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چكيده:
تحليل كاهش توليد چاه يك روش گرافيكي است كه براي تحليل و پيش بيني عملكرد چاه هاي نفت و گاز مورد استفاده 
قرار مي گيرد. منحني عملكرد توليد از چاه مي تواند براي پيش بيني عملكرد آينده و چگونگي توليد چاه در آينده به كار برود. 
روش های تحليل نمودار كاهش توليد )Decline Curve Analysis( ابزاری تجربي براي تخمين ذخاير قابل بازيافت هستند. 
در اين تحقيق خواهيم ديد كه روش های معمول تحليل نمودار كاهش توليد براي يك يا چند چاه، زماني مي تواند ابزاري قابل 
اطمينان باش�د كه تاريخچه توليد براي تعيين يك برنامه، به اندازه كافي طوالني باش�د. تحليل نمودار كاهش توليد از اصول 
تئوري هاي جريان س�يال در محيط متخلخل مش�تق نشده بلكه از مش�اهدات تجربي عملكرد چاه هاي نفت و گاز حين توليد 
به دس�ت آمده اس�ت، به عبارت ديگر در دس�ترس بودن تاريخچه توليد براي چاه در صورت به كار بردن اين تحليل از موارد 

الزم  هستند.
 در تحليل نمودارها، زمان، مناسب ترين متغير مستقل مي باشد زيرا برون يابي منحني هاي جريان- زمان به طور مستقيم 
براي پيش بيني توليد و ارزيابي اقتصادي قابل اس�تفاده خواهد بود. همچنين مش�اهده خواهد ش�د كه تغيير در شرايط توليد 
از مخ�زن مي تواند در تحليل نمودارها تأثير زيادي را بگذارد. نتايج تجربي نش�ان داده اس�ت ك�ه عدم توجه به اين تغييرات 

مي تواند خطاي زيادي را در پيش بيني عملكرد چاه ها باعث گردد.

كلم��ات كليدي: تحليل نمودار كاهش�ی تولي�د، كاهش نمايی، كاه�ش هايپربوليك، كاهش هارمونيك، تطاب�ق تاريخچه، نرخ 
كاهشي، نرخ كاهش اسمي، نرخ توليد تجمعي، شدت جريان

 

 
 سعيد عباسي *

پيش بيني عملكرد چاه هاي نفت و گاز 
با استفاده از نمودارهاي كاهشي 

* مركز مطالعات ازدياد برداشت از مخازن هيدروكربوری، پژوهشگاه صنعت نفت

مقدمه
 Decline Curve Analysis.( "روش تحليل "نرخ كاهش توليد
DC( يك ابزار اصولي براي تخمين ذخاير قابل بازيافت هس��تند. 
برخ��الف تصور معمول، تحليل DC  بيش��تر بر پايه مش��اهدات 
تجربي بنا ش��ده اس��ت. به عبارتي با تولي��د و چگونگي توليد، از 
يك چ��اه در مدت زمان معين، با توجه ب��ه اين داده هاي توليد، 
مي ت��وان به يك تحليل و پيش بيني براي برنامه توليد آينده چاه 
دس��ت يافت. بنابراين به خاطر طبيعت تجربي، تحليل DC براي 

بسياري از شرايط مانند: جريان يك فازي يا جريان هاي چندفازي 
س��يال، كاربردي به نظر مي رس��د. براي مثال در برخي موارد كه 
نرخ توليد نفت حالت كاهشي نمايي )Exponential Decline( از 
خود نشان مي دهد، كل مايعات مخزن نيز )آب و نفت( روند نمايي 
نش��ان مي دهند. همچنين احتمال دارد تحليل براي يك س��يال 
صورت گيرد، گاه بر روي سيال ديگر و گاهي بر روي كل سياالت 
و يا نسبت س��ياالت به كار مي رود. مثاًل براي نسبت آب به نفت 
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 )WOR+1( و حتي براي )GOR( و يا نسبت گاز به نفت )WOR(
مورد استفاده قرار مي گيرد، بنابراين توجيه قوي براي هيچ يك از 
متغيرها مبني بر پيروي از يك روند خاص به صورت مستقل وجود 
ن��دارد. لذا رهيافت كاربردي ب��راي تحليل DC  انتخاب متغيري 
)گاز، نفت، نفت + آب، گاز + آب،  WGR،WOR و ...( مي باشد. به 
طور ضمني فرض مي شود، زماني از تحليل DC مي توان استفاده 
ك��رد كه فاكتورهاي مؤثر ب��راي تاريخچه كاهش، در خالل دوره 
پيش بيني، بدون تغيير ادامه يابند، اين فاكتورها ش��امل شرايط 
  DC مخزن و شرايط عملياتي است. به عبارتي با توجه به تحليل
م��ا مي توانيم فاكتورهاي مؤثر را ني��ز در نظر بگيريم و همچنين 
خ��واص مخزن را پيش بيني نمايي��م. برخي از فاكتورهاي مخزن 
كه بر روي DC مؤثر می باش��د عبارتند از: كاهش فش��ار، تعداد 
چاه هاي توليدي، مكانيس��م رانش، خصوصيات مخزن، تغييرات 
اشباع ش��دگي و تراوايي نسبي و تراوايي س��نگ. همچنين براي 
ش��رايط عملياتي نيز پارامترهايي كه ب��ر روي منحني DC مؤثر 
هس��تند عبارتند از:  فشار جداكننده هاي نفت و گاز و آب، اندازه 
Tubing، Choke Setting، Workovers، تراكم، زمان عمليات و 
فرآينده��اي ديگر كه بر روي چاه ممكن اس��ت انجام گيرد، مثل 
Artificial lift يا Acidizing، تا زماني كه اين شرايط تغيير نكنند 
منحني روند كاهشي قابل تحليل بوده و مي توان براي پيش بيني 
عملكرد آينده چاه، برون يابي ش��ود. اگر اين شرايط متغير باشند، 
ب��راي مثال در خالل Work over منحني نرخ كاهش كه قبل از

 Work تعيين ش��ده قابل استفاده براي دوره بعد از  Work over
over نخواهد بود. 

در هنگام تحليل نرخ كاهش جريان، دو دس��ته از منحني ها 
به طور معمول استفاده مي شوند: نرخ جريان برحسب زمان و نرخ 
جريان برحس��ب توليد تجمعي. آنچه كه در اينجا اهميت دارد و 
در نهايت منج��ر به يك نتيجه مطل��وب در پيش بيني مي گردد 
س��ازش تحليل DC با ديگر معرف هاي ذخيره مثل محاس��بات 
حجم��ي موازنه مواد و فاكتوره��اي بازيافت و خصوصيات مخزن 
مي باش��د. تحليل منحني DC منجر به تخمين هيدروكربن هاي 
قابل بازيافت مي ش��ود زي��را هيدروكربن هاي درج��ا در طبيعت 
مخزن ثابت هس��تند ولي هيدروكربن هاي قابل بازيافت متأثر از 
ش��رايط عمليات مي باش��ند. براي مثال چاهي كه از يك مخزن 
حاوي يك بيلي��ون فوت مكعب )1BCF( گاز درجا توليد مي كند، 

بس��ته به وجود يا نبود يك متراكم كننده كه به تأسيسات چاهي 
  BCF 0/7 و يا BCF متصل مي باش��د ممكن اس��ت )Well head(

0/9 بازيافت داشته باشد.

1.تئوري تحليل كاهش جريان توليد
تحقيقات انجام گرفته در اين زمينه نشان مي دهد كه سه نوع 
 Exponential  :روند كاهش��ي براي نرخ توليد قابل مطالعه است
Hyperbolic .  و Harmonic )ش��كل1(. اص��ول تئ��وري DC از 
تعري��ف نرخ كاهش توليد، D، آغاز مي ش��ود ك��ه به صورت زير 

تعريف مي شود:
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نرخ كاهش توليد به صورت كس��ر تغيي��رات جريان توليدي 
در واحد زمان مي باش��د كه به صورت درصد برحس��ب سال بيان 
شده اس��ت. بنابراين مي توان گفت كاهش نمايي از رابطه زير به 

دست مي آيد:
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شكل )2( شماتيك ساده اي از رسم جريان توليدي بر حسب 
زمان را نش��ان مي دهد. همانطور كه مش��اهده مي ش��ود ش��يب 

منحني مقدار D را به ما مي دهد. 
تالش هايي كه به صورت تئوري براي مدل كردن افت بررسي 
تولي��د و توليد تجمعي چاه هاي نفت و گاز صورت گرفته به اوايل 
ق��رن حاضر بر مي گردد. در س��ال 1921 خالص��ه اي از جزئيات 
مهمترين يافته ها مرتبط با نمودارهاي كاهشي در رساله اي براي 
صنعت نفت و گاز ارائه ش��د]1[. اين رس��اله ابتدا به مدل كاهش 
نماي��ي براي چاه هاي نفتي پرداخته و س��پس اس��تفاده از روش 
ترسيمي به فرم نمودارهاي كاهش درصدي )Hyperbolic( براي 
آنالي��ز كردن داده هاي نرخ تولي��د از چاه هاي گازي را بيان كرده 

است.
Arps در س��ال 1944 مقاله اي را در زمينه توس��عه مفهوم 
آنالي��ز نموداره��اي كاهش��ي جريان ب��ا اس��تفاده از معادالت 
Hyperbolic و Exponentiacl  ب��راي تحلي��ل ن��رخ توليد ارائه 
كرد]2[. اگرچه اس��اس نتايج فعاليت ه��اي Arps كاماًل آماري و 

 

Time 

Fl
ow

 R
at

e
 

 

 

D=Slope/ Rate 

Fl
ow

 R
at

e
 

Time 

Harmonic 

Exponential 

Hyperbolic 

شكل

Slope

شكل )1(: شكل ساده اي از رسم منحني هاي کاهشي و روش هاي 
مختلف آن

شكل )2(: شماتیك ساده جریان برحسب زمان 



نشريه فني تخصصي
 شركت ملي نفت ايران 

44

ذاتاً تجربي محس��وب مي ش��ود ولي اثرات آن منجر به پيشرفت 
گسترده اي در تحليل داده هاي توليد در صنعت نفت و گاز گرديد. 
استفاده گس��ترده از معادالت Arps مربوط به سادگي روابط آن 
 Arps و س��ادگي در كاربرد داده هاي ميداني است. عالوه بر اينها
مفه��وم توان كاهش��ي )b( و ثاب��ت كاهش نرخ جري��ان )Di( را 
معرفي كرد كه پايه و اس��اس بس��ياري از فعاليت هاي تحقيقاتي 
بعدي در اين زمينه ش��د. Arps ب��ا تخمين اين پارامترهاي مهم 
هنگام تطابق تاريخچ��ه، روش برون يابي داده هاي جريان- زمان 
و كاه��ش Hyperbolic و Exponential را با اس��تفاده از نمودار 
Semi-log به خوبي نشان داد. تحقيقات Arps نشان داد كه مدل 
كاهش نمايي س��اده ترين مدل مخصوصاً در بررس��ي نمودارهاي 
كاهشي چاه هاي نفتي است و در عين حال مطمئن ترين تخمين 
از س��يال در جاي مخزن و نرخ جري��ان توليدي را ارائه مي دهد. 
در حاليكه مدل كاهش Harmonic براي پيش بيني آينده توليد 
 Arps تخمين خوش��بينانه تري را نشان مي دهد. تحقيقات بعد از
بيش��تر روي اصالح كردن پيش بيني داده هاي توليد براساس يك 

مدل كلي و Hyperbolic متمركز مي باشد.
 Hyperbolic به وسيله مدل كاهش Slider ،1968 در س��ال
يك روش جدي��د تطاب��ق )Curve-Maching( را براي داده هاي 
جرياني توليد براساس تحليل Semi-log ارائه كرد]3[. عالوه بر 
اين موارد Slider يك روش عملي Curve-Fitting را با استفاده از 
تئوري نمودارهاي كاهشي )براساس معادالت Arps( عرضه كرد 
كه در عين س��اده بودن مؤثرتر از روش ه��اي تحليل نمودارهاي 

كاهشي است.
در س��ال Gently ،1972 دوب��اره با همان هدف يعني بهبود 
پيش بيني برون يابي نمودارهاي كاهشي جريان سري جديدي از 
نمودارها را منتش��ر كرد]4[. خصوصيت اصلي اين نوع نمودارها 
در مرتب س��ازي دوباره معادالت، پيش بيني ن��رخ اوليه Arps به 
يك فرم س��اده تر توابع ترس��يمي مي باش��د. Gently نمودارهاي 
تجمع��ي  Arps را طوري ارائه داد، كه ب��ا تطابق تاريخچه توليد 
واقع��ي مخزن بر نمودارها توليد ش��ده، پارامتره��اي اصلي براي 
هر برون يابي عملكرد مخزن با ضريب اطمينان بااليي به دس��ت 

مي آيد.
در سال Fetkovich ،1980  درمقاله اي با ارائه نتايج فعاليتش 
براس��اس مع��ادالت Arps همراه با راه حل ه��اي حالت گذرا براي 
سيس��تم هاي مخزن محدود و محصور، توس��عه و تكامل مهمي 

را در تحليل كاهش جرياني انجام داد]5[. البته قابل ذكر اس��ت 
ك��ه اين مقاله در واقع ش��كل نهايي كاري بود كه قباًل در س��ال 
1973 درباره اين موضوع ارائه ش��ده بود.Fetkovich  نش��ان داد 
ك��ه راه حل هاي حالت گذرا براي يك چاه توليدي در يك مخزن 
محدود و محصور با فش��ار ثابت ته چاه��ي مي تواند با راه حل هاي 
Arps منطبق باشد. در واقع اگر چه روش Gently به قدرتمندي 
روش Fetkovich نيست اما پيشنهاد استفاده از اين نوع منحني ها 
 Gently براي آناليز داده هاي نرخ توليد قباًل در مقاالت به وسيله

معرفي شده بود.
در س��ال Carter ،1981 منحني هاي مختلف��ي را منحصراً 
براي تحليل داده هاي نرخ توليد سيس��تم هاي مخزن گازي ارائه 
داد]6[. تغيي��رات در خصوصيات س��يال در ط��ول تخليه مخزن 
از جمل��ه حاصل ضرب گران��روي در تراكم پذي��ري )µCg( عامل 
اصلي غيرخطي بودن مدل هاي جريان گاز محس��وب مي ش��وند. 
تالش هاي ديگري براي به دس��ت آوردن رابطه اي براي تغييرات 
µCg در ط��ول تخليه مخازن گازي انجام گرفت: در س��ال 1985 

Fraim و Wattenbarger با اس��تفاده از يك تابع نرمال شده شبه 
زمان، عامل غيرخطي ) µCg ( را از جريان واقعي حذف كردند]7[. 
در س��ال Aminian ،1986 و همكارانش براساس يك مدل شبه 
تحليلي، يك س��ري از انواع منحني ه��ا را منحصراً براي افت نرخ 
توليد گاز و تحليل توليد انباش��تي ارائه كردند]8[. اگرچه توسعه 
و بسط اين نوع نمودارها به منظور كاهش فرضيات در تحقيقات 
قبلي بود، ولي به علت در دس��ترس نب��ودن، هنگام به كارگيري 
داده ه��اي ميداني نتايج آن با پذيرش گس��ترده اي مواجه نش��د. 
منحني ه��اي   Miller و   Caudle و   Schmidt در س��ال 1986 
مشابهي همانند منحني هاي Aminian را ارائه نمودند كه در آن 
همچون كارهاي قبلي، جريان غيردارس��ي )Non-Darcy( فرض 
ش��ده بود]Schmidt .]9 بر اهميت در نظر گرفتن جريان درهم 
)Turbulent( هنگام آزاد شدن گاز )مخصوصاً در نرخ باالي جريان 
 Schmidt اطراف دهانه چاه( تأكيد كرد. اما با اين وجود منحني هاي

براي تخمين تراوايي فشار اوليه مخزن خيلي حساس بود.

)Exponential Decline( 2. كاهش نمايي
زمان��ي كه نرخ كاه��ش منحني ها )D( ثابت باش��د، مي توان 
گف��ت كه توليد از رون��د كاهش نماي��ي )Exponential( پيروي 
مي كند. نام ديگر اين روند، كاهش با درصد ثابت مي باشد. شكل 
2 نمونه ساده اي از رس��م داده هاي توليد برحسب زمان را نشان 
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شكل-3: نمودار لگاریتم جریان برحسب زمان براي
D کاهش نمایي و تخمین 

شكل -4: نرخ جریان تجمعي برحسب جریان تولیدي در کاهش نمایي
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مي ده��د كه براي به دس��ت آورن D و تحلي��ل كاهش جريان از 
آن اس��تفاده می شود. همچنين در شكل 3 مقدار لگاريتم جريان 
برحسب زمان رسم شده كه به صورت خط راست ديده مي شود. 
به عبارتي شيب نمودار مي تواند مقدار D را براي ما محاسبه كند 

كه نمونه اي از كاهش نمايي است. 
تحليل DC براي شبيه سازي جريان پايدار به كار مي رود. بنابراين 
داده ه��اي اوليه زمان در اي��ن روش معموالً از روند دوره جريان حد 
واسط پيروي نمي كنند. كاهش نمايي معادل جريان محدود به مرز 
اس��ت كه تنها بعد از اتمام جريان حد واس��ط رخ مي دهد. از طريق 
روابط رياضي نيز مي توان نش��ان داد كه اگر يك روند كاهش نمايي 
را به صورت گراف نرخ جريان برحسب توليد تجمعي را رسم نماييم 
يك خط راست را نتيجه مي دهد كه در نهايت با استفاده از آنها نرخ 

كاهش، D، قابل تخمين مي باشد )شكل4(.

ب��ا توجه به مقايس��ه منحني ه��اي كاهش جري��ان مي توان 
 Hyperbolic نس��بت به Exponential مش��اهده كرد كه كاهش
يا Harmonic كاهش س��ريع تري را نش��ان مي ده��د. به عبارتي 
مي ت��وان نتيجه گيري كرد كه معموالً حداقل هيدروكربور ذخيره 
اثبات ش��ده را مي توان با اين گراف محاس��به نم��ود. با توجه به 
معادل��ه )2( كه از تئ��وري Decline Curve و تعريف نرخ كاهش 

D به دست آمده، ميتوان نوشت: 
*log ( / )

2.303i
D tq q = −              )3( 

                                               
تولي��د تجمعي بين زم��ان t1 و t2  را با توجه به متغير زمان 

مي توان از رابطه زير به دست آورد:
2 1( )

( Pr )
t t

DqiCumulative oduction l e
D

− 
 
 

 
= −  

 
         )4(

              
با توجه به تئوري كاهش Exponential، ارتباط q2 در زمان 

t2 با q1 در زمان t1 به صورت زير مي باشد:

2 1( ( ))
2 1

D t tq q e − −=                     )5(
عموم��اً با علم به اينكه كاهش نماي��ي، يك كاهش درصدي 
ثابت اس��ت براي پيش بيني q2 از رابطه زير اس��تفاده ش��ده و با 

توجه به ليست داده ها به صورت زير عمل شود: 
2 1 (1 )q q d= × −               )6(

در معادل��ه باال، دو ثابت D و d به ترتيب اس��تفاده ش��ده اند 
 d ،نهفته اس��ت. براي ش��فاف كردن موضوع d و زمان در پارامتر
را  “نرخ كاهش��ي اسمي” )ظاهري( و در مقايسه D “نرخ كاهش 
نمايي” )واقعي( ناميده ميش��ود و رابطه بينD و d به صورت زير 

عنوان ميگردد:
(1 )D In d= − −       )7( 

اختالف بين D و d در ش��كل 5 نش��ان داده ش��ده  است. در 
واقع D به ش��يب خط مرتبط مي باش��د كه در هر لحظه مد نظر 

شكل -6: عدم تغییر میزان ذخیره قابل بازیافت با توجه به انجام 
Workover عملیات

شكل -7: تأثیر Workover بر روي ضریب بازیافت نهایي از مخزن
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قرار مي گيرد. معموالً نرخ كاهش اسمي، d، در ارتباط با داده هاي 
فهرست وار نرخ جريان ظاهر مي شود و از روي داده ها مي توان به 
صورت دس��تي نيز محاسبه نمود. همان طور كه در شكل 5 نشان 
داده ش��ده اختالف بين d و D معموالً خيلي كم است و به دقت 
داده ها ارتباط دارد و اگر داده ها اش��تباه ش��وند خطا شايد خيلي 

بحراني هم نباشد. 
نكته مهم ديگري را كه بايد در تحليل نرخ كاهش جريان در 
نظر گرفت، محاسبه D مي باش��د. D كه از نمودار جريان- زمان 
)DRt( به دس��ت مي آيد بايد به ص��ورت تئوري با D كه از نمودار 
جريان توليد )DRc( حاصل مي ش��ود، برابر باشد. براي پيش بيني 
ذخاير باقي مانده در منحني كاهش جريان نيز مقدار ذخيره مورد 
نظ��ر را در جري��ان اقتصادي بهين��ه را )qEc(  برون يابي كرده و با 

استفاده از رابطه زير ذخيره باقي مانده را محاسبه نمود:

( ) 365
1000

curent economic
remaining

q qQ
D
− ×

=
×

         )8(

3. تأثير Workover و تعميرات بر روي چاه
تعمي��رات بر روي چاه معموالً يك افزاي��ش ناگهاني در نرخ 
تولي��د را در نمودار نش��ان مي دهد. اما اين افزاي��ش ناگهاني در 
جريان توليدي ممكن اس��ت ادامه پي��دا نكند و بعد از يك دوره 
اولي��ه پاي��دار دوباره به حالت اول باز گ��ردد. بايد توجه نمود كه 
افزاي��ش در ن��رخ توليد را ك��ه در نتيج��ه Workover به وجود 
آمده، الزاماً به اين معني نيس��ت كه ذخاير بيشتري براي بازيافت 
داري��م. اگر ذخاير قابل بازيافت Workover افزايش يابند بس��ته 
به عوامل مختلف ش��رايط متف��اوت خواهد بود. در حالتي كه  به 
دليل پيش��رفت Skin در نزديكي چاه و با اس��يدكاري دوباره و يا 
ش��كاف هيدروليكي ميتوانيم نرخ جريان در چاه را افزايش دهيم 
البته ذخاير جديدي اضافه نش��ده و ذخي��ره قابل تحرك و قابل 
توليد تغيير نمي كند و يا در حالتي ممكن اس��ت جريان در چاه 
افزايش يافته و به دليل باز شدن مناطق جديد به چاه ذخاير قابل 
بازيافت نيز افزايش يابد. ش��كل هاي 6 و 7 اين تأثير را به خوبي 
نش��ان مي دهند. در ش��كل 6 ذخيره نهايي قابل بازيافت تغييري 
نكرده اس��ت اما محدوديت هاي اقتصادي مي تواند در اين شرايط 
بس��يار قابل اهميت باش��د. همان طور كه در شكل ديده مي شود 
نقاط A  و B تغيير يافته است. شكل )7( به خوبي نشان مي دهد 

كه ضريب بازيافت نيز افزايش يافته است.

Hyperbolic 4. منحني كاهش
رابطه منحني كاهش��ي Hyperbolic از رابطه زير پيروي 

مي كند:
1

(1 )

i

b
i

qq
bD t

=
+

   )9(

0 مي باش��د. به عبارتي با كاهش  b 1 < < ك��ه در اين حالت 
منحني hyperbolic، نرخ كاهش، )D(، ثابت نيس��ت. به طوري كه 
Di: نرخ كاهش در لحظهاي است كه نرخ جريان qi مي باشد. به 
طور تجربي ثابت شده اس��ت براي برخي از تاريخچه  هاي توليد، 
D متناس��ب با ن��رخ توليد با توان b باال م��ي رود كه البته b بين 
صفر و يك مي باشد. در حالت b=0 رابطه منطبق با كاهش نمايي 
مي گ��ردد و در حالت b=1 كاهش harmonic يا همس��از ناميده 
مي ش��ود. شكل )8( نمودار لگاريتمي جريان برحسب زمان نشان 
داده شده است كه به صورت خط راست نيست. با توجه به روابط 
ب��اال و ارتباط روابط و انتگرال گيري رابطه كاهش hyperbolic به 
صورت رابطه 9 خواهد ش��د كه در اي��ن رابطه qi و Di به ترتيب 
“ن��رخ جريان اوليه” و “كاهش اوليه” در t=0 هس��تند. بعد از پيدا 
ك��ردن ثابت هاي Di ،b و qi با اس��تفاده از مناس��ب ترين منحني 
منطب��ق با داده هاي توليد، نرخ جريان در هر زمان t از رابطه باال 
به دس��ت مي آيد.  برون يابي به صورت م��داوم براي كاهش هاي 
hyperbolic و در دوره ه��اي طوالني از نظر زماني منجر به نتايج 
غيرقابل اعتم��اد و يا تخمين بااليي براي ذخاي��ر مي گردد. براي 
اجتناب از اين مش��كل با توجه به پيشنهاد Robertson در برخي 
از نقاط زماني، مي توان منحني كاهش hyperbolic را به منحني 
كاهشي Exponential تبديل نمود. شكل )9( نمودار تصحيح شده 
جريان كاهشي hyperbolic را نشان مي دهد، كه نمودار لگاريتم 

جريان برحسب زمان مشاهده مي شود.

)Harmonic( 5. جريان كاهشي هارمونيک
كاه��ش همس��از )harmonic( حالت��ي خ��اص از كاه��ش 
 q متناس��ب با D و نرخ كاهش  b=1 مي باش��د ك��ه hyperbolic
اس��ت، يعني وقتي q به سمت صفر ميل مي كند D نيز به سمت 
صفر ميل كند. اين نوع عملكرد زماني مورد اس��تفاده اس��ت كه 
 )Gravity Drainage( يك مكانيسم مؤثر مانند نيروي ثقل ريزش
براي بازيافت فعال باش��د. مثال ديگر از اين نوع جريان كاهش را 
مي توان توليد نفت با ويسكوزيته باال از طريق “رانش آبده” نام برد. 
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در نتيجه تحرك ناخواسته و يا اثر آب زودتر مشاهده مي گردد و 
ب��ه عبارتي توليد نف��ت در Water Cut باالتري صورت مي گيرد. 
اگر نرخ سيال كل ثابت نگه داشته شود، بر اثر افزايش آب، توليد 
نفت كاهش خواهد يافت. اين روند از منحني harmonic پيروي 
مي كند. با توجه به اصول تئوري منحني جريان كاهشي و تعريف 
نرخ كاهش جريان، D، براي نرخ كاهش harmonic و ثابت نبودن 

D مي توان گفت:
D K q= ×        )10(

Di ميباشد. همانطور كه 
qi كه در اين رابطه k ثابتي برابر با 

  hyperbolic حالت خاصي از كاهش harmonic گفته شد كاهش
اس��ت كه در آن b=1 مي باشد لذا با توجه به رابطه )9( مي توان 

نوشت كه: 
 

(1 )
i

i

qq
D t

=
−

   )11(

 q1 براي دو نرخ جريان t2 و t1 و در نهايت توليد تجمعي بين
و q2 به صورت زير محاسبه مي شود:

2

i i
p

i

q qQ In
D q

 
∆ =  

 
    )12(

بنابراين مي توان ميزان توليد تجمعي را در پايان عمر مخزن 
يا به عبارتي در نرخ جريان صفر تعيين كرد. با توجه به تس��اوي 
 harmonic باال مي توان براي به دست آوردن خط راست در روش

منحني لگاريتم جريان را بر حسب توليد تجمعي رسم كرد.

6. جريان هم زمان آب و نفت و گاز:
منحني ه��اي كاهش ب��راي تحليل توليد نف��ت و گاز به كار 
مي رون��د. همچنين براي تحليل عملكرد چ��اه در توليد مخلوط 
نف��ت و گاز و آب ني��ز اين منحني ها قابل اس��تفاده هس��تند. با 
اس��تفاده هم زمان ازداده هاي نفت و گاز و آب و نس��بت  هاي آنها 
)WOR ،GOR و WGR( تحليل ه��ا هماهنگ ت��ر خواهن��د بود. 
روند منحني هاي نس��بت اين س��ياالت، مي تواند مخالف منحني 
س��يال اوليه باشد. مثاًل بس��يار معمول اس��ت كه منحني آب و 
گاز روند افزايش��ي و منحني مربوط به گاز روند كاهش��ي داشته 
باش��د. بنابراي��ن برون يابي منحني هاي نس��بت، باي��د با در نظر 
گرفتن مكانيس��م مناسب مخزن كه در روند توليد مشاهده شده 
و چگونگ��ي توليد صورت بگيرد. ثابت هاي Di و qi نيز از منحني 
لگاريتم نرخ جريان توليد برحس��ب توليد تجمعي قابل محاسبه 

مي باشد.

7. منحني هاي نسبت:
منحني ه��اي نس��بت، نمودارهاي نس��بت هاي نف��ت، گاز و 
آب هس��تند ك��ه ارتباط هاي متفاوت آنها را نش��ان مي دهد. اين 
ارتباط ها براي انعكاس بهترين مكانيس��م توليدي بهينه مي شوند 
كه معموالً آنها را براساس نرخ هاي جداگانه روي جداول عملكرد 
نشان مي دهند. به اين ترتيب وابستگي متقابل نرخ ها و نسبت ها 

واضح تر بوده و منجر به هماهنگي بيشتر تحليل ها مي شود.
 GOR :معمول ترين نس��بت هاي مورد اس��تفاده عبارتند از 
 ك��ه اين نس��بت ها بازده مكانيس��م 
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توليدي مخزن را منعكس مي كند. يك نس��بت افزايشي GOR يا 
WOR معموالً با يك نرخ كاهش��ي نفت مرتبط است، پيش بيني 

تولي��د زماني به انتها مي رس��د ك��ه GOR و WOR بيش از حد 
باشد. هنگامي كه تحليل بر روي يك مخزن گازي انجام مي گيرد 
يكي از نس��بت هاي مهم مورد اس��تفاده، نس��بت CGR است كه 
نس��بت ميعانات به گاز بوده و براي اندازه گيري افزايش ميعانات 
گازي ب��ه كار مي رود. معموالً هر چه اين نس��بت )CGR( بزرگتر 
باشد روش توليد ما مناسب تر مي باشد اما بايد در نظر داشت هر 
چه نس��بت CGR بزرگتر باشد مش��كالت ديگر نيز مانند حركت 
ماي��ع )lifting( در چاه رخ مي دهد. در اين ميان WOR )نس��بت 
آب به گاز( و LGR )نس��بت مايع به گاز(، اندازه گيري مش��كالت 
نهفت��ه در ارتباط با lifting مايعات در چاه را ممكن مي س��ازند. 
پيش بيني توليد به زماني منتهي مي گردد كه LGR آنقدر بزرگ 

شود كه سيستم توليد قادر به كنترل آن نباشد.

)Operated-Day Rate( 8. نرخ عملكرد روزانه
گاهي به دلي��ل مالحظات عملياتي )مش��كالت عمليات، 
از دس��ت دادن تجهي��زات و ...( يا محدوديت ه��اي بازار )نبود 
ق��رارداد و ...( از چاه به طور پيوس��ته توليد نمي ش��ود، با اين 
وجود گزارش ردش��ده به صورت ماهيانه )يا روزانه( مي باش��د. 
اگ��ر توليد ماهيانه بر عدد 30 )تعداد روز در يك ماه( تقس��يم 
شود نرخ روزانه كه به اين روش محاسبه مي شود، نرخ تقويم- 
روز ي��ا   Calendar-day   Rate نامي��ده مي ش��ود. اگ��ر توليد 
ماهيانه ب��ر تعداد روزهايي كه چاه تولي��د مي كند )مثاًل 15 يا 
20 روز( تقس��يم گردد آنگاه نرخ روزانه محاسبه شده اين روش 
»نرخ عملكرد- روز« يا Operated-day Rate ناميده مي ش��ود و 
در نهايت مي توان گفت كه اختالف بين اين دو مقدار اندازه گيري 
را Down time چ��اه مي نامن��د. اگر پيش بيني براس��اس توليد 
تجمعي صورت بگيرد نرخ كاهش��ي صحيح به دست مي آيد ولي 
اگر پيش بيني برمبناي زمان باش��د، يك فاكتور براي بهينه سازي 
Down time بايد در نظر گرفته شود و در محاسبه شركت كند، 
معموالً Loud factor ناميده مي شود. Loud factor نسبت زمان 
توليد از چاه به كل زمان گزارش شده مي باشد. اين پارامتر زماني 
آشكار مي شود كه يك جدايي بين نمودارهاي »نرخ تقويم- روز« 

و »نرخ عملكرد- روز« وجود داشته باشد.

نتيجه گيری:
 Harmonic يا Hyperbolic نسبت به Exponential كاهش
كاهش سريع تري را نشان مي دهد به عبارتي مي توان نتيجه گيري 
كرد كه معموالً حداقل هيدروكربور ذخيره اثبات شده را مي توان 
با اين گراف محاسبه كرد. با ثابت بودن نرخ كاهش در اين جريان 
و باتوجه به جريان مورد نظري كه چاه را ترك  مي كنند، مي توان 

ذخيره قابل بازيافت و ذخيره باقي مانده را نيز به دست آورد. 
نكت��ه مهم ديگر اس��تفاده از تحلي��ل اين نموداره��ا بعد از 
تعميرات چاه است. در مواردي افزايش نرخ توليد بعد از تعميرات 
مي تواند افزايش ذخيره قابل بازيافت را به همراه داشته باشد و در 
بسياري از موارد ديگر، تنها افزايش نرخ توليد در محدوده زماني 
خاص��ي را به همراه خواهد داش��ت و هيچ گونه افزايش ذخيره اي 
ك��ه با تحليل نمودارهاي فوق قابل مش��اهده باش��د را به همراه 

نخواهد داشت.
همچنان كه مشاهده شد در برون  يابي از منحني   هاي كاهشي 
hyperbolic براي جلوگيري از خطاي نتايج در تخمين ذخاير در 
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برخ��ي از نقاط زماني، مي توان منحني كاهش hyperbolic را به 
منحني كاهشي Exponential تبديل كرد. 

هنگام��ي كه يك مكانيس��م مؤثر چون ني��روي ريزش ثقلي 
)Gravity Drainage( ب��راي بازياف��ت فعال باش��د و ي��ا نفت با 
ويس��كوزيته باال از طريق »رانش آبده« توليد شود به طوري كه 
با ثابت نگه داشتن نرخ كل توليد از چاه )آب  و نفت( توليد نفت 

كاسته شود، روند توليد از منحني harmonic پيروي مي كند.
 براي تحليل عملكرد چاه در توليد مخلوط نفت و گاز و آب 
و همچنين براي جلوگيري از خطاهاي احتمالي و بيان ش��ده، از 
تحلي��ل هم زمان داده هاي مربوط نفت و گاز و آب و نس��بت هاي 
آنه��ا، GIR ،WOR ،GOR و WGR اس��تفاده مي گردد. همچنين 
برون ياب��ي منحني هاي نس��بت بايد با در نظر گرفتن مكانيس��م 
مناس��ب مخزن كه در روند توليد مش��اهده شده و نيز چگونگي 

توليد صورت پذيرد. 
هنگام تحليل عملكرد گروهي از چاه هاي توليدي، پيش��نهاد 
مي گردد كه تحليل كاهش��ي جريان در حالت توليد متوسط هر 
چ��اه در عملي��ات روزانه اجرا ش��ود و پيش بيني گ��روه چاه هاي 
مورد نظر )Pool( از طريق عملكرد متوس��ط چاه ها تعيين گردد. 
همچني��ن نرخ م��ورد نظر براي مجموع��ه اي از چاه ها كه از نظر 
اقتصادي مناس��ب باشد نيز بايد مورد توجه قرار گيرد، زيرا براي 
مجموعه اي از چاه ها ممكن اس��ت گمراه كننده باش��د. همچنين 
براي تك تك چاه ها ممكن است پيش بيني متغير با مجموع چند 

چاه به دست آيد.
براي انعكاس بهترين مكانيس��م توليد بهتر است نمودارهاي 
نس��بت هاي نفت، گاز و آب براس��اس نرخ ه��اي جداگانه بر روي 
جداول عملكرد نش��ان داده شود، به اين ترتيب وابستگي متقابل 
نرخ ها و نس��بت ها واضح ت��ر خواهد بود كه منج��ر به هماهنگي 

بيشتر تحليل ها مي شود.
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