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تأثیر توسعه فناوري شکست هیدرولیکي بر منابع آب 

اعظم محمدباقري*، احمد فرمهیني فراهاني، مؤسسه مطالعات بین المللي انرژي  

فنـاوري شکسـت هیدرولیکـي به منظـور افزایش میزان تولید نفـت و گاز از الیه هاي بـا تراوایي پایین، 
بسـیار مؤثـر اسـت. ایـن فنـاوري بـا ایجـاد شـکاف و افزایـش تراوایـي در سـازندهاي هیدروکربوري 
موجـب صرفـه اقتصـادي اسـتخراج نفـت از منابـع نامتعارف نظیـر شـیل هاي نفتـي و گازي مي گردد. 
امـا ایـن عملیـات ممکـن اسـت اثـرات زیسـت محیطي مخربـي به همـراه داشـته باشـد و به خصـوص 
سـفره هاي آب ُشـرب زیرزمینـي را آلـوده نمایـد. چراکـه شـکاف هاي موردنظـر ممکـن اسـت در 
جهت هـاي ناخواسـته پیـش  رفتـه و اتصاالتـي مابیـن مخـازن هیدروکربـوري و الیه هـاي آب شـرب 
برقـرار نماینـد. لـذا بـا ورود مـواد شـیمیایي مورداسـتفاده در عملیـات شکسـت هیدرولیکـي، ورود 
آب هـاي شـور و فلـزات سـنگین و مضـر سـازندهاي هیدروکربـوري و یا ورود سـیاالت نفـت و گاز 
بـه الیه هـاي آب شـرب، آلودگـي ایـن منابـع را به همـراه داشـته و بـه تبـع آن خطـرات بسـیار جـدي 

درخصـوص سـالمت انسـاني حـادث خواهد شـد.
بـا توجـه بـه گرانـي نفـت در سـال هاي گذشـته، اسـتخراج نفـت و گاز از منابـع نامتعـارف شـیلي 
پیشـرفت قابل مالحظـه اي داشـته به طوري کـه بـا کاهـش قیمـت نفـت در یکسـال اخیـر، اسـتخراج از 
منابـع نامتعـارف تنهـا مقـداري کاهش یافته اسـت. لذا بسـیاري از مخاطـرات زیسـت محیطي همچنان 
بـه قـوت خـود باقـي هسـتند. بنابرایـن در ایـن مقالـه بـه آسـیب ها و مخاطـرات ناشـي از آلودگي این 

منابـع پرداختـه شـده و راهکارهایـي جهـت کاهـش ایـن آسـیب ها ارائـه مي گـردد.
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در گذشته تولید نفت و گاز تنها از میادین و مخازني امکان پذیر بود که 
داراي تراوایي مناسبي بودند اما با پیشرفت تکنولوژي و استفاده از فناوري 
شکست هیدولیکي1 به همراه فناوري هاي پیشرفته حفاري، تولید از منابع 
نامتعارف شیل نیز ممکن شده و منافع بسیاري را براي کشورهاي دارنده 
به ارمغان آورده است. اما این فناوري تنها به مخازن نامتعارف محدود 

نبوده و در مخازن متعارف داراي تراوایي معمولي نیز استفاده مي شود. 
از جمله مشکالت زیست محیطي این فناوري، نشت متان به جو زمین است 
که اثر گلخانه اي آن بیش از 20 برابر دي اکسید کربن مي باشد. مشکل 
دیگر، آب برگشتي از عملیات شکست هیدرولیکي است که حاوي مواد 
سمي و فلزات سنگین وارد شده از مخزن مي باشد. گسترش شکستگي ها 
و امکان اتصال این مخازن به سفره هاي آب زیرزمیني و آلودگي آنها نیز 
از دیگر اثرات نامطلوب این فناوري است. از اینرو فعاالن محیط زیست 
و مردم مناطق نزدیك به شیل نفت ها، نسبت به برداشت از این منابع که 
داده اند  هشدار  مي شوند،  زمین  کره  هوایي  و  آب  اقلیم  تغییر  به  منجر 
)به ویژه در آمریکا که فعاالن محیط زیست قدرت بسیاري دارند(. علیرغم 
مشکالت مطرح شده، بسیاري از کشورهایي که صاحب فناوري حفاري 
افقي و شکست هیدرولیکي هستند، در راستاي بهره برداري از این منابع 
نامتعارف نفت و گاز، سرمایه گذاري هاي کالني انجام داده اند. البته این 
کشورها به منظور کاهش اثرات منفي این فناوري، قوانین و مقرراتي را 
نیز تنظیم نموده اند. به طور مثال، در آمریکا قانوني تصویب شده است 
که شرکت هاي نفتي را ملزم به استفاده از استانداردهاي باالتر و همچنین 

مي نماید  مصرفي  آب  در  مورداستفاده  شیمیایي  مواد  ترکیبات  ارائه 
این  حتي  است.  گردیده  این شرکت ها  فعالیت هاي  شفافیت  باعث  که 
موضوع، در حال حاضر به یکي از مواضع نامزدهاي ریاست جمهوري 
آمریکا در تبیین سیاست هاي انرژي آنها تبدیل شده است  به گونه اي که 
دموکرات ها به دلیل آسیب هاي زیست محیطي ناشي از اقدامات شکست 
هیدرولیکي در استخراج از منابع شیل، حاضر به محدود نمودن افزایش 

تولید از این منابع هستند. 
از محیط زیست آمریکا )EPA(2 در  مبناي گزارش آژانس حفاظت  بر 
سال 201۵، برخي از ساکنان نزدیك به مناطق چاه هاي نفت و گاز شیل، 
تغییر در کیفیت منابع آبي را گزارش کرده و مدعي شده اند که شکست 
هیدرولیکي مسئول اصلي این تغییرات بوده و آسیب هاي جدي به آن 
آب  کمبود  با  که  مناطقي  در  به ویژه  نگراني ها  این  است.  نموده  وارد 
مواجه اند، بسیار بیشتر بوده و نیازمند بررسي هاي دقیق تر مي باشد. لذا با 
توجه به اهمیت موضوع و تأثیر توسعه این فناوري بر منابع آب شرب، 

این اثرگذاري مورد بررسي و تجزیه تحلیل قرار خواهد گرفت.

1- شکست هیدرولیکي
مورد  گاز  و  نفت  تولید  در   1940 دهه  اواخر  از  هیدرولیکي  شکست 
بیشترین کاربرد آن در چاه هاي  استفاده قرار گرفته و در ۵0 سال اول 
و  افقي  حفاري  جمله  فناوري )از  است.  پیشرفت هاي  بوده  عمودي 
جهت دار( موجب به کارگیري این روش در سازندهاي هیدروکربوري 
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نامتعارف )نظیر شیل هاي نفتي و گازي( شده است، از این رو استفاده از 
این روش اکنون سهم قابل توجهي را در تولید نفت و گاز در سراسر دنیا 
به خود اختصاص داده است. در این روش ابتدا سیالي با گرانروي کم و 
تحت فشار باال براي ایجاد شکاف و گسترش آن به چاه وارد مي شود. 
سپس سیال اصلي که گرانروي بیشتري دارد به چاه تزریق مي گردد. این 
سیال حاوي مقدار مناسبي از مواد افزودني، شن و ماسه مخصوص است 
که باعث افزایش وسعت شکاف ها مي شود، پس از آن، نفت و گاز از 

طریق شکاف ها جریان پیدا کرده و به سطح مي رسند. 
فرایند شکست هیدرولیکي معموالً در یك چرخه آب بررسي مي شود. 
در واقع جزء اصلي اغلب سیاالت به کار رفته در شکست هیدرولیکي، 
خود  به  را  سیاالت  این  حجمي  درصد   94/۶ حدود  که  است  آب 
یا زیرزمیني تأمین  اختصاص مي دهد و این آب از آب هاي سطحي و 
سیال  مهم ترین  به عنوان  آب  تأمین  از  چرخه  این  بنابراین  مي گردد. 
تزریقي )سیال پیش برنده(3، شروع مي شود. در اغلب موارد به آِب به کار 
رفته در این فرایند، مواد شیمیایي افزوده مي شود که مقاصد گوناگوني 
بهتر  عملکرد  جهت  در  مواد  این  از  استفاده  موارد،  برخي  در  دارد. 
آب به لحاظ ایجاد شکستگي و حمل مواد پروپانت )حائل شونده( در 
به منظور جلوگیري  بود و در برخي موارد  اعماق سنگ مخزن خواهد 
به کار مي رود.   PH باکتري ها و کنترل  نابودي  از خوردگي تجهیزات، 
تزریق  چاه  به  سیال  زیرزمیني،  سازند  شکست  به منظور  بعد  مرحله  در 
مي شود. البته با پمپ نمودن آب به درون چاه، تمامي طول چاه تحت 
فشار قرار نمي گیرد بلکه با قراردادن مجرابندها4، تنها به منطقه مورد نظر 
فشار اعمال خواهد گردید و این منطقه است که تمامي فشار پمپاژ را 
دریافت مي نماید. هنگامي که فشار در این منطقه رفته رفته باال مي رود، 
آب، شکستگي ها را ایجاد نموده و فشار پیش برنده سبب بسط آنها در 
این شکستگي ها  پمپاژ متوقف شود،  عمق سنگ مي گردد. هنگامي که 
به سرعت بسته مي شوند و آب به کار رفته جهت باز نمودن آنها به درون 
سوراخ حفاري عقب رانده شده، به سمت باال رفته و در سطح جمع آوري 
شده  تزریق  آب  از  ترکیبي  مي گردد،  باز  سطح  به  که  آبي  مي گردد. 
به  زیرزمیني  الیه هاي  در  سال  میلیون ها  براي  که  است  منفذي۵  و آب 
مقادیر  منفذي معموالً یك آب شور محتوي  این آب  افتاده است.  دام 
قابل مالحظه اي جامدات محلول مي باشد. در مرحله بعد، آب بازگشتي 
مراحل  شکل-1  یابد.  انتقال  فراورش  و  تصفیه  واحدهاي  به  مي تواند 

مختلف چرخه آب در شکست هیدرولیکي را نشان مي دهد.

2- شکست هیدرولیکي و تولید نفت و گاز از منابع شیل
نظیر  گاز  و  نفت  نامتعارف  منابع  از  گاز  و  نفت  استخراج  کلي  به طور 
شیل ها، هزینه هاي باالیي به همراه دارند. لذا یکي از عواملي که مي تواند 
است.  نفت  قیمت  افزایش  نماید،  اقتصادي  را  منابع  این  از  استخراج 
کشورهاي صنعتي پیشرفته و مصرف کننده عمده انرژي، به ویژه ایاالت 
حفظ  براي  پایدار  انرژي  منابع  یافتن  درپي  همواره  که  آمریکا  متحده 
آهنگ رشد اقتصادي و اقتدار صنعتي خود بوده اند، در چند سال قبل 
باالتر از 100 دالر براي هر  به  افزایش قیمت نفت خام و رسیدن آن  با 
روي  شیل  گاز  و  نفت  منابع  از  بهره برداري  توسعه  رهیافت  به  بشکه، 

مختلف  نقاط  در  شیل  منابع  از  بهره برداري  توسعه  این رو  از  آوردند. 
جهان از سال 2003، موازنه انرژي جهان را که تا پیش از این تکیه بر 
از جمله  نوین  فناوري  هاي  به ویژه  برهم زد.  نفت و گاز فسیلي داشت، 
حفاري افقي در ژرفاي زمین و عملیاتي شدن استفاده از فناوري شکست 
هیدرولیکي، استفاده از این منابع را مقرون به صرفه ساخت. با این حال 
هر چند در چند ماهه نخست سال 201۶ روند کاهش قیمت نفت موجب 
کند شدن استخراج نفت و گاز از منابع نامتعارف گردید، لیکن توسعه 
این فناورِي استخراج از منابع نامتعارف، در دوران نفت گران را نباید از 

نظر دور داشت. 
 201۶ سال  در  خود  انرژي  چشم انداز  در  آمریکا  انرژي  اداره 
رشد  شیل  منابع  از  طبیعي  گاز  تولید  که  مي دهد  نشان   )AEO  2016(
مالیمي خواهد داشت در حالي که تولید از منابع دیگر نسبتاً ثابت مانده 
منابع  از  طبیعي  گاز  تولید  گزارش،  این  مبناي  بر  مي یابد.  کاهش  یا  و 
نامتعارف شیل و ماسه هاي نفتي در حدود نیمي از کل تولید گاز طبیعي 
ایاالت متحده را تشکیل مي دهد و بر اساس سناریوي مرجع پیش بیني 
 )Tcf( مي شود که تولید گاز از این منابع از حدود 14 تریلیون متر مکعب
در سال 201۵ به 29 تریلیون متر مکعب در سال 2040 افزایش یابد. این 
بود  آمریکا خواهد  در  طبیعي  گاز  تولید  ۶9 درصد کل  با  برابر  میزان 

)شکل-2(.
بر این اساس ادامه روند تولید گاز از منابع شیل مي تواند گویاي ادامه 

استفاده از فناوري شکست هیدرولیکي باشد که قابل تأمل است.

3- مجاورت فعالیت هاي شکست هیدرولیکي و منابع آب آشامیدني
بُروز  از عوامل  نفت و گاز در کوتاه مدت  قیمت  تغییرات  به طور کلي 
هیدرولیکي  از شکست  استفاده  با  شده  حفر  چاه هاي  تعداد  در  نوسان 
بوده است. هرچند کاهش قیمت نفت،کندي بسیاري از این فعالیت ها را 
به دلیل غیر اقتصادي بودن استخراج نفت به ویژه استخراج از منابع شیل در 
پي داشته، اما این فناوري در دوران نفِت گران توسعه مناسبي یافته است. 
برآورد EPA حاکي از آن است که بین سال هاي 2011 تا 2014 تعداد 
2۵000-30000 چاه جدید حفر شده که در آنها شکست هیدرولیکي 
انجام شده است. همچنین EPA اعالم مي کند که طي سا ل هاي 2000 تا 

مراحل چرخه آب در شکست هیدرولیکي1
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2013 تقریباً 9/4 میلیون نفر در یك مایلي این چاه ها زندگي مي کردند و 
لذا احتمال زیادي وجود دارد که این چاه ها در نزدیکي مناطق مسکوني 
فعالیت هاي  اگر چه مجاورت  باشند.  واقع شده  منابع آب آشامیدني  و 
شکست هیدرولیکي با منابع آب به خودي خود براي اثرگذاري کافي 

.)EPA, 2015(نیست، لیکن پتاسیل تأثیرگذاري را افزایش مي دهد
به طور کلي آب مورد نیاز براي شکست هیدرولیکي از آب هاي سطحي، 
آب هاي زیرزمیني و یا آب هاي دفعي برگشتي تأمین مي شود. به عنوان 
مثال در شیل مارسلوس۶ در پنسیلوانیا، بیشترین میزان آب مورد استفاده 
در شکست هیدرولیکي را آب هاي سطحي تشکیل مي دهند در حالي 
که در شیل برنت۷ تگزاس، آب هاي سطحي و زیرزمیني در ابعاد تقریباً 
مساوي مورد استفاده قرار مي گیرند. در مناطقي که با کمبود منابع آب 
سطحي روبه رو هستند مانند تگزاس غربي، از آب هاي زیرزمیني براي 

شکست هیدرولیکي استفاده مي شود. 
منطقه اي که  در  اختالل  ایجاد  با   ،NatGeo  )201۵( اساس گزارش  بر 
که  آب  زیرزمیني  سفره هاي  به  مي شود،  استخراج  شیل نفت  آن،  از 
در  نفر  میلیون ها  نیاز  مورد  آب  و  رودخانه ها  آب  تأمین  اصلي  منابع 
آمریکاست، آسیب جدي وارد شده است. در سرتاسر ایاالت متحده، 
براي شکست هیدرولیکي، آب رودخانه ها و  استفاده  اغلب آب مورد 
منابع زیرزمیني است. هرچند برخي شرکت ها از آب با کیفیت پایین تر 
شامل آب دفعي نیز در شکست هیدرولیکي استفاده مي کنند اما تعداد 
آنها بسیار کم است. نیمي از منابع شیل نفت آمریکا در مناطق کم آبي 
قرار گرفته اند که خود با مشکالت کم آبي مواجه بوده و نیاز مبرم به آب 
ُشرب دارند. این وضعیت به حدي وخیم است که میزان آب موردنیاز 
براي تولید شیل نفت ها، از میزان کل حجم آبي که براي تمامي مصارف 

انسان در سال 2008 مصرف شده است، بیشتر بوده است.

4- تأثیر شکست هیدرولیکي بر منابع آب
در این قسمت تأثیر عملیات شکست هیدرولیکي بر منابع آب آشامیدني 

در چرخه آب مورد بررسي قرار مي گیرد.

4-1- تأمین آب
تغییر کیفیت  هیدرولیکي،  فرایند شکست  انجام  به منظور  برداشت آب 

زیرزمیني  آب  منابع  از  برداشت   دارد.  پي  در  را  آشامیدني  آب  منابع 
بیش از نرخ استاندارد آن، ذخایر آب را در سفره هاي زیرزمیني کاهش  
یا سازندهاي  پایین تر، از سطح زمین  با کیفیت  نفوذ آب  داده و اجازه 
مي توانند  همچنین  برداشت ها  مي دهد.  سفره ها  این  داخل  به  را  مجاور 
و  داده  کاهش  جریان   مسیرهاي  داخل  به  را  زیرزمیني  آب هاي  تخلیه 
به صورت بالقوه بر کیفیت آب هاي سطحي اثر گذار باشند. این در حالي 
آب هاي  از  و  داشته  قرار  خشکسالي  معرض  در  که  مناطقي  که  است 
برداشت   پذیرفت.  خواهند  را  تأثیر  بیشترین  مي شوند،  تغذیه  زیرزمیني 
از آب هاي سطحي نیز بر کیفیت آب تأثیر مي گذارند. این برداشت ها 
مي تواند سطوح آب را کاهش داده و مسیرهاي جریان را تغییر دهند و 

لذا ظرفیت جریان را براي رقیق نمودن آالینده ها دچار کاهش نمایند.
 )EPA, 2010( بر اساس گزارش آژانس حفاظت از محیط زیست آمریکا
به مشخصات سازند )عمق، تخلخل،  براي هر چاه  مقدار آب مصرفي 
)طول  هیدرولیکي  شکست  طراحي  پارامترهاي   ،)... و  سازند  نوع 
شکست  انجام  دفعات  تعداد  آنها،  جهت  و  شکست ها  تعداد  شکست، 
در هر چاه و ...( و همچنین مشخصات سیال مورد استفاده و فشار آن، 
بستگي دارد. مطابق این بررسي به طور متوسط براي هر چاه حدود 3 تا 
4 میلیون گالن )11 تا 1۵ میلیون لیتر( آب موردنیاز است. در ادامه  این 
گزارش مي افزاید که در طول 10 سال، بر روي حدود 13۶00 حلقه چاه 
لیتر  میلیارد   200 مجموع حدود  در  و  انجام شده  هیدرولیکي  شکست 
مقدار آب مصرفي  با  برابر  میزان آب  این  است که  آب مصرف شده 
بوده  سال  یك  در  نفر  میلیون   2/۶ در حدود  جمعیتي  با  شهر  یك  در 
است. لذا مقدار آب مصرفي براي این عملیات بسیار زیاد و قابل توجه 
 ،)EPA, 2013( مي باشد. همچنین مطابق گزارش دیگري از این آژانس
مقدار آب مصرفي براي تولید هر بشکه نفت خام، حدود 2۵ لیتر مي باشد 
که با توجه به تولید 3/۵ میلیون بشکه اي نفت شیل آمریکا در این سال، 
مقدار آب مصرفي به طور کلی افزایش چشمگیري داشته است )بیش از 
30 میلیارد لیتر در یك سال(. این در حالي است که حدود 40 درصد از 
منابع نفت و گاز شیل در مناطقي واقع شده اند که با کمبود جدي آب 

مواجه اند.

4-2- مواد شیمیایي
مواد شیمیایي درصد کمي )معموالً 2 درصد یا کمتر( از کل حجم سیال 
سیاالت شکست  و  شیمیایي  مواد  ترکیب  مي دهند.  تشکیل  را  تزریقي 
و  شده  آزاد  تصادفي  به صورت  که  دارند  را  آن  پتانسیل  هیدرولیکي، 
محل را آلوده نمایند. اثرات بالقوه مواد شیمیایي بر منابع آب آشامیدني 
توجه  با  شیمیایي  مواد  و  هیدرولیکي  شکست  سیاِل  نشت  از  ناشي 
شیمیایي  مواد  نشت  بودن  سمي  و  انتقال  میزان  نشت،   مشخصه هاي  به 
تجهیزات  نارسایي  انساني،  خطاي  تجهیزات،  خرابي  معموالً  مي باشد. 
و  شیرآالت  شکستگي  خوردگي ها،  نفت،  چاه  فوران  از  جلوگیري 
سایر موارد )مانند آب و هوا( موجب نشت مواد شیمیایي و جریان مواد 
انتقال و نفوذ در  شیمیایي از چاه به آب هاي سطحي، آلودگي خاک، 
آب هاي سطحي، آلودگي آب  هاي زیرزمیني و در نتیجه آلودگي منابع 

آب آشامیدني شود.
پیش بیني آینده تولید گاز شیل در ایاالت متحده2

                                                                                                  Source: AEO 2016
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4-3- تزریق به چاه
چاه هاي  به  باال  بسیار  فشار  با  سیاالت  هیدرولیکي،  شکست  فرایند  در 
از دو طریق  ایجاد شکاف  یا گاز تزریق مي شوند. تزریق سیال و  نفت 

مي تواند موجب آلودگي منابع آب آشامیدني شود:
  حرکت ناخواسته سیاالت مایع یا گاز به خارج از چاه تولیدي به سمت 
منابع آب آشامیدني به دلیل نقص در پوشش لوله جداري و سیمان کاري
تولید و سازندهاي  منطقه  از  یا گاز  مایع  ناخواسته سیاالت    حرکت 

زیرسطحي به منابع آب آشامیدني. 
بر مبناي گزارش EPA در داکوتاي شمالي بخشي از رشته لوله جداري 
یك چاه در حین انجام عملیات شکست هیدرولیکي، دچار شکست و 
ازهم گسیختگي شده و باعث ورود سیاالت نفت و گاز به سطح زمین 
و منابع آب در نزدیکي الیه کیلدیر8 گردید. در موارد دیگر، نامناسب 
شده  شرب  آب  منابع  آلودگي  باعث  جداري  لوله  سیمانکاري  بودن 
است. در ایالت اوهایو، نامناسب بودن سیمانکاري لوله جداري در حین 
انجام عملیات شکست هیدرولیکي، باعث باال رفتن فشار گاز طبیعي در 
الیه هاي زیرزمیني اطراف چاه تولیدي شده و سرانجام منجر به حرکت 
الیه هاي  این  در  موجود  شرِب  آِب  منابع  به  آن  ورود  و  طبیعي  گاز 

.)Bair et al., 2010; ODNR, 2008) زیرزمیني گردیده است
منابع  آلودگي  احتمال  قدیمي،  هیدرولیکي در چاه هاي  انجام شکست 
آب شرب را با حرکت گازها و مایعات داخل چاه هاي تولیدي افزایش 
مي دهد. عالوه بر این، انجام عملیات شکست هیدرولیکي در چاه هاي با 
عمر باال، ممکن است باعث تخریب و شکافته شدن لوله جداري گردد. 
همچنین میزان مجاورت لوله جداري با سیاالت خورنده همانند سولفید 
هیدروژن، دي اکسید کربن و آب هاي شور نیز مي تواند این تخریب را 

سرعت بخشد. 
برخـي الیه هـاي زیرزمینـي وجـود دارنـد کـه هـم حـاوي منابـع نفـت و 
گاز و هـم حـاوي منابـع آب آشـامیدني مي باشـند. از آنجایي کـه برخي 
سـیاالت تمایـل بـه باقـي مانـدن در الیه هـاي زیرزمینـي را دارنـد، نفـوذ 
سـیاالت مـورد اسـتفاده در شکسـت هیدرولیکـي بـه الیـه حـاوي منابـع 
آب آشـامیدني، مسـتقیماً بـر روي کیفیـت آب اثـر خواهنـد گذاشـت. 
همچنیـن اگـر یـك چـاه حاشـیه اي تحمـل تنش هاي ناشـي از شکسـت 
هیدرولیکـي چـاه مجـاور را نداشـته باشـد، اجـزاء چـاه ممکـن اسـت 
دچـار شکسـتگي شـده و درنتیجـه سـیاالت از سـطح و توسـط ایـن چاه 
چاه هـاي  یـا  قدیمي تـر  چاه هـاي  یابنـد.  راه  آشـامیدني  آب  منابـع  بـه 
غیرفعـال )شـامل چاه هـاي نفـت و گاز، چاه هـاي تزریقـي و یـا چاه هاي 
پتانسـیل  از  هیدرولیکـي،  عملیـات شکسـت  بـه  نزدیـك  ُشـرب(  آب 
باالتـري بـراي ایجاد راه هـاي ارتباطي جهـت آلودگي منابع آب شـرب 

.)Ajani and Kelkar, 2012( برخوردارنـد

4-4- جریان برگشتي یا آب تولیدي
آب بـا کیفیـت متغیـر، محصـول جانبـي چاه هـاي تولیـدي نفـت و گاز 
مي باشـد. بعد از شکسـت هیدرولیکي و برداشـتن فشـار تزریق سـیاالت 
از روي چـاه، جریـان برگشـتي آب از چـاه تولید مي گـردد. در ابتدا این 
آب همـان سـیال مـورد اسـتفاده در شکسـت هیدرولیکـي اسـت، امـا بـا 

گذشـت زمـان ترکیـب آن تحـت تأثیـر سـیال داخل سـازند قـرار گرفته 
و رفته رفتـه سـیال داخـل سـازند تولیـد خواهـد شـد. )برخي مواقـع در 
مراجـع علمـي، آب اولیـه تولیـدي بعد از شکسـت هیدرولیکـي، جریان 
برگشـتي نامیـده مي شـود. همچنیـن بـه سـیاالت شکسـت هیدرولیکـي 
و هـر نـوع آبـي کـه از سـازند بـه سـطح برمي گـردد، در مجمـوع، آب 

تولیـدي گفته مي شـود (.
آلـوده شـدن منابـع آب آشـامیدني مي توانـد بـا ورود و یـا نشـت آب 
تولیـدي بـه داخـل آب هـاي سـطحي یـا آب هـاي زیرزمینـي رخ دهـد. 
انتقـال محیطـي ترکیبـات مـواد شـیمیایي موجـود در آب تولیـدي بـه 
خصوصیـات نشـت )مانند حجـم و مدت زمـان نشـت(، ترکیـب سـیال 

نشـت شـده و خصوصیـات محیـط اطـراف بسـتگي دارد.

4-5- دفع پساب و مدیریت آن
دفع پساب و مدیریت آن ممکن است به چندین روش مختلف بر منابع 

آب آشامیدني تأثیر بگذارد که شامل موارد ذیل است: 
- عدم تصفیه مناسب پساب قبل از تخلیه آن به داخل آب دریافتي

از چاله ذخیره سازي در حین حمل و  یا ورود تصادفي پساب  - نشت 
نقل آن

- تخلیه غیرمجاز پساب ها
- مهاجرت ترکیبات آالینده پساب از طریق خاک
- مدیریت نامناسب مواد باقیمانده در تصفیه پساب

به  نزدیك  آبریزه هاي  رسوبات  در  پساب  آالینده  ترکیبات  تجمع   -
تأسیسات تصفیه پساب )CWT( و

- استفاده از روش هاي عمومي تصفیه فاضالب خانگي )POTW( براي 
تصفیه پساب هاي حاصل از شکست هیدرولیکي. 

البته باتوجه به تزریق پساب هاي حاصل از شکست هیدرولیکي به چاه ها 
منابع  احتمال آلودگي  به الیه هاي زیرزمیني،  آنها  انتقال کنترل شده  و 

.)EPA,2015(آب آشامیدني توسط این پساب ها تقریباً  صفر است
تصفیه  یك  از  بعد  هیدرولیکي  شکست  از  حاصل  پساب  چنانچه 
منابع  آلودگي  احتمال  تخلیه شود،  به درون آب هاي سطحي  نامناسب 
آب آشامیدني وجود خواهد داشت. عدم تصفیه مناسب پساب حاصل 
 ،)TDS( موجود رسوبات  غلظت  است  ممکن  هیدرولیکي  شکست  از 
افزایش دهد. ضروري  غلظت برومید، کلرید و ید را در آب دریافتي 
است که نظارت بر واحدهاي تصفیه آب آشامیدني براي کنترل و عدم 
تشکیل این مواد به درستي انجام شود، چراکه برخي از آنها سمي بوده 

و مي توانند باعث بُروز سرطان گردند.
پســاب هاي حاصــل از شکســت هیدرولیکــي همچنیــن حــاوي ترکیبات 
دیگــري ماننــد باریــم، بــورون، و فلــزات ســنگین هســتند. وجــود باریــوم 
ــت.  ــده اس ــات ش ــي اثب ــاي رس ــراه گاز در الیه ه ــدي هم در آب تولی
ولــي داده هــاي بســیار کمــي درخصــوص غلظــت فلــز و ترکیبــات آلــي 
ــوان  ــا بت ــود دارد ت ــده وج ــه نش ــده و تصفی ــه ش ــاب هاي تصفی در پس
ــوده  ــر ب ــه پســاب مؤث ــه و تخلی ــات تصفی ــا عملی ــي نمــود کــه آی ارزیاب
ــا  ــن دســت داشــته اســت ی ــع آب آشــامیدني در پایی ــر مناب ــري ب و تأثی

.)EPA, 2015(ــر خی
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نتیجه گیري
از  بهره برداري  در  هیدرولیکي،  شکست  نظیر  فناوري هایي  از  استفاده 
منابع نامتعارف نفت و گاز، صرفه هاي اقتصادي بسیاري را در پي خواهد 
داشت. اما در زمینه تخریب هاي زیست محیطي و آلودگي منابع آب هاي 
را  عدیده اي  مشکالت  آب،  زیاد  بسیار  مصرف  همچنین  و  زیرزمیني 
به همراه دارد. آلودگي منابع آب به دو صورت مستقیم )سرریز آالینده ها 
به منابع آب( و غیرمستقیم )از طریق آلودگي خاک( مي تواند انجام گیرد 
و عالوه بر آلودگي آب، زمینه ساز مخاطرات اجتماعي نیز خواهد شد. در 
هر حال الزم است موارد زیر در استفاده از این فناوري مدنظر قرار گیرد:
بر روي  باید مطالعات زیادي  ابتدا  انجام شکست هیدرولیکي  براي    
الیه هاي مختلف زیرزمیني و نحوه قرارگیري آنها در مجاورت هم انجام 
تأثیر دقیق شکست  گرفته )الیه هاي حاوي نفت، گاز و آب شرب( و 
احتمال  مخزن،  سنگ پوش  مجاور،  الیه هاي  روي  بر  هیدرولیکي 
شکست سنگ پوش و نفوذ نفت و گاز به الیه حاوي آب شرب و دیگر 
موارد مرتبط، مورد بررسي کامل قرار گیرند. به عبارت دیگر، طراحي 
احتماالت  تمامي  بررسي  با  همراه  باید  هیدرولیکي  شکست  عملیات 
و گاز  نفت  یا سیاالت  و  برگشتي  یا آب  مواد شیمیایي  نفوذ  زمینه  در 
با انجام این  به الیه هاي آب شرب زیرزمیني، انجام گیرد به طوري که 
بررسي ها، سازمان هاي ذیربط نسبت به عدم آلودگي منابع آب زیرزمیني 

اطمینان حاصل نمایند.
با توجه به فشار بسیار زیاد آب تزریقي به چاه براي انجام شکست    
هیدرولیکي، الزم است تأثیر آن بر چاه هاي مجاور، اعم از چاه هاي نفت 

و گاز، چاه هاي تزریقي و همچنین چاه هاي آب شرب، نیز مورد بررسي 
سازند،  شکست  عالوه بر  عملیات  این  است  ممکن  چراکه  گیرد   قرار 
پیامدهاي دیگري نظیر شکست لوله جداري، سیمان پشت لوله جداري 
این شکست  و  داشته  به همراه  نیز  را  و دیگر تجهیزات چاه هاي مجاور 

باعث ایجاد راهي براي نفوذ سیاالت آالینده به منابع آب شرب گردد.
یا آب هاي  و  از آب رودخانه ها  اکثر شرکت ها  استفاده  به  توجه  با    
با  طرفي  از  و  هیدرولیکي،  شکست  انجام  براي  تازه(  )آب  زیرزمیني 
توجه به حفاري تعداد بسیار زیاد چاه ها براي تولید از شیل ها و شکست 
هیدرولیکي اکثر آنها، مقدار آب موردنیاز براي این تعداد چاه، بسیار 
زیاد است. لذا ضروري است شرکت هاي مذکور، مجاب به تصفیه آب 
برگشتي و استفاده مجدد از آن براي انجام شکست هیدرولیکي در چاه 
فرآیند  این  اجراي  با  آب(.  کم  مناطق  در  خصوص  )به  گردند  بعدي 
خسارت هاي  از  جلوگیري  و  آب  مصرف  در  صرفه جویي  عالوه بر 
جبران ناپذیر بر منابع آب زیرزمیني، احتمال آلودگي آب هاي سطحي و 

به طور کلي محیط زیست نیز به شدت کاهش مي یابد.
بدین ترتیب هر چند کاهش قیمت نفت، استخراج از منابع نامتعارف نفت 
و گاز را با کندي مواجه کرده است اما استخراج از این منابع به رشد 
مالیم خود ادامه خواهد داد که دلیل عمده آن، توسعه فناوري هایي نظیر 
شکست هیدرولیکي در دوران نفت گران بوده است. به کارگیري این 
نوع فناوري ها در کشورهاي خشك مي باید با دقت و حساسیت باالیي 
صورت پذیرد چراکه در کنار صرفه اقتصادي ناشي از آن، باید بررسي 

نمود که چه خسارت هایي نیز به همراه دارد.

1- Hydraulic Fracturing
2- US Environmental Protection Agency
3- Driving Fluid

4- Plugs
5- Pore Water
6- Marcellus Shale

7- Barnett Shale
8- Killdeer

]1[ مطالعه اي بر شیل هاي گازي و عملیات استخراج به کمك 
شکاف هیدرولیکي، دوماهنامه انجمن صنفي کارفرمایي صنعت 

پتروشیمي، سال اول، شماره دوم، آذر 1392
[2] Ajani, A; Kelkar, M. (2012). Interference study in shale plays. Pa-

per presented at SPE Hydraulic Fracturing Technology Conference, 

February 6-8, 2012, The Woodlands, TX. 

[3] Assessment of the Potential Impacts of Hydraulic Fracturing for 

Oil and Gas on Drinking Water Resources, Office of Research and 

Development, U.S. Environmental Protection Agency (EPA), 2015

[4] Bair, ES; Freeman, DC; Senko, JM.(2010). Subsurface gas in-

vasion Bainbridge Township, Geauga County, Ohio.(Expert Panel 

Technical Report). Columbus, OH: Ohio Department of Natural 

Resources. http://oilandgas.ohiodnr.gov/resources/

investigations-reports-violations-reforms#THR 

[5] EIA (Energy Information Administration).(2015a). Glossary. 

Available online at http://www.eia.gov/tools/glossary/ 

[6] ODNR, DMRM, (Ohio Department of Natural Resources,

 Division of Mineral Resources Management). (2008). Report 

on the investigation of the natural gas invasion of aquifers in 

Bainbridge Township of Geauga County, Ohio. Columbus, OH: 

ODNR.http://oilandgas.ohiodnr.gov/portals/oilgas/pdf/ 

bainbridge/report.pdf 

[7] The Annual Energy Outlook 2016 (AEO2016)

[8] U.S. EPA (U.S. Environmental Protection Agency). (2015j).

 Retrospective case study in Killdeer, North Dakota: study of the

 potential impacts of hydraulic fracturing on drinking water

 resources [EPA Report]. (EPA 600/R-14/103). Washington, D.C. 


