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با افزایش قیمت جهان��ي گاز د  ر د  و د  هه ی اخير منابع غيرمتعارف 
گاز از جمله زغال س��نگ ها و شيل هاي گازي بس��يار مورد   توجه قرار 
گرفته اند  . با توجه به منابع عظيم گازي كشورمان شناسايي اين ذخاير 
د  ر ای��ران تاكنون مورد   غفلت واقع ش��د  ه اند  . اين د  ر حالي اس��ت كه 
به د  ليل حضور ذخاير متع��ارف هید  روکربنی د  ر جنوب و جنوب غرب 
كش��ور، انتقال به موقع و مطمئن س��وخت د  ر گستره ی کشور همواره 
مس��ئله ای جد  ي و پرهزينه بود  ه اس��ت. با توجه به پتانس��يل موجود   
ش��ايد   زمان آن فرارسيد  ه باشد   تا سياس��ت گذاران ديدگاه خود   را از 
تمرک��ز بر توس��عه ی مخازن عظيم هید  روکربنی، به توجه بیش��تر د  ر 
زمینه ی مطالعه و توس��عه ی منابع كوچك تر و غيرمتعارف )د  ست کم 
براي مصارف د  اخلي و محلي( س��وق د  هند  . رسوبات زغال د  ار ايران از 
د  يد  گاه زماني از ترياس پس��ين تا ژوراس��يك مياني گسترش د  ارند و 
محد  ود  ه ی وس��يعي از شمال، مركز و ش��رق كشور را د  ر برمي گيرند  . 
اكثر ذخاير زغال س��نگي کشور از نوع حرارتي )گازد  ار و گازد  ار چرب( 
هس��تند كه تاكنون از نظر توان توليد   گاز مطالعه ش��د  ه اند  . از س��وی 
د  یگ��ر نگاهي به میاد  ی��ن گازی د  ر حوضه ی اي��ران مركزي از جمله 
ميد  ان سراجه )ش��رق قم(، اهد  اف اكتشافي تلخه )جنوب گرمسار( و 
س��يلك )شمال كاشان( نش��ان مي د  هد   كه با توجه به تخلخل اوليه و 
تراوايي ناچيز س��نگ مخزن اين میاد  ین )س��ازند   قم( مي توان آنها را 
د  ر زمره ی شيل هاي گازي به حس��اب آورد  . همین ویژگی د  ر سازند   
گ��رو د  ر حوضه ی زاگرس از د  یرباز مورد   توجه بود  ه اس��ت. نوش��تار 

حاضر گزید  ه ای از س��ري انتش��ارات مؤلفين برتر۵ انجمن مهند  سين 
نف��ت6 و س��ایر منابع معتبر د  ر این زمینه اس��ت. با توجه به بررس��ی 
نسبتاً جامع این نوشتار از كل فرآيند   ارزيابي، توسعه و توليد  ، روش ها 
و فن آوری هاي مورد   اس��تفاد  ه و مس��ائل اقتصاد  ي و مالي اين منابع 
هید  روکربنی ، امید   اس��ت این مقاله بتواند   راهنم اي مناس��بي براي 
سياس��ت گذاري ها و تد  وين نقشه ی راهی جهت آغاز مطالعه اين گونه 

ذخاير باشد  .

۱- اصول و ضروریات مخزن
زغال س��نگ، سنگی رسوبي اس��ت كه بيش از ۵0 د  رصد   وزني آنرا 
م��واد   آلي تش��كيل مي د  هند  ؛ د  ر صورتي كه ش��يل ح��اوي كمتر از 
۵0 د  رصد   مواد   آلي اس��ت و د  ر اثر تغيير و تبد  يل مواد   آلي توس��ط 
فرآيند  هاي ميكروبي )گاز بيوژينك7( و ژئوشيميايي )گاز ترموژينك8( 
د  ر طول تد  فين گاز متان حاصل مي ش��ود  . گاز حاصل توس��ط ساز و 
كارهاي متعد  د  ي ذخيره مي شود   كه شامل گاز آزاد  9 د  رون منافذ ريز 
و گاز جذبي10 روي س��طوح د  اخلي مواد   آلي اس��ت. تقريباً تمامی گاز 
حاصل از زغال س��نگ از نوع جذبي است؛ د  ر حالي كه گاز توليد  ي از 

شيل ها مخلوطي از گاز جذبي و آزاد   است.
مخازن زغال س��نگي يك سري شكس��تگي ارتوگونال به نام كليت11 
د  ارن��د   كه با جهت يافتگي عمود   بر اليه بند  ي، مجراي اوليه اي را براي 
جريان سيال مهيا مي كنند  . گاز از ماتريكس به كليت ها منتشر شد  ه و 

علي اصغر جوالپور*، مد  یریت اکتشاف شرکت ملي نفت ایران 

توليد   ساليانه ی گاز از مخازن زغال سنگ و ش��يل گازي1 د  ر ایاالت متحد  ه بيش از 2/7 ميليارد   فوت مكعب است كه 15 
د  رصد   از كل توليد   ساليانه ی این كش��ور را ش��امل مي شود  . از این مقد  ار حد  ود   1/7 ميليارد   فوت مكعب از بيش از چهل 
هزار چاه گازي د  ر زغال سنگ هاي بيست حوضه ی مختلف به د  ست مي آید   و یک ميليارد   فوت مكعب باقيماند  ه نيز حاصل 
بي��ش از چهل هزار چاه حفاري ش��د  ه د  ر ش��يل هاي گازي پنج حوضه ی د  یگر است. با وج��ود   اینكه تعد  اد   حفاري ها در 
زغال سنگ هاي گازي د  ر حال كاهش است. ش��يل هاي گازي هم اكنون از جمله جذاب ترین اهد  اف اكتش��افي د  ر ایاالت 
متحد  ه بود  ه و حفاري آنها به ویژه د  ر نواحي مركزي جنوب این كشور )شيل بارنت2 و معاد  ل هاي آن(، حوضه ی آپاالچين3 

و حوضه هاي متعد  د  ي د  ر كوه هاي راكي4 به سرعت رو به افزایش است.
به غير از ایاالت متحد  ه د  ر بيش از چهل كشور د  یگر نيز توان زغال سنگ هاي گازي مطالعه شد  ه كه حاصل آن پروژه هاي 
تجاري د  ر استراليا، كاناد  ا، چين و هند   بود  ه است. كوشش ها براي شناخت ذخایر جد  ید   و همچنين توليد   بيشتر از منابع 
موجود   اد  امه د  ارد   . با توجه به اینكه منابع زغال سنگ و شيل گازي د  ر جهان به ترتيب  بالغ بر 9000 و 16000 تریليون 

فوت مكعب تخمين زد  ه مي شود   واضح است كه پتانسيل عظيمي براي رشد   این صنعت د  ر آیند  ه وجود   د  ارد  .
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از اين طريق به د  رون چاه جريان مي يابد  . د  ر مخازن شيل گازي، گاز 
از اليه هاي تراواتر ماسه يا سيلت كه به صورت متناوب با اليه هاي شيل 
قرار د  ارند   يا از طريق شكستگي هاي طبيعي يا از ماتريكس شيل توليد   
مي شود  . د  ر پاره اي موارد   شكستگي هاي طبيعي با كاني هاي ثانوي پر 
ش��د  ه اند   كه بايد   ب��ا انگيزش چاه به روش ش��كافت هيد  روليكي12 باز 
ش��وند  . همچنين ممكن اس��ت هر د  و نوع طبقات زغال سنگ و شيل 
به صورت بين اليه اي د  ر يك مخزن حضور د  اشته باشند   كه گاز حاصل 

از هر د  و سنگ، نشأت مي گيرد  .
متغیرهاي كليد  ي كنترل كنند  ه ی گاز د  رجا د  ر مخازن زغال سنگ 
گازي عبارتن��د   از ضخامت اليه ی زغال س��نگ، تركيب زغال س��نگ، 
محت��واي گاز و تركي��ب گاز. تركي��ب گاز وابس��ته ب��ه مق��د  ار و نوع 
متش��كلين آلي زغال س��نگ اس��ت كه اثر مهمي بر مقد  ار گاز جذبي 
د  ارد  . محتواي گاز د  ر رگه هاي زغال س��نگ تغييرات وس��يعي د  اشته 
)از كمت��ر از يك تا بيش از 2۵ مترمكع��ب د  ر تن( و تابعي از تركيب 
زغال س��نگ، بلوغ حرارتي، تاريخچه ی تد  في��ن و باالآمد  گي و افزود  ه 
ش��د  ن گازهاي مهاجر ترموژنيك يا بيوژنيك است. تركيب گاز عموماً 
بيش از 90 د  رصد   متان همراه با مقاد  ير جزئي هيد  روكربن هاي مايع، 

د  ي اكسيد  كربن و نيتروژن است.
توليد   گاز از مخازن زغال س��نگي تابع تراوايي و وضعيت اش��باع گاز 
اس��ت. د  ر نواحي د  ر ح��ال توليد   تراوايي اغل��ب د  ر محد  ود  ه ی چند   
ميلي د  ارس��ي تا چند   د  ه ميلي د  ارسي است. گرچه مقاد  ير بيش از يك 
د  ارسي نيز گزارش شد  ه است. تراوايي مطلق طي زمان افزايش مي يابد  . 
چراكه خروج گاز از زغال سنگ موجب تراكم ماتريكس و گشاد   شد  ن 
كليت ها مي گرد  د  . گرچه اين فرآيند   ممكن اس��ت با كاهش بازشد  گي 
كليت ها به د  ليل افزايش تنش خالص حاصل از تخليه ی فش��ار مخزن 
همراه باشد  . زغال سنگ هاي اشباع از گاز بالفاصله گاز توليد   مي كنند  . 
د  ر حالي كه انواع تحت اشباع تا زماني كه فشار مخزن به كمتر از فشار 
اش��باع نرس��د   گازي توليد   نمي كنند   و اين امر ممكن اس��ت مستلزم 

سال ها تخليه ی آب از مخزن باشد  .
نظارت و نحوه ی كنترل حجم و توان توليد   د  ر مخازن زغال س��نگ 
و ش��يل گازي يكس��ان است. اما مخازن ش��يل گازي عموماً ضخيم تر 
)300-30 فوت( بود  ه، حاوي گاز جذبي كمتر ) كمتر از 10 مترمكعب 
د  ر ت��ن( هس��تند   و د  ر منافذ خالي خود   حجم بس��يار بيش��تري گاز 
آزاد   د  ارن��د  . به عالوه اين مخازن نس��بت به مخازن زغال س��نگي غالباً 
تراوايي بس��يار كمتري )د  ر محد  ود  ه ی نانو تا ميكرود  ارس��ي( د  ارند  . 
براي حص��ول مقاد  ير تجاري گاز از چنين تراواي��ي ناچيزي اغلب د  ر 
عملي��ات تكميل چاه فواصل طوالني تري باز می ش��ود و انگيزش چاه 

به روش شكافت هيد  وروليكي ضروري است.
مخ��ازن زغال س��نگ و ش��يل گازي تجمعات گازي پيوس��ته اي را 
تش��كيل مي د  هند، شامل طبقات گازد  اري هستند   كه فاقد   اليه بند  ي 
بر حسب چگالی و سطح آب-گاز است و د  ر محد  ود  ه ی بسيار وسيعی 
از جغرافيا گس��ترش د  ارند  . د  ر چنين منابعي چالش اصلی يافتن گاز 
نيس��ت؛ بلكه يافتن مناطقي است كه مقدار توليد   گاز د  ر حد   تجاري 
باشد  . چنين چالشي گاهي مشكل آفرين خواهد   بود  . به د  ليل تغييرات 
عم��ود  ي و افقي د  ر اين مخازن، براي تعيين ويژگي هاي مخزن وجود   
مغزه، نمود  ارهاي الكتريك��ي، مقاطع لرزه اي و د  اد  ه هاي آزمايش چاه 
به مقد  ار كافي ضروري اس��ت. جد  ول-1 نشان د  هند  ه ی خالصه اي از 

ضروري ترين اطالعات مورد   نياز براي ارزيابي اين مخازن است.

2- روش هاي حفاري، تکمیل چاه و تولید  
تاكن��ون اكثر فعاليت هاي حفاري د  ر مخازن زغال س��نگ و ش��يل 
 گازي در چاه ه��اي عم��ود  ي بود  ه اس��ت. حفاري ها معم��والً كم عمق 
)1000-1۵0 مت��ر( بود  ه و ب��ه روش هاي زيرتعاد  ل��ي د  وراني-ضربه 
اي23 انجام مي ش��ود   كه حاصل آن نرخ حفاري س��ريع )تا 1۵ متر د  ر 
س��اعت( و حد  اقل خسارت به سازند   اس��ت. د  ر اعماق بیشتر )1000 
تا بيش از 2۵00 متر( كه فش��ارهاي باالي مخزن، جريان هاي فراوان 
آب و مشكالت پايد  اري د  يواره چاه انتظار مي رود ، از حفاري چرخشي 
متعارف با سيس��تم هاي گل س��بك )تعاد  لي يا زيرتعاد  لي24( استفاد  ه 

مي شود  .
با پيشرفت هاي اخير د  ر فن آوری هاي د  رون چاهي و به تبع آن كاهش 
هزينه ها، حفاري افقي جايگزين جذابي به ش��مار مي رود  . نخس��تين 
كاربرد   گس��ترد  ه از چاه هاي افقي تك حفره اي د  ر مخازن زغال سنگي 
د  ر اواس��ط د  هه ی 90 د  ر حوضه ی آركوما2۵ ايالت اوكالهاما26 صورت 
گرف��ت. د  ر پي آن روش چند  حف��ره اي د  ر حوضه ی آپاالچين مركزي 
واقع د  ر ويرجينياي غربي27 ابد  اع ش��د  . د  ر اي��ن روش ابتد  ا يك چاه 
عمود  ي اوليه حفر   و س��پس رگه ی زغال س��نگي مد   نظر توسط يك 
چاه افقي قطع مي ش��ود   ]3[. از حفره ی افقي چند  ين شاخه ی جانبي 
منشعب مي گرد  د   تا آرايه ای سوزني مثل الگوي رگ برگ هاي د  رختان 
حاصل ش��ود  . معموالً شاخه هاي افقي به صورت حفره باز تكميل شد  ه 
و يك پمپ د  ر چاه عمود  ي نصب مي گرد  د  . پس از معرفي و آزمايش 
سيستم مذكور، د  ر بس��ياري از حوضه ها ساير آرايه هاي چند  حفره اي 
نيز توس��عه يافتند  . كاربرد   روش هاي حفاري افقي و چند  حفره اي د  ر 
مخازن ش��يل گازي نيز به سرعت توس��عه يافته است؛ به ويژه د  ر شيل 
بارن��ت كه بي��ش از 90 د  رصد   چاه ه��اي جد  ي��د   د  ر آن از نوع افقي 
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 1  خاصه اي از اطاعات اساسي مورد   نیاز جهت ارزیابي مخازن زغال سنگ و شیل گازي

نتایج مورد انتظارنوع آزمایش

حجم گاز آزاد شده )از نمونه ی زغال سنگ قرار داده شده در یک ظرف دربسته(، گاز باقیمانده )حاصل از زغال سنگ خرد شده( و گاز محتواي گاز موجود
نهان )حاصل از محاسبه( را معین مي کند. حاصل جمع این سه رقم محتواي گاز درجاي رگه ی زغال سنگ را نشان مي دهد

جهت ارزیابي توان نفت زایي و بلوغ حرارتي مواد آلي در نمونه، تعیین بخشي از مواد آلي که قباً به هیدروکربن تبدیل شده و مقدار پیرولیز راك اول13
کل هیدروکربني که مي توانسته در اثر تغییر و تبدیل کامل حرارتي نمونه حاصل شود استفاده مي گردد

بیانگر محتواي کل کربن در سنگ و شامل کربن موجود در هیدروکربن هاي آزاد و مقدار کروژن استکربن آلي کل

تعیین کننده ی درصد متان، دي اکسید کربن، نیتروژن و اتان در گاز آزاد شده است. براي تعیین خلوص گاز و تهیه ی ایزوترم هاي ترکیب گاز
مرکب گاز آزاد شده14 به کار مي رود

مشاهده ی متغیرهایي مثل درخشندگي زغال سنگ، الیه بندي، فواصل کلیت ها، کاني شناسي، ضخامت زغال سنگ و ... را ممکن توصیف مغزه
مي سازد. اطاعاتي در مورد ترکیب، تراوایي و ناهمگني رگه ی زغال سنگ را نیز در بر دارد

بیانگر ارتباط فشار با حجم گازي است که مي تواند در دماي ثابت جذب یک سطح شود. در واقع نشان مي دهد یک رگه ی زغال سنگ ایزوترم جذبي15
قادر به نگهداري چه مقدار گاز بوده و با چه سرعتي این گاز را آزاد مي سازد

مشخص کننده ی درصد خاکستر، رطوبت، کربن ثابت و مواد فرار است. براي اصاح محتواي گاز و ایزوترم هاي جذبي با فرض حالت تجزیه ی مستقیم
بدون خاکستر به کار مي رود. همچنین در تصحیح ایزوترم ها نسبت به رطوبت و تعیین بلوغ زغال سنگ هاي مرغوب کاربرد دارد 

کاني شناسي کل توده از طریق مطالعه ی میکروسکوپي یا پراش اشعه ی ایکس و تشخیص نوع کاني هاي رسي توسط پراش اشعه ی تجزیه ی کاني شناسي
ایکس یا تصویربرداري میکروسکوپ الکتروني امکان پذیر است

این عدد نشانگر انعکاس نور تابیده شده به ماسرال هاي17 ویترینایت است و راهي سریع و ارزان براي تعیین درجه ی بلوغ انعکاس ویترینایت16
زغال سنگ هاي مرغوب به شمار مي رود

حرارت ایجاد شده در اثر سوختن زغال سنگ است که جهت تعیین درجه ی بلوغ زغال سنگ هاي نامرغوب به کار مي رودارزش گرمازایي18 

تعیین کننده ی نوع، فراواني و روابط مکاني انواع گوناگون ماسرال هاست. این تفاوت ها گویاي اختاف در توان جذب گاز و شکنندگي تجزیه ی ماسرال ها
سنگ هستند که بر محتواي گاز و تراوایي اثر دارند

رابطه ی چگالي توده و سایر متغیرها )از جمله محتواي خاکستر و گاز( را مي توان براي تعیین مقدار چگالي آستانه19 در محاسبه ی چگالي توده
ضخامت زغال سنگ و شیل در نمودارهاي الکتریکي به کار برد

نمودارهاي الکتریکي 
متعارف

نمودارهاي خودالقایي، پرتوگاما، مقاومت کم عمق و عمیق، میکروالگ، کالیپر، چگالي، نوترون و سونیک در شناخت زغال سنگ و شیل و 
نیز تعیین تخلخل و اشباع در شیل ها به کار مي روند

نمودارهاي تصویري براي تحلیل شکستگي ها و نمودارهاي طیف سنجي جهت تعیین محتواي گاز درجا کاربرد دارندنمودارهاي الکتریکي ویژه

آزمایش هاي افزایش فشار21 یا افت تزریق )تزریق و بست(22 براي تعیین فشار مخزن، تراوایي، عامل سطحي و شناخت رفتار مخازن آزمایش هاي فشار گذرا20
شکاف دار کاربرد دارند

در شناسایي محل گسل ها، عمق مخزن، تغییرات ضخامت، گسترش جانبي و ویژگي هاي زغال سنگ یا شیل به کار مي رودلرزه نگاري سه بعدي
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هستند  .
روش ه��اي گوناگوني براي انگيزش چاه ها و ش��كاف زايي د  ر مخازن 
زغال س��نگي اس��تفاد  ه ش��د  ه اس��ت. د  ر حوضه ی ريت��ن28 واقع د  ر 
نيومكزيكو29 چاه هاي چند  ش��اخه اي لوله گذاري شد  ه و شكاف زايي د  ر 
رگه هاي نازك و مجزا توس��ط لوله ی مغزي سيار30 با استفاد  ه از سيال 
ژله اي )همراه با ماسه به عنوان نگهد  ارند  ه( اجرا مي گرد  د  . د  ر حوضه ی 
پاود  رريور31 ايالت وايومينگ32 كه تراوايي زغال سنگ زياد است چاه ها 
به صورت حفره باز تكميل مي شوند  . سپس زغال سنگ را توسط جريان 
آب با نرخ بيش از ۵ بش��كه د  ر د  قيقه شستش��و می د  هد   تا ذرات ريز 
آن خ��ارج گرد  د  . كليت ها باز و حفره ی چ��اه به نحو مؤثري به مخزن 
مرتبط ش��ود  . د  ر زغال سنگ هاي د  ره ی هورس شو33 د  ر كاناد  ا كه آبي 
توليد   نمي كنند   تحريك چاه ها به روش ش��كافت با نيتروژن34 صورت 
مي گيرد  تا مانع آس��يب رس��اند ن مايعات به زغال س��نگ از جمله از 
طریق انبس��اط رس ها، مهاجرت ذرات ريز و سازوكارهاي د يگر شود . 
به طور كلي عمومي ترين روش تكميل اين چا ه هاي گازي، لوله گذاري و 
مشبك كاري همراه با شكافت هيد روليكي يك يا چند مرحله اي است.

د ر ش��يل هاي گازي براي ارتباط شكاف هاي طبيعي به حفره ی چاه 
تقريباً هم��ه ی چاه ها نيازمند  انگيزش به روش ش��كافت هيد روليكي 
هس��تند . گرچه بعضي از چاه هاي افقي د ر شيل نيوآلباني3۵ حوضه ی 
ايلينوي36 به صورت حفره باز تكميل ش��د ه اند  ام��ا اكثر اوقات تكميل 
اين گونه چاه ها به روش لوله گذاري، س��يمان ش��د ن و با مشبك كاري 
چند مرحله اي د ر امتد اد  مقطع افقي انجام مي ش��ود . براي كنترل اين 
اعم��ال و تنظيم زمان بند ي پمپاژ جهت ش��كاف زايي د ر زمان كوتاه، 
فن آوری ه��اي جد يد ي ش��امل تيلتمتره��ا37 و ريزلرزه ها38 اس��تفاد ه 
مي ش��ود . چنين فن آوری هايي به  ويژه د ر ش��يل بارنت اهميت زياد ي 
د ارند ؛ زيرا جلوگيري از رش��د  شكاف ها به د اخل طبقات آبد ار زيرين 

بسيار حياتي است.

اكث��ر مخازن زغال س��نگ و ش��يل گازي )مثل ش��يل آنتريم39 د ر 
حوضه ی ميش��يگان40( اش��باع از آب هس��تند  و تولي��د  اوليه ی آنها 
ممل��و از آب همراه با مقد ار كمي گاز اس��ت. از آنج��ا كه توليد  آب از 
سيس��تم ش��كاف هاي طبيعي باعث كاهش فش��ار مخزن و آزاد  شد ن 
گاز از ماتريكس مي ش��ود  همزمان با كاهش توليد  آب ش��اهد  افزايش 
توليد  گاز خواهيم بود . س��پس توليد  گاز ب��ه مقد ار حد اكثر يا پالتو41 
مي رس��د  و سرانجام پس از طي يك د وره ی زماني و د ر اثر متغیرهاي 
كليد ي مخزن )به ويژه تراوايي( و اثر تد اخلي چاه هاي مجاور، به ميزان 
معيني كاهش مي يابد . اما مخازن زغال س��نگ و ش��يل گازي خشك 
مثل مخازن گازي معمولی عمل مي كنند . يعني توليد  د ر مراحل اوليه 
حد اكثر است و پس از آن د ر حين آزاد  شد ن گاز، سيستم شكاف هاي 

طبيعي د وباره پر شد ه و شاهد  كاهش آهسته ی توليد  خواهيم بود .
يكي از ويژگي هاي عمومي د ر تمامی مخازن زغال س��نگ و ش��يل 
گازي تغييرات فراوان د ر توان توليد  آنهاست که نمونه ی آن توسعه ی 
ش��يل گازي حوضه ی بلك وارير42 ايالت آالباما43 د ر ميد اني به وسعت 
ي��ك مايل مربع با 23 حلقه چاه اس��ت. د ر اين مي��د ان تمامي چاه ها 
به روش مش��ابهي د ر يك رگه ی زغال س��نگي خاص حفاري و تكميل 
شد ه اند  اما تغييرات زياد ي د ر توليد  آنها مشاهد ه مي گرد د  )شكل-1(. 
د الي��ل اوليه ی چنين تغييراتي د ر مقدار تولي��د  را به تغييرات محلي 
تراوايي كه حاصل فراواني شكاف ها و پهناي بازشد گي آنهاست نسبت 

د اد ه اند  ]4[.

3 - منابع و مخازن
به د لي��ل ماهي��ت ناهمگ��ن مخ��ازن ش��يل و زغال س��نگ گازي و 
عد م قطعيت د ر جمع آوري و تحليل د اد ه ها، تعيين صحيح مقاد ير گاز 
د رجای آنها فرآيند ي مش��كل و زمان بر اس��ت. د ر مخازن زغال سنگي 
مق��د ار گاز د رج��ا معم��والً برابر گاز جذب��ي د رنظر گرفته مي ش��ود . 
گاز د رج��ا )مترمكعب( تابع ضخامت زغال س��نگ )متر(، وس��عت آن 
)مترمربع(، چگالي )تن بر مترمكعب( و محتواي گاز آن )مترمكعب بر 
تن( اس��ت. براي تعيين ضخامت زغال سنگ اغلب محد ود ه ی چگالي 
محافظ كارانه اي د ر حد  1/7۵ گرم بر س��انتي مترمكعب د رنظر گرفته 
مي شود . البته اين حد  ممكن است تا 2/۵ گرم بر سانتي مترمكعب نيز 
افزايش يابد  تا بتوان همه ی شيل هاي گازي را كه به صورت بين اليه اي 
با زغال س��نگ قرار د ارند  نيز به حس��اب آورد . میانگین چگالي د رجاي 
زغال سنگ را مي توان از روي نمود ار الكتريكي چگالي يا با اند ازه گيري 
مس��تقيم مغزه ها تعيين نمود . محت��واي گاز با اند ازه گيري مقاد ير گاز 
آزاد  شد ه از نمونه هاي مغزه د ر آزمايشگاه به د ست مي آید . البته مقاد ير   1  تغییرات تولید  متان د ر 23 چاه موجود  د ر مید ان زغال سنگ گازي حوضه ی 

بلک واریر ایالت آالباما
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اند ازه گيري ش��د ه با توجه به گاز نهان44 و باقيماند ه4۵ اصالح مي شود . 
طيف س��نج ليزري د رون چاهي46 روش جايگزيني اس��ت كه توسط آن 

مي توان گاز جذبي را به صورت د رجا اند ازه گيري کرد .
د ر مخ��ازن ش��يل گازي تعيي��ن ه��ر د و مؤلف��ه ی گاز جذبي )به 
روش هاي مش��ابه با مخازن زغال سنگي( و گاز آزاد  ضروري است. گاز 
آزاد  را مي ت��وان توس��ط نمود ارهاي الكتريكي متع��ارف ارزيابي کرد . 
گرچ��ه اين روش به د ليل تخلخل ماتريك��س كم، آب محبوس فراوان 
و مناطق حد  واس��ط47 نس��بتاً عريض، پيچيد ه خواهد  بود . مطالعه ی 
مغزه ها به ويژه اند ازه گيري فشار موئين تخليه48 و تخلخل براي ارزيابي 
ويژگي هاي مخزني ماتريكس اهميت زياد ي د ارد . تخلخل ش��كاف ها 
ني��ز مؤلفه ی مهمي د ر ذخيره ی گاز اس��ت. گرچه اي��ن نوع تخلخل 
معم��والً ناچيز د رنظر گرفته مي ش��ود  )كمت��ر از 2 د رصد  حجم كل 
مخ��زن( اما د ر ش��يل هايي با تخلخل ماتريكس ك��م مي تواند  تا بيش 
از 10 د رصد  از حجم ذخيره را تش��كيل د هد . نس��بت د اد ن ذخيره ی 
اثبات شد ه49 به مخازن زغال سنگ و شيل گازي مستلزم توليد  گاز د ر 
مقاد ير تجاري اس��ت. معموالً چنين امري تنه��ا د ر صورت وجود  گاز 
د رج��ای کافی، تراوايي مناس��ب، آب زد ايي۵0 موف��ق، بهاي زیاد  گاز و 
هزينه هاي مناسب حفاري، تكميل چاه و عمليات توليد  ممكن خواهد  
ب��ود . همچنين براي اثبات ذخيره ی تهي��ه ی پروفايل توليد ۵1 ضروري 
اس��ت كه پيش بين��ي آن د ر طول فاز آب زد اي��ي )يعني زمان افزايش 
توليد  گاز( مش��كل خواهد  بود . برخي توليد كنند گان از پروفايل توليد  
مخازن مش��ابه استفاد ه مي کنند ؛ د ر صورتي كه سايرين به روش هاي 

پيچيد ه تري مثل شبيه سازي عد د ي۵2 تكيه د ارند .
شبيه سازي عد د ي ابزار توانمند ي است كه با تلفيق د اد ه هاي مغزه، 
نمود ارهاي الكتريكي و آزمايش چاه ها، از طريق ارزيابي تأثير تغييرات 

د ر متغیره��اي كليد ي مخزن، تركي��ب مؤلفه هاي مهمي مثل تراوايي 
جه��ت د ار، مقد ار گاز آزاد  و جذبي، بررس��ي تأثير راهكارهاي مختلف 
توس��عه ی مي��د ان از جمله فاصل��ه ی چاه ها، الگ��وي چاه ها و طراحي 
انگيزش ش��كاف ها، كمك ش��اياني برای د رك كّمي رفتار چاه خواهد  
بود . بالفاصله پس از ايجاد  مد ل مي توان به طور منظم آنرا با د اد ه هاي 
توليد ي، فشار استاتيك مخزن و فشار د رون چاهي به روز کرد  و از اين 

طريق عملكرد  آيند ه ی چاه را بهتر د رك و پيش بيني نمود .
پ��س از آب زد ايي مخزن )درصورت نی��از( مي توان عملكرد  توليد  و 
ذخيره را به روش هاي مرس��وم مانند  تحليل موازنه ی مواد ۵3 و منحني 
كاه��ش۵4 ارزيابي کرد . يك��ي از عناصر مهم د ر به حد اكثر رس��اند ن 
ذخي��ره د ر اين مخ��ازن، حد اقل کرد ن فش��ار تخليه اس��ت. ويژگي 
ذخي��ره د ر مخ��ازن گاز جذبي به گونه اي اس��ت كه د ر فش��ار مخزن 
كمتر، حجم بيش��تري گاز آزاد  مي شود . ش��كل-2 نشان مي د هد  كه 
د ر زغال س��نگ هايي با بلوغ متفاوت، با كاهش فشار میانگین مخزن از 
100 به ۵0 پوند  بر اينچ مربع گاز بيش��تري نس��بت به كاهش فشار از 

200 به 1۵0 پوند  بر اينچ مربع آزاد  خواهد  شد .

 4- استراتژي هاي ارزیابي و جنبه هاي اقتصاد ي ذخایر
چال��ش اصلی د ر ارزيابي ذخاير زغال س��نگ و ش��يل گازي، تعيين 
بهترين نواحي مورد  انتظار و توس��عه ی مؤثر آنهاست. پروژه هاي موفق 
تشابه زياد ي د ارند  كه از جمله ی آنها مي توان به د سترسي به فن آوری 
و بازارهاي گاز، منابع گازي متمركز و ويژگي هاي مطلوب مخزن اشاره 

کرد  )جد ول هاي-3و2(.
قد م نخست د ر ارزيابي منطقه ای جد يد  شامل جمع آوري اطالعات 
چاه هاي موجود ، مطالعات زمين شناس��ي و عمليات ژئوفيزيكي است. 
يك منبع اطالعاتي ارزش��مند  اما غالب��اً مورد  غفلت، د اد ه هاي حاصل 
از مع��د ن كاري مث��ل نقش��ه هاي زيرزميني، ويژگي هاي زغال س��نگ 
و اطالع��ات حفاري هاي معد ني )مغزه ها( اس��ت. چني��ن د اد ه هايي را 
مي توان جهت شناس��ايي زغال سنگ ها و ش��يل هايي با بلوغ حرارتي، 
غن��اي مواد  آلي، ضخامت، عمق و گس��ترش ناحي��ه اي مطلوب به كار 
ب��رد . د ر مرحله ی بعد  مي توان با حفر چاه هاي توصيفي با فواصل زياد  
محتواي گاز، مقد ار اش��باع گاز، ويژگي م��واد  آلي و تراوايي را ارزيابي 
کرد . براي شناسايي تغييرات مخزني به ويژه تراوايي، حفر چاه توصيفي 
ب��ه تعد اد  كافي اهميت حياتي د ارد . چنين خصوصیاتي ممكن اس��ت 
به مقد ار قابل مالحظ��ه اي حتي د ر بين چاه ه��اي نزد يك به هم تغيير 

کنند .
اگر ويژگي هاي چاه هاي توصيفي اميد واركنند ه باش��د  چند  انتخاب 

 2  ایزوتــرم النگمــور55 نشــان د هند ه ی تغییــرات توان جذب متــان د ر انواع 
گوناگون زغال سنگ )از نظر بلوغ حرارتي( است. شکل ایزوترم بیانگر آنست 
که به ازاي افت فشــار ثابت، د ر فشارهاي کم، گاز بسیار بیشتری نسبت به 

فشارهاي زیاد  آزاد  خواهد  شد .
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د اریم؛ الف( توليد ي كرد ن چاه هاي توصيفي كه ممكن است د ر صورت 
ع��د م نياز به آب زد ايي مقاد ير قابل توجه��ي گاز تولید  کنند ؛ ب( حفر 
چاه هاي افقي يا چند شاخه اي براي آب زد ايي سريع مخزن و توليد  گاز 
و ج( حفر يك س��ري چاه عمود ي راهنما۵7. روش اخير يعني پروژه اي 
با چند  چاه راهنما عمومي ترين شيوه ی توسعه است. زيرا اكثر مخازن 
نيازمن��د  آب زد ايي اس��ت و چاه هاي افقي د ر ابت��د اي پروژه براي اين 
منظور راهگشا نيس��تند . اين امر به ويژه د ر موارد ي صحت د ارد  كه با 
ارزيابي مخازن مركب و ترد يد هاي متعد د ي از جمله گسل خورد گي، 

تغييرات جانبي رخساره و پايد اري د يواره ی چاه مواجه باشيم.
د ر اغلب اين پروژه ها، چاه هاي راهنما د ر فواصل نزد يك به يكد يگر 
با آرايش ۵ يا 9 نقطه اي حفر مي گرد ند . هد ف اصلي چنين آزمايش��ي 
اينس��ت كه د ريابيم آي��ا مي توان به توليد  تجاري گاز د س��ت یافت و 
آيا توس��عه ی ميد ان د ر مقياس اصلي اقتص��اد ي خواهد  بود  يا خير؟ 
به عن��وان قاعد ه ای كلي، چاه هاي راهنما باي��د  د ر فواصل كمتر از 80 
جريب۵8 از يكد يگر حفر شد ه و حد اقل 9-6 ماه توليد  کنند . به عنوان 
بخش��ي از اين عمليات، د اد ه هايي از جمله حجم سياالت توليد  شد ه، 
فشارها و مشاهد ات س��ياالت ورود ي۵9 بايد  به طور مستمر جمع آوري 

شوند .
هم��ه ی مخازن زغال س��نگ گازي ني��از به آزمايش ه��اي راهنما با 
چند ي��ن چاه ند ارند . پاره اي از اين نوع مخازن مانند  موارد  موجود  د ر 
حوضه ی آپاالچين اياالت متحد ه ش��امل رگه هاي زغال سنگي ضخيم، 

كم عمق و پيوس��ته هس��تند  كه از ابتد ا با حفر چاه هاي افقي توس��عه 
مي يابند . زغال سنگ هاي خشك مانند  آنچه د ر حوضه ی د ره ی هورس 
ش��و د ر آلبرتاي60 كاناد ا وجود  د ارند  نیز نيازي به آب زد ايي ند اشته و 
بر اساس نرخ گاز توليد ي د ر چاه هاي توصيفي توسعه د اد ه مي شوند .

د ر هر د و حالت نياز يا عد م نياز به حفر چاه هاي راهنما، ارزيابي فني 
هر هد ف اكتش��افي زغال سنگ يا شيل گازي فرآيند ی چند مرحله اي 
اس��ت كه مس��تلزم اس��تراتژي جامعي همراه با معيار بس��يار روشن 
موفقيت و خروج61 اس��ت. بسياري از شركت ها پروژه هاي تجاري خود  
را رها كرد ه اند ؛ زيرا د ر ارزيابي جامع آن ناموفق بود ه يا قاد ر به اد امه ی 
سرمايه گذاري نبود ه اند . عالوه بر آن به محض تجاري شد ن يك پروژه، 
ش��ركت ها تمايل به توس��عه ی مد اوم از طريق فرآيند  توليد  گاز د ارند  
كه هد ف اوليه ی آن حد اقل کرد ن هزينه هاس��ت. اين استراتژي مانع 
از جم��ع آوري س��اير اطالعات حياتي و به كارگي��ري نوآوري هاي فني 

مي گرد د  كه کسب آنها افزايش سود آوري را د رپی خواهد  د اشت.
استراتژي هاي محاس��به و كاهش ريس��ك اقتصاد ي د ر پروژه هاي 
زغال س��نگ و ش��يل گازي بايد  همزمان با كار روي كاهش ريس��ك 
فني پيگيري ش��وند . از جمله ی اين استراتژي ها مي توان به استفاد ه از 
محرك ه��اي مالي د ولتي و بهره گي��ري از منابع مالي بين المللي بانك 
جهاني يا ساير منابع اشاره کرد . جنبه ی مهم د يگري از كاهش ريسك 
ش��امل توسعه ی ش��راكت د ر جهت كاهش ريس��ك هر يك از اعضاء، 
ايجاد  تجارت متعاد ل و هم افزایی62 عملياتي اس��ت. براي مثال تباد ل 

  
 2   مقایسه ي خصوصیات چند  پروژه ی تجاري زغال سنگ گازي د ر جهان

نام حوضه و 
محل آن

 مساحتنام میدان
)sq miles(

ضخامت  
)ft( زغال سنگ

درجه ی 
زغال سنگ

 محتواي گاز
)scf/ton(

 تراوایي
)md(

 فواصل چاه ها
)acres(

تعداد 
چاه ها

 نرخ تولید
 گاز در چاه
)Mscf/D(

 گاز درجای
 اولیه
)Bscf(

 ضریب
 بازیافت

)%OGIP(

 ذخیره
)Bscf/well(

San Juan 
)USA(

 Ignacio
Blanco6070-4015-32013015001760663-5060-60050-300بیتومینوس

Uinta )USA( Drunkard’s
Wash1204-481.5-201604505001571574-4255بیتومینوس

Black 
Warrior 
)AUS(

Cedar Cove6525-301.5-180520100809530.5-50025-250بیتومینوس

Powder 
River )USA(

 Recluse
 Rawhide

Butte
ساب 7540-90

بیتومینوس
30-705+80600150288620.2-0.5

Western 
Canadian 

Sedimentary 
)Alberta(

 Horseshoe
Canyon

ساب 62035-100
بیتومینوس

55-1000.1-10080-1603300454393280.5-0.25

Bowen  
)Australia(Fairview43050-1003.5-40010025080700450602.5-200بیتومینوس

Qinshui 
)China(

Yangcheng-
Qinshui2220-400.8-70100200.4-58040140-1<900-300آنتراسیت



ماهنامه ی  علمی- ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 158 

81

س��ود  يك پروژه ی زغال س��نگ گازي با سود  مش��ابه د ر يك پروژه ی 
گازي متعارف مي تواند  تركيبي از جريان گاز را براي ايجاد  نرخ پالتوی 
معين طي 2۵ س��ال تضمين کند . بيش��ترین مقدار گاز د ر سال هاي 
نخس��تين توس��ط پروژه ی گازي متعارف و د ر س��ال هاي بعد  توسط 

پروژه ی زغال سنگ گازي تأمين خواهد  شد .
از آنج��ا كه تجاري ش��د ن منابع گازي غيرمتعارف د ر بس��ياري از 
كشورها هنوز فرآيند ی جد يد  محسوب مي شود  شركت هاي خارجي با 
مسائل متعد د ي د ر خصوص ريسك مالي روبرو هستند که از جمله ی 
آنها مي توان به رقابت ميان س��ازمان هاي مختلف نظارتي و حاكميتي، 
موان��ع متعد د ی د ر مذاكرات قرارد اد هاي مش��اركت د ر توليد ، فقد ان 
خد مات نفتي قابل اعتماد  و بازار د ائمي براي گاز توليد ي اش��اره کرد . 
چنين ريس��ك هايي مشاركت با شركت هاي با تجربه د ر كشور مد نظر 

را با مشكل مواجه مي کند .

5- آیند ه و روند هاي فن آوری
د ر بیس��ت س��ال اخي��ر به د لي��ل پيش��رفت هاي قابل مالحظه د ر 
فن آوری هاي باالد س��تي، منابع زغال سنگ و شيل هاي گازي توسعه ی 
سريعي یافته اند . اين فن آوری ها شامل حفاري افقي، روش هاي خاص 
تكميل چاه و روش هاي جد يد  آب زد ايي اس��ت. باتوجه به وابس��تگي 
 زياد  به فن آوری، آش��كار اس��ت كه نوآوري هاي آيند ه تأثير زياد ي بر 

توسعه ی يافتگي و نرخ رشد  اين صنعت خواهد  د اشت.
تمامي نيازهاي فن آوری براي توس��عه ی زغال س��نگ ها و شيل هاي 
گازي )مانند  روش ه��اي تعيين خصوصيات مخ��زن، حفاري، تكميل 
چاه و عمليات توليد ( د ر اس��اس مش��ابه مخازن گازي متعارف اس��ت 

)جد ول-4(.

اما مجموع��ه ی فن آوری هاي خاص مورد  نياز ب��راي هر يك از اين 
نوع مخازن بستگي به د رجه ی ناهمگني مخزن، ويژگي هاي مكانيكي 
س��نگ و نوع س��ياالت موجود  د ارد . ع��الوه بر اين ن��رخ توليد  گاز و 
ان��د ازه ی ذخيره نق��ش مهمي د ر انتخاب آنه��ا د ارد ؛ چراكه برخي از 
فن آوری هاي بسيار مفيد  مثل لرزه نگاري سه بعد ي از نظر هزينه مانعی 

جد ی به حساب می آيند .
توسعه ی زغال سنگ هاي گازي د ر كشورهايي غير از اياالت متحد ه 
به د اليل مختلفي از جمله ويژگي نامناس��ب مخزن، زيرس��اخت هاي 
ناكافي و رقابت با مخازن گازي متعارف رش��د  بس��يار كند ي د ارد . د ر 
پاره اي موارد  يك قرارد اد  چند ين د س��ت جابه جا مي شود . بد ون آنكه 
ش��ركت عامل با مجموعه ی كاملي از س��ازمان حقوقي، د انش فني و 
م��د ت زمان قرارد اد ي بتواند  پروژه ا ی را به س��رانجام موفق برس��اند . 
گرچه افزايش بهاي گاز باعث تش��ويق س��رمايه گذاري د ر پروژه هايي 

شد ه كه تا يك د هه قبل به صرفه نبود ه اند .
ظاهراً بيش��ترين شانس برای یافتن یک پروژه ی تجاري شيل گازي 
د ر خ��ارج از اياالت متحد ه مربوط به غرب كاناد اس��ت كه تش��ابهات 
چينه شناسي زياد ي با حوضه هاي غرب اياالت متحد ه د اشته و به نظر 
مي رس��د  محتوي بيش از 1000 تريليون فوت مكعب منابع گاز حاصل 
از ش��يل ها باشد . د ر واقع اين طور به نظر مي رس��د  كه زمان زياد ي تا 
توليد  تجاري از شيل هاي گازي د ر خارج از اياالت متحد ه باقي نماند ه 

است.
از جمله روند هاي آيند ه د ر اين صنعت تلفيق توسعه ی زغال سنگ و 
شيل هاي گازي با تزريق د ي اكسيد كربن است. زغال سنگ و محتويات 
آلي ش��يل، متان جذبي را به طور انتخابي نس��بت به د ي اكسيد كربن 
آزاد  مي كنن��د  كه اين فرآيند  باعث افزايش بازيافت متان و جايگزيني 

  
 3   مقایسه ی ویژگی های چند نمونه از پروژه های تجاری شیل گازی در ایات متحده

ضخامت نام حوضه نام میدان
)ft(مفید

 محتواي گاز
)scf/ton(

 تراوایي بر حسب
ضخامت56
 )md-ft(

 فشار مخزن
)psia(

 فواصل
)acres( چاه ها

 نرخ تولید
 گاز در چاه
)Mcf/D(

 نرخ تولیدآب
)B/D( در چاه

 گاز درجای
/Bscf( اولیه

sq mile(

 ضریب
 بازیافت

)%OGIP(

 ذخیره
)Bscf/well(

AntrimMichigan120-70100-405000-1400160-30550-201500-535-560-201.8-0.2

OhioAppalachian100-30100-6050-0.22000-500160-40500-30010-520-100.6-0.15

New AlbanyIllinois150-5080-401800-1700-30080100-301000-510-720-100.6-0.15

BarnetFort Worth200-50350-1502-0.014000-3000160-803000-100040-3020-53.0-0.5

LewisSan Juan300-20045-15400-61500-1000320-80500-100050-815-52.0-0.6
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 4  نیازهای اصلی فن آوری و کاربرد های آنها د ر مخازن زغال سنگ و شیل گازی

نوع و کاربردهای آننیازهای فن آوریزمینه های اصلی فن آوری

تعیین ویژگی های مخزن

 شناخت کّمي سیستم های شکستگی و تغییرات آنها
 شناسایی نواحی با تراوایی زیاد

لرزه نگاری سه بعدی و چهار بعدی
ابزارهای تصویربرداری از حفره چاه

ژئوشیمی سطحی
تجزیه ی طیف سنجی درون چاهیاندازه گیری محتوای گاز جذبی

نمودارگیری ژئوشیمیایی
تحلیل ریزدرزه ها قبل و بعد از بسته شدناندازه گیری تراوایی

سیستم های کابلي جداسازی/تزریق 
تجزیه و تحلیل از درون لوله ی جداریشناخت مخازن پشت لوله ی جداری

الگوریتم های تفسیری پیشرفته

عملیات حفاری

سیستم های پر فشار لوله ی مغزی سیار همراه با جت63حفاری سریع با هزینه ی کمتر
لوله های حفاری تله متریک و ترکیبی

سیاالت سازگار با محیط زیست
چاه های چندشاخه ایکاهش آثار حفاری و تعداد چاه ها

استخراج از قاعده ی مخزن
سیستم های ترکیبی حفاری و نصب لوله ی جداریپایدارسازی چاه های افقی

سیستم های لوله ی جداری مکانیکی

عملیات تکمیل چاه

سیمان های فوق سبک سیمان کاری بدون خسارت به سازند
سیستم تزریق آب همراه با جتدسترسی به سازند

مشبک سازی با لیزر پر انرژی
سیستم های همراه با لوله ی مغزی سیار با کاربرد در چاه های افقیافزایش کارآیی شکاف زایی هیدرولیک

تحلیل شکستگی ها شامل ریزلرزه ها و تیلت مترها
سیاالت سازگار با محیط زیست

افزایه های )نگهدارنده( فوق سبک65

عملیات تولید

جداسازی آب و گاز درون چاه و تزریق مجدد فرازآوری مصنوعی/تخلیه آب
فیلتراسیون پیشرفته یا جذب آلودگی ها

عوامل بهبود سطحی
سیستم های پیشرفته و چاه هوشمند

تزریق دی اکسیدکربن و نیتروژنافزایش تولید
طراحی بهینه ی چاه های افقی

افزایش تولید گاز به روش های میکروبیال

آن با كربن مي گرد د . گرچه اين عمليات عاري از معضالت فني نيست 
)مثاًل زغال س��نگ د ر اثر جذب د ي اكسيد كربن متورم شد ه و تراوايي 
آن كاهش مي يابد ( اما پروژه هاي زياد ي به اين روش طراحي ش��د ه يا 

د ر حال طراحي است.

نتیجه گیري
د ر مقايسه با مخازن گازي متعارف، مخازن زغال سنگ و شيل هاي 
گازي ب��ا ناهمگني بيش��تر، س��ازوكارهاي چند گان��ه ی تجمع گاز و 
ويژگي هاي منحصر به فرد ي كه توان توليد  را كنترل مي كند  متمايز 

مي گرد ن��د . پيش��رفت هاي بیس��ت س��ال اخي��ر د ر ش��ناخت اين 
پيچيد گي ها با توس��عه ی اساس��ي د ر صنايع حفاري، تكميل چاه و 
فن آوری هاي توليد  همراه بود ه است. از نتايج اين پيشرفت ها مي توان 
به آب زد ايي سريع تر، نرخ توليد  بيشتر، د ستيابي سريع تر به حد اكثر 
ن��رخ توليد ، ارزيابي صحيح ت��ر منابع و مخ��ازن و در نهایت اقتصاد  
شكوفاتر اش��اره کرد . اين موفقيت ها مشوق شركت هاي زياد ي برای 
کس��ب فرصت هاي بين المللي جد يد  اس��ت. د ر نتيجه بس��یاري از 
مخ��ازن زغال س��نگ گازي كوچك تا متوس��ط د ر خ��ارج از اياالت 
متح��د ه ط��ي د ه��ه ی گذش��ته توس��عه يافته اند و س��رمايه گذاري 
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پانویس هاپانویس ها
1. Coalbed and Shale gas 
2. Barnett
3. Appalachian basin 
4. Rocky Mountain 
5. Distinguished Author Series 
6. Society of Petroleum Engineers )SPE( 
7. biogenic 
8. thermogenic 
9. free gas 
10. sorbed gas 
11. cleat 
12. hydraulic-fracture stimulation 
13. Rock-Evaluation Pyrolysis
14. composite desorption isotherms
15. sorption isotherm
16. vitrinite reflectance
17. maceral
18. calorific value
19. cutoff  
20. Pressure-Transient Tests  
21. Pressure buildup 
22. injection fall-off  
23. underbalanced rotary-percussion 
24. balanced or underbalanced 
25. Arkoma 
26. Oklahoma 
27. West Virginia 
28. Raton 
29. New Mexico 
30. coil-tubing 
31. Powder River 
32. Wyoming 
33. Horseshoe Canyon 

34. nitrogen-only fracturing 
35. New Albany 
36. Illinois 
37. tiltmeters 
38. microseismics 
39. Antrim shale 
40. Michigan 
41. plateau 
42. Black Warrier 
43. Alabama 
44. lost gas 
45. residual gas 
46. downhole laser spectrometer 
47. transition zones 
48. drainage capillary pressure 
49. proved reserve 
50. dewatering 
51. production profile 
52. numerical simulation 
53. material balance 
54. decline curve 
55. Langmuir isotherm 
56. permeability-thickness product
57. pilot 
58. acre 
59. fluid-entry 
60. Alberta 
61. success and exit 
62. synergies 
63. jet-assisted  
64. high energy laser perforating
65. ultralightweight proppants

منابعپانویس ها

[1] Curtis J.B., Fractured Shale-Gas Systems, AAPG 
Bulletin 85, 2002, p. 19211938-.
[2] Kawata Y. and Fujita K., Some predictions of 
possible unconventional Hydrocarbons availability 
until 2100, Paper SPE 68755, Asia Pacific oil and gas 
conference, Jakarta, 2001.
[3] Von Schoenfeldt, H., Zupanik, J., Wight, D.R., 
Stevens, S.H., Unconventional drilling methods for 
unconventional reservoirs in the US and overseas, Paper 

0441 in International Coalbed Methane  Symposium, 
University of Alabama, 2004.
[4] Weida, S.D., Lambert, S.W., Boyer, C.M. II, 
Challenging the traditional Coalbed Methane 
exploration and evaluation model, Paper SPE 
98069,Eastern regional meeting, West Virginia, 2005.
[5] Creties D. Jenkins, Charles M. Boyer, Coalbed- 
and Shale-Gas Reservoirs, SPE Distinguished Author 
Series, Paper 10351, 2008

قابل مالحظه اي براي شناس��ايي حوضه هاي مناسب شيل هاي گازي 
د ر د نیا انجام ش��د ه اس��ت. با فرض ثابت ماند ن س��رعت نوآوري د ر 
فن آوری ها و بهاي مناس��ب گاز تمامی ش��واهد  حاكي از آنس��ت كه 

مخازن زغال س��نگ و شيل هاي گازي بيش��تري د ر آيند ه ی نزد يك 
توس��عه خواهند یاف��ت و جري��ان گاز توليد ي از آنها ج��زء مهمي از 

مصرف جهاني انرژي را تشكيل خواهد  د اد .


