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اقدامات صورت گرفته
جهت توسعه شیل هاي گازي در ایران و جهان

مقدمه
طی س��ال های اخیر كش��ف و بهره برداری از 
مناب��ع هیدروكربوري غیرمتع��ارف به عنوان يک 
منبع جديد انرژي مورد توجه قرار گرفته است. اين 
مقاله به بررسي شیل هاي گازي به عنوان يک منبع 
عظیم هیدروكربوري غیرمتعارف از ديدگاه هايي 
چون میزان ذخیره، تولید و سرمايه گذاري در دنیا 
و در دهه هاي گذشته مي پردازد و مطالعه گسترده 
مديريت اكتش��اف با همکاري پژوهشگاه صنعت 
نفت بر روي ش��یل هاي گازي ايران در قالب يک 
پروژه پژوهشي جهت تولید از اين منابع را نیز مورد 

بررسي قرار می دهد.

1- تعریف
در مخ��ازن گاز متع��ارف1 ك��ه معم��والً از 
ماسه س��نگ، س��نگ آهک و دولومیت تشکیل 
ش��ده اند، س��نگ مخزن داراي فضاهاي بزرگ و 
پیوسته اي است كه حركت سیال در درون سنگ 
مخزن و هم چنین به درون چاه را ممکن مي سازند. 
بالعک��س در مخ��ازن نامتعارف2 تراوايي س��نگ 
مخزن به حدي پائین اس��ت كه دسترس��ي به گاز 
را دشوار مي كند. مخازن گاز غیر متعارف به چند 

گروه شیل گازي، مخازن فشرده گاز، متان اليه هاي 
ذغال و هیدرات هاي گازي تقسیم مي شوند. 

منابع ش��یل گازی در سنگ هاي شیلي تشکیل 
مي ش��وند و در آنها سنگ منش��اء، سنگ مخزن و 
پوش سنگ يکي است. منش��اء گاز موجود در اين 
مخازن خود سنگ مخزن بوده و از راه ترموژنیک و 
به میزان كمتري بیوژنیک تولید شده است]8و9[. در 
اين مخازن گاز به صورت فاز آزاد در فضاي خالي 
س��نگ )شامل فضاهاي خالي درون مواد آلي( و به 

صورت جذب ش��ده بر روي مواد آلي و معدني به 
ويژه رس ها و يا محلول در كروژن و بیتومن وجود 
دارد  ]5[. گاز ج��ذب ش��ده مي تواند تا نیمي از گاز 
درجاي مخزن را تشکیل دهد. اين نسبت در مخازن 
كم عمق و داراي س��نگ مخزن غن��ي از ماده آلي، 
باال تر اس��ت و حتي مي تواند بخ��ش عمده ذخیره 
درجا را تشکیل دهد]12[. برخالف مخازن متعارف، 
تجمع گاز در شیل ها، ناحیه اي و پیوسته بوده و فشار 

غیر عادي )كم يا زياد( دارند]13[.
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2- تاریخچه
س��ابقه تولید از منابع شیل گازي به سال 1821 
در آمريکا ب��از مي گردد. در چند دهه اخیر نیز در 
بخش هاي شرقي آمريکا به صورت محدود از اين 
منابع برداشت هايي شده است. تا سال هاي اخیر به 
داليل فني و اقتصادي، برداشت وسیع از اين منابع 
امکان نداش��ت اما با پیش��رفت هاي فني در زمینه 
حفاري افقي و شکست هیدرولیک چند مرحله اي 
كه از نیازهاي اساسي تولید از منابع گاز شیلي است 
و كاهش هزينه هاي اين عملیات و هم چنین افزايش 
چش��م گیر قیمت منابع انرژي فسیلي در سال هاي 
اخیر، تولید از مخازن ش��یل گازي، اقتصادي شده 
است. اياالت متحده از دهه 1980 سرمايه گذاري 
گس��ترده اي روي پژوهش در خصوص شیل هاي 
گازي انجام داد و در اواخر دهه 90 نیز تولید از اين 
منابع را آغاز ك��رد. اياالت متحده در حال حاضر 
تنها كشوري است كه به طور گسترده از اين منابع 
برداش��ت مي كند. در بسیاري از كشورهاي جهان 
در قاره ه��اي مختلف نیز جس��تجو و ارزيابي اين 
منابع به طرزي گس��ترده ادامه داش��ته و در مناطق 
ديگر از جمله اروپا تولید اقتصادي به زودي شروع 
خواهد ش��د. در حالي كه در سال 2000 گاز شیل 
تنها 1 درص��د از كل تولید گاز طبیعي در آمريکا 
را تش��کیل مي داد، اين مقدار در سال 2010 به 20 
درصد افزايش يافت. بر اساس پیش بیني دپارتمان 
ان��رژي آمري��کا )EIA(، در س��ال 2035 نزديک 
به نیمي از تولید گاز طبیع��ي در آمريکا، از محل 

گاز شیل خواهد بود]14[. 

3- حجم منابع شیل گازی
بر اس��اس اطالعات دپارتمان انرژي آمريکا 
)EIA( می��زان ذخاي��ر اثب��ات ش��ده گاز3 جهان 
)حجمي از گاز كه كش��ف ش��ده و با استفاده از 
فناوري موجود و بهاي كنوني گاز از نظر اقتصادي 
قابل تولید اس��ت( حدود 190 تريلیون متر مکعب 
تخمین زده مي شود كه با نرخ كنوني، تولید حدود 
60 س��ال دوام خواهد داش��ت. با اين حال ذخاير 
متع��ارف گاز قابل برداش��ت4 )حج��م گازي كه 
تحلیل گران مطمئن هستند كه كشف خواهد شد 
يا در آينده فناوري براي تولید آن به دست خواهد 

آمد( بسیار بیشتر و حدود 400 تريلیون متر مکعب 
تخمین زده مي ش��ود. ذخاير قابل برداشت از منابع 
ش��یل گازی نیز به همین میزان برآورد شده است. 
میزان ذخاير ش��یل گازی قابل برداش��ت آمريکا 
حدود 24 تريلیون متر مکعب و معادل يک س��وم 
كل ذخاير گاز آن كشور است. اين رقم در مورد 
چی��ن، بزرگ ترين دارنده منابع ش��یل گازی ، 36 
تريلیون متر مکعب بوده و ذخاير گاز اين كشور را 
بیش از 10 براب��ر افزايش مي دهد. در ارزيابي هاي 
متع��ددي كه در س��ال هاي اخیر ص��ورت گرفته 
همواره میزان ذخیره شیل گازی افزايش يافته است 

)جدول-1(.
 مي توان پیش بیني كرد كه اين ذخاير با بررسي 
نواحي و اهداف اكتشافي جديد افزايش خواهند 
يافت. در هر حال س��رمايه گذاري عظیمي كه طي 
سال هاي گذشته در آمريکا روي اين منابع صورت 
گرفته نش��ان دهنده قابل اتکا بودن اين منابع است. 
تنها در س��ال 2010 حدود 13000 حلقه چاه افقي 
و عمودي در شیل های منطقه بارنت آمريکا حفر 

شده است )شکل-1(.

4- اكتشاف
شیل فراوان ترين سنگ رسوبي است، اما كمتر 
به عنوان ذخیره هیدروكربوري در نظر گرفته شده 
و مطالعات مخزني انجام ش��ده بر روي آن بس��یار 
محدود است. از طرفي  خصوصیات زمین شناسي 
و مخزني ش��یل ها با يکديگر بسیار متفاوت بوده و 
حتي درون يک حوضه نیز تغییرات زيادي به چشم 

مي خورد]14[. به طور كلي يک مخزن شیل گازي 
براي استخراج بايد داراي ماده آلي كافي با درجه 
بلوغ الزم براي تولید گاز باشد و از نظر مکانیکي نیز 
قابلیت شکست هیدرولیک و حفظ شکستگي ها را 
داشته باشد. مخزن شیل گازي از نظر زمین شناسي 
و مخزن��ي باي��د داراي ابعاد هندس��ي و تخلخل 
مناسب باشد. از آنجا كه ارزيابي شیل هاي گازي 
در مراحل اولیه بوده و مطالعات بیشتر روي تعداد 
محدودي از نمونه هاي آمريکاي شمالي انجام شده 
است، تعیین دقیق و كّمي خصوصیات مناسب براي 
شیل هاي گازي به ويژه از نظر خصوصیات مخزني 
تاكنون انجام نش��ده و اختالف نظرهاي زيادي در 

اين زمینه وجود دارد.
گاز موجود در مخازن شیل گازي توسط خود 
سنگ منشاء تامین مي شود. از طرفي بخش عمده اي 
از گاز مخزن به صورت گاز جذب ش��ده بر روي 
ماده آلي ذخیره مي شود. بنابراين ماده آلي هم روي 
گاز تولید ش��ده و هم روي ظرفیت ذخیره مخزن 
تأثیر مستقیم دارد و به همین دلیل يکي از معیارهاي 
مهم در ارزيابي مي باش��د. حداقل میزان ماده آلي 
براي تشکیل يک ذخیره ش��یل گازي عموماً 2 تا 
3 درصد عنوان مي شود اما اين میزان با تغییر ديگر 
عوام��ل مثل ضخامت اليه ش��یلي و خصوصیات 
مخزن��ي آن مي تواند متغیر ب��وده و حتي میزان 1 
درصد نیز به عنوان پتانسیل قابل قبولي طبقه بندي 
ش��ده اس��ت. میزان ماده آلي در شیل های منطقه 
بارن��ت )Barnet( كه يک��ي از بهترين نمونه هاي 
دنیاس��ت 4/5 درصد و در شیل های منطقه  آنتريم 

  1    تخمین ذخایر گاز موجود در شیل در مناطق مختلف جهان

EIA/ARI (Tcf)H-H Rogner (Tcf)Continent
7.1403.8421. North America
4.5692.1172. South America
2.5875493. Europe
3.9621.5484. Africa
5.6613.5285. Asia
1.3812.3136. Australia

n/a2.2157. Other
25.30016.112Total
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)Antrim( در آمريکا به 20 درصد نیز مي رسد]3[. 
نوع ماده آلي نیز در تشکیل منابع شیل گازي مؤثر 
اس��ت. كروژن نوع III در دامنه وس��یعي از بلوغ 
 II خود گاز تولید مي كند در حالي كه كروژن نوع

ظرفیت باالتري براي جذب متان دارد]10[. 
يک��ي ديگر از معیارهاي ارزيابي منابع ش��یل 
گازي می��زان بل��وغ حرارتي مواد آلي اس��ت. در 
 )Ro( بیش��تر منابع حداقل انع��کاس ويتريناي��ت
براي يک ذخیره ش��یل گازي 1/1 عنوان مي شود 
ك��ه به طور عمده بر اس��اس رابطه قابلیت تولید و 
Ro در ش��یل بارنت ذكر مي ش��ود. در بلوغ هاي 
حرارتي پائین تر میزان گاز تولید شده كافي نبوده 
و هم چنی��ن حض��ور هیدروكربوره��اي مايع در 
سنگ مي تواند سدي در برابر حركت گاز از میان 
حفرات بس��یار ريز س��نگ ايجاد كند. با اين حال 
Cluff و همکارانش در مطالعات خود اين موضوع 
را رد مي كنند و عقیده دارند حتي در اواخر پنجره 
نفت زايي نیز میزان گاز كافي براي اش��باع سنگ 
به هم��راه نفت تولید مي ش��ود]4[. در هر صورت 
تراوايي نسبي در شیل ها مورد مطالعه قرار نگرفته 
و اين عقیده بر اس��اس تجربه هاي مخازن متعارف 
ارائه مي شود. از آنجا كه بخشي از گاز آزاد در اين 
مخ��ازن در حفرات درون مواد آلي كه حین بلوغ 
حرارتي ايجاد مي شوند ذخیره مي گردد، افزايش 
بلوغ حرارتي باعث ب��اال رفتن تخلخل و ظرفیت 

ذخیره نیز می  شود. در Roهاي باالتر از 5، گازهاي 
هیدروكربوري شکسته مي شوند و بنابراين در اين 
ش��رايط امکان وجود ذخیره ش��یل گازي وجود 

ندارد.
در مقايسه با مخازن متعارف، اطالعات زيادي 
از خصوصیات مخزني شیل هاي گازي در دسترس 
نیس��ت. ابعاد فضاي خالي در اي��ن مخازن در حد 
نانومتر و تراوايي آنها نیز در حد چند نانودارس��ي 
مي باش��د. روش هاي اندازه گیري آزمايش��گاهي 
تخلخ��ل و تراوايي ب��ر روي نمونه ه��اي مخازن 
متعارف در مورد اين سنگ ها چندان معتبر نیست 
زيرا مکانیسم جابجايي سیال درآنها پیوسته نبوده 
و از قانون دارسي تبعیت نمي كند و مکانیسم هاي 
ديگر جابجايي كه گاهي چندان نیز ش��ناخته شده 
نیستند در آن شركت دارند. از طرفي، از آنجا كه 
ابعاد تخلخ��ل در اين س��نگ ها در حد مولکولي 
است، با توجه به اختالف اندازه مولکول هاي هلیم 
و مت��ان، اندازه گیري هاي تخلخل به روش تزريق 
هلیم در اين س��نگ ها ممکن اس��ت گمراه كننده 
باشد. به طور معمول تخلخل مؤثر در اين سنگ ها 
پائین ب��وده و تخلخل بی��ش از 4 درصد به عنوان 
مخزن مناسب شناخته مي شود. تخلخل شیل های 
منطقه بارنت در بخش هاي با تولید مناسب حدود 6 
درصد مي باشد]9[. از آنجا كه بخش مهمي از گاز 
در منابع شیل گازي به صورت جذب شده بر روي 

مواد آلي و كاني هاي معدني به ويژه رس ها ذخیره 
مي ش��ود و مق��دار آن گاهي بی��ش از 50 درصد 
ظرفیت كل سنگ تخمین زده مي شود، لذا ارزيابي 
اين بخش از ظرفیت س��نگ ب��راي برآورد واقعي 
می��زان ذخیره ضروري اس��ت. به ط��ور معمول از 
روش هاي آزمايشگاهي براي تعیین ظرفیت جذب 
سنگ در ش��رايط دما- فشاري مختلف و شرايط 
خش��ک و مرطوب استفاده مي شود]2[. با توجه به 
اين قابلیت ظرفیت واقعي ذخیره سنگ بسیار باالتر 

از میزان تخلخل آن است. 
يکي ديگر از عوامل تعیین كننده در ارزيابي 
قابلی��ت تولید ي��ک ذخیره ش��یل گازي تركیب 
كاني شناسي سنگ مخزن آن است. در بیشتر موارد 
شکست هیدرولیکي در استخراج گاز از اين منابع 
ضروري اس��ت و موفقیت اين عملیات بس��تگي 
ب��ه رفتار مکانیکي س��نگ دارد. وجود كاني هاي 
ش��کننده مانند كوارتز در س��نگ آن را ش��کننده 
مي كند و به تش��کیل و گسترش شکستگي ها در 
آن كمک مي كند. برعکس، اليه هاي غني از رس 
و كلسیت به عنوان موانعي در انتشار شکستگي ها 
عمل كرده و كارايي عملیات شکست هیدرولیکي 
را كاهش مي دهند]9[. اليه هايي كه حاوي درصد 
بااليي از كاني هاي رس��ي باش��ند قابلیت شکست 
هیدرولیک را نداشته و در صورت ايجاد شکستگي 
نیز خیلي زود شکس��تگي هاي آنها بسته مي شود. 
تعیین تركیب كاني شناسي در مراحل اولیه ارزيابي 
روش خوب��ي براي تخمین خصوصیات مکانیکي 
س��نگ اس��ت اما براي انجام عملیات شکس��ت 
هیدرولیک، تعیی��ن دقیق پارامتره��اي مکانیکي 
س��نگ با اس��تفاده از روش هاي آزمايش��گاهي، 
نمودارهاي چاه ها و داده هاي ژئوفیزيکي ضروري 
بوده و الزم است مدل ژئومکانیکي قابل اطمیناني 

براي پیش بیني عملیات آماده شود.
شکس��تگي ها از الزام��ات تولی��د در مخازن 
ش��یل گازي بوده و تنها 10 درصد از چاه هايي كه 
در شیل بارنت حفر مي ش��وند به دلیل برخورد به 
محدوده هاي خرد شده براي تولید نیاز به عملیات 
شکست هیدرولیک ندارند. با اين وجود، حضور 
شکستگي هاي طبیعي ممکن است حین عملیات 
شکست هیدرولیک باعث تخلیه س��یال از چاه و 
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جلوگیري از افزايش فش��ار سیال درون چاه شود. 
در اين حالت اين شکس��تگي هاي طبیعي از ايجاد 
شکستگي هاي جديد مصنوعي و يا گسترش آنها 

جلوگیري مي كنند. 
وجود شکس��تگي هاي طبیعي زي��اد ناحیه اي 
ممکن اس��ت در ط��ول زمان هاي زمین شناس��ي 
باعث تخلیه گاز از ش��یل به سطح زمین يا افق هاي 
چینه اي باالتر ش��ود. در اين حالت ش��یل قابلیت 
پوش سنگي خود را از دست مي دهد و گاز در آن 
جمع نمی شود. بنابراين در مراحل اكتشافي بايد به 
نقش دوگانه شکس��تگي ها در تشکیل و هم چنین 

بهره برداري از اين مخازن توجه خاص كرد.
در مجم��وع با توج��ه به فراواني ش��یل ها در 
توالي هاي رسوبي و گس��تردگي جغرافیايي منابع 
ش��یل گازي، معموالً ريسک اكتش��اف اين منابع 
پائین است، اين امر تا حدي ريسک و هزينه باالي 

تولید از اين مخازن را جبران مي كند. 

5- مدل سازي مخزن 
مدل س��ازي مخازن ش��یل گازي از بس��یاري 
جهات با مخازن متعارف متفاوت است. در مخازن 
متعارف گازي مرز مخزن اغلب مش��خص بوده و 
توسط س��طح گاز- آب يا گاز- نفت و هم چنین 
سطوح چینه اي مشخص تعريف مي شود. مخازن 
شیل گازي معموالً ابعاد ناحیه اي داشته و محدود 
به ساختمان هاي مشخصي نیستند. مرزهاي مخزن 
در اي��ن مخ��ازن نامش��خص و تدريجي اس��ت و 
س��طوح گاز- آب و يا گاز- نفت در آنها تشکیل 
نمي ش��ود. بنابراين در مدل س��ازي مخ��زن بايد با 
توجه ب��ه تغییرات چینه اي و س��یاالت موجود در 
س��نگ مخزن مرزهاي آن را به صورت قراردادي 
تعیین كرد. از ويژگي ه��اي ديگر اين مخازن كه 
در مدل س��ازي بايد به آن توجه كرد نحوه ذخیره 
گاز در سنگ مخزن اس��ت كه عالوه بر فاز آزاد 
به صورت جذب ش��ده نیز وجود دارد. مقدار گاز 
جذب ش��ده در سنگ، تابعي از فشار است اما اين 
رابط��ه خطي نب��وده و هم چنین به دم��ا و رطوبت 
موجود در سنگ بستگي دارد]7[. با كاهش فشار 
)در نزديک��ي چاه هاي تولیدي و شکس��تگي هاي 
متصل به چاه(، گاز جذب ش��ده با تأخیر وارد فاز 

گاز آزاد مي شود و از افت بعدي جريان جلوگیري 
مي كن��د. بنابراين منحني تولی��د و يا آزمايش اين 
چاه ه��ا با مخازن متعارف متفاوت اس��ت. با توجه 
به ابعاد نانومتري تخلخل سنگ، مکانیسم حركت 
س��یال همواره با مخازن متعارف يکسان نیست و 
بايد توجه داشت كه استفاده از معادله هاي متداول 
حركت سیال در محیط هاي متخلخل نیز مي تواند 

با خطا همراه باشد.

6- تولید
به دلیل تراوايي بس��یار پائین س��نگ مخزن، 
نرخ طبیعي تولید در چاه هاي مخازن ش��یل گازي 
بس��یار پائین بوده و مقرون به صرفه نیس��ت. براي 
افزايش تولید از دور روش حفاري افقي و شکست 
هیدرولیک اس��تفاده مي ش��ود. اين تکنیک ها در 
نیمه اول قرن بیس��تم ابداع شد اما استفاده صنعتي 
از آنها براي تولید گاز از س��نگ مخزن ش��یلي تا 
اواخر قرن بیس��تم به تعويق افتاد كه يکي از داليل 
مهم آن قیمت پائی��ن گاز و اقتصادي نبودن تولید 
از آن ها بوده اس��ت. در س��ال هاي اخیر شکس��ت 
هیدرولی��ک چند مرحل��ه اي در چاه ه��اي افقي، 
قابلیت تولید اقتصادي از اين منابع را فراهم آورده 
است. در عملیات شکست هیدرولیک، آب همراه 
با مواد ش��یمیايي خاص ب��راي كاهش اصطکاک 
و افزايش خورندگي حاص��ل از حذف كنندگي 
میکروارگانیسم ها به همراه ماسه ويژه5 با فشار بسیار 
باال به درون چاه تزري��ق و روي محدوده خاصي 
از چاه كه از بخش هاي ديگر جدا ش��ده متمركز 
مي شود. فشار باالي سیال باعث ايجاد و گسترش 
شکس��تگي ها در اطراف چاه مي شود. ماسه درون 
آب تزريق شده و به همراه آب وارد شکستگي هاي 
ايجاد ش��ده مي گردد و از بس��ته شدن آنها پس از 
اتمام عملیات و برداشتن فشار جلوگیري مي كند. به 
دلیل خصوصیات مکانیکي شیل، در بسیاري موارد 
چند ماه تا چند سال پس از اتمام عملیات شکست، 
شکستگي ها شروع به بسته شدن مي كنند و تولید 
چاه به ش��دت كاهش مي يابد. بنابراين تکرار اين 
عملیات در دوره هاي مشخص در بسیاري مخازن 
ضروري است كه البته هزينه زيادي نیز دربردارد.

براي بهبود بازدهي و كنترل عملیات شکست 

هیدرولیک، شناس��ايي خصوصیات سنگ مخزن 
ضروري اس��ت. اي��ن اطالع��ات از آزمايش��ات 
ژئومکانیک ب��ر روي نمونه هاي مغ��زه، داده هاي 
پتروفیزيکي، اطالعات ژئوفیزيک و مدل س��ازي 
بدست مي آيند. هم چنین شناسايي وضعیت تنش 
در منطق��ه و اطراف چاه ب��راي پیش بیني جهت و 
گسترش شکستگي ها ضروري است. با تلفیق اين 
اطالعات و س��اخت م��دل ژئومکانیکي مي توان 
نحوه ش��کل گیري و گس��ترش شکس��تگي ها را 
تخمی��ن زد. ب��ه طور معم��ول در حی��ن عملیات 
شکست هیدرولیک با مشاهده پیوسته خردلرزه ها 
در منطقه عملیات، بر شکل گیري شکستگي ها و 
گسترش آنها نظارت مي كنند. اين كار به ويژه در 
مناطقي كه بیم آلودگي آب هاي زيرزمیني وجود 

دارد ضروري است.
 

7- پي آمدهاي زیست  محیطي
ب��راي تولی��د ي��ک واح��د ان��رژي از طريق 
سوزاندن گاز، حدود نصف ذغال سنگ و حدود 
دو سوم س��وخت هاي مايع دي اكسید  كربن تولید 
مي ش��ود. بنابراين جايگزين ك��ردن گاز به جاي 
ذغال و نفت از نظر جهاني كمک زيادي به كاهش 
دي  اكسید كربن موجود در اتمسفر مي كند. برخي 
گاز را به عنوان پلي بین اقتصاد انرژي امروز و يک 
اقتصاد بدون دي اكسید كربن عنوان مي كنند. با اين 
حال تولید گاز از منابع غیر متعارف نیازمند صرف 
انرژي بیشتر- به معناي تولید دي اكسید كربن بیشتر 
- بوده و هم چنین خطر نش��ت مت��ان به جو كه اثر 
گلخان��ه اي آن بیش از 20 برابر دي اكس��ید كربن 

است را نیز در پي دارد. 
در يک عملیات شکست هیدرولیک به طور 
متوس��ط 20000 متر مکعب آب مصرف مي شود 
ك��ه به خص��وص در مناط��ق خش��ک تأمین آن 
ممکن اس��ت دشوار بوده و بر روي منابع آب هاي 
زيرزمیني و يا س��طحي تأثیر منف��ي بگذارد. براي 
بهبود عملیات شکست اين حجم زياد آب با مواد 
شیمیايي متفاوتي مخلوط مي شود و مي تواند منشاء 
آلودگي آب هاي منطقه ش��ود. عالوه بر آن، آب 
برگشتي در عملیات ممکن است حاوي مواد سمي 
شامل فلزات سنگین، مواد هیدروكربوري و مواد 
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راديواكتیوي باشد كه از مخزن به آن وارد شده اند. 
گسترش شکستگي ها ممکن است اين مخازن 
را به سفره هاي آب زيرزمیني متصل كند و باعث 
آلودگي آنها به گاز و مواد شیمايي شود. مواردي 
از وج��ود گاز در چاه هاي آب در جنوب آمريکا 
مش��اهده شده كه به عملیات شکست هیدرولیک 
در شیل نسبت داده شده است. نشت گاز به سطح 
زمی��ن و آلودگي ه��وا نیز از خط��رات بالقوه اين 
عملیات محس��وب مي ش��ود. بر اساس مشاهداتي 
كه روي 5 می��دان ش��یل گازي در آمريکا انجام 
شده ش��انس اينکه طول شکستگي هاي مصنوعي 
)به س��مت باال( به بیش از  350 متر برسد تنها يک 
درصد است و هیچ يک از شکستگي ها از 600 متر 
تجاوز نمي كنند]6[. در عملیات شکست با رعايت 
فاصله مذكور از سفره هاي آب زيرزمیني مي توان 
آنها را از آلودگي دور نگاه داشت. خطرات بالقوه 
زيس��ت محیطي شکس��ت هیدرولیک در برخي 
كش��ورهاي غرب��ي باعث نگراني اف��کار عمومي 
و ابراز مخالفت هايي ش��ده ب��ه طوري كه مجلس 
فرانسه انجام هرگونه عملیات شکست هیدرولیکي 
را در س��ال 2011 ممنوع كرد. امروزه در بسیاري 
از كشورها مقررات زيست محیطي و ايمني سختي 
براي انجام عملیات شکست هیدرولیک وضع شده 

كه تا حدي از نگراني ها كاسته است.
از ديگر مس��ائلي كه ب��ه وي��ژه در مناطق پر 
جمعی��ت مانن��د اروپ��ا در برابر توس��عه اين منابع 
وجود دارد مس��ئله مالکیت يا حق استفاده از زمین 
براي حفاري و توس��عه میادين اس��ت. اين مشکل 
به خصوص با حساس��یت افکار عمومي نسبت به 
پي آمدهاي زيست محیطي توسعه اين منابع بیشتر 

مي شود.

8- شیل هاي گازي در ایران  
تاكن��ون مطالعه تفصیلي بر روي منابع ش��یل 
گازي در ايران انجام نش��ده اس��ت. در سال 1390 
مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران پي جويي 
مقدماتي منابع شیل گازي در حوضه هاي رسوبي 
زاگرس، كپه داغ و ايران مركزي را به اتمام رسانده 
است]1[. اين مطالعه سازندهاي گرو و سرگلو در 
بخش مركزي ناحیه زمین شناس��ي لرستان را براي 

پي جويي هاي تفصیلي پیشنهاد كرده است. بر اين 
اساس پژوهشگاه صنعت، مطالعه شیل هاي گازي 
سازندهاي شیلي سرگلو و گرو به سن ژوراسیک 
میاني و كرتاسه زيرين در ناحیه لرستان از حوضه 
رس��وبي زاگرس را با همکاري مديريت اكتشاف 
در سه فاز ارائه كرده كه مطالعه فاز نخست از نیمه 
دوم سال 1391 در برنامه هاي مطالعاتي پژوهشگاه 

صنعت نفت قرار گرفته است )شکل2(. 
 شکل2 نقشه زمین شناس��ي ناحیه لرستان در 
حوضه رس��وبي زاگرس كه در آن محدوده ای به 
وسعت تقريبی 60000 كیلومتر مربع  برای اكتشاف 
منابع ش��یل گازی درنظر گرفته شده است را نشان 

می دهد.
فاز اول اين مطالعه شامل بررسي زمین شناسي 
و ژئوش��یمي توالي هاي مورد مطالعه براي ارزيابي 
توانايي آنها در تولید و ذخیره سازي گاز مي باشد. 
در اين فاز از اطالعات زمین شناسي و ژئوشیمیايي 
چاه ها و برش هاي س��طحي تفس��یر شده و مناطق 
مس��تعد براي مطالعه تفصیلي در ف��از دوم معرفي 
اس��تفاده مي ش��ود. عالوه بر روش هاي مس��تقیم، 
اطالع��ات پتروفیزيکي و ژئوفیزيک��ي نیز در اين 
مرحله مورد استفاده قرار مي گیرد و از مدل سازي 
يک بعدي سیس��تم هیدروكربوري براي ارزيابي 

خصوصیات ژئوشیمیايي مانند درجه بلوغ حرارتي 
مواد آلي استفاده خواهد شد.

تفصیل��ي  و  جام��ع  مطالع��ه  دوم،  ف��از  در 
رسوب شناسي، ژئوشیمي و ژئومکانیکي بر روي 
مناط��ق منتخ��ب انجام خواه��د ش��د. در اين فاز 
خصوصیات مخزني شیل ها شامل ظرفیت جذب 
متان، تراوايي و تخلخل آنها اندازه گیري شده و با 
تلفیق آنها با اطالعات زمین شناسي، پتروفیزيکي و 
ژئوفیزيکي، مدل اس��تاتیک مخزن و میزان ذخیره 
)گاز درجا( مش��خص خواهد ش��د. هم چنین در 
اي��ن فاز خصوصیات ژئومکانیکي س��نگ مخزن 
و وضعی��ت تنش ناحی��ه با اس��تفاده از روش هاي 
آزمايشگاهي و پتروفیزيکي تعیین شده و با استفاده 
از آن، مدل ژئومکانیکي مخزن تهیه مي شود و بر 
اساس آن قابلیت شکست سنگ مخزن در عملیات 
شکست هیدرولیک ارزيابي مي شود. با تلفیق اين 
اطالع��ات مناطق و افق هاي با قابلیت تولید گاز از 
توالي هاي شیلي معرفي مي شود و پیشنهاد حفاري 
و تکمیل يک يا چند چاه در ناحیه ارائه مي شود.

مخ��ّرب  تأثی��رات  ف��از هم چنی��ن  اي��ن  در 
زيس��ت محیطي و روش هاي كاهش آنها كه شامل 
تخمین میزان آب مصرفي و منابع در دسترس براي 
آن، احتم��ال آلودگي س��فره هاي آب زيرزمیني و 

  2    نقشه زمین شناسي ناحیه لرستان حوضه رسوبي زاگرس

٩ 

 

 
 شناسي ناحيه لرستان حوضه رسوبي زاگرس  نقشه زمين2-شكل

 
شناسي ناحيه لرستان حوضه رسوبي زاگرس كـه در آن محـدوده منطقـه مـورد مطالعـه                   زمين نقشه   2-شكل

  .دهد نشان مي را )كيلومتر مربع60000ود حد(است براي اكتشاف منابع شيل گازي مشخص شده 
 آنهـا   يي توانـا  يابي ارز ي مورد مطالعه برا   يها ي توال يميو ژئوش شناسي   زمين ين مطالعه شامل بررس   يفاز اول ا  

 يهـا  بـرش هـا و   چـاه  ييايميو ژئوششناسي  زمينن فاز از اطالعات يدر ا. باشد مي گاز يساز ذخيرهد و  يدر تول 
عـالوه بـر    . شـود  مـي اسـتفاده    ي در فاز دوم معرفـ     يلي مطالعه تفص  يق مستعد برا  ر شده و مناط   ي تفس يسطح
و از  گيـرد    مـي ن مرحله مـورد اسـتفاده قـرار         يز در ا  ي ن يكيزي و ژئوف  يكيزيم، اطالعات پتروف  ي مستق يها روش
 ي مانند درجه بلـوغ حرارتـ      ييايميات ژئوش ي خصوص يابي ارز ي برا يدروكربوريستم ه ي س يك بعد ي يساز مدل
  . استفاده خواهد شدياد آلمو

 انجـام  منـاطق منتخـب      ي بـر رو   يكي و ژئومكان  يمي، ژئوش يشناس رسوب يلي مطالعه جامع و تفص    ،در فاز دوم  
ـ  ين فاز خصوص  يدر ا . شدخواهد    آنهـا    و تخلخـل   يـي ، تراوا ت جـذب متـان    يـ هـا شـامل ظرف     لي شـ  يات مخزن
ك مخـزن و    ي، مدل اسـتات   يكيزي و ژئوف  يكيزيتروف، پ شناسي زمين با اطالعات    هاق آن يشده و با تلف   گيري   اندازه

 سـنگ مخـزن و      يكيات ژئومكـان  ين فاز خصوص  ين در ا  يچن هم. خواهد شد مشخص  ) گاز درجا (ره  يزان ذخ يم
 مـدل   ،ن شده و با اسـتفاده از آن       يي تع يكيزي و پتروف  يشگاهي آزما يها ه با استفاده از روش    يناح تنش وضعيت
ك يدروليـ ات شكست ه  يت شكست سنگ مخزن در عمل     ير اساس آن قابل    ب وشود   ميه  ي ته مخزن يكيژئومكان
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هوا و روش هاي جلوگیري از آنها خواهد بود ارائه 
می ش��ود. با توجه به ابعاد وس��یع ناحی��ه اي و میزان 
ذخیره باالي س��نگ مخزن در منابع ش��یل گازي، 
پیش بیني مي شود اين مطالعه میزان ذخاير گاز كشور 
را به میزان قابل توجهي افزايش داده و جايگاه كشور 
ما را در بین كشورهاي داراي منابع هیدروكربوري 
ارتقاء خواهد بخشید. هم چنین با توجه به فاصله كم 
اين منابع احتمالي از مناطق اصلي مصرف )تهران(، 
اين منابع مي توانند به عنوان منبع اصلي گاز مصرفي 

داخل كشور در نظر گرفته شوند.

نتیجه گیري
به گفته بس��یاري از كارشناسان، توسعه منابع 
ش��یل گازي تحولي بزرگ در دنیاي نفت و گاز 
اس��ت كه در چندين دهه گذش��ته مانند آن ديده 
نش��ده است. بسیاري از كش��ورهايي كه وابسته به 
منابع انرژي خارجي بوده اند )مانند آمريکا( سعي 
مي كنند با اس��تفاده از اين منابع از وابستگي خود 

بکاهند. برخي كشورها )مانند چین( كه در گذشته 
ب��ه عن��وان وارد كننده هاي اصلي ان��رژي مطرح 
بوده ان��د، امروزه خود را صاحب منابع غني گازي 
مي بینند. به نظر مي رسد اين منابع تأثیر عمده اي در 
اقتصاد انرژي جهان داشته باشند و تأثیر آنها نیز در 
حال حاضر با كاهش قیمت گاز و هم چنین كاهش 
قدرت رقابت روس��یه و قط��ر در بازار جهاني گاز 

نمايان شده است. 
پیچیدگي هاي فني، هزينه هاي بیشتر تولیدی 
نسبت به منابع متعارف گازي و برخي نگراني های 
اف��کار عموم��ي از پي آمدهاي زيس��ت محیطي 
شیل هاي گازي در برخي كشورها از موانع اصلي 
توسعه منابع شیل گازي هستند. با اين حال توسعه 
چش��م گیر میدان ش��یل گازي بارنت در آمريکا 
نش��ان دهنده آن اس��ت كه اين منابع از نظر فني 
كاماًل قابل دس��ترس و اقتصادي هستند. با توجه 
به حجم باالي میزان گاز درجا كه با ارزيابي هاي 
جديد منابع قبلي، شناس��ايي منابع جديد و تغییر 

ش��رايط اقتص��ادي ص��ورت مي گیرد، ب��ه نظر 
مي رس��د بخش عمده اي از تولی��د آينده انرژي 
جهان از اين منابع خواهد بود. تجربه توسعه شیل 
بارنت به طور عملي نش��ان مي دهد كه اين منابع 
كاماًل اقتصادي ب��وده و در دراز مدت قابل اتکا 

هستند.
در بس��یاري از حوضه ه��اي رس��وبي ايران 
سیس��تم هاي هیدروكربوري وجود دارند كه در 
طول دوره زمین شناس��ي گاز تولی��د كرده اند و 
با توجه به ش��رايط مناسب زمین شناسي و وجود 
توالي هاي ضخیم شیلي در اين حوضه ها، امکان 
تشکیل ذخاير بزرگ شیل گازي در آنها محتمل 
اس��ت. با شناس��ايي و ارزيابي اين منابع از طرفي 
قدرت رقابت ايران در بازار انرژي جهاني به طور 
چش��م گیري افزايش پیدا ك��رده و ايران جايگاه 
خود را به عنوان قدرت گازي تحکیم می بخشد 
و از طرف ديگر امکانات اس��تفاده از اين منابع و 
توسعه اقتصادهاي محلي و ملي فراهم مي شود.
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