التكسٌر الهٌدرولٌكً

ما هو ولماذا ٌجب وقف العمل به

ما هو التكسٌر الهٌدرولٌكً ولماذا ٌتم استخدامه؟
التكسٌر الهٌدرولٌكً هو وسٌلة غٌر تقلٌدٌة الستخراج الغاز الطبٌعً ،حٌث ٌتم ضخ خلطة كٌمٌائٌة سائلة
بضغط عال فً األرض لتكسٌر الطفل الصفحً (وهو صخر طٌنً سهل االنفالق) بما ٌسمح باستخراج الغاز
الطبٌعً المحتوى فٌه والذي ال ٌمكن الوصول إلٌه بالطرق التقلٌدٌة.
لماذا ٌعتبر التكسٌر الهٌدرولٌكً وسٌلة استخراج سٌئة؟
فٌما ٌلً ملخص آلثار عملٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً:
استهالك المٌاه
تستهلك البئر الواحدة التً ٌتم تشغٌلها بعملٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً ما بٌن  5..2و  3..3ألف متر مكعب من
المٌاه1؛ أي أن البئر الواحدة تستهلك ما ٌعادل استهالك فرد مصري للمٌاه خالل ما ٌتراوح ما بٌن  32و 25
سنة .5ثلث هذه الكمٌة على األقل ال ٌمكن استرجاعه .وٌتم سحب المٌاه الالزمة للعملٌة من خزانات المٌاه
الجوفٌة أو البحٌرات أو أي من مصادر المٌاه القرٌبة من البئر.
انبعاثات غازات االحتباس الحراري
تشٌر بعض الدراسات إلى أن آثار عملٌة استخراج الغاز الطبٌعً من الطفل الصفحً قد تكون أشد ضررا من
اآلثار الناجمة عن استخراج النفط أو الفحم؛ حٌث أن غازات االحتباس الحراري  -خاصة عند تقدٌرها على
فترة  52سنة وهً عمر البئر  -المنبعثة أثناء عملٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً تتجاوز تلك الناتجة عن الفحم أو
زٌت الدٌزل.3
ٌتسرب خالل عمرالبئر غاز المٌثان فً صورة انبعاثات فً الجو بمعدل  ،.%8وهو ضعف المعدل فً
عملٌات االستخراج التقلٌدٌة .والمٌثان غاز ذو معامل احترار ٌقدر بـ 53على فترة مائة سنة ،2أي أن متوسط
قدرته على حبس الحرارة فً مئة سنة تعادل  53مرة قدرة ثانً أكسٌد الكربون.
تستهلك عملٌات التنقٌب واالستخراج عامة كمٌة كبٌرة من الطاقة (مستخدمة الوقود األحفورى) ،سواء فً
1

http://www.dangersoffracking.com

5

محسوبة لمعدل استهالك  022متر مكعب فً السنة للفرد

3

http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Marcellus.html

.

http://www.news.cornell.edu/stories/April11/GasDrillingDirtier.html

2

 http://www.epa.gov/appdstar/pdf/brochure.pdfباستخدام قٌم تقرٌر التقٌٌم الثالث للمجلس الدولً لتغٌر المناخ

 99سبمترب 2192

املبادرة املرصية للحقوق الشخصية  -وحدة العداةل البيئية
ورقة عن التكسري الهيدرولييك وملاذا جيب عىل مرص حظر اس تخدامه

91 / 2

المولدات أو معدات النقل والشحن .وفً حال لزوم شحن كمٌات المٌاه المستخدمة فً الخلطة الكٌمٌائٌة من
مصدر خارج منطقة البئر ،فإن استهالك الطاقة (وبالتالً االنبعاثات الناتجة عنه) فً عملٌة االستخراج
بالتكسٌر الهٌدولٌكً ٌكون أعلى من معدله فً العملٌات التقلٌدٌة.

رسم توضٌحً  :1مقارنة بٌن انبعاثات ثانً أكسٌد الكربون خالل فترة  02سنة لعملٌات استخراج الغاز
الطبٌعً بالتكسٌر الهٌدرولٌكً ( ،)shale gasبالطرق التقلٌدٌة ( )conventional gasواستخراج الفحم،
واستخراج الدٌزل – ٌوضح الجزء األزرق االنبعثات المباشرة عن طرٌق االحتراق ،والجزء األحمر
االنبعاثات غٌر المباشرة والمرتبطة بتطوٌر واستخدام مصدر الوقود المستخرج ،أما الجزء الوردي فٌوضح
االنبعاثات المتسربة من المٌثان (بعد تحوٌلها للقٌمة المكافئة من ثانً أكسٌد الكربون) .االنبعاثات لكل عملٌة
6
معطاة عند أدنى وأعلى تقدٌر
تلوث المٌاه الجوفٌة
قد ٌنتج تلوث المٌاه الجوفٌة إما عن طرٌق وصول الخلطة الكٌماوٌة للمٌاه الجوفٌة من السطح (فً صورة
انسكابات ارتجاع الخلطة الكٌمٌائٌة المستخدمة) ،أو عن طرٌق وصولها للمٌاه الجوفٌة من األعماق المضخوخة
والمدفونة فٌها (ارتشاحات وتسرٌبات جوفٌة لخزانات المٌاه الجوفٌة) ،أو ببساطة بسبب االنهٌارات اإلنشائٌة
لآلبار والتً تحدث كثٌرا.
تتكون هذه الخلطة فً الجزء األكبر من المٌاه مضافا لها عددا من الكٌماوٌات السامة (ٌتم إضافة نحو  11متر
.

http://www.eeb.cornell.edu/howarth/Marcellus.html
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مكعب من المواد الكٌماوٌة لكل  3.8ألف متر مكعب من المٌاه)؛ وبٌنما ال تفصح معظم شركات البترول عن
مكونات هذه الخلطة ،إال أن إعالن شركة هالٌبورتون 0عن مكونات خلطتها ٌكشف عن استخدام عدد من
الكٌماوٌات السامة والمسرطنة.8
ٌجب التخلص من هذه السوائل ،وٌضٌف إلى تلوثها اختالطها بسموم تكون مدفونة فً أعماق األرض قبل
عملٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً ،مثل الزرنٌخ ورادٌوم ،155.والهٌدروكربونات ،وما ٌبلغ عدده  .22مركب
كٌمٌائً منها البنزٌن وعدد من المواد المسرطنة المعروفة .كما تعرض عدد من المجتمعات فً الوالٌات
المتحدة األمرٌكٌة لتسرب الكٌماوٌات الخطٌرة من عملٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً لمٌاههم الجوفٌة ،ملوثة بذلك
مٌاه الشرب.
تولد مٌاه الصرف
إن الخلطة المسترجعة هً سائل سمً ٌجب معالجته والتخلص منه بطرٌقة آمنة؛ إال أنه لعدم معرفة مكوناته
على وجه الدقة ،فإنه ال ٌمكن تحدٌد أسلوب وخطوات المعالجة السلٌمة والفعالة كما ال ٌمكن التنبإ بآثار
تصرٌفها على شبكة الصرف التقلٌدٌة العامة.
تغٌر فً دٌنامٌة طبقات األرض التحتٌة
وذلك نتٌجة لضخ السوائل وٌإدي هذا التغٌر إلى احتمال حدوث الزالزل  -حٌث أدت عملٌات التكسٌر
الهٌدرولٌكً فً إنجلترا بواسطة شركة كوادرٌلال مثال إلى حدوث نحو  22هزة أرضٌة.12
غٌاب البحث العلمً
لم ٌتم بعد تنا ول عملٌة التكسٌر الهٌدرولٌكً بدرجة كافٌة من التدقٌق والبحث العلمً ،حٌث ال توجد بكل بساطة
أٌة أبحاث شاملة وقاطعة تإكد أمانها أو تبحث فً أكثر آثارها خطورة  -وهً تلك المتعلقة بتلوث المٌاه ،سواء
عن طرٌق االنسكابات السطحٌة أو االرتشاح الجوفً لسائل التكسٌر.
وقد خلصت دراسة حدٌثة عن الطفل الصفحً فً منطقة مارسٌلوس ( )Marcellus Shaleفً الوالٌات

0

http://www.reuters.com/article/2010/12/07/usa-epa-halliburtonidUSN077965820101207

8

http://www.popularmechanics.com/science/energy/coal-oil-gas/top-10-mythsabout-natural-gas-drilling-6386593#slide-10

1

http://documents.foodandwaterwatch.org/doc/UnderbellyOfFracking.pdf

http://www.independent.co.uk/environment/green-living/exclusive-fracking- 12
company--we-caused-50-tremors-in-blackpool--but-were-not-going-to-stop6256397.html
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المتحدة األمرٌكٌة إلى أن سرعة تسرب سوائل التكسٌر المضخوخة لمخزون مٌاه الشرب الجوفً هناك أكبر
بكثٌر مما سبق التنبإ به من قبل المتخصصٌن ،حٌث تتم فً "عدة سنوات فقط".11
وعلى الرغ م من غٌاب العدد الكافً من األبحاث المرجعٌة القاطعة عن اآلثار الصحٌة للمٌاه الملوثة ،إال أنه
ٌوجد عدد من المإشرات القوٌة للغاٌة التً تربط عددا من المخاطر الصحٌة بتلوث المٌاه من عملٌة التكسٌر
الهٌدرولٌكً.
باإلضافة لذلك ،فإن التكسٌر الهٌدرولٌكً مرتبط بارتفاع مستوٌات عدد من ملوثات الهواء السامة والمسرطنة
فً المناطق المحٌطة باآلبار ،ومنها المركبات العضوٌة المتطاٌرة ( Volatile Organic Compounds -
 ،)VOCواألوزون ،والبنزٌن؛ وذلك باإلضافة للغاز الطبٌعً والمٌثان المتسرب.
الدول التً تحظر االستخراج بعملٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً
أصدر عدد من الدول ،ومنها فرنسا 15وبلغارٌا ،13باإلضافة إلى عدد من المقاطعات والوالٌات ،ومنها والٌة
نٌوٌورك فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،1.قرارات بحظر ووقف عملٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً.
أٌن ٌتم تطبٌق أسلوب التكسٌر الهٌدرولٌكً فً مصر؟
تشٌر التصرٌحات الصحفٌة إلى عملٌات شركة شل وعن لسان بابتكو /شل حٌث تم بالفعل تطبٌق التكسٌر
الهٌدرولٌكً على األقل فً واحدة من اآلبار (بئر  3/18فً شعبة فً منطقة علم شاوٌش .1. 12وطبقا لبابتكو/
شل ،فإن االستخراج ٌتم عبر التكوٌنات الطفلٌة اللزجة مرورا بالرواسب الجٌرٌة فً طبقات الطفل الصفحً
والرمال ألعماق تصل لـ  3222متر.10
وتعتزم بابتكو /شل استخدام التكسٌر الهٌدرولٌكً فً اآلبار الصالحة لالستخراج والجاري استكشافها حالٌا فً
http://www.propublica.org/article/new-study-predicts-frack-fluids-can- 11
migrate-to-aquifers-within-years
http://blogs.scientificamerican.com/observations/2011/06/30/france-becomes- 15
first-country-to-ban-extraction-of-natural-gas-by-fracking
http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-16626580 13
http://www.huffingtonpost.com/2012/07/31/new-york-ny-drilling- 1.
moratorium_n_1724171.html
http://gate.ahram.org.eg/News/235004.aspx 12
http://thedailynewsegypt.com/2012/07/26/shell-to-invest-600m-in-western- 1.
/desert-operations
http://www.barrowandschuck.com/pdf/36-41%20bapetco.pdf 10
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الصحراء الغربٌة.
وبٌنما لم ٌتٌسر حتى اآلن التحدٌد الدقٌق لموقع البئر السابق ذكرها والتً ٌستخدم فٌها التكسٌر الهٌدرولٌكً ،إال
أن خرٌطة التخصٌصات على موقع وزارة البترول اإللكترونً توضح مواقع عملٌات شل (باللون األصفر)
وتظهر فً الخرٌطة الواردة أدناه منطقة علم شاوٌش محاطة بدائرة حمراء:

رسم توضٌحً  :0خرٌطة تخصٌصات العملٌات االستخراجٌة فً مصر بحسب وزارة البترول تظهر علٌها
مناطق عملٌات شل باللون األصفر وتم إحاطة علم شاوٌش بدائرة حمراء
وبالبحث عن مدى انتشار عملٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً فً مصر ،تبٌن أٌضا اعتزام شركة أباتشً األمرٌكٌة
استخدام نفس الطرٌقة فً آبارها فً الصحراء الغربٌة ،وقد اتخذ القرار فً العام الماضً ،وكذلك فً حقولها
الواقعة شرق الواحات البحرٌة ،18والتً ترى الشركة أوجه تشابه بٌن الجٌولوجٌا بها وتلك الموجودة فً
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة( 11التً هً محور دراسات عدٌدة عن إمكانٌة ارتشاح الخلطة الكٌماوٌة ووصولها
للمٌاه الجوفٌة كما أوردنا عالٌه).

18

http://fracking.einnews.com/article/41409380?continued=1

11

http://fracking.einnews.com/article/41409380
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كما تبٌن قٌام شركة دانا البرٌطانٌة للبترول باستخدام التكسٌر الهٌدرولٌكً فً بئر غرب البركة 5-بكوم أومبو
فً ٌونٌو من العام الماضً.52

رسم توضٌحً  :3خرٌطة توضح موقع البئر التً تتستخدم فٌها شركة دانا التكسٌر الهٌدرولٌكً الستخراج
01
الغاز الطبٌعً
لماذا ٌجب على مصر حظر التكسٌر الهٌدرولٌكً؟
بحسب التقارٌر الصحفٌة ،فإن شركة شل تستخدم أسلوب التكسٌر الهٌدرولٌكً الرغوي 55الستخراج الغاز
الطبٌعً فً واحد من آبارها فً الصحراء الغربٌة (علم شاوٌش) وتعتزم استخدامه فً باقً اآلبار الصالحة
http://www.danagas.com/en/pressrelease/media-center/press-releases/dana52
gas-reports-strong-profit-growth-for-first-half-of-2012.html

51

http://www.energy-pedia.com/news/egypt/new-150614

http://www.2b1stconsulting.com/shell-and-egpc-extend-egypt-western-desert55
/development
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لالستخراج والتً تقوم حالٌا باستكشافها فً المنطقة .كما توجد خطط مإكدة منذ عام الستخدام شركة أباتشً
لنفس األسلوب فً نفس المنطقة.
وتحوي الصحراء الغربٌة ثالثة خزانات مٌاه جوفٌة رئٌسٌة؛ من المتوقع تؤثر اثنٌن منهم بشكل مباشر بعملٌات
االستخراج بالتكسٌر الهٌدرولٌكً ،وهما خزان الحجر الرملً النوبً ( Nubian Sandstone Aquifer
 )Systemوخزان المغرة الرملً المٌوسٌنً األدنى ( Lower Miocene Moghra Sandy
.)Aquifer
وفقا لدراسة شاملة تم إجراءها عام ٌ ،231118حمل الخزان الرملً النوبً إمكانٌة عظمى لتطوٌر استخدامه
كمخزون مٌاه احتٌاطً استراتٌجً (حٌث ٌقدر مخزونه بنحو  522ألف ملٌار متر مكعب) من المٌاه غٌر
المتجددة الحلوة (أقل من  1222جزء فً الملٌون) .وفً عام  ،1110كان معدل السحب منه ٌقدر بـ 2..01
ملٌار متر مكعب ٌتم استخدام  %15منها للزراعة فً واحتً سٌوة والفرافرة.
أما خزان المغرة الرملً فهو الخزان الوحٌد المتجدد فً مصر ،حٌث ٌستقبل المٌاه من خزان دلتا النٌل
المجاور له .وكانت دراسة تقٌٌم موارد المٌاه الجوفٌة فً منطقة وادي فرٌغ وأٌضا دراسة محاكاة نموذجٌة
للمٌاه الجوفٌة قد أشارت إلمكانٌة استخراج المٌاه الطوٌل المدى بمعدل  152ملٌون متر مكعب سنوٌا لري
مساحة حوالً  32ألف فدان (كان معدل استخراج المٌاه فً عام  1110فً وادي فرٌغ ٌقدر بـ  20.5ملٌون
متر مكعب تستخدم لري  15.0ألف فدان).
وبجانب خطورة تلوث هذه المٌاه بالخلطة المستخدمة فً التكسٌر الهٌدرولٌكً بالطرق المشروحة عالٌه ،فإن
خطورة التلوث تتعاظم أٌضا لكون مناطق الداخلة والفرافرة وسٌوة تعانً من طفح مستمر للمٌاه الجوفٌة (ناتج
عن خصائص وظروف السرٌان الطبٌعً للمٌاه الجوفٌة فً هذه المناطق ،وضغط عكسً مرتفع أثناء اإلقفال
السرٌع لآلبار)؛ لذا فإنه باإلضافة إلى آثار التلوث المحتملة على المحاصٌل وصحة مستهلكٌها ،فإن األراضً
فً هذه المناطق عرضة للتلوث السطحً بالمٌاه الجوفٌة الملوثة التً تغمرها.
أما شركة دانا فقامت باستخدام التكسٌر الهٌدرولٌكً فً حقولها بكوم أمبو .وال حاجة لكثٌر من الشرح عن
اآلثار المحتملة لتلوث المٌاه هناك فً ظل وجود الموقع بهذا القرب من مجري النٌل ،سواء عن طرٌق السطح
أو بتسرب الخلطة الكٌماوٌة للمٌاه الجوفٌة.
وباإلضافة إلى خطر تلوث المٌاه الجوفٌة ،فإن تطبٌق أسلوب ذي معدل استخدام مٌاه عال كعملٌة التكسٌر
الهٌدرولٌكً فً بلد ٌعانً من نقص فً موارده المائٌة والفقر المائً مثل مصر 5.هو ببساطة غٌر منطقً
وغٌر مبرر .حٌث تتوقع تقارٌر األمم المتحدة حدوث ندرة مٌاه فً مصر بحلول عام  ،5252وتشٌر بعض
التقارٌر إلى احتمال نقص حصة الفرد من المٌاه قرٌبا لٌصل إلى  222متر مكعب فً السنة – أي نصف

http://www.iwrm2eg.org/report/Epiqreport/Report10APRP.pdf 53
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=28072012&id=e2a3de73-67d4- 5.
48eb-97e0-da5f0b99e757
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المعدل العالمً.

52

كما أن مستوى انبعاثات غازات االحتباس الحراري الناتجة عن العملٌة ،والتً تزٌد عن تلك الناتجة عن
عملٌات االستخراج التقلٌدٌةٌ ،جب أن ٌحظى باهتمام وتدقٌق خاص بمصر ،نظرا لكونها من أكثر الدول
حساسٌة لتؤثٌرات تغٌر المناخ ،5.والتً من المتوقع أن تكون أشد تؤثٌرا على قطاعات المناطق الساحلٌة،50
والموارد المائٌة ،والزراعة.
ومن منظور العدالة البٌئٌة ،وفً ظل عدم شفافٌة التصرف فً موارد الغاز الطبٌعً فً مصر ،وغٌاب العدالة
فً توزٌع خدمة الكهرباء المرتبطة به ،فإن أخطار التلوث المشروحة عالٌه تمثل انتهاكا مضاعفا للحقوق البٌئٌة
للمجتمعات التً تتحمل عبء التلوث وآثاره دون استفادة مباشرة من الموارد التً ٌتسبب استخراجها فً هذا
التلوث.
كما ٌثٌر القلق قٌام شركة شل بهذه العملٌات ،خاصة لباعها الطوٌل فً االنتهاك والتلوٌث ،والذي ٌشمل فً
حالة التكسٌر الهٌدرولٌكً :تسرب المٌثان وتلوٌث بئر لمٌاه الشرب 58وانسكاب الدٌزل والقضاء على مصدر
نقً للمٌاه 51فً بنسلفانٌا بالوالٌات المتحدة األمرٌكٌة ،والضغط السٌاسً وتقدٌم معلومات مضللة عن التكسٌر
الهٌدرولٌكً وشراء حصص المٌاه فً منطقة نٌومكسٌكو /كولورادو 32فً الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة،
وعرض إعالنات مضللة فً جنوب أفرٌقٌا.31
ما الذي ٌجب عمله؟  -على مصر حظر جمٌع عملٌات االستخراج التً تستخدم التكسٌر الهٌدرولٌكً فورا
ال توجد حالٌا أٌة معلومات دقٌقة عن مصدر المٌاه المستخدمة فً عملٌات التكسٌر الهٌدرولٌكً؛ وننوه هنا إلى
أن عددا من المجتمعات مثل واحات سٌوة والفرافرة تعتمد على المٌاه الجوفٌة فً الزراعة ،والتً تعتبر
كمخزون إستراتٌجً عرضة ألبحاث عن استخدامها بطرٌقة مستدامة.
http://www.globalpost.com/dispatch/news/regions/middle52
east/egypt/120406/could-egypt-run-out-water-2025
http://www.unido.org/index.php?id=7833 5.

50
http://www.arabclimatewatch.org/Countries/egypt/ElRaey_Impact_of_Sea_Level_Ri
se_on_the_Arab_Region.pdf

58

/http://ecowatch.org/2012/methane-leak-detected-at-marcellus-fracking-well

51

http://www.peherald.com/news/article/2974

http://drillingmoracounty.blogspot.co.uk/2012/04/four-dollars-for-gallon32
of-water-dream.html
http://themediaonline.co.za/2011/07/shell-fracking-ad-unsubstantiated-and31
/misleading
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أٌضا ال توجد أٌة معلومات عن القواعد والضوابط الحاكمة لتلك العملٌة أو عن مطالبة الحكومة المصرٌة أو
وزارة البترول متمثلة فً الهٌئة العامة للبترول ،والشركة القابضة للغازات الطبٌعٌة ( ،)EGASوشركة
جنوب الوادي للطاقة والبترول – ال توجد معلومات عن مطالبتها الشركات القائمة بعملٌات التكسٌر
الهٌدرولٌكً بالكشف عن مكونات خلطة التكسٌر التً تستخدمها ،أو عن قٌام تلك الشركات باإلفصاح عن هذه
المكونات طواعٌة.
كما ال ٌشٌر أي من التقارٌر الصحفٌة للقٌام بعمل أي دراسات لتقٌٌم آثار التكسٌر الهٌدرولٌكً فً المنطقة ،أو
لوجود نٌة لمتابعة ورصد وتقٌٌم هذه اآلثار.
وبالتخاطب مع جهاز شئون البٌئة لم ٌتم التوصل لدراسة تقٌٌم األثر البٌئً لبئر شل /بابتكو ،على أن جهاز
شئون البٌئة قد أبدى اهتماما بالتواصل مع الشركة بخصوص التكنولوجٌا المستخدمة واستٌفاء الدراسة
المطلوبة.
وعلٌه ،فإننا نطالب الحكومة المصرٌة بحظر عملٌات االستخراج التً تستخدم التكسٌر الهٌدرولٌكً فورا ،على
األقل إلى أن ٌتم استٌفاء كل الشروط اآلتٌة:
 .1عمل دراسة شاملة علمٌة من جهة محاٌدة عن جٌولوجٌا وهٌدرولوجٌا منطقة االستكشاف فً الصحراء
الغربٌة وعن آثار عملٌة التكسٌر الهٌدرولوكً واحتمال تسرب أو ارتشاح خلطة التكسٌر للمٌاه الجوفٌة.
 .5عمل دراسة شاملة علمٌة من جهة محاٌدة عن آثار استهالك المٌاه المستخدمة فً العملٌة خاصة على
المجتمعات التً ٌتم سحب تلك المٌاه منها.
 .3إلزام شركات البترول بالكشف الدقٌق عن كل مكونات الخلطة المستخدمة فً عملٌة التكسٌر
الهٌدرولٌكً.
 ..تحدٌد شروط ومعاٌٌر الصبة األسمنتٌة لآلبار (التصمٌم ،درجة األسمنت ،مواصفات الغطاء) لضمان
عدم تسرب الخلطة السائلة ووضع ضوابط وإجراءات فعالة لضمان االلتزام بها.
 .2تحدٌد شروط ومعاٌٌر معالجة والتخلص من الخلطة الكٌمٌائٌة المستخدمة فً عملٌة التكسٌر ووضع
ضوابط وإجراءات فعالة لضمان االلتزام بها.
 ..وضع ضوابط وإجراءات فعالة لضمان موافقة وزارة الري والموارد المائٌة ووزارة البٌئة على أٌة
عملٌات استخراج تستخدم التكسٌر الهٌدرولٌكً قبل البدء بها.
كما نطالب جمٌع الشركات التً تستخدم التكسٌر الهٌدرولٌكً الستخراج الغاز الطبٌعً بالكشف بدقة عن جمٌع
مكونات الخلطة المستخدمة حالٌا فً عملٌات االستخراج بالتكسٌر الهٌدرولٌكً الجارٌة ،واألسلوب المتبع
لمعالجتها والتخلص منها ،ومصدر المٌاه المستخدمة فً العملٌات.
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