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تأثير توسعه فناوري شكست هيدروليكي بر منابع آب
اعظم محمدباقري* ،احمد فرمهيني فراهاني ،مؤسسه مطالعات بينالمللي انرژي

فنـاوري شكسـت هيدروليكـي بهمنظـور افزايش ميزان توليد نفـت و گاز از اليههاي بـا تراوايي پايين،
بسـيار مؤثـر اسـت .ايـن فنـاوري بـا ايجـاد شـكاف و افزايـش تراوايـي در سـازندهاي هيدروكربوري
موجـب صرفـه اقتصـادي اسـتخراج نفـت از منابـع نامتعارف نظيـر شـيلهاي نفتـي و گازي ميگردد.
امـا ايـن عمليـات ممكـن اسـت اثـرات زيسـتمحيطي مخربـي بههمـراه داشـته باشـد و بهخصـوص
سـفرههاي آب ُشـرب زيرزمينـي را آلـوده نمايـد .چراكـه شـكافهاي موردنظـر ممكـن اسـت در
ش رفتـه و اتصاالتـي مابيـن مخـازن هيدروكربـوري و اليههـاي آب شـرب
جهتهـاي ناخواسـته پيـ 
برقـرار نماينـد .لـذا بـا ورود مـواد شـيميايي مورداسـتفاده در عمليـات شكسـت هيدروليكـي ،ورود
آبهـاي شـور و فلـزات سـنگين و مضـر سـازندهاي هيدروكربـوري و يا ورود سـياالت نفـت و گاز
بـه اليههـاي آب شـرب ،آلودگـي ايـن منابـع را بههمـراه داشـته و بـه تبـع آن خطـرات بسـيار جـدي
درخصـوص سلامت انسـاني حـادث خواهد شـد.
بـا توجـه بـه گرانـي نفـت در سـالهاي گذشـته ،اسـتخراج نفـت و گاز از منابـع نامتعـارف شـيلي
پيشـرفت قابلمالحظـهاي داشـته بهطوريكـه بـا كاهـش قيمـت نفـت در يكسـال اخيـر ،اسـتخراج از
منابـع نامتعـارف تنهـا مقـداري كاهش يافته اسـت .لذا بسـياري از مخاطـرات زيسـتمحيطي همچنان
بـه قـوت خـود باقـي هسـتند .بنابرايـن در ايـن مقالـه بـه آسـيبها و مخاطـرات ناشـي از آلودگي اين
منابـع پرداختـه شـده و راهكارهايـي جهـت كاهـش ايـن آسـيبها ارائـه ميگـردد.
در گذشته توليد نفت و گاز تنها از ميادين و مخازني امكانپذير بود كه
داراي تراوايي مناسبي بودند اما با پيشرفت تكنولوژي و استفاده از فناوري
شكست هيدوليكي 1به همراه فناوريهاي پيشرفته حفاري ،توليد از منابع
نامتعارف شيل نيز ممكن شده و منافع بسياري را براي كشورهاي دارنده
به ارمغان آورده است .اما اين فناوري تنها به مخازن نامتعارف محدود
نبوده و در مخازن متعارف داراي تراوايي معمولي نيز استفاده ميشود.
از جمله مشكالت زيستمحيطي اين فناوري ،نشت متان به جو زمين است
كه اثر گلخانهاي آن بيش از  20برابر دياكسيدكربن ميباشد .مشكل
ديگر ،آب برگشتي از عمليات شكست هيدروليكي است كه حاوي مواد
سمي و فلزات سنگين وارد شده از مخزن ميباشد .گسترش شكستگيها
و امكان اتصال اين مخازن به سفرههاي آب زيرزميني و آلودگي آنها نيز
از ديگر اثرات نامطلوب اين فناوري است .از اينرو فعاالن محيطزيست
و مردم مناطق نزديک به شيل نفتها ،نسبت به برداشت از اين منابع که
منجر به تغيير اقليم آب و هوايي کره زمين ميشوند ،هشدار دادهاند
(بهويژه در آمريکا که فعاالن محيطزيست قدرت بسياري دارند) .عليرغم
مشكالت مطرح شده ،بسياري از كشورهايي كه صاحب فناوري حفاري
افقي و شكست هيدروليكي هستند ،در راستاي بهرهبرداري از اين منابع
نامتعارف نفت و گاز ،سرمايهگذاريهاي كالني انجام دادهاند .البته اين
كشورها بهمنظور كاهش اثرات منفي اين فناوري ،قوانين و مقرراتي را
نيز تنظيم نمودهاند .به طور مثال ،در آمريكا قانوني تصويب شده است
كه شركتهاي نفتي را ملزم به استفاده از استانداردهاي باالتر و همچنين
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واژگان کلیدی:
توسـعه فناوري ،شكسـت هيدروليكي ،توليد
نفـت و گاز ،آلودگـي منابع آب

ارائه تركيبات مواد شيميايي مورداستفاده در آب مصرفي مينمايد
كه باعث شفافيت فعاليتهاي اين شركتها گرديده است .حتي اين
موضوع ،در حال حاضر به يكي از مواضع نامزدهاي رياست جمهوري
ت بهگونهاي كه
آمريكا در تبيين سياستهاي انرژي آنها تبديل شده اس 
دموکراتها بهدليل آسيبهاي زيستمحيطي ناشي از اقدامات شكست
هيدروليكي در استخراج از منابع شيل ،حاضر به محدود نمودن افزايش
توليد از اين منابع هستند.
2
بر مبناي گزارش آژانس حفاظت از محيطزيست آمريكا ) (EPAدر
سال  ،2015برخي از ساكنان نزديك به مناطق چاههاي نفت و گاز شيل،
تغيير در كيفيت منابع آبي را گزارش كرده و مدعي شدهاند كه شكست
هيدروليكي مسئول اصلي اين تغييرات بوده و آسيبهاي جدي به آن
وارد نموده است .اين نگرانيها بهويژه در مناطقي كه با كمبود آب
مواجهاند ،بسيار بيشتر بوده و نيازمند بررسيهاي دقيقتر ميباشد .لذا با
توجه به اهميت موضوع و تأثير توسعه اين فناوري بر منابع آب شرب،
اين اثرگذاري مورد بررسي و تجزيه تحليل قرار خواهد گرفت.
 -1شكست هيدروليكي

شكست هيدروليكي از اواخر دهه  1940در توليد نفت و گاز مورد
استفاده قرار گرفته و در  50سال اول بيشترين كاربرد آن در چاههاي
عمودي بوده است .پيشرفتهاي فناوري(از جمله حفاري افقي و
جهتدار) موجب بهكارگيري اين روش در سازندهاي هيدروكربوري
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نامتعارف (نظير شيلهاي نفتي و گازي) شده است ،از اينرو استفاده از
اين روش اكنون سهم قابلتوجهي را در توليد نفت و گاز در سراسر دنيا
به خود اختصاص داده است .در اين روش ابتدا سيالي با گرانروي كم و
تحت فشار باال براي ايجاد شكاف و گسترش آن به چاه وارد ميشود.
سپس سيال اصلي كه گرانروي بيشتري دارد به چاه تزريق ميگردد .اين
سيال حاوي مقدار مناسبي از مواد افزودني ،شن و ماسه مخصوص است
كه باعث افزايش وسعت شكافها ميشود ،پس از آن ،نفت و گاز از
طريق شكافها جريان پيدا كرده و به سطح ميرسند.
فرايند شكست هيدروليكي معموالً در يك چرخه آب بررسي ميشود.
در واقع جزء اصلي اغلب سياالت بهكار رفته در شكست هيدروليكي،
آب است كه حدود  94/6درصد حجمي اين سياالت را به خود
اختصاص ميدهد و اين آب از آبهاي سطحي و يا زيرزميني تأمين
ميگردد .بنابراين اين چرخه از تأمين آب بهعنوان مهمترين سيال
تزريقي (سيال پيشبرنده) ،3شروع ميشود .در اغلب موارد به ِ
آب بهكار
رفته در اين فرايند ،مواد شيميايي افزوده ميشود كه مقاصد گوناگوني
دارد .در برخي موارد ،استفاده از اين مواد در جهت عملكرد بهتر
آب به لحاظ ايجاد شكستگي و حمل مواد پروپانت(حائل شونده) در
اعماق سنگ مخزن خواهد بود و در برخي موارد بهمنظور جلوگيري
از خوردگي تجهيزات ،نابودي باكتريها و كنترل  PHبهكار ميرود.
در مرحله بعد بهمنظور شكست سازند زيرزميني ،سيال به چاه تزريق
ميشود .البته با پمپ نمودن آب به درون چاه ،تمامي طول چاه تحت
فشار قرار نميگيرد بلكه با قراردادن مجرابندها ،4تنها به منطقه موردنظر
فشار اعمال خواهد گرديد و اين منطقه است كه تمامي فشار پمپاژ را
دريافت مينمايد .هنگاميكه فشار در اين منطقه رفتهرفته باال ميرود،
آب ،شكستگيها را ايجاد نموده و فشار پيشبرنده سبب بسط آنها در
عمق سنگ ميگردد .هنگاميكه پمپاژ متوقف شود ،اين شكستگيها
بهسرعت بسته ميشوند و آب بهكار رفته جهت باز نمودن آنها به درون
سوراخ حفاري عقب رانده شده ،بهسمت باال رفته و در سطح جمعآوري
ميگردد .آبي كه به سطح باز ميگردد ،تركيبي از آب تزريق شده
و آب منفذي 5است كه براي ميليونها سال در اليههاي زيرزميني به
دام افتاده است .اين آب منفذي معموالً يك آبشور محتوي مقادير
قابلمالحظهاي جامدات محلول ميباشد .در مرحله بعد ،آب بازگشتي
ميتواند به واحدهاي تصفيه و فراورش انتقال يابد .شكل 1-مراحل
مختلف چرخه آب در شكست هيدروليكي را نشان ميدهد.
 -2شكست هيدروليكي و توليد نفت و گاز از منابع شيل

بهطور كلي استخراج نفت و گاز از منابع نامتعارف نفت و گاز نظير
شيلها ،هزينههاي بااليي بههمراه دارند .لذا يكي از عواملي كه ميتواند
استخراج از اين منابع را اقتصادي نمايد ،افزايش قيمت نفت است.
كشورهاي صنعتي پيشرفته و مصرفكننده عمده انرژي ،بهويژه اياالت
متحده آمريكا كه همواره درپي يافتن منابع انرژي پايدار براي حفظ
آهنگ رشد اقتصادي و اقتدار صنعتي خود بودهاند ،در چند سال قبل
با افزايش قيمت نفتخام و رسيدن آن به باالتر از  100دالر براي هر
بشكه ،به رهيافت توسعه بهرهبرداري از منابع نفت و گاز شيل روي
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1

مراحل چرخه آب در شكست هيدروليكي

آوردند .از اينرو توسعه بهرهبرداري از منابع شيل در نقاط مختلف
جهان از سال  ،2003موازنه انرژي جهان را كه تا پيش از اين تكيه بر
نفت و گاز فسيلي داشت ،برهم زد .بهويژه فناوريهاي نوين از جمله
حفاري افقي در ژرفاي زمين و عملياتي شدن استفاده از فناوري شكست
هيدروليكي ،استفاده از اين منابع را مقرون به صرفه ساخت .با اين حال
هر چند در چند ماهه نخست سال  2016روند كاهش قيمت نفت موجب
كند شدن استخراج نفت و گاز از منابع نامتعارف گرديد ،ليكن توسعه
ِ
فناوري استخراج از منابع نامتعارف ،در دوران نفت گران را نبايد از
اين
نظر دور داشت.
اداره انرژي آمريكا در چشمانداز انرژي خود در سال 2016
( )AEO 2016نشان ميدهد كه توليد گاز طبيعي از منابع شيل رشد
ماليمي خواهد داشت در حاليكه توليد از منابع ديگر نسبتاً ثابت مانده
و يا كاهش مييابد .بر مبناي اين گزارش ،توليد گاز طبيعي از منابع
نامتعارف شيل و ماسههاي نفتي در حدود نيمي از كل توليد گاز طبيعي
اياالت متحده را تشكيل ميدهد و بر اساس سناريوي مرجع پيشبيني
ميشود كه توليد گاز از اين منابع از حدود  14تريليون متر مكعب ()Tcf
در سال  2015به  29تريليون متر مكعب در سال  2040افزايش يابد .اين
ميزان برابر با  69درصد كل توليد گاز طبيعي در آمريكا خواهد بود
(شكل.)2-
بر اين اساس ادامه روند توليد گاز از منابع شيل ميتواند گوياي ادامه
استفاده از فناوري شكست هيدروليكي باشد كه قابل تأمل است.
 -3مجاورت فعاليتهاي شكست هيدروليكي و منابع آب آشاميدني

بهطور كلي تغييرات قيمت نفت و گاز در كوتاهمدت از عوامل بُروز
نوسان در تعداد چاههاي حفر شده با استفاده از شكست هيدروليكي
بوده است .هرچند كاهش قيمت نفت،كندي بسياري از اين فعاليتها را
بهدليل غيراقتصادي بودن استخراج نفت بهويژه استخراج از منابع شيل در
پي داشته ،اما اين فناوري در دوران ِ
نفت گران توسعه مناسبي يافته است.
برآورد  EPAحاكي از آن است كه بين سالهاي  2011تا  2014تعداد
 30000-25000چاه جديد حفر شده كه در آنها شكست هيدروليكي
انجام شده است .همچنين  EPAاعالم ميكند كه طي سالهاي  2000تا
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 2013تقريباً  9/4ميليون نفر در يك مايلي اين چاهها زندگي ميكردند و
لذا احتمال زيادي وجود دارد كه اين چاهها در نزديكي مناطق مسكوني
و منابع آب آشاميدني واقع شده باشند .اگر چه مجاورت فعاليتهاي
شكست هيدروليكي با منابع آب به خودي خود براي اثرگذاري كافي
نيست ،ليكن پتاسيل تأثيرگذاري را افزايش ميدهد(.)EPA, 2015
بهطور كلي آب موردنياز براي شكست هيدروليكي از آبهاي سطحي،
آبهاي زيرزميني و يا آبهاي دفعي برگشتي تأمين ميشود .بهعنوان
مثال در شيل مارسلوس 6در پنسيلوانيا ،بيشترين ميزان آب مورد استفاده
در شكست هيدروليكي را آبهاي سطحي تشكيل ميدهند در حالي
كه در شيل برنت 7تگزاس ،آبهاي سطحي و زيرزميني در ابعاد تقريباً
مساوي مورد استفاده قرار ميگيرند .در مناطقي كه با كمبود منابع آب
سطحي روبهرو هستند مانند تگزاس غربي ،از آبهاي زيرزميني براي
شكست هيدروليكي استفاده ميشود.
بر اساس گزارش ( ،NatGeo )2015با ايجاد اختالل در منطقهاي که
از آن ،شيلنفت استخراج ميشود ،به سفرههاي زيرزميني آب که
منابع اصلي تأمين آب رودخانهها و آب مورد نياز ميليونها نفر در
آمريکاست ،آسيب جدي وارد شده است .در سرتاسر اياالت متحده،
اغلب آب مورد استفاده براي شكست هيدروليكي ،آب رودخانهها و
منابع زيرزميني است .هرچند برخي شركتها از آب با كيفيت پايينتر
شامل آب دفعي نيز در شكست هيدروليكي استفاده ميكنند اما تعداد
آنها بسيار كم است .نيمي از منابع شيلنفت آمريکا در مناطق کمآبي
قرار گرفتهاند كه خود با مشكالت كمآبي مواجه بوده و نياز مبرم به آب
ُشرب دارند .اين وضعيت به حدي وخيم است که ميزان آب موردنياز
براي توليد شيلنفتها ،از ميزان کل حجم آبي که براي تمامي مصارف
انسان در سال  2008مصرف شده است ،بيشتر بوده است.

منابع آب آشاميدني را در پي دارد .برداشت از منابع آب زيرزميني
ش
بيش از نرخ استاندارد آن ،ذخاير آب را در سفرههاي زيرزميني كاه 
داده و اجازه نفوذ آب با كيفيت پايينتر ،از سطح زمين يا سازندهاي
مجاور را به داخل اين سفرهها ميدهد .برداشتها همچنين ميتوانند
تخليه آبهاي زيرزميني را به داخل مسيرهاي جريان كاهش داده و
بهصورت بالقوه بر كيفيت آبهاي سطحي اثر گذار باشند .اين در حالي
است كه مناطقي كه در معرض خشكسالي قرار داشته و از آبهاي
ت
زيرزميني تغذيه ميشوند ،بيشترين تأثير را خواهند پذيرفت .برداش 
از آبهاي سطحي نيز بر كيفيت آب تأثير ميگذارند .اين برداشتها
ميتواند سطوح آب را كاهش داده و مسيرهاي جريان را تغيير دهند و
لذا ظرفيت جريان را براي رقيق نمودن آاليندهها دچار كاهش نمايند.
بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محيطزيست آمريكا ()EPA, 2010
مقدار آب مصرفي براي هر چاه به مشخصات سازند (عمق ،تخلخل،
نوع سازند و  ،)...پارامترهاي طراحي شكست هيدروليكي (طول
شكست ،تعداد شكستها و جهت آنها ،تعداد دفعات انجام شكست
در هر چاه و  )...و همچنين مشخصات سيال مورد استفاده و فشار آن،
بستگي دارد .مطابق اين بررسي بهطور متوسط براي هر چاه حدود  3تا
 4ميليون گالن ( 11تا  15ميليون ليتر) آب موردنياز است .در ادامه اين
گزارش ميافزايد كه در طول  10سال ،بر روي حدود  13600حلقه چاه
شكست هيدروليكي انجام شده و در مجموع حدود  200ميليارد ليتر
آب مصرف شده است كه اين ميزان آب برابر با مقدار آب مصرفي
در يك شهر با جمعيتي در حدود  2/6ميليون نفر در يك سال بوده
است .لذا مقدار آب مصرفي براي اين عمليات بسيار زياد و قابلتوجه
مي باشد .همچنين مطابق گزارش ديگري از اين آژانس (،)EPA, 2013
مقدار آب مصرفي براي توليد هر بشكه نفتخام ،حدود  25ليتر ميباشد
كه با توجه به توليد  3/5ميليون بشكهاي نفتشيل آمريكا در اين سال،
مقدار آب مصرفي بهطور کلی افزايش چشمگيري داشته است (بيش از
 30ميليارد ليتر در يك سال) .اين در حالي است كه حدود  40درصد از
منابع نفت و گاز شيل در مناطقي واقع شدهاند كه با كمبود جدي آب
مواجهاند.

برداشت آب بهمنظور انجام فرايند شكست هيدروليكي ،تغيير كيفيت

 -2-4مواد شيميايي

 -4تأثير شكست هيدروليكي بر منابع آب

در اين قسمت تأثير عمليات شكست هيدروليكي بر منابع آب آشاميدني
در چرخه آب مورد بررسي قرار ميگيرد.

 -1-4تأمين آب

2

پيشبيني آينده توليد گاز شيل در اياالت متحده

Source: AEO 2016

مواد شيميايي درصد كمي (معموالً  2درصد يا كمتر) از كل حجم سيال
تزريقي را تشكيل ميدهند .تركيب مواد شيميايي و سياالت شكست
هيدروليكي ،پتانسيل آن را دارند كه بهصورت تصادفي آزاد شده و
محل را آلوده نمايند .اثرات بالقوه مواد شيميايي بر منابع آب آشاميدني
ناشي از نشت سيا ِل شكست هيدروليكي و مواد شيميايي با توجه
به مشخصههاي نشت ،ميزان انتقال و سمي بودن نشت مواد شيميايي
ميباشد .معموالً خرابي تجهيزات ،خطاي انساني ،نارسايي تجهيزات
جلوگيري از فوران چاه نفت ،خوردگيها ،شكستگي شيرآالت و
ساير موارد (مانند آب و هوا) موجب نشت مواد شيميايي و جريان مواد
شيميايي از چاه به آبهاي سطحي ،آلودگي خاك ،انتقال و نفوذ در
آبهاي سطحي ،آلودگي آبهاي زيرزميني و در نتيجه آلودگي منابع
آب آشاميدني شود.
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 -3-4تزريق به چاه

در فرايند شكست هيدروليكي ،سياالت با فشار بسيار باال به چاههاي
نفت يا گاز تزريق ميشوند .تزريق سيال و ايجاد شكاف از دو طريق
ميتواند موجب آلودگي منابع آب آشاميدني شود:
حركت ناخواسته سياالت مايع يا گاز به خارج از چاه توليدي به سمت
منابع آب آشاميدني بهدليل نقص در پوشش لوله جداري و سيمانكاري
حركت ناخواسته سياالت مايع يا گاز از منطقه توليد و سازندهاي
زيرسطحي به منابع آب آشاميدني.
بر مبناي گزارش  EPAدر داکوتاي شمالي بخشي از رشته لوله جداري
يک چاه در حين انجام عمليات شکست هيدروليکي ،دچار شکست و
ازهمگسيختگي شده و باعث ورود سياالت نفت و گاز به سطح زمين
و منابع آب در نزديکي اليه كيلدير 8گرديد .در موارد ديگر ،نامناسب
بودن سيمانکاري لوله جداري باعث آلودگي منابع آب شرب شده
است .در ايالت اوهايو ،نامناسب بودن سيمانکاري لوله جداري در حين
انجام عمليات شکست هيدروليکي ،باعث باال رفتن فشار گاز طبيعي در
اليههاي زيرزميني اطراف چاه توليدي شده و سرانجام منجر به حرکت
ِ
گاز طبيعي و ورود آن به منابع ِ
شرب موجود در اين اليههاي
آب
زيرزميني گرديده است (.(Bair et al., 2010; ODNR, 2008
انجام شکست هيدروليکي در چاههاي قديمي ،احتمال آلودگي منابع
آب شرب را با حرکت گازها و مايعات داخل چاههاي توليدي افزايش
ميدهد .عالوهبر اين ،انجام عمليات شکست هيدروليکي در چاههاي با
عمر باال ،ممکن است باعث تخريب و شکافته شدن لوله جداري گردد.
همچنين ميزان مجاورت لوله جداري با سياالت خورنده همانند سولفيد
هيدروژن ،دياکسيدکربن و آبهاي شور نيز ميتواند اين تخريب را
سرعت بخشد.
برخـي اليههـاي زيرزمينـي وجـود دارنـد کـه هـم حـاوي منابـع نفـت و
گاز و هـم حـاوي منابـع آب آشـاميدني ميباشـند .از آنجاييکـه برخي
سـياالت تمايـل بـه باقـي مانـدن در اليههـاي زيرزمينـي را دارنـد ،نفـوذ
سـياالت مـورد اسـتفاده در شکسـت هيدروليکـي بـه اليـه حـاوي منابـع
آب آشـاميدني ،مسـتقيماً بـر روي کيفيـت آب اثـر خواهنـد گذاشـت.
همچنيـن اگـر يـک چـاه حاشـيهاي تحمـل تنشهاي ناشـي از شکسـت
هيدروليکـي چـاه مجـاور را نداشـته باشـد ،اجـزاء چـاه ممکـن اسـت
دچـار شکسـتگي شـده و درنتيجـه سـياالت از سـطح و توسـط ايـن چاه
بـه منابـع آب آشـاميدني راه يابنـد .چاههـاي قديميتـر يـا چاههـاي
غيرفعـال (شـامل چاههـاي نفـت و گاز ،چاههـاي تزريقـي و يـا چاههاي
آب ُشـرب) نزديـک بـه عمليـات شکسـت هيدروليکـي ،از پتانسـيل
باالتـري بـراي ايجاد راههـاي ارتباطي جهـت آلودگي منابع آب شـرب
برخوردارنـد(.)Ajani and Kelkar, 2012
 -4-4جريان برگشتي يا آب توليدي

آب بـا کيفيـت متغيـر ،محصـول جانبـي چاههـاي توليـدي نفـت و گاز
ميباشـد .بعد از شکسـت هيدروليکي و برداشـتن فشـار تزريق سـياالت
از روي چـاه ،جريـان برگشـتي آب از چـاه توليد ميگـردد .در ابتدا اين
آب همـان سـيال مـورد اسـتفاده در شکسـت هيدروليکـي اسـت ،امـا بـا
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گذشـت زمـان ترکيـب آن تحـت تأثيـر سـيال داخل سـازند قـرار گرفته
و رفتهرفتـه سـيال داخـل سـازند توليـد خواهـد شـد(.برخي مواقـع در
مراجـع علمـي ،آب اوليـه توليـدي بعد از شکسـت هيدروليکـي ،جريان
برگشـتي ناميـده ميشـود .همچنيـن بـه سـياالت شکسـت هيدروليکـي
و هـر نـوع آبـي کـه از سـازند بـه سـطح برميگـردد ،در مجمـوع ،آب
توليـدي گفته ميشـود).
آلـوده شـدن منابـع آب آشـاميدني ميتوانـد بـا ورود و يـا نشـت آب
توليـدي بـه داخـل آبهـاي سـطحي يـا آبهـاي زيرزمينـي رخ دهـد.
انتقـال محيطـي ترکيبـات مـواد شـيميايي موجـود در آب توليـدي بـه
خصوصيـات نشـت(مانند حجـم و مدتزمـان نشـت) ،ترکيـب سـيال
نشـت شـده و خصوصيـات محيـط اطـراف بسـتگي دارد.
 -5-4دفع پساب و مديريت آن

دفع پساب و مديريت آن ممکن است به چندين روش مختلف بر منابع
آب آشاميدني تأثير بگذارد که شامل موارد ذيل است:
 عدم تصفيه مناسب پساب قبل از تخليه آن به داخل آب دريافتي نشت يا ورود تصادفي پساب از چاله ذخيرهسازي در حين حمل ونقل آن
 تخليه غيرمجاز پسابها مهاجرت ترکيبات آالينده پساب از طريق خاک مديريت نامناسب مواد باقيمانده در تصفيه پساب تجمع ترکيبات آالينده پساب در رسوبات آبريزههاي نزديک بهتأسيسات تصفيه پساب( )CWTو
 استفاده از روشهاي عمومي تصفيه فاضالب خانگي( )POTWبرايتصفيه پسابهاي حاصل از شکست هيدروليکي.
البته باتوجه به تزريق پسابهاي حاصل از شکست هيدروليکي به چاهها
و انتقال کنترل شده آنها به اليههاي زيرزميني ،احتمال آلودگي منابع
آب آشاميدني توسط اين پسابها تقريباً صفر است(.)EPA,2015
چنانچه پساب حاصل از شکست هيدروليکي بعد از يک تصفيه
نامناسب به درون آبهاي سطحي تخليه شود ،احتمال آلودگي منابع
آب آشاميدني وجود خواهد داشت .عدم تصفيه مناسب پساب حاصل
از شکست هيدروليکي ممکن است غلظت رسوبات موجود(،)TDS
غلظت بروميد ،کلريد و يد را در آب دريافتي افزايش دهد .ضروري
است كه نظارت بر واحدهاي تصفيه آب آشاميدني براي کنترل و عدم
تشکيل اين مواد به درستي انجام شود ،چراکه برخي از آنها سمي بوده
و ميتوانند باعث بُروز سرطان گردند.
پســابهاي حاصــل از شکســت هيدروليکــي همچنيــن حــاوي ترکيبات
ديگــري ماننــد باريــم ،بــورون ،و فلــزات ســنگين هســتند .وجــود باريــوم
در آب توليــدي همــراه گاز در اليههــاي رســي اثبــات شــده اســت.
ولــي دادههــاي بســيار کمــي درخصــوص غلظــت فلــز و ترکيبــات آلــي
در پســابهاي تصفيــه شــده و تصفيــه نشــده وجــود دارد تــا بتــوان
ارزيابــي نمــود کــه آيــا عمليــات تصفيــه و تخليــه پســاب مؤثــر بــوده
و تأثيــري بــر منابــع آب آشــاميدني در پاييــن دســت داشــته اســت يــا
خيــر(.)EPA, 2015
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نتيجهگيري

استفاده از فناوريهايي نظير شكست هيدروليكي ،در بهرهبرداري از
منابع نامتعارف نفت و گاز ،صرفههاي اقتصادي بسياري را در پي خواهد
داشت .اما در زمينه تخريبهاي زيستمحيطي و آلودگي منابع آبهاي
زيرزميني و همچنين مصرف بسيار زياد آب ،مشكالت عديدهاي را
بههمراه دارد .آلودگي منابع آب به دو صورت مستقيم(سرريز آاليندهها
به منابع آب) و غيرمستقيم(از طريق آلودگي خاك) ميتواند انجام گيرد
و عالوهبر آلودگي آب ،زمينهساز مخاطرات اجتماعي نيز خواهد شد .در
هر حال الزم است موارد زير در استفاده از اين فناوري مدنظر قرار گيرد:
براي انجام شكست هيدروليكي ابتدا بايد مطالعات زيادي بر روي
اليههاي مختلف زيرزميني و نحوه قرارگيري آنها در مجاورت هم انجام
گرفته (اليههاي حاوي نفت ،گاز و آب شرب) و تأثير دقيق شكست
هيدروليكي بر روي اليههاي مجاور ،سنگپوش مخزن ،احتمال
شكست سنگ پوش و نفوذ نفت و گاز به اليه حاوي آب شرب و ديگر
موارد مرتبط ،مورد بررسي كامل قرار گيرند .بهعبارت ديگر ،طراحي
عمليات شكست هيدروليكي بايد همراه با بررسي تمامي احتماالت
در زمينه نفوذ مواد شيميايي يا آب برگشتي و يا سياالت نفت و گاز
به اليههاي آب شرب زيرزميني ،انجام گيرد بهطوري كه با انجام اين
بررسيها ،سازمانهاي ذيربط نسبت به عدم آلودگي منابع آب زيرزميني
اطمينان حاصل نمايند.
با توجه به فشار بسيار زياد آب تزريقي به چاه براي انجام شكست
هيدروليكي ،الزم است تأثير آن بر چاههاي مجاور ،اعم از چاههاي نفت

7- Barnett Shale
8- Killdeer
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و گاز ،چاههاي تزريقي و همچنين چاههاي آب شرب ،نيز مورد بررسي
قرار گير د چراكه ممكن است اين عمليات عالوهبر شكست سازند،
پيامدهاي ديگري نظير شكست لوله جداري ،سيمان پشت لوله جداري
و ديگر تجهيزات چاههاي مجاور را نيز بههمراه داشته و اين شكست
باعث ايجاد راهي براي نفوذ سياالت آالينده به منابع آب شرب گردد.
با توجه به استفاده اكثر شركتها از آب رودخانهها و يا آبهاي
زيرزميني (آب تازه) براي انجام شكست هيدروليكي ،و از طرفي با
توجه به حفاري تعداد بسيار زياد چاهها براي توليد از شيلها و شكست
هيدروليكي اكثر آنها ،مقدار آب موردنياز براي اين تعداد چاه ،بسيار
زياد است .لذا ضروري است شركتهاي مذكور ،مجاب به تصفيه آب
برگشتي و استفاده مجدد از آن براي انجام شكست هيدروليكي در چاه
بعدي گردند (به خصوص در مناطق كم آب) .با اجراي اين فرآيند
عالوهبر صرفهجويي در مصرف آب و جلوگيري از خسارتهاي
جبرانناپذير بر منابع آب زيرزميني ،احتمال آلودگي آبهاي سطحي و
بهطور كلي محيطزيست نيز بهشدت كاهش مييابد.
بدينترتيب هر چند كاهش قيمت نفت ،استخراج از منابع نامتعارف نفت
و گاز را با كندي مواجه كرده است اما استخراج از اين منابع به رشد
ماليم خود ادامه خواهد داد كه دليل عمده آن ،توسعه فناوريهايي نظير
شكست هيدروليكي در دوران نفت گران بوده است .بهكارگيري اين
نوع فناوريها در كشورهاي خشك ميبايد با دقت و حساسيت بااليي
صورت پذيرد چراكه در كنار صرفه اقتصادي ناشي از آن ،بايد بررسي
نمود كه چه خسارتهايي نيز به همراه دارد.
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