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 چکیده 

الکترولیت، مودب ايجاد دريان رسیانش از میان سیطح   -ايجادشیده در سیطح مشیترک دامد الکتروشییمیايیهای  واکنش

های پاسیخ  . مؤلفهپذيردمیتأثیر   اين پديده از،  (IP)  بزرگای پاسیخ قطبش القايی.  شیوندمی  ناقصقطبش  مزبور و رخداد 

کوشییمیايی های پتروفیزيکی، فیزيگیحقیقی و مجازی با ويژ  هایرسیانايی  ، اختالف فاز وقطبش القايی، مانند بارپذيری

ارتبیا نید اين واکنش  پس  .و ترمودينیامیکی محی  متلخلید در  بروز خطیا در تلمین منجر بیه    ،هیادر نظر نگرفتن 

برای   الکتروشییمیايی  یمدلی حاضیر، در مقالهشیود.  می  هاآنتلمین  در  IPتوانايی روش  متأثر شیدنو    ی مزبورهاويژگی

با  که اند  شییده  معرفی ی الکتريکی،عددی برای توزيع پتانسییید و طخطت در دواليه  دوبعدی  مدليك و   رسییانايی ملتخ 

فیزيکوشییمیايی شیراي   سیازی  ادر به شیبیههای يادشیده، قپالنك و در نظر گرفتن واکنش -نرنسیت  -معادالت پواسیون حد

الکتروشییمیايی سیازی  مدل  د.نعیت باشیزيرسیطحی به صیورت نزديك به واقهای متلخلد حاکم بر محی و پتروفیزيکی 

 است.  IPژئوفیزيکی ی روش در راستای درک بهتر اين پديده و توسعه  یقطبش القايی، گام
 

 .ملتخ   رسانايیپالنك، سطح مشترک،  -نرنست -پواسون  ،قطبش القايی مدلهای کخیدی: واژه 
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Abstract 

Electrochemical reactions at the solid- electrolyte interface cause the conduction current through 

it and create an imperfect polarization phenomenon. This affects the magnitude of induced 

polarization (IP) response. The IP parameters, such as chargeability, phase difference, in-phase 

and imaginary conductivity are related to petrophysical, physicochemical and thermodynamic 

properties of porous media. So, eliminating the reactions, as it was done in classic IP models, 

forms the errors in the estimation of these properties, and affects the IP capability. In this paper, 

a complex conductivity model was introduced, and a 2D numerical model for potential and ion 

concentration in the electrical double layer was created by Poison-Nernst-Planck solution and 

considering the electrochemical reactions at the solid- electrolyte interface to simulate the 

dominant physicochemical and petrophysical conditions in subsurface porous media. 

Electrochemical IP modeling is great progress to a better understanding of the IP phenomenon 

and developing the IP method. 
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 مقدمه      1

، بررسیییی خییییوصیییییات  هیای نفتیتخیه  و  کشیییف مواد معیدنیعخوم ملتخف، میاننید  قطبش القیايی، در  روش ژئوفیزيکی  

، عبدالییمد و همکاران، a2018)باکر و همکاران،  کاربرد دارد  محیطیمطالعات زيسیتپتروفیزيکی ملازن نفت و گاز و  

. بر اين مبنا،  (2013؛ فخکی و همکاران،  2014گومز و اسیخیتر، -؛ پالسینسییا2015گومز و همکاران، -؛ پالسینسییا2017

اين عخوم پر ی  توسیعه  کارگیری وبه  در راسیتای  پديده، اين یکنندهداشیتن درک مناسیب از فرآيندهای ايجاد و کنترل

يده  ، داليد بروز اين پدIPهای  ی دوم قرن بیسیتم بود که با گسیترش مدلبا اين ودود در نیمهاسیت.  ضیروری، اهمیت

های الکتروشییمیايی مودود در سیطح (. در اين میان، واکنش2012)کمنا و همکاران،  مورد بررسیی بیشیتر قرار گرفت 

ند )فخورس اُروزکو و  اهاخیر مورد توده قرار گرفتی  ها، در سییالدرون خخد و فرج  الکترولیت  وذرات دامد  مشییترک بین 

؛ بیاکر و همکیاران،  2017؛ عبیدالییییمید و همکیاران،  2014گومز و اسیییخیتر،  -، پالسییینسیییییا2013و    2011همکیاران،  

a,b2018 .)  ی کنندهکنترل الکتروشییییمیايیِآيندهای  ی فردديد درباره  یهاپژوهشدر   گامپیشیییمدلIP  مدل وونگ ،

  - دامد های الکتروشیمیايی در سطح مشترک  اصول واکنشگفته، بنابر ضرورت پیش، یش روپ ی در مقاله( است. 1979)

الکتروشییییمیايی،   تحخیخی و يك مدل عددی  مدل  يكو   ، بیانپاسیییخ قطبش القايی ها برو تأثیر اين واکنشالکترولیت  

 .دنشومی  معرفی

 بحث      2

مايع که   ، مثد دامد وفازهای ملتخفموادی با  شیده از  های متلخلد تشیکیدبا اعمال میدان الکتريکی خاردی بر محی 

  ( 1979های وونگ )به دز پژوهش.  دهدی قطبش القايی رخ می، پديدهالکتريکی متفاوتی هسیتندهای دیدارای ويژگی

، بر اين فرضییه بنا شیده بودند که قطبش در سیطح 2014تا سیال   IPهای  ی پژوهش(، همه1981و وونگ و اسیترانگوی )

،  بارپذير ی ، سیطح ذرهمزبور  ی، کامد اسیت. بر اسیاس فرضییهرسیاناهافخزات و نیمه، شیبهفخزات  ،ها، شیامد رسبارپذيرذرات 

نواحی   شیییده دربیارهیای الکتريکی قطبییدهی  دهید و همیهخود را نمی  مییاناز  ی انتقیال بیار الکتريکی  ادیازه  ودیهبیه هی   

اين فرضیییه که با نام قطبش کامد، نامیده  .  يابندتجمع می ،الکترولیت  -دامدمیکروسییکوپی نزديك به سییطح مشییترک 

اين در حالی اسیت که در نظر شیود.  می  IPشیده در روش گیریشیود، منجر به بزر  شیدن پاسیخ قطبش القايی اندازهمی

  - های اکسیايشگیری واکنشالکترولیت، منجر به شیکد  -های الکتروشییمیايی در سیطح مشیترک دامدگرفتن واکنش

  ناقص ی قطبش  از میان سطح مشترک اين دو، پديدار شدن پديده  عبور دريان الکتريکی  ،کاهش بین دامد و الکترولیت

  ناقص های قطبش کامد و  از اثرگذاری فرضییه  شیود.وش قطبش القايی میشیده در رگیریو درنتیجه کاهش پاسیخ اندازه

ر الکترولیت ب  -های الکتروشییمیايی سیطح مشیترک دامددرک تأثیر واکنششیود که ، مشیلص میIPهای  بر تفسییر داده

 .، حائز اهمیت استقطبش القايیی  پديده

هیای رسیییانیايی ملتخ  ، دادهIPطبش القیايی، بیايید تودیه داشیییت کیه در هر برداشیییت  هیای قمیدلبرای درک عمخکرد  

  خییوصییاتها شیامد  ای اسیت. اين مؤلفهدهندههای تشیکیدنیز دارای مؤلفهطبش القايی  قمدل  شیوند. هر گیری میاندازه

های  شییده بر دادهی آن هسییتند. پس اگر مدل ارائهدهندهترمودينامیکی و پتروفیزيکی محی  متلخلد و ذرات تشییکید

. شیده نیز حاکم بوده اسیتهای برداشیتشیراي  حاکم بر مدل، بر دادهشیده، منطب  شیود، بدان معنا اسیت که برداشیت

ی دهندهی و فیزيکوشییمیايی محی  متلخلد و مواد تشیکیددرنتیجه از  ري  مدل به شیراي  ترمودينامیکی، پتروفیزيک

 صورت تحخیخی يا عددی ارائه کرد.توان به مدل مزبور را می  شود.آن پی برده می

اعمیال مییدان ، بر اثر شیییودآن، فرض می  يیافتیه بر مبنیایهیای توسیییعیه( و میدل1979وونیگ )  الکتروشییییمییايی  در میدل

الکترولیت، قطب آند و سیمت ديگر، قطب کاتد    -خاردی بر محی  متلخلد، يك سیمت سیطح مشیترک دامد الکتريکی

,J(dکه متناسییب با شییار يونی ) شییود، برقرار میالکتريکی دريان  اين دو،  میان دردهند و  را تشییکید می t)   با واحد
2mol m .sپالنك -نرنسیت -فاده از سییسیتم معادالت پواسیوناين شیار با اسیت .( اسیت  (PNP)گیری ، توصییف و اندازه

 .(1ی  )معادله  شودمی
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(1) 
2 2

i i i i i

2

J(d, t) D C (d, ) z FC V(d, ) = r      Nernst Planck Equation

V                                                                           Poison Equation

 = −   −    −

 = 
 

d  ،  مکیان و  بردارt  د.نیدهمتلخلید را نشیییان می  گیری شیییار يونی در محی زمیان انیدازه  مییدان ای ، فرکیانس زاويیه

2mبیا واحید    iی يونی  گونیه  ، ضیییريیب انتشیییارiDالکتريکی خیاردی اسیییت.   s  ،iCی يونی  گونیه  ، طخظیتi   بیا واحید
3mol m  ،iی يونی  گونیه  ، تحرک يونیi    بیا واحیدs.mol kg    وiz  ی يونی  گونیه، ظرفییتi  .اسیییت  F ثیابیت ،

Cفارادی با واحد  mol .اسیت  V شیده با  مشیلص، اختالف پتانسیید در مکانrمیدان الکتريکی خاردی   تأثیر ، تحت

F، گذردهی با واحد . شیوداندازه گرفته می Vو با واحد   اسیت با فرکانس   m   و چگالی بار الکتريکی با واحد ،
3C m .اسیت r های الکتروشییمیايی  پالنك، نرخ واکنش نام دارد و معرف واکنش  -ی نرنسیت، در سیمت راسیت معادله

 اند.شده  معرفی SIسیستم   بر اساسواحدها الکترولیت است.   -سطح مشترک دامد

های  طخظت بارهای الکتريکی مودود در بلش بین  ها،با اسیتفاده از آن  شیده هسیتند؛ يعنیسییسیتم معادالت، دفتاين 

،  PNPبه بیان ديگر، با حد معادالت    .شیودها ارتباط برقرار میدر آن بلشپتانسیید الکتريکی  ملتخف محی  متلخلد و

های ملتخف عدم تعادل طخظت بارهای الکتريکی، در قسییمتتوزيع طخظت بارهای الکتريکی و توزيع پتانسییید ناشییی از 

يد. اين دو توزيع به فرکانس میدان آالکترولیت به دسیت می  -در مجاورت سیطح مشیترک دامد  از دمخهمحی  متلخلد، 

ی اليهدو، مودب دسیتیابی به میزان بار الکتريکی مودود در  PNPمعادالت  پس حد   الکتريکی خاردی، وابسیته هسیتند.

 .(1)شکد   شوداز دمخه رسانايی و قطبش می و اثر آن بر خیوصیات الکتريکی محی  متلخلد تريکیالک

ی زمان قطبش القايی حوزه در  ،الکتروديك  مجاورتدر   الکتريکی ازی عددی توزيع طخظت و پتانسییدسیای از مدلنمونه

با اسیتفاده از به دسیت آمده اسیت.    PNPاين مدل، با حد معادالت   ( به تییوير کشییده شیده اسیت.1شیکد ) در  ،و فرکانس

و ترکیب سیازوکارهای ملتخف آن و همننین در نظر   IPی  تحخیخی، درک پديدهسیازی  دی نسیبت به مدلسیازی عدمدل

 شود.می ترانواقعیت، آس گرفتن شراي  هندسی و ترکیبات محی  متلخلد به صورت نزديك به

 

 . ی زمان و فرکانسهای حوزهدر روش الکتروديك روی ی الکتريکی  ازی عددی توزيع طخظت و پتانسید در دواليهسمدل. 1شکد  

fضیريب انعکاس ) ن ازتوادر راسیتای به دسیت آوردن يك مدل تحخیخی برای قطبش القايی، می ( ))  که پس    بهره برد

،  IPالکتروشییمايی و پاسیخ  های  ن بین واکنشتوامی . با اسیتفاده از اين ضیريب،آيدبه دسیت می  PNPاز حد معادالت  

ی بارپذير همراه ی ذرهکند که به وسییخهضیريب انعکاس، عدم تعادل پتانسییخی را توصییف میدر واقع،  ارتباط برقرار کرد. 

. با در نظر گرفتن (1)شییکد   (a2018شییود )باکر و همکاران، ن ذره ايجاد میبا بارهای الکتريکی مجتمع در مجاورت آ

effيی ملتخ  )، رسیییانیامعیادلیه  اين  قرار دادن ضیییريیب انعکیاس در  (، ارائیه و بیا2ی )، معیادلیهتئوری محی  مؤثر ( )   )

شونده در روش قطبش  گیریاندازه  یمؤلفه  (. رسانايی ملتخ ،a2018؛ باکر و همکاران، 1979شود )وونگ،  محاسبه می

های الکتروشیییمیايی روی ترتیب اثر واکنشبدين  .  اسییت  و قابد تبديد به بزرگای رسییانايی حقیقی، مجازی و فاز  القايی

 پذيرد.شتری انجام میبا صحت بی  IPهای شود و تفسیر دادهدر نظر گرفته می  IPپاسخ  
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(2) eff

0

( ) 1 2 f ( )

1 f ( )

  +  
=

 −  
 

0در اين معادله،   i i2 C F = ی الکترولیت و ، رسانايی الکتريکی توده.کسر حجمی ذرات بارپذر هستند ، 

 گیری نتیجه      3

  های دينامیکی محی و ترمو ، فیزيکوشیییمیايیهای پتروفیزيکیو ويژگی  پاسییخ قطبش القايیبه رواب  رياضییی که بین 

، های مزبوراگر سیعی شیود شیراي  واقعیِ محی  شیود.گفته می  قطبش القايی، مدل  شیوندمتلخلد زيرسیطحی، برقرار می

،  پتروفیزيکیهای  ويژگیتوان  می،  شدهبرداشتهای  داده بر  آمدهدستمدل بهانطباق  از    مد نظر قرار گیرند، سازیدر مدل

يکی   .تلمین زد  های ديگرنسیبت به مدل  نواحی در دسیت بررسیی را با صیحت بیشیتری  و ترمودينامیکی فیزيکوشییمیايی

دوباره   ،های اخیر، در سیال(1979)وونگ    پس از پژوهشعم  زيرسیطحی که کم هایاز شیراي  واقعی حاکم بر محی 

رولیت  الکت  -های الکتروشییمیايی در سیطح مشیترک دامدواکنش ايجادبر آن تمرکز شیده،  سیازی قطبش القايی،  در مدل

ند.  گذار، اثر میIPشده در روش گیریقطبش القايی، بر پاسخ اندازه  یبا تحت تأثیر قرار دادن پديدهها  اين واکنشاسیت. 

برای   تحخیخی و عددی  یهامدليابی به مودب دسییت ،بورمزهای  واکنش در نظر گرفتن  با PNPحد سیییسییتم معادالت  

 ی الکتريکیدواليههای  ويژگیی  مطالعهو نیز برای    IPدر روش  شیییوندهگیریی اندازهعنوان مؤلفه، بهرسیییانايی ملتخ 

های  محی   خیییوصیییاتسییازی  های ديگر در شییبیهتوانايی بیشییتری نسییبت به مدل  شییود کهمی  ا راف ذرات بارپذير

 .دندار زيرسطحیمتلخلد 
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