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ي زنجيره ارزش متانول» و «ايزومريزاسيون نفتاي سبک»
رسي و اجرا دارد .اسکروچي با اشاره به سوابق دانشگاه
ت گفت :دانشگاه شيراز با سابقه بيش از  70سال ،بخش
خود را از سال 1343فعال کرد و اولين دانشجوي دکتري
زاينبخشازايندانشگاهفارغالتحصيلشدهواينبخش
نزديک به  60ساله دارد .از  1374به بعد هم زمينه
سي نفت شکل گرفت .سرانجام گروه تحقيقاتي ازدياد
سال تاکنون به وجود آمد و تبديل به مرکز تحقيقات ازدياد
گفت :از حدود سال  1378تا امروز  10قرارداد پژوهشي
تلف شرکت ملي نفت ايران داشته ايم و به همين دليل
ي حدود 20سال است و ما کم تجربه نبوده ايم .به عنوان
ي مطالعه مخروط شدگي آب در اثر توليد نفت با شرکت
خيز جنوب داشتيم .مسئول پروژه ميدان نفتي منصوري
ا تاکيد بر اينکه قرارداد دانشگاه شيراز با ساير دانشگاهها
ل بهينهسازي توليد و ازدياد برداشت است ،تصريح کرد:
شمجزاييرابرايبهينهسازيتوليددرنظرگرفت.انتظار
کپارچه چاه محور و مخزن محور با توجه به اینکه بخش
ت توليد و کم بودن توان توليد مخزن مربوط به مشکالت
های بهتری حاصل شود .وي در توضيح بيشتر گفت :این
ل يکپارچه بين مهندسي مخزن و مهندسي بهرهبرداري
ق نفتخيز هم به اين موضوع تاکيد دارد و بخش مهمی
ش است .همچنين در آينده بخش تاسيسات محور به
ن دستي در فازهاي بعدي اضافه خواهد شد.
م اينکه اخيرا فاز شناخت ميدان پايان يافته و داليل و
دن ضريب بازيافت در ميدان منصوري را شناختهايم،
چاه اين ميدان را دستهبندي کردهايم .پيشبيني ضريب
نگستاني در مطالعه مناطق نفتخيز جنوب حدود11
ماري 50درصد است ،اما مطالعه ما هنوز به مرحله تعيين
ديد نرسيده است .البته بايد ديد پيشنهادهايي که ارائه
ظر عملياتي و مالي براي مناطق نفتخيز جنوب قابليت
ن اينکه اين ميدان تا سالهای طوالنی در آينده ميتواند
وليد بايد صيانتي باشد ،افزود :دانشگاه شيراز در اين پروژه
ري بلندمدت روي ميدان است .در اين مدت و پس از
وارد مشابه در کل دنيا را شناسايي و گزارش کرديم و بر
ه غربال گري موارد مشابه ازدياد برداشت انجام شد.

نی جدید ضریب بازیافت تا سال آینده

یشنهاد پنج روش به عنوان روش بالقوه پیش بینی شده
اييد قرار گيرد ،وارد بخش غربالگري پيشرفته ميشويم
لقرارگيرد،ميتوانيمپيشبينيضريببازيافتجديدي

را انجام دهيم .بخشی از اين پيشنهادها تحويل شده و قرار است مورد
ارزیابی قرار گیرد .در صورت تصویب و تائید شرح کار نهایی پروژه  ،پیش
بینی جدید ضریب بازیافت تا اواسط سال آینده تهیه و ارائه خواهد شد.
مسئول پروژه ميدان نفتي منصوري در دانشگاه شيراز يادآور شد :بسياري
از ميادين بنگستاني و آسماري مشکالت و شرايط مشابه ميدان منصوري
دارند و ميتوان اميدوار بود که پيشرفت کار و شرايط خوب در ميدان
منصوريبهميادينمشابهديگرکمککند.اوگفت:البتههرميدان،شرايط
خاص خود را دارد و تعمیم این نتایج قطعيت ندارد .هر ميدان خصوصيات
ذاتي مشابهي دارد و بايد براي هر ميدان همين روند را جداگانه انجام داد.

فعال مطالبه مالی از شرکت ملی نفت نداریم

وي درباره تامين مالي اين پروژه هم گفت :هزینه های انجام شده در رویکرد
قبلی بود و پیش پرداخت رویکرد جدید به دانشگاه شیراز پرداخت شده
است و در حال حاضر دانشگاه شيراز مطالبه اعالم شدهاي از شرکت ملي
نفت ايران ندارد .در واقع دانشگاه شيراز تاکنون چهار خروجي فناورانه را
تحويل داده که در حال بررسی و تائيد در کمیته تخصصی است و چهار
خروجی فناورانه دیگر از قرارداد باقی مانده است .اسکروچي گفت :تيمي
که در دانشگاه شيراز و در اين پروژه فعال هستند ،شامل  29نفر اعضاي
هيئت علمي هستند که بخش عمده آنها از دانشگاه شيراز و عمدتا
جوان و از تخصص های بین رشته ای الزم برای این پروژه
هستند .عالوه بر اين متخصصانی از دانشگاههاي خليج
فارس ،بوشهر ،صنعتي اصفهان ،فردوسي مشهد و
دانشگاه ايالم هم به شکل تخصصي و بر اساس نيازها
با ما همکاري دارند.
وي گفت :در قرارداد ،الزام به شريک خارجي
مورد تاکيد قرار گرفته است و در عين حال
فرآيند توسعه فناوري در خارج کشور در حال
انجام است و دانشگاهها تجربيات خوبي با
کشورهاي همسايه و اروپايي دارند .به
کارگيري اين تجربه ميتواند براي ما ارزش
افزوده باشد ،البته انتقال فناوري خوب است
اما منفعت کوتاه مدت دارد ،بايد بتوانيم نظام
نوآوري را در کشور نهادينه کنيم تا اين فناوري
بومي و ماندگار شود.
اسکروچي گفت :اميدوارم اين کار مترقي با توجه و
همراهي نفت و زير مجموعه و قرار دادن افرادي با
ذهنيت پژوهش محور و آگاه به نقش پژوهش در توسعه
فناوری و رفع مشکالت در مسير آبروي علمي و جامع براي
دانشگاهها از جمله دانشگاه شيراز حفظ شود و موفق از اين کار
بيرون بيايد.

بهکارگیریتجربهمشترکبیندانشگاهو
صنعتنفتدرتوسعه فناورانهمیدانهای
نفتی ميتواند براي ما ارزش افزوده باشد،
البتهانتقالفناوريخوباستامامنفعت
کوتاه مدت دارد ،بايد بتوانيم نظام نوآوري را
درکشورنهادينهکنيمتااينفناوريبوميو
ماندگارشود
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