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 چكیده 

های الكتريكپذير بارهای الكتريكی در ستتطم مشتتترا مواد دارای دیی برگشتت ذخیرهی  قطبش القايی، علم مطالعه

پاستتق قوی قطبش  به دلیل  ها قطبش الكترودی استت  قطبش القايی، انواع مختلفی دارد که يكی از آنمتفاوت استت    

قطبش  شتتود   فلزی استتتفاده میفلزی، از روش مذکور، در اکتشتتام مواد معدنی  ی ذرات الكترودی در محیط دربردارنده

هتای قطبش بتا  ، مؤلفتههتاگیری استتت   در هر يتك از اين روش، قتابتل انتدازهی فرکتانسی زمتان و در حوزهدر حوزهالقتايی،  

  ی دهندهنشتان    بارپذيریاست   بارپذيری  قطبش القايی،های مؤلفهيكی از زمین در ارتباط هستتند    یفیزيك  یهاويژگی

ی بین بارپذيری  ضتمن بیان رابطه،  در اين مقاله  است  ستازی فلزیدر مناطق دارای کانی های فلزیکانیمحتوی حجمی 

ی بین بارپذيری و محتوی حجمی ذرات کمّ ارتباط گرمدلی معرفی شتتده که بیانی زمان و فرکانس،  حوزه  هایروشدر 

حجمی   محتویی  نتايج نشتتان دادند که تعیین کمّهای آزمايشتتگاهی، اعمال شتتده استت   اين مدل بر داده  استت  فلزی

 پذير اس  ، امكانمزبورمدل  استفاده از با   فلزیذرات 
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Abstract 

Induced polarization (IP) is the science of studying the reversible charge storage in the interface 

of materials with different dielectric properties. IP has various types, including the electrode 

polarization. Due to the strong polarization response of metallic minerals, IP has been used for 

decades in the exploration of ore deposits. IP response was measured in time/frequency-domain 

(TD/FD) methods. In these methods, IP parameters are related to the physical properties of 

subsurface environments. One of the IP properties is chargeability which characterizes the volume 

content of ores in the mineralization areas. In this paper, added to explaining the relation between 

chargeability in TDIP and FDIP, a model was introduced to calculate the volume content of 

metallic minerals by chargeability. This model was applied to the experimental data. The results 

showed that the measurement of the volume content of ores by this model is precisely possible. 
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 مقدمه      1

ای فلزی به هاز روش ژئوفیزيكی قطبش القايی در اکتشتتام کانیهای فلزی،  به دلیل پاستتق قوی قطبش القايی در کانی

هايی از کاربرد اين روش در اکتشتام کانستارهای فلزی نمونه  عنوانبه  ( 2007، و همكاران  ستیگلشتود  وفور استتفاده می

و  (، وانهتاال  1985(، اولهوافت   1978(، پلتون و همكتاران  1953بلیتل    موارد اشتتتاره کرد:توان بته اين  پراکنتده، می
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  های قطبش القايی ترين مؤلفهيكی از مهم   (2019و مصطفايی و رمضی    (2019دخیر و همكاران    (،1992 پلتونیمی 

ارتباط  ،گیرد، بارپذيری است   بارپذيری با محتوی حجمی اين موادکه در اکتشتام مواد معدنی فلزی مورد توهه قرار می

حجمی مواد   توان با استفاده از مقدار بارپذيری، محتویاينكه می ،با اين وهود   (1978پلتون و همكاران،   دارد مستقیم

مورد بررستتی قرار گرفته،   ،ی پیش روکرد يا خیر، ستتؤالی استت  که در مقالهمعدنی فلزی را با دقتی قابل قبول تعیین 

  شودپاسق داده می

 بحث      2

، مثل مناطق  زير ستطم زمین  قابل قطبش وردن نواحیآ، روشتی ییرتخريبی برای به تصتوير در (IP   روش قطبش القايی

قابل    ،(FDIP ی فرکانس  و در حوزه  (TDIP   زمانی  در حوزه  فلزدار در معادن فلزی استتت   اين روش به دو صتتتورتِ

اعمال و    فلزی، ی، مانند فلز يا تودهدر دستت  بررستتی  یماده  ی فرکانس، يك هريان هارمونیك بردر حوزه   انجام استت 

استتفاده از با    شتود گیری میاندازه  ،IPعنوان پاستق  به ،آنهارمونیك حاصتل از     يا اختالم پتانستیل( میدان الكتريكی

بزرگای هريان و میدان الكتريكی، قانون اهم و فاکتور هندستتی که به موقعی  الكترودهای هريان و پتانستتیل وابستتته 

توان اختالم فاز بین هريان و میدان الكتريكی را به میرا محاستبه کرد  همننین    مادهتوان رستانايی الكتريكی است ، می

)*، (Complexفاز، رسانايی مختلط   بزرگا وگیری از بهرهدس  آورد  با   ) ،  شودمحاسبه میبه صورت زير: 

 1) *( ) '( ) i ''( )   ,    i 1  =   +   = − 

 1   راديان بر ثانیه  ای با واحدفرکانس زاويهrad s−)     است'( )   بخش حقیقی يا رستانايی درفاز نام دارد و معرم ،

)''است     ، يعنی رستانش کاملمهاهرت حامالن بار الكتريكی )  شتود و مجازی يا رستانايی تربیعی نامیده می، بخش

رستانايی درفاز و مجازی به   است    ، يعنی قطبش کاملمادهپذير حامالن بار الكتريكی در ی برگشت ذخیرهی  دهندهنشتان

 :(b2016، همكارانمائو و     يابند(، به يكديگر ارتباط میی اختالم فاز  وسیله
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کول   -هتای متدل کولالزم استتت  مؤلفتهی زمتان و فرکتانس،  قطبش القتايی در حوزه گیریبرای نمتايش ارتبتاط بین انتدازه

 (:2007اس   قربانی،  تجربی برای رسانايی مختلط   (، يك مدل1941مدل کول و کول  معرفی شوند   
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cکول و بدون بعد و    -، توان کولCCثانیه کول با واحد  -، ثاب  زمانی کول   s)  استتت  M بارپذيری استتت  که در ،

 :شودمی محاسبه ی زيربا رابطهی فرکانس  حوزه

 4) 0M 
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   0و   بتته ترتی  رسانايیDCو با واحد زيمنس بر متر   ام دارندتتباال ن، يعنی در فتترکانس صفر و رسانايی فرکانس

 1S m−بارپذيری، تمرکز شده اس  کول، بر   -های مدل کولدر پژوهش حاضر، از میان مؤلفه  شوند ( سنجیده می 

بازنويستتتی کرد که  ( را به صتتتورتی3   یتوان معادلهشتتتود که به ستتتادگی میمشتتتخی می(،  1ی  توهه به معادلهبا  

بزرگای رستانايی و اختالم   عبارات بهتوان اين معادله را    همننین میباشتد رستانايی درفاز و مجازی ی عباراتدربردارنده

  کردتجزيه فاز  

( پس از 1V ثانويه ی زمان نیز نوشتت  تا عبارت مناستتبی برای میرايی ولتاژ در روش حوزهتوان کول را می  -مدل کول

 (:1978؛ پلتون و همكاران،  1959دس  آيد  سیگل،  قطع تزريق هريان اولیه، به 
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  0   بین ولتتاژ اولیته  ( کته در آن،5ی  بیتان برای معتادلتههتديتدترين  استتت      گتامتا  تتابعV)  ذاتی  و ثتانويته بتا بتارپتذيری  ،

 ، مبنی بر(1959  که با استتتفاده از بیان ستتیگل  ( بیان شتتده استت 2002 ی هیلفر وستتیله، به  شتتودارتباط برقرار می

0 1V V V=   ، اف  پتانسیل بین الكترودهای پتانسیل اس V   شود( نوشته می6 ی صورت معادله، به +
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است   اثر   ، برای توصتی  شترايط زيرستطحیی زمانحوزه  قطبش القايیِی کلیدی در بارپذيری ذاتی، بدون بعد و مؤلفه

 مضربی از بارپذيری اس :  يافته،اس   اين رسانايیِ کاهش قطبش، معادل با کاهش رسانايی الكتريكی

 7) M (1 M) =  − 

   وM دريافته 7( و  4های  ی معادلهمقايستتتهبا    ، به ترتی  رستتتانايی الكتريكی قبل و بعد از قطبش هستتتتند ،)  

M روابط شود کهمی 0 =    و =   وهود دارند 

و   فرج و  ی خلل، الكترولی  پرکنندهو ماستته ییرفلزی، مانند رسوقتی محیط متخلخل زيرستتطحی متشتتكل از ذرات  

شتود ، اثبات می(a2015و همكاران،  ؛ رويل1981 ستن و همكاران،  مؤثربا استتفاده از تووری محیط باشتد،  ذرات فلزی 

ور  تتزبتتحجمی ذرات م  محتوی( و  b ی زمینه دهندهواد تشكیلتتالكتريكی مايی  تترسانا تت، بطکل محی   و 0 هتتک

 m،)  د:نارتباط دار 

 8) b m 0 b m
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 =  +   =  −  

 :شودبیان می،  ی مدل زيربه وسیلهها،  آنحجمی  محتویگفته نیز با بارپذيری ذرات پیشی درنتیجه رابطه
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M
2

=  

 استت   ، مانند گرافی فلزاتشتتبه و ، مثل پیري  و مگنتی رستتاناهانیمه،  طال نظیرمنظور از ذرات فلزی در باال، فلزات، 

شتتتدن استتت ، قرار گرفته باشتتتند، بارپذيری کل محیط ده  ای که خود قابل قطبیبدين ترتی  اگر ذرات فلزی در زمینه

 متخلخل عبارت اس  از:
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2
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bM  در    (2018 رويل و همكاران،    کندتجاوز نمیدرصتد   10از   گاهو هیچ زمینه است   یدهندهمواد تشتكیل، بارپذيری

بارپذيری و محتوی حجمی ی  شدهگیریهای اندازه( با داده10( و  9معادالت    شده درمعرفی  هایپاسق مدل  (،1شكل  

 به نمايش درآمده اس    ی،فلزی ذرهچند نوع   مربوط به

 

 ( c2017 رويل و همكاران، حجمی چند نوع فلز  محتویبارپذيری با   یدهندهارتباطمدل نمايش   1  شكل



 

 

83 

 گیری نتیجه      3

بارپذيری در ده است   ی زمان و فرکانس، با يكديگر بیان شتشتده در حوزهگیریارتباط بین بارپذيری اندازه  ،در اين مقاله

به ولتاژ قبل از قطع هريان محاستبه   الكتريكی پس از قطع هريانی زمان با استتفاده از نستب  ولتاژ  قطبش القايی حوزه

که رستانايی، کمیتی مختلط و وابستته    آيدبه دست  میاين مفهوم  گیری از  ، بارپذيری با بهرهی فرکانسشتود  در حوزهمی

محاستتبه    ،، مقدار بارپذيریDC  باال و  هایبه فرکانس استت   بدين ترتی  با استتتفاده از مقادير رستتانايی در فرکانس

ی فیزيكی چهتار مؤلفتهمفهوم  ،  قطبش القتايیهای تجربی ترين مدلپرکاربرديكی از عنوان به کول،  -مدل کول   شتتتودمی

در اين میتان،     داردبیتان میکول را    -ثتابت  زمتانی و توان کول  قطبش، يعنی رستتتانتايی در فرکتانس پتايین، بتارپتذيری،

تقیم با محتوی  به صورت مس  ،آيدبه دس  می  ی زمان و فرکانسحوزه بارپذيری که در هر يك از دو روش قطبش القايی

زايی فلزی در ارتبتاط  هتای فلزی موهود در نواحی دارای کتانیختل، از هملته کتانیحجمی ذرات بتارپتذير در محیط متخل

ت فلزی با استتفاده از مقادير  يابی به محتوی حجمی ذرای حاضتر، امكان دست الهشتده در مقبا مدل کمّی معرفی   است 

 ، وهود دارد های صحرايیآزمايشگاه يا برداش شده در گیریاندازه  پذيریِبار
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