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المحتويات

المقدمة 

الصخريلمحة عامة عن موارد النفط الصخري والغاز 

في المنطقة العربية الصخري والغاز الصخري استغالل  النفط 

المياه في استخراج النفط الصخري والغاز الصخرياستخدام 

الصخريالمخاطر البيئية الستغالل النفط الصخري والغاز 

المخاطر والعناصر المؤازرة فوق األرض

االستنتاجات والتوصيات
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المقدمة

منيركبقدريشوبهاالصخريوالغازالصخريالنفطمواردقاعدةعلىالتقييمات

القابلةالمواردمنواسعةمجموعةوجودإلىالدراساتمعظموتشير.اليقينعدم

.متواضعا  يزالالبهااإللمامولكنلالستخراج،

يزالالو،الشماليةأمريكاعلىالصخريوالغازالصخريالنفطاللستغإيقتصر

حيثية،العربالبلدانذلكفيبمااألخرىالمناطقفياالستكشافمرحلةفيالقطاع

.االستكشافعملياتفيأودراساتفيبدأمنهابعض

والغازالصخريالنفطالستخراجالمستخدمةالهيدروليالتصديعتقنياتتعتبر
،جوفيةالالمياهاستعمالمنتزيدوالشربمياهتلّوثأنيحتملتقنياتالصخري

.للجدلمثيرةبالتاليوهي

تكنولوجياتالإلىواالفتقارالجيولوجيا،ناحيةمنمعقدةتحدياتتطرحالبيئةتزالال
.العاموالقبولالمياه،وتوفرالمتقدمة،
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خريطة أحواض التكوينات المقيّمة من النفط الصخري والغاز الصخري
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(مليار برميل)البلدان الثالثون األولى : موارد النفط الصخري 
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(تريليون قدم مكعب)البلدان الثالثون األولى  :موارد الغاز الصخري
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2019م مليار دوالر تعمل على النفط الصخري  يتوقع أن توضع قيد التشغيل في عا2.2تمويل محطة بقيمة تاستكمل:األردن

  و ظبي الوطنية وتخطط شركة بترول أب. في عمليات التنقيب االهتزازي عن الموارد غير التقليديةاإلمارات العربية المتحدة بدأت

االقتصادية،للتحقق من الجدوى ( قدم14,000-7,000وصوال  إلى )للحفر عميقا  في احتياطي الغاز الحجري 

االستراتيجية الصائبة لهذا من شأنها أن تساعد الحكومة على اتخاذ الخياراتالصخري دراسة حول مصادر الغاز قوم بت:تونس

.القطاع

غير أن البلد شهد . ضريبيا  جديدا  لتشجيع االستثمار األجنبي في موارد النفط الصخري والغاز الصخرينظاما  اعتمدت:الجزائر

.تظاهرات شعبية خوفا  من احتمال تأثير استغالل هذه الموارد على البيئة والمياه الجوفية

وأشارت بعض التقارير قدم14,000إلجراء أعمال حفر على عمق الهيدروليأول عقد للتصديع 2014في وقعت: مصر

.ق بعداستغالل الغاز الصخري، غير أن الجدوى التقنية واالقتصادية ألعمال التنقيب واالستغالل لم تتحقإلى إمكانات 

 لية الخاص بالموارد غير التقليدية، في حين تتولى الشركات الدوبرنامجها ، وّسعت 2011منذ : السعوديةالعربية المملكة

على تطوير هذا تزمعالمملكة ال تزالن ولك، الهيدروليالمياه للتصديع تحديات توفر و رغم . استكشاف حقول في الربع الخالي

.القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء

في المنطقة العربيةو النفط الصخري الصخريالغاز استغالل 
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الخطوات النموذجية الستخراج موارد النفط والغاز غير التقليدية
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عملية توفير المياه الستخراج النفط الصخري والغاز الصخري



في وسمارسيلالميزانيات المائية التوضيحية لممارسات إدارة المياه في عمليات التصديع الهيدرولي في حقل 

(2013-2011)في تكساس بارنيتوفي حقل ( 2013-2008)سسكويهاناحوض نهر    EPA, 2016:لمصدرا

حقل مارسيلوس في حوض نهر سسكويهانا( أ)

مليون غالون1.3-420,000إنتاج مليون غالون4.6-4.1ضخ 

مليون غالون4.5-3.9إنتاج مليون غالون4.5-3.9ضخ اسفي تكسبارنيتحقل ( ب)

البئر

البئر

روليإعادة استخدام المياه في عملية التصديع الهيد

البئر الثانوي

المياه الجوفيةالمياه السطحية

وليإعادة استخدام المياه الملوثة الناجمة عن التصديع الهيدر

ية أو ال في المائة من المياه في مرافق يسمح لها بالتخلص من المخلفات في المياه السطح1يعالج أقل من *

.يزال وضع التصريف فيها غير مؤكد

سنوات 10ل معظم كمية السوائل التي يتم ضخها في البئر تبقى تحت سطح األرض؛ كمية المياه المنتجة خال

.كمية السوائل التي يتم ضخهامن في المائة 30-10تساوي حوالي 

سنوات تساوي تقريباً 3كمية المياه المنتجة خالل 

.كمية السوائل التي يتم ضخها

ةالمياه الجوفيالمياه السطحية
إعادة استخدام المياه الملوثة الناجمة عن التصديع 

الهيدرولي

إعادة استخدام المياه في عملية التصديع الهيدرولي

البئر الثانوي
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استخدام المياه في استخراج النفط الصخري والغاز الصخري



اإلغالقاإلنتاجاالستكشاف

التصديع ألغراض 

تصريف/االستخراج
مياه التدفق الرجعي

اإلنتاج 

ف تصري(/التشغيل)

مياه التدفق الرجعي

/العملياتوقف 

تغيير االستخدام

عقود/أشهرعقود/أعوامأشهر/أسابيع

أثر التصديع الهيدرولي على المياه الجوفية

استخدام −

األراضي

تلوث الهواء−

تهديد التنوع −

البيولوجي

جانبعاث الضجي−

رانبعاثات المرو−

التأثير على −

يالمشهد الطبيع

استخدام األراضي−

ةتهديد المياه الجوفي−

ةتهديد المياه السطحي−

استهالك المياه−

تلوث الهواء−

تهديد التنوع −

البيولوجي

انبعاث الضجيج−

انبعاثات المرور−

التأثير على المشهد−

الطبيعي

استخدام األراضي−

ةتهديد المياه الجوفي−

يةتهديد المياه السطح−

استهالك المياه−

تلوث الهواء−

تهديد التنوع −

البيولوجي

انبعاث الضجيج−

انبعاثات المرور−

د التأثير على المشه−

الطبيعي

استخدام −

األراضي

تهديد المياه −

الجوفية

تلوث الهواء−

تهديد التنوع −

البيولوجي

على التأثير −

يالمشهد الطبيع

ختم دائم لسطح−

األرض

استعادة محدودة −

أو معدومة 

يالطبيعللوضع 

بئر االستكشاف

(من دون تصديع)

أعوام/أشهر

التصديع ألغراض 

تصريف /االستخراج
مياه التدفق الرجعي

أسابيع



الفرص التجارية

قاعدة الموارد

/سياسةالحكومة

الرأي العام

الوصول إلى 

األراضي

الخدمات 

التجارية

إعداد هيكلية سلسلة اإلمداد في 

إطالق األعمال واالستكشاف 

والصناعة

المراحل 

الوسطى

توفر المياه 

وإدارتها

المخاطر والعناصر المؤازرة فوق األرض
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االستنتاجات والتوصيات

ي نجاح فتجربةالصخري والغاز الصخري اآلن النفط يعتبر لحد
ال تزال تحتاج إلى تأكيد في أمريكا الشمالية، ولكن وتيرة استغاللهما

.األعوام المقبلة

ياه اإلجراءات المختلفة المطبقة للحد من استخدام الممثلت
 في عالقة العذبة في عمليات التصديع الهيدرولي دورا  أساسيا  

.لةالقاحال سيما في المناطق ة الترابط بين المياه والطاق

 هيدرولي مياه المواد الكيميائية المستخدمة في عملية التصديع القد تلّوث
.الهيدروليلتصديع أأثناءالشرب

 دة لواضعي السياسات أن يعالجوا العوامل الخارجية، بمساعينبغي
.حلول لهذه التحدياتلللتوسع في االطالع الخبراء
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