعه داخلي 
كه در سال 2005 (پنج سال پس از آغاز پروژه) 
آنرا منتشر كرده [12]، پيش  بيني خود از افت توليد 
ميدان را ارائه نموده و نرخ توليد در سال 2008 را 
در حدود 1/43 ميليون بشكه در روز تخمين زده 
است. اين در حالي است كه در سال 2008 مقدار 
واقعي توليد (با خطاى حدود 43 درصدى) به حدود 
يك ميليون بشكه در روز رسيده است [2]. اما سؤال 
اساسي  تر اينست كه آيا شركت پمكس مشكالت 
مخروطي  شدن گاز و بروز پديده  هاى انگشتي  شدن، 

كانال  زدن نيتروژن و ميان  شكني سريع گاز و آب و 
متعاقب آن افت شديد توليد ميدان را نيز پيش  بيني 
كرده است؟ همان  گونه كه گفته شد در مطالعات 
اوليه پمكس مسأله مخروطي  شدن گاز و كانال  زدن 
نيتروژن بررسي و امكان وقوع آن رد شده [1] و 
طبيعى است با اين پيش  فرض، افت توليد احتمالي 
ناشي از اين پديده  ها نيز به درستي پيش  بيني نشده 

است.
مسئله ديگر اينست كه اگر پمكس شدت افت 
توليد كانتارل را پيش  بيني كرده بود آيا اساساً چنين 
پروژه  اي را انجام مى  داد يا خير و اگر شدت افت 
توليد ميدان پيش  بيني شده بود، چرا بودجه ساليانه 
مكزيك را تحت  الشعاع قرار داده است؟ [14و15] 
چرا رئيس جمهور مكزيك به اين مسئله واكنش 
نشان داده و چرا دولت براي استفاده از تجارب و 
فن  آورى ساير كشورهاي پيشرو در دانش مهندسي 
است؟  شده  جديد  قوانين  وضع  خواستار  نفت 
چرا مدير اجرايي پروژه بركنار شده است؟ [15] 
چرا آخرين گزارش فني شركت پمكس درباره 
كانتارل در وب  سايت رسمي اين شركت مربوط به 
سال 2005 (سالي كه توليد نفت به قله 2/1 ميليون 
بشكه در روز رسيده بود) مى باشد؟ [12] چرا در 
آمار رسمي ارائه شده در منبع [16] اين مقاله، در 
مورد ارزيابي پروژه كانتارل اطالعاتي منتشر نشده 
است؟ پاسخ اين سؤاالت بدون شك ما را در درك 
موفقيت يا عدم  موفقيت بزرگ  ترين پروژه تزريق 

نيتروژن دنيا كمك خواهد كرد.
بررسي مستندات مربوط به اين پروژه و افت 
اين ميدان مي  تواند هشداري براي  توليد تاريخي 
متوليان مطالعه و اجراي پروژه  هاي ازدياد برداشت 
باشد. از ديدگاه فنى بايد توجه داشت كه پيچيدگى 
در  را  آنها  عملكرد  پيش  بينى  شكاف  دار  مخازن 
خواهد  روبرو  دشوارى  با  گاز  تزريق  پروژه  هاى 
كرد. تزريق گاز با فشار و نرخ زياد در چنين مخازنى 
ريسك بروز پديده  هاى مخربى چون ميان  شكنى 
با  افزايش مى  دهد.  زودهنگام سياالت تزريقى را 
وجود شناسايى اين پديده  ها در فاز مطالعاتى پروژه 
و امكان  سنجى وقوع آنها، گاه طبيعت پيچيده مخزن 
صدمات  و  كرده  روبرو  اشكال  با  را  پيش  بينى  ها 
به  ه مين  داشت.  خواهد  همراه  به  جبران  ناپذيرى 
دليل بايد از پيش  بينى  هاى خوش  بينانه اجتناب كرد. 
برداشت  توجه كرد كه  بايد  اقتصادى  از ديدگاه    4    ســهم توليد طبيعي بدون حفر چاه جديد، با افزودن تعداد چاه  هاي جديد و  در حالت تزريق 

نيتروژن در توليد نفت ميدان كانتارل [6]
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مقاالت تحليلي-كاربردي

هر  بزرگ  از يك مخزن  غيرصيانتى  و  تهاجمى 
چند مى  تواند در كوتاه مدت نرخ توليد را به صورت 
جهشى افزايش دهد اما در صورت بروز پديده  هاى 
مخرب غيرمترقبه، باقى  ماندن در قله توليد ممكن 
است چندان به  طول نيانجامد. به  طور قطع مى  توان 
گفت كه بهتر است اجراى پروژه  هاى جديد براى 
يك شركت نفتى كه فاقد تجارب ميدانى در آن 
در  شود.  آغاز  ميادين كوچك  تر  با  است،  زمينه 
اين صورت هم نتايج پروژه سريع  تر رصد شده و 
در صورت  هم  و  مى  شود  اندوخته  تجارب الزم 

شكست پروژه، تبعات اقتصادى چندانى گريبان  گير 
شركت نخواهد شد.

ميدان  نيتروژن  تزريق  پروژه  سرنوشت 
كانتارل نشان مي  دهد كه چگونه تصميمات فني 
قرار  تحت  تأثير  را  ملي  كالن  مباحث  مي  تواند 
به آن اشاره كرد  دهد. نكته ديگري كه مي  توان 
اينست كه مقاالت، گزارش  هاى فني و اقتصادي 
پروژه  هاي  ساير  و  پروژه  اين  از  متعددي  اسناد  و 
ازدياد برداشت دنيا در دسترس عموم قرار گرفته 
از  مي  توانند  دنيا  و صاحب  نظران  متخصصان  كه 

طريق مطالعه اين اسناد با نتايج و تجارب حاصل 
از  نيز  ما  كشور  در  شوند.  آشنا  پروژه  ها  اين  از 
ديرباز پروژه  هاي تزريق گاز با هدف تثبيت فشار 
يا فشارافزايي اجرا شده و نتايج موفقيت آميزي در 
پي داشته است. انتشار نتايج اين پروژه  ها مي  تواند 
اجراي  و  طراحي  در  را  ايراني  مهندسان  توانايي 
عمليات تزريق گاز نشان داده و راهي براي ورود 
بين  المللي  رقابت  عرصه  به  ايراني  شركت  هاي 
البته اخذ چنين تصميماتي در حيطه  باز كند كه 

اختيارات مديران كالن كشور است.
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