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انقالب فن آوري در توليد نفت خام محبوس در 
سنگ هاي رستي آمريكا

مقدمه
تحوالتــي كــه در توليــد گاز طبيعــي 
غيرمتعارف از ســازندهاي سنگ هاي رستي1 
در آمريكا به وقوع پيوست، توليد اين كشور 
را به گونه اي قابل توجه افزايش داد. واگرايي 
قيمت هاي گاز طبيعي و نفت خام ســبب شده 
است كه اخيرا روش هاي فني استخراج بكار 
گرفته شــده ذخاير گاز سنگ هاي رستي كه 
تصور مي شــد در اســتخراج نفت خام بسيار 
مشــكل و غير اقتصادي است، در اين عرصه 
نيــز بــه كار گرفته شــود. در واقــع، افزايش 
توليد نفت خام آمريكا در ســال هاي 2009 و 
2010 تا حدودي مديون پيشــرفت هاي توليد 
نفت خام ســبك محبوس در سنگ ها2 است 
كه به نفت خام سنگ رســتي3 نيز شهرت يافته 

است. 

 تكنولـوژي توليد نفت خام سـبك محبوس 
در سنگ هاي رستي

كاربرد دو روش كليدي حفاري افقي 
و شكســت هيدروليكــي كــه بــا موفقيت 
در توســعه مياديــن گاز غيرمتعارف مورد 
اســتفاده واقع شدند نشــان مي دهد كه اين 
روش هــا به طــور يكســان بــراي مايعات 
غيرمتعارف محبوس در سازندهاي سنگي 
نيــز كاربــرد دارند. شكســت هيدروليكي 

مستلزم تزريق مخلوط مواد شيميايي و آب 
با فشــار باال به چاه ها اســت تا ســنگ هاي 
حاوي مايعات را خرد كند و با حفاري افقي 
دسترسي به محفظه هاي مايعات امكان پذير 
گردد تا مايعات بيشتري استخراج و به سطح 

منتقل شود. 
طبق تخميــن، هزينه توليد براي هر بشــكه 
از اين نوع نفت خــام 50 دالر و پايين تر از هزينه 
توليد از شــن هاي نفتــي4 و يا نفــت توليدي از 
نواحي بسيار عميق درياها است، لذا بنظر مي رسد 
قيمت هاي فعلي در بازار نفت خــام انگيزه الزم 

براي ســرمايه گذاري در اين منابع را ايجاد كرده 
و بســياري از شــركت هاي مســتقر در آمريكا 
متمايل به انتقال دانش و تجهيزات مورد نياز براي 
توســعه، از ميادين غيرمتعارف گاز به سوي اين 
منابع شده اند. عالوه بر اين با توجه به كاهش قابل 
توجه قيمت گاز نسبت به نفت خام به علت اشباع 
بازار گاز، بســياري از شــركت ها، فعاليت هاي 
گازي خود را بر حفاري ميادين غني از مايعات 
متمركز كرده اند. اين موضوع در شكل 2 معلوم 

محمدرضا فرهنگي  1    اداره مطالعات انرژي

1  منابع سنگ هاي رستي آمريكا[1]

1 Shale Gas
2 Light Tight Crude Oil
3 Shale Oil
4 Oil Sands
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مي باشــد. اطالعات ارائه شده در اين شكل، تغيير 
جهت منحني هاي تعداد دكل هاي حفاري چاه هاي 

گاز و نفت خام را به خوبي نشان مي دهد. 

آمار توليـد كنوني و پيش بيني توليد نفت خام 
سبك محبوس در سنگ هاي رستي

تخمين هــاي مقادير بالقــوه عرضه نفت خام 
ســبك محبوس در سنگ بســيار متفاوت است. 
ارقــام مربوط به اين نوع نفت خام در آمار دولتي 
به خوبي از ســاير نفت خام ها متمايز نمي شود، و 
بخشي از پيش بيني هاي توليد كه باال و غيرعادي 
به نظر مي آيند، به احتمال قوي شــامل مقاديري 
از NGL نيز مي باشــد. علي رغم اين نارسايي ها، 
برآوردهاي اوليه نشان مي دهد كه افزايش توليد 
نفت خام سبك تا اواسط دهه جاري بالغ بر يك 
ميليون بشكه در روز و متعاقبا 2 تا 3 ميليون بشكه 

در روز تا سال 2020 خواهد بود. 
بر اســاس گــزارش چشــم انداز ميان مدت 
 Medium Term Oil And) بــازار نفــت و گاز
Gas Markets) ســال 2011 آژانــس بين المللي 
انرژي، در ميان مدت نفت خام سبك محبوس در 
سنگ ها عامل منحصربفرد افزايش ظرفيت توليد 
آمريكا خواهد بود و با افزايش توليد يك ميليون 
بشــكه در روز، عــالوه بر جبران تاخير توســعه 
ميادين خليج مكزيك، بــا مجموع افزايش 0/5 
ميليون بشكه در روز، ظرفيت توليد آمريكا را تا 

ســال 2016 به 8/3 ميليون بشكه در روز خواهد 
رساند. 

الزم به ذكر است، كل توليد نفت خام سبك 
از مايعات محبوس در ســنگ در ســال 2010 به 
طور ميانگين معادل 370 هزار بشكه در روز بوده 
اســت. بر اساس چشــم انداز وضعيت پنج ميدان 
اصلي و با در نظر گرفتن سرعت رشد در گذشته 
و دســتورالعمل شــركت ها و توســعه زيربناها، 
مشــاهده مي شــود كه توليد كل نفت خام سبك 
محبوس در سنگ در آمريكا با رشد يك ميليون 
بشكه در روز، تا سال 2016 به 1/36 ميليون بشكه 

در روز خواهد رسيد. 
جدول 1 ميــزان توليد كنونــي و پيش بيني 
توليد نفت خام ســبك محبوس در ســنگ هاي 
رســتي 5 ميدان اصلي آمريكا را نشان مي دهد. 
بر اساس آمار ارئه شــده در اين جدول باالترين 
رشــد توليد نفت خام ســبك محبوس در سنگ 
اين كشور در ميدان باكن مشاهده مي شود كه بر 

اســاس نتايج بررسي هاي صورت گرفته، از 268 
هزار بشــكه در روز در ســال 2010 به 752 هزار 

بشكه در روز در سال 2016 خواهد رسيد.
دومين منابع قابل توسعه از اين نوع نفت خام، 
ســازند ايــگل فــورد (Eagle Ford) اســت كه 
ظرفيت توليد آن از مقدار ناچيز 21 هزار بشــكه 
در روز در سال 2010 با 13 برابر افزايش، به 260 

هزار بشكه در روز در سال 2016 خواهد رسيد.
الزم بــه توضيــح اســت كه اغلــب ميادين 
نفت خام سبك محبوس در سنگ هاي رستي كه 
در باال به آنها اشاره شده است، ميادين گازي نيز 
به شمار مي آيند و به غير از باكن (Bakken) كه 
عمدتا نفتي است، ساير ميادين فوق الذكر گازي 
به شمار مي آمدند و اخيرا به اكتشاف و استخراج 

نفت خام نيز در آنان اقدام شده است.
ميدان بارنت ســال ها اســت كه بزرگترين 
ميدان گازي آمريكا به شمار مي آيد. اين ميدان 
در دهه 1950 كشــف و در پي رشد فن آوري 

2010201120122013201420152016
(Bakken) 268363472566651716752باكن
(Barnett) 15232935424651بارنت

(Eagle Ford) 21406598138193260ايگل فورد
(Monterey) 781020304050مونت ري

(Niobrara) 6185114143179215247نيوبرارا 372519690862104012101360جمع

1  توليد نفت خام سبك محبوس در سنگ (Light Tight Oil) كشور آمريكا 
(بر حسب هزار بشكه در روز)

2  نمودار دكل هاي حفاري چاههاي نفت و گاز آمريكا بين 
سال هاي 1991 تا 2011 [3]
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3  پيش بيني توليد نفت خام آمريكا به تفكيك منابع

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

سايرنفت خام ها نفت خام سبك محبوس در سنگ ساير موارد

توليد نفت خام آمريكا به تفكيك منابع

NGL

2010 20142012 20162011 20152013

mb/d



ماهنامه  اكتشاف و توليد/ شماره 82 / شهريورماه 1390

17

در دهــه1980، توليد گاز طبيعي در آن آغاز 
شده است. اخيرا در بخش هايي از آن مايعات 
نيز يافت شــده اســت. مياديــن مونت ري و 
نيوبرارا نيــز ميادين دوگانه مايــع و گازي به 
شمار مي آيند. ايگل فورد منطقه اي است كه 
به عنوان ميــدان گازي و توليد گاز طبيعي از 
ســنگ هاي رســتي آن شــهرت يافته است. 
شــهرت گاز طبيعي اين منطقه به علت همراه 
داشــتن مقادير فراوان مايعات(NGL) اســت 
كه به قيمــت نفت خام به فروش مي رســد و 
توليد اقتصادي گاز آن را در قيمت هاي پايين 
كنوني(حدود 4 دالر در ميليون BTU) توجيه 
مي كند. اساســا، وجاهت اقتصادي توليد گاز 
از سنگ هاي رستي در شــرايط كنوني بازار 
گاز آمريــكا معلول وجود هميــن مايعات به 
همراه گاز اســت. اما اين مايعات كه آژانس 
بين المللي انرژي آن را به نفت خام تعبير كرده 
است، در واقع مانند نفت خام معمول نيستند و 
بيشتر اتان، پروپان و بوتان(LPG)، و به مقدار 
كمتر ملكول هاي سنگين تر پنج و شش كربني 
و احتماال اندكــي باالتر را با خــود به همراه 
دارنــد و در مجموع، تحت عنــوان NGL به 
شــمار مي آيند. اين مايعات ماننــد NGL به 
عنــوان خوراك صنايع پتروشــيمي و پس از 
مخلوط شدن با نفت خام هاي سنگين، به عنوان 

خوراك پااليشگاه ها قابليت مصرف دارند. 
در هميــن گزارش، آژانــس بين المللي 
انــرژي، چشــم انداز آمــار و ارقــام توليــد 
نفت خام از شــن هاي نفتــي و NGL كانادا 
را (نيز) نســبت به برآورد قبلي افزايش داده 
و پيش بيني كرده اســت كه كل توليد كانادا 
بــا افزايش1/3 ميليون بشــكه در روز، از3/4 
ميليون بشكه در روز در ســال 2010 به 4/7 
ميليون بشكه در روز در سال 2016 مي رسد. 
در گزارش قبلي آژانس، افزايش توليد كانادا 
1/1 ميليون بشكه در روز(از 3/2 تا 4/3) طي 
ســال هاي 2009 الي 2015 برآورد شده بود. 
اين آژانــس همچنيــن در پيش بيني عرضه 
نفت خام مكزيك نيز تجديد نظر كرده و آن 

را افزايش داده است. علي رغم اين افزايش، 
توليد مكزيك با 0/4 ميليون بشــكه در روز 
كاهش ظرفيت تا سال 2016، از ميزان فعلي 
كه 3 ميليون بشــكه در روز است به ظرفيت 

2/6 ميليون بشكه در روز خواهد رسيد.

نفت خـام  توليـد  پيـش روي   چالش هـاي 
محبوس در سنگ هاي رستي

بديهي است كه موانع بالفعل و بالقوه اي 
نيــز در راه رشــد توليد از ايــن منابع وجود 
دارد. بيــش از همه، قيمت هــا بايد در يك 
ســطح معين و باثبات قرار داشــته باشــد تا 
توســعه ميادين توجيه اقتصادي داشته باشد. 
مانع ديگر، مشــكل عدم وجود تاسيســات 
زيربنايي بــراي انتقال و صــادرات مايعات 
توليدي از منطقه اســت. مناطقي كه ســابقه 
تاريخــي توليــد در مقياس هــاي بــزرگ 
ندارند با اين مشــكل مواجه اند. رشد سريع 
يا ناگهاني هزينه هــا به ويژه در تداركات و 
خدمات رساني به عمليات شكستن سنگ ها، 
كمبود نيروي انســاني متخصــص و به طور 
كلي نوســانات اقتصادي نيــز به عنوان يك 
مشكل ديگر، بسيار محتمل است. عالوه بر 
اين تاكنون اين مايعــات به عنوان محصول 
فرعــي توليــد گاز از ســنگ هاي رســتي 
هماننــد LNG در حــدود قيمــت نفت خام 
به فــروش مي رفت و يكــي از نگراني هاي 
توليدكننــدگان گاز از ســنگ هاي رســتي 
در آمريكا، اشباع شدن بازار از LNG بود؛ 
زيــرا مصرف اين مخلــوط معموال محدود 
اســت. لذا احتمال مي رفت كه مقادير مازاد 
آن به فــروش نرود و توليــد گاز طبيعي از 
ســنگ هاي رســتي وجاهت اقتصادي را از 

دست بدهد.
سرانجام، بايد به مشكالت و نگراني هاي 
زيســت محيطي اشــاره كــرد كــه در مــورد 
اســتخراج و توليد گاز از سنگ هاي رستي نيز 
مخالفت هاي فراواني را در بخش هاي مختلف 
علمــي و آكادميــك، تحقيقاتي، سياســي و 

نهادهــاي دولتي و غير دولتــي طرفدار محيط 
زيست برانگيخته است.

تاكنون مجادالت و تظاهرات بسياري در 
مــورد احتمال آلودگي ســفره هاي زيرزميني 
آب آشــاميدني و مصرف بســيار باالي آب 
در عمليات شكست ســنگ ها صورت گرفته 
است، اما استدالل هاي معترضين هنوز به تاييد 

و مرحله اثبات نرسيده است. 
توسعه اين فرآيند در اروپا با موانع متعددي 
روبرو خواهد بود، و فرانســه به احتمال بسيار 
يك ممنوعيت براي روش شكســتن سنگ ها 
برقرار خواهد كرد. اما قانون گزاران انگليسي 
بر خالف فرانســوي ها تصميــم گرفته اند كه 
براي اجــراي اين فن آوري نويــن ممنوعيت 

برقرار نكنند.

 نتيجه گيري
كاهش قيمت گاز طبيعي و افزايش قيمت 
نفت خام سبب شده است كه اخيراً روش هاي 
فني اســتخراج بكار گرفته شده در ذخاير گاز 
سنگ هاي رستي كه تصور مي شد در استخراج 
نفت خام بسيار مشــكل و غير اقتصادي است، 
در اين عرصه نيز به كار گرفته شود. بطوريكه 
در حال حاضر انگيزه  و توجيه كافي در توسعه 
ميادين نفت خام محبوس در ســنگ ها فراهم 
گرديده و بســياري از شــركت هاي مستقر در 
آمريكا متمايــل به انتقال دانــش و تجهيزات 
مورد نياز براي توســعه، از ميادين غيرمتعارف 
گاز به ســوي اين منابع شده اند. لذا چشم انداز 
آينده تكنولوژي اســتخراج نفت خام محبوس 
در ســنگهاي رســتي بسيار روشــن بوده و به 
عنــوان يكي از منابــع تأمين نفت مــورد نياز 
كشــورهاي صنعتي بزرگ از جمله آمريكا و 

كانادا خواهد بود.
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