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تفســیر چاه آزمایی یکی از مهم ترین ابزارهای مهندســی نفت برای شناخت 
مخزن است که شــامل تجزیه وتحلیل رفتار فشــاری مخزن و چاه بر اساس 
زمان می باشــد. پارامترهایی مانند فشار اولیه، تراوایی، ضریب پوسته، ضریب 
بهره دهی چاه، هندســه و حجــم مخزن و وجود پدیده هایی مانند گســل و 
بررســی سیســتم فشــار مخزن از مهم ترین خروجی های تفســیر داده های 

چاه آزمایی هستند. 
آزمایش های متداولی که بر روی چاه های نفت و گاز انجام می شــوند 

عبارتند از: 
1( آزمایش ساخت فشار4
2( آزمایش کاهش فشار5

3( آزمایش تزریق یا افت فشار6
4( آزمایش با دبی های مختلف7

5( آزمایش تداخل فشاری چند چاه8
6( آزمایش بهره دهی چاه9

7( چاه آزمایی طوالنی مدت )آزمایش مرز مخزن10( و...
مبنای تفســیر چاه آزمایی بر اســاس حل معکوس معادله ی جریانی اســت. 
ورودی، پالس جریانی و خروجی، پالس فشــاری می باشد و مجهول، سیستم 
تبدیل پالس جریانی به فشار یا همان مدل مخزن و چاه است. روش تفسیر بر 

اســاس حدس سیستم چاه و مخزن و تطبیق داده های فشاری بر اساس مدل 
است و این فرآیند تا دســتیابی به بهترین مدل تطبیق داده ها تکرار و نهایتا 
مدل مخزنی مناســب تشخیص داده می شود. مهم ترین نکته ی قابل توجه در 

نتایج تفسیر چاه آزمایی، یکتا نبودن جواب است. 
صحــت مــدل انتخابی بایــد در کنار ســایر اطالعــات مخزنــی مانند 
زمین شناسی ـ ژئوفیزیک ـ پتروفیزیک و... مورد بررسی قرار گیرد. به منظور 
تفســیر اطالعات پس از انجــام هر آزمایش، اطالعات فشــار و زمان را روی 
نمودارهای لگاریتمی و شــبه لگاریتمی پیاده کرده با روش  های مختلف مورد 
بررسی قرار می  دهند. خروجی این تفسیر پارامترهای مربوط به چاه و مخزن 
هستند. اســتفاده از نمودار شاخص11، نمودار Horner، مشتق نمودار فشار و 
روش های نوین مانند پاد هم آمیخت از روش های تفسیر داده ها هستند.]1-3[

علی رغم آنکه پارامترهای مهمی از آزمایش معمول یک چاه قابل اســتخراج 
هســتند، با این وجود همه ی ریسک های تولید و توسعه را با یک چاه آزمایی 

ساده نمی توان از بین برد. 
برای مثال، در چاه آزمایی متداول، ممکن است وجود یک آبده فعال به صورت 
عادی قابل تشخیص نباشد. حفاری و مشبک کاری شاید در محل تماس سطح 
آب و نفت انجام شود ولی این فقط شواهد غیرمستقیمی از فعال بودن آب در 

شرایط دینامیک را نشان می دهد. 

  فرزاد کالنتری دهقی*،    علی حمزه ای، کارشناسی ارشد مهندسی مخازن هیدروکربوری  علی اصغر شــکوهی طرقی، کارشناسی مهندسی شــیمی 
کارشناسی ارشد مهندسی حفاری 

چاه  آزمایی یکی از روش های اصلی جهت شــناخت مشــخصات چاه، مخزن و محدوده ی آن اســت. همچنین 
ارزیابی شــرایط تولید چاه، اخذ نمونه های سیال و پیش بینی سناریو های توسعه ی میدان از طریق چاه آزمایی 
میســر خواهد بود. روش های معمول چاه آزمایی به ویژه در چاه های اکتشــافی و در زمان آزمایش هم زمان با 
حضور دکل، در یک بازه ی زمانی محدود انجام می شــود، در حالی که ممکن است ارزیابی دقیق تر مخزن نیاز 
به چاه آزمایی طوالنی مدت داشــته باشــد. خروجی های اصلی چاه آزمایــی طوالنی مدت حجم مخزن و ضریب 
بهره دهی چاه در شرایط جریان پایدار / نیمه پایدار می باشد. اجرای این نوع عملیات در چارچوب آزمایش ساق 
مته2 دارای چالش های خاصی مانند احتمال گیر رشــته در صورت طوالنی شــدن زمان آزمایش و مشــکالت 
زیســت محیطی ناشــی از سوزاندن هیدروکربن اســت. اســتفاده از تمهیدات عملیاتی و نیز روش های تفسیر 
جایگزین مانند روش پاد هم آمیخت3 از راهکارهای برطرف کردن چالش مورد اشــاره هستند که در این مقاله 

مورد بررسی قرار می گیرند. 
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در الیه های تولیدی چندگانه احتمال دارد آبده متفاوت از لحاظ اندازه و شکل 
هندسی، مکانیزم های تخلیه ی متفاوتی را رقم بزند.]4[

از ســوی دیگر معموال تشخیص مرزهای خارجی و مدل افت فشار مخزن در 
بازه هــای تولید کوتاه چاه آزمایی قابل ارزیابی نیســت. همچنین در چاه های 
شــکاف دار آزمایش های معمولــی و کوتاه مدت، ویژگی هــای جریان گذرا از 
شــکاف هیدرولیک را فراهم می کند که خصوصیات ذاتی مخزن را پوشــانده 
است. از این رو، این روش را نمی توان برای مخازن متراکم گازی برای برآورد 
کاهش طوالنی مدت جریان ماتریس اعمال کرد. از دیگر پدیده های مورد نیاز 
به مطالعه با طوالنی شــدن زمان آزمایش، ایجاد جبهه ی میعانات گازی12 در 

اطراف چاه تولیدی به دلیل افت فشار به زیر نقطه ی شبنم است. 
این مســئله ی مهم در تولید از مخازن با تراوایی کــم اتفاق می افتد و باعث 
کاهش بهره وری چاه به دلیل کاهش تراوایی نسبی گاز در اطراف چاه می شود. 
به طور معمول، اندکی پس از شروع تولید، یک جبهه میعانات گازی تشکیل 
می شــود که دلیل آن افت فشــار زیاد برای تولید گاز مخازن متراکم اســت. 
پیش بینی تولید از این چاه ها به شــدت به ارزیابی جبهه ی میعانات بســتگی 
دارد که به دلیل مشــکالت در به دســت آوردن داده های قابل اطمینان در 
چنین مخازنی با تراوایی ضعیف، چالش برانگیز است.]5[ با توجه به نمونه های 
مطرح شــده، روش های گوناگونی برای بهبود بخشیدن به مشخصات مخازن 

حاصل از تحلیل داده های آزمایش وجود دارد. 
یکــی از این روش ها، زیاد کردن مدت  زمان دوره ی جریان ثابت و پایدار چاه 
اســت. این روش این امکان را می دهد که شــعاع کاوش بزرگ تری در طول 
آزمایش ایجاد شود و در نتیجه فضای بیشتری در مخزن تحت تاثیر تولید قرار 
گیرد. روش دیگری که می توان نام برد، حفر چاه های بیشــتر در قسمت های 
دیگر مخزن اســت. بین این دو روش، روش اول صرفه ی اقتصادی بیشــتری 
دارد و مســلما همه به دنبال اطالعات بیشــتر با هزینه ی کمتر هســتند. در 
بخــش بعدی به معرفی روش چاه آزمایی طوالنی مدت، اهداف و خروجی های 

پرکاربرد آن پرداخته می شود.      

1- چاه آزمایی طوالنی مدت
1-1- معرفی و کاربرد

چاه آزمایی طوالنی مدت یکی از روش های چاه آزمایی است که با هدف بررسی 
قابلیت تولید مخزن و روند افت تولید و فشــار آن انجام می شود. این روش با 

هدف اندازه گیری این مشخصات انجام می شود:
 حجم مخزن

 روند افت تولید مخزن

 قابلیت تولیدپذیری مخزن در شرایط پایدار و شبه پایدار جریانی
 ارزیابی تغییرات نسبت حجم آب تولیدی

 ارزیابی احتمال تولید شن از مخزن
 جمع آوری داده های الزم برای طراحی چاه های تولیدی و بررســی پایداری 

جریان و...
از لحاظ کاربرد در مهندسی بهره برداری، انجام این آزمایش در مرحله ی ارزیابی 
مخزن، پیش از توسعه ی میدان ضروری است و همان طور که در اهداف، اشاره 
شد اطالعات گفته شده در طراحی دقیق تر چاه های تولیدی، طراحی سناریوی 

تولید و شناسایی مشکالت تولیدی نقش ویژه ای دارد.]6-7[
همان طور که در مقدمه اشاره شد اطالعات متنوع و قابل توجهی از آزمایش 
طوالنی مدت چاه قابل استحصال اســت که جزئیات آن فراتر از اهداف این 
مطالعه می باشــد. دو روش عمده و مرتبط با اهداف چاه های اکتشــافی که 
در این بخش معرفی می شــوند شــامل آزمایش مرز مخزن و بهره دهی چاه 

هستند.]3[
آزمایش مرز مخزن یک آزمایش تولید طوالنی مدت با هدف رسیدن به شرایط 
پایدار و یا شبه پایدار جریانی با هدف تخمین شعاع تخلیه ی چاه است. مبنای 

این روش معامله جریان زیر می باشد: 
معادله ی )1(:

 
)P)rw, t: فشار بن چاهی در هر لحظه 

pi: فشار اولیه ی مخزن 

q: دبی جریانی 
μ: گرانروی سیال مخزنی 

k: تراوایی مخزن 
h: ضخامت مخزن 
A: مساحت مخزن 
CA: ضریب شکل

rw: شعاع چاه 
S: ضریب پوسته

Ct: ضریب تراکم پذیری 

Ø: تخلخل
t: زمان 

همان گونه که در معادله ی1 مشــاهده می شود، در شرایط شبه پایدار جریانی 
که افت فشــار به طور کامل به مرز مخزن رســیده است شیب افت فشار به 
صورت ثابت و تابع معکوس حجم تخلیه ی چاه می باشد که در نمودار فشار بر 

حسب زمان در شکل1 مشاهده می شود.
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 1  نمودار فشار بر حسب زمان

 2  الف( آزمایش هم زمان    ب( آزمایش هم زمان اصالح شــده  ج( آزمایش جریان پس از جریان

در نهایت حجم تخلیه ی مخزن از شــیب نمودار افت فشار به زمان در بازه ی 
جریان شبه پایدار از رابطه ی2 تعیین می شود.

معادله ی )2(:                                            
Vp: حجم تخلیه ی مخزن 

*m: شیب نمودار افت فشار به زمان در بازه جریان شبه پایدار

q: دبی جریانی 
h: ضخامت مخزن 
A: مساحت مخزن 

Ct: ضریب تراکم پذیری 

Ø:تخلخل 
الزم به یادآوری اســت در صورتی که تراوایی و تحرک پذیری13 سیال مخزن 
به حدی پایین باشــد که زمان رسیدن به جریان شبه پایدار در مخزن بسیار 
طوالنی باشد، استفاده از این روش در عمل امکان پذیر نخواهد بود. همچنین 
در صورت شــارژ فشــاری مخزن از آبده و انحراف از حالت ایده آل معادله ی 

جریان شبه پایدار، عدم قطعیت در نتایج افزایش خواهد یافت.
زیرمجموعــه ی دوم آزمایش بهره دهی در حالت جریان پایدار یا شــبه پایدار 

است. رابطه ی بهره دهی چاه نفتی تک فاز معادله ی3 است:
معادله ی )3(:                                                        

PI: شاخص بهره دهی 

q  0 ST: دبی جریانی در شرایط اتمسفریک 

p̅: فشار متوسط مخزن
p wf : فشار بن چاهی  

این معادله در حالتی حاکم اســت که جریان گذرای سیال به اتمام رسیده و 
فشــار جریانی در حالت جریان پایدار یا شبه پایدار اندازه گیری شود. آزمایش 
جریان پس از جریان14 در چاه های نفت و گاز، آزمایش هم زمان15 و هم زمان 
اصالح شده16 در چاه های گاز نمونه های متداول تست های بهره دهی هستند. 

نمودارهای آزمایش های باال به این شرح است:
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 3   آاســتفاده از روش پاد هم آمیخت در آزمایش ســاخت فشــارکه با امتداد آن انحراف از جریان شعاعی و وجود گسل مشاهده می شود.

در آزمایش هم زمان، چاه برای زمانی مشــخص با یک دبی مشــخص تولید 
می کند. بعد از اندازه گیری فشــار، چاه را می بندند تا به فشار اولیه برگردد و 
ســپس در حداقل دو دبی دیگر این کار را با همان مدت زمان تولید در دبی 

اول انجام می دهند. 
در انتها با یک دبی مشــخص اجازه می دهند فشــار چاه تثبیت شود. آزمایش 
هم زمان اصالح شده شبیه آزمایش هم زمان است با این تفاوت که هنگام بستن 
چاه نیز زمان برابر زمان تولید لحاظ می شــود و اجازه نمی دهند فشار به فشار 
اولیه مخزن برگردد که این روش نیز باعث کاهش زمان تست می شود.]3و8[ 

در صورت نیاز به اندازه گیری دقیــق ضریب بهره دهی، باید انجام آزمایش تا 
رســیدن به شرایط پایدار جریانی ادامه یابد. در این حالت بازه جریانی چاه تا 
زمان رســیدن به حالت پایدار یا شبه پایدار ادامه می یابد. معموال در آزمایش 
ســاق مته امکان طوالنی کردن زمان جریان برای رســیدن به این شرایط در 

بسیاری از مخازن امکان پذیر نیست. 

2-1- روش پاد هم آمیخت
در صورت مقــدور نبودن آزمایش چاه به صــورت طوالنی مدت، اخذ حداکثر 
اطالعات از انجام یک آزمایش نرمال با اســتفاده از روش های تفســیر و آنالیز، 
بهترین جایگزین است. روش پاد هم آمیخت یکی از روش های تفسیر و استخراج 
اطالعات چاه آزمایی اســت. در روش های معمول ابتدا یک سیستم برای مخزن 
حدس می زنیم و با اســتفاده از داده های ورودی، داده های خروجی محاســبه 
می شوند. این داده ها با داده های خروجی واقعی مقایسه شده و تغییر در سیستم 
تا رســیدن به بهترین تشابه بین خروجی حاصل از محاسبه و داده های واقعی 

ادامه می یابد. در روش پاد هم آمیخت سیستم مخزن حدس زده نمی شود اما با 
قرار دادن محدودیت هایی برای سیســتم، خروجی ها را به دست آورده و بعد از 
مقایسه با خروجی های واقعی می توان سیستم مخزن را شناسایی کرد. مبنای 
این روش تخمین مشتق فشار برای یک بازه تولید با دبی واحد برای مدت زمان 

برابر با کل بازه های تست بر اساس معادله ی4 است:

معادله ی )4(:        
q D : دبی جریانی بدون بعد

t D: زمان بدون بعد
P D: فشار بدون بعد

برتری این روش نســبت به ســایر روش های آنالیز داده های چاه آزمایی، 
اســتفاده از تمامی بــازه ی زمانی آزمایش اســت که امکان تشــخیص 
پدیده های مخزنی با فاصله ی دورتر از مخزن را در شرایطی فراهم می آورد 
که تشــخیص این پدیده ها در بازه ی زمانی ساخت فشار یا کاهش فشار 
یک آزمایش به تنهایی ممکن نباشــد.]9و10[ در شرایطی که در تفسیر 
مشتق فشــار یک آزمایش، داده ی کافی برای ساخت فشار وجود نداشته 
باشد، با اســتفاده از روش پاد هم آمیخت می توان نمودار کامل داده های 
فشار و مشتق را ســاخت و احتمال تشخیص پدیده ی مخزنی را افزایش 
داد. به طور مثال در شــکل3  در بازه ی 48 ســاعته ساخت فشار جریان 
شــعاعی مشاهده می شود که با استفاده از روش پاد هم آمیخت در امتداد 

آن انحراف از جریان شعاعی و وجود گسل مشاهده می شود.
الزم به یادآوری اســت عدم قطعیت در داده های ورودی این روش به ویژه 
تخمین فشار مخزن و ناپایداری در الگوریتم های مربوط به آن دارای اهمیت 

بیشتری است و درصد امکان اشتباه در نتیجه گیری بیشتر خواهد بود.
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2- چاه آزمایی طوالنی مدت در چاه های اکتشافی
1-2- چالش ها

اجرای چاه آزمایــی طوالنی مدت عمومــا در چاه های بهره بــرداری قابل اجرا 
 )FBDST( می باشد. در چاه های اکتشــافی یا توصیفی در آزمایشات ساق مته
به دلیل اســتفاده از رشته  تکمیل چاه موقت و محدودیت زمان نصب توپک17، 
امکان طوالنی شدن زمان آزمایش چاه وجود ندارد و در بازه ی تولید چاه معموال 
رسیدن به زمان جریان پایدار و شبه پایدار امکان پذیر نیست. بازه ی آزمایشات 
معموال زیر دو هفته می باشد که بازه ی آزمایش تولیدپذیری کمتر از این میزان 
اســت و امکان افزایش زمان تولید در بازه ی چند هفته یا چند ماه وجود ندارد. 
تنها در صورتی رســیدن به مرزهای مخزن در بازه ی  آزمایش امکان پذیر است 
که مرزهای مخزن به مرکز چاه نزدیک باشند یا ضریب تحرک پذیری سیال به 
میزانی باشــد که اثر محدوده ی مخزن در بازه ی  زمانی آزمایش دیده شود. از 
ســوی دیگر با توجه به آنکه این آزمایش در زمانی انجام می شود که میدان در 
مرحله ی پیش از توسعه قرار دارد، معموال تاسیسات سطحی جمع آوری نفت و 
گاز موجود نمی باشد و توجه به مباحث زیست محیطی و اقتصادی به سوزاندن 

هیدروکربن در مدت زمان طوالنی ضروری است.

2-2- راهکار عملیاتی 
1( در زمینه ی کاهش ریســک های عملیاتی مرتبط با گیر رشته، مهم ترین 
عامل کاهش رســوب مواد گل اســت که به عنوان مثال جایگزینی ســیال 
تکمیل چاه با محلول های بدون جامدات مانند آب نمک و کلســیم کلراید در 
وزن های گل پایین و یا کلســیم برماید در وزن های باالتر پیشنهاد می شود 
که این امر موجب امکان افزایش زمان نصب توپک و طوالنی تر شــدن زمان 
آزمایش می شــود. با این وجود همچنان حضور هم زمان دکل در زمان اجرای 
آزمایــش و نیز هزینه ی ابزار درون چاهی دو عامل اقتصادی در محدود کردن 

زمان آزمایش خواهند بود. 
2( از سوی دیگر همان طور که در چالش ها گفته شد مشکالت زیست محیطی 
ناشــی از طوالنی شدن بازه ی جریان چاه و ســوزاندن هیدروکربن از عوامل 
دیگر محدودکننده ی زمان آزمایش است که غلبه بر آن در چاه های اکتشافی 
با توجه به نامعلوم بودن ماهیت ســیال تولیدی، سمی بودن احتمالی گازها، 

فشار تولیدی و... مشکل تر از چاه های بهره برداری است. 
با این وجود در چاه هایی که اطالعات کافی از مخزن موجود است و نیز امکان 
انتقال و ذخیره سازی هیدروکربن تولیدی بدون ریسک های ایمنی و عملیاتی 
وجود دارد، جمع آوری و انتقال نفت به واحدهای فرآورشی و نیز نصب مشعل 
ســبز18 از مخاطرات مطرح شــده می کاهد و امکان نزدیک شدن به شرایط 

چاه آزمایی طوالنی مدت راحت تر فراهم می شود.

3-2-  راهکار تفسیر داده ها
در صورت امکان پذیر نبودن اجرای چاه آزمایی طوالنی مدت از لحاظ عملیاتی، 
استفاده از روش های تحلیل اطالعات فشاری جایگزین، بهترین راه جهت اخذ 
حداکثــر داده ها به ویژه داده های موثر در تخمین مرز و حدود میدان اســت. 
روش تفســیر داده ها به صورت پاد هم آمیخت و طراحی متناســب آزمایش 
جهــت این نوع تفســیر بهترین راه حل موجود اســت. در بخش بعدی نمونه 

کاربرد استفاده از روش پاد هم آمیخت در یک چاه اکتشافی ارائه می شود.

3- نمونه ی واقعی کاربرد روش تفسیر پاد هم آمیخت
در شــکل4 داده های فشــار بن چاهی یک آزمایش واقعی همراه با دبی های 
اندازه گیری شــده مربوط به یکی از چاه های اکتشــافی نفتی در جنوب غربی 

ایران مشاهده می شود.

 4  نمودار فشــار بن چاهی و دبی جریانی بر حســب زمان یکی از چاه  های اکتشافی جنوب غربی ایران
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 5  نمودار الگ-الگ فشــار و مشــتق فشار بر حسب زمان مربوط به بازه بست نهایی 28 ساعته

 6  نمودار الگ-الگ فشــار و مشــتق فشار بر حسب زمان با بازه بست نهایی 6 ساعته

مدت زمان آخرین بازه بست چاه، 28 ساعت می باشد در حالی که مدت زمان 
کل بازه 220 ســاعت است. شــکل5، نمودار الگ-الگ فشار و مشتق فشار 
مربوط به بازه بست نهایی است که اثر برخورد پالس فشاری به مرز مخزن به 

خوبی در بخش انتهای نمودار مشخص است.
همان طــور که پیش از این مطرح شــد، عمدتا در آزمایشــات ســاق 
متــه )FBDST( از لحــاظ عملیاتی افزایش نامحدود زمان بســت چاه 
امکان پذیر نیســت یا ممکن است شرایطی مانند ایجاد نقص در عملکرد 
ابزار درون چاهی موجب شود بازه بست بسیار کوتاه تر از زمان پیش بینی 
شده، شود لذا با فرض آنکه در آزمایش گفته شده بازه بست نهایی فقط 

6 ســاعت باشد، نمودار فشار و مشتق فشار آن به صورت شکل6 خواهد 
بود. همان طور که در شــکل مشاهده می شــود افزایش مشتق و اثر مرز 
مخزن در زمان 6 ســاعت بر روی نمودار مشــاهده نمی شود، لذا تفسیر 
این داده ها قطعا منجر به تشــخیص صحیح وجــود مرز مخزن نخواهد 

شد.
در صورت بروز چنین مشــکلی استفاده از روش تحلیل داده ها به صورت 
پاد هم آمیخت جایگزین مناسبی جهت بهبود تفسیر و استفاده از حداکثر 
زمان داده های ثبت شده، است. در شکل7 نتیجه ی تفسیر پاد هم آمیخت 

با فرض زمان بست 6 ساعته مشاهده می شود.
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 7  نمودار الگ-الگ فشــار و مشــتق فشار بر حسب زمان پاد هم آمیخت با فرض زمان بست 6 ساعته

 8  نمودار مقایســه ای فشــار و مشتق فشار بر حسب زمان نمودار پادهم آمیخت و نمودار بست 28 ساعته

در حالی که بر روی نمودار ســاخت فشــار 6 ســاعته اثر مرز مخزنی دیده 
نمی شــود، این پدیده همچنان بر روی نمودار پاد هم آمیخت به خوبی دیده 
می شود. همچنین در شکل8 با مقایسه ی نمودار پاد هم آمیخت و نمودار بست 

28 ساعته، تطابق روند به خوبی دیده می شود.
عالوه بر کاربرد داده های نمودار پــاد هم آمیخت در جایگزینی داده های 

بســت چاه در صورت نیاز، این نمودار نشان دهنده ی امتداد روند افزایش 
مشتق فشار پس از 28 ساعت بست و عدم تغییر این روند )به طور مثال 
ثابت شدن مشتق بر روی یک مقدار جدید یا کاهش مجدد آن( می باشد 
و امکان تفســیر بازه طوالنی تر )220 ســاعته( و کاوش دقیق تر مرزهای 

مخزن فراهم می شود.
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جمع بندی
با وجــود آن که انجام چاه آزمایی طوالنی مدت در چاه های اکتشــافی دارای 
محدودیت هایی اســت لذا فراهم سازی تمهیدات عملیاتی می تواند تا اندازه ای 

امکان اجرا یا دستیابی به بخشی از اهداف آن را فراهم آورد.

در صــورت عــدم امــکان عملیاتی اجــرای آن، اســتفاده از روش تفســیر 
 جهت دســتیابی به حداکثر اطالعات از داده های فشاری ثبت 

شده در زمان چاه آزمایی جایگزین مناسبی خواهد بود.
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1. Extended Well Tes ting )EWT(
2. Fullbore drill s tem tes t)FBDST(
3. Deconvolution
4.  Build up tes ts
5. Drawdown tes ts
6. Injection or fall off tes ts
7. Multi rate tes ts
8. Multi well interference tes ts
9. Inflow performance tes t

10. Extended well tes t )reservoir limit tes t(
11. type curve
12. Condensate banking
13. mobility
14. Flow after flow tes t
15. Isochronal
16. Modified isochronal
17.  Packer
18. Green burner


