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 چکیده  

  تماس   سطح   در.  است  آب  مثل   یتیالکترول  با   تماس   در ماسه  ی کرو  ذره   كي شامل  يیسلول ابتدا  معادل   طیمح  یتئور  در
  ن يا  در.  شودیم(  انتشار  هيال   و  استرن  هي)ال  یکيالکتر هيال  دو   ل یتشک  به  منجر  يیایمیش یهاواکنش ت،یالکترول  با  ها یکان

 ی . تئور است  محاسبه  قابلمذکور    یتئور  از  استفاده  با (  یحجم  و  یسطح  یهايی)مجموع رسانا  کل  انيجر  يیرسانا  حالت
 افتهي  توسعه  رس  با   شده   دهیپوش  ماسه  یکرو  ذره  كي  شامل   یچندفاز  طیمح  یبراو شارما    مایلمعادل توسط    طیمح

،  وگنر-ماکسول  کرديرو  و   یرس  پوشش  ریتأث  تحت  شده  جاديا  یکيالکتر  هيال   دو  میمفاه  از  استفاده  با   مدل   نيا  در.  است
در    یسطح  يیرسانا  کهنيا  به  توجه  باشده است.    محاسبهاسترن و انتشار    هيال  یهامدل  یبرا  کل  انيجر  يیتوابع رسانا

 ر يمقاد  کمك  به  یر ينفوذپذ  لذامرتبط است،    یرينفوذپذ  نییبه اندازه منافذ مؤثر استفاده شده در تع  یماکروسکوپ   اسیمق
 . شودیم زده نیتخم یشدگ مانیس فاکتور و   یکيالکتر يیرسانا  یمجاز بخش
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… 
Abstract 

The starting point of effective medium theory is always a sand cell containing a sub-spherical 

embedded in a matrix, like water. In interconnected surface of each minerals with electrolyte, 

chemical reactions lead to form an electrical double layer includes the stern and the diffusion 

layers. Lima and Sharma developed the effective medium theory to estimate total current 

conductivity in shaly sands suspensions. In the results of their model, total current conductivity 

was estimated. Whereas surface conductivity at macro scale is related to effective pore size to 

determination permeability, it can be estimated from the imaginary part of electrical conductivity 

and cementation factor, finally. 
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 مقدمه      1

های متخلخل بدون فلز و بدون باکتری سه مکانیزم قطبش اصلی شامل قطبش اليه استرن يا انتشار، پالريزاسیون  در محیط

از    واگنر و  –ماکسول   القايی هستند. قطبش اليه استرن در فرکانس وسیعی    1قطبش غشايی، کنترل کننده قطبش 

اندازه دانه کنترل میهرتز به وجود می  100هرتز تا  میلی واگنر در    -که قطبش ماکسولشود. در حالیآيد و با توزيع 

از    هایفرکانس بیش  )معموالً  می  100باالتر  اتفاق  خاصیت هرتز(  و  سطحی  رسانايی  سازندی،  فاکتور  توسط  و  افتد 

سازی  بهترين رابطه شناخته شده برای مدل(.  Revil and Florsch, 2010شود )اکتريك در مراحل مختلف کنترل میدی

ماکسول ماکسول  –اثر  معادله  به  –حنای  –واگنر  –واگنر  که  است  معادل    بروگمن  محیط  ديفرانسیلی  نظريه 

(Differential Effective Medium( مربوط است )Cosenza, 2008.) 

مدل برای  معادل  محیط  گذردهی  تئوری  و  پايین  فرکانس  با  )رسانايی  الکترومغناطیسی  خواص  بین  روابط  سازی 

د پذيری(  نفوذ  مويینگی،  اثر  )آب، شوری،  هیدرولوژيکی  متغیرهای  و  باال(  میفرکانس  استفاده  و سنگ  شود.  ر خاک 

های کمی ارتباط بین خواص الکتريکی و متغیرهای هیدرولوژيکی يك موضوع کلیدی در هیدروژئوفیزيك است  مشخصه 

گیری شده به متغیرهای هیدرولوژيکی مورد نظر )آب،  ای برای تبديل خواص ژئوفیزيك اندازهو در واقع، اهمیت عمده

  – های موجود مانند رابطه حنای  جا که در اغلب مدل(. از آن Friedman, 2005( دارد )نفوذپذيری، رسانايی يونی آب

بروگمن که در پیش بینی ثابت الکتريك فرکانس باال قابل استفاده هستند برخی نواقص مشاهده شده است، در مدل  

 (، به خواص میکروسکوپی سنگ توجه شده است.  1981محیط معادل ارائه شده توسط سن )

های جامد/ و يا جزء هوا( نقطه شروع تئوری محیط معادل يك سلول ابتدايی شامل يك ناهمگونی کروی )اغلب دانه

( ارائه شد. نتیجه مستقیم اين مفهوم فیزيکی اين است 1981محصور در يك ماتريکس )اغلب آب( است که توسط سن )

ش به  بلکه  نیست  وابسته  ذرات  اندازه  به  معادل  تئوری محیط  )که  است  وابسته  ذرات  (. Cosenza et al., 2009کل 

همچنین بايد در نظر داشت که خواص میکروسکوپی سنگ به جزئیات هندسی و توپولوژی سطوح مرزی بین سنگ و 

توان به دو قسمت شامل ويژگی  آب مرتبط است. در يك مدل خودمتشابه، رفتار فیزيکی يك سیستم تصادفی را می

نظم، در  تغییرات ناشی از آن سیستم تقسیم کرد. در فیزيك حالت جامد يك سیستم بی  متوسط مربوط به سیستم و

شود که در آن نوسانات محیط متوسط حداقل شود. بنابراين اگر سنگ شرايط پراکندگی چندگانه، شرايطی محاسبه می

های  ای از میدانوان مجموعهشود، میدان الکتريکی به عنبه تعداد زيادی سلول با يك ثابت دی الکتريك همگن تقسیم  

شود و در نهايت  تصادفی پخش شده در يك محیط همگن و در يك زمینه پراکنده ناشی از نوسانات محیط، محاسبه می

 (.Sen, 1981شود )های محلی محاسبه میپذيری و مقادير میدانپالريزاسیون ماکروسکوپی از نظر قطبش

با دواليه الکتريکی و رابطه محیط معادل مرتبط با ذره ماسه شیلی بیان شده    در اين نوشتار، به اختصار مفاهیم مرتبط

رسانايی سطحی در مقیاس ماکروسکوپی به اندازه منافذ مؤثر استفاده شده در تعیین نفوذپذيری که  است و با توجه به اين 

 رائه شده است. مرتبط است، نحوه محاسبه نفوذپذيری با استفاده از رسانايی الکتريکی محیط معادل ا

 

 دو اليه الکتريکی      2
آيد. اين  ای از بار الکتريکی روی سطحشان بوجود میهايی که با الکترولیتی مثل آب در ارتباط هستند، شبکهتمام کانی

هايی مثل  های سطحی )مثل سیانول و آلومینول( و جانشینی ايزومورفیك در کانیشبکه به دلیل واکنش شیمیايی سايت
شوند، به تعادل  شود. اين بار الکتريکی با بارهای الکتريکی که با شدت کم يا زياد، جذب سطح کانی میايجاد میها  رس 
الکتريکی جذب شده اليه استرن را میمی بارهای  ی استرن به وسیله بارهای  سازند. بارهای سطحی و بار اليهرسد و 

ها )بار  تشار تنها تحت تأثیر نیروهای کولنی هستند. فعالیت کانتريونشوند. بارهای اليه انالکتريکی اليه انتشار خنثی می
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ها )بار موافق با بار ايجاد شده روی سطح ذره( در اليه انتشار، از توزيع مخالف با بار ايجاد شده روی سطح ذره( و کويون
 ,Revil and Florschکند )میبولتزمن در میدان کولنی ساخته شده به وسیله بارهای ايجاد شده روی سطح ذره، پیروی  

2010.) 

 
 .  (Revil and Florsch, 2010پالريزاسیون دانه پوشیده شده توسط يك دواليه الکتريکی تشکیل شده از اليه انتشار و اليه استرن ). 1شکل  

 
 محاسبه محیط معادل برای ذره پوشیده شده با رس      3

 Leroy and%( است )  98تا    80مخالف در اليه استرن بسیار زياد )بین  های با بار  های رسی کسر حجمی يوندر کانی

Revil, 2009 ( کل  جريان  چگالی   .)
tJجابه جريان  چگالی  و  بار  چگالی  جمع  حاصل  با:  (  است  برابر  و  است  جايی 

( )* *

tJ i E = +( رابطه  اين  در   .* ' i ''  = +)*   ( *و  ' i ''  = + )*    ضريب و  رسانايی 

 نوشت. 1توان به صورت رابطه باشند. همچنین چگالی جريان کل را میالکتريك مختلط وابسته به فرکانس میدی

(1                                                                                                                             )                                        *

t effJ E= 

*،  1در رابطه  

eff eff effi  = ل است و  رسانايی ظاهری مختلط معاد  +
eff  و

eff    مقادير حقیقی رسانايی و

 (.Revil, 2012الکتريك وابسته به فرکانس است )دی
از تئوری فوق و   از مدلبا استفاده  القايی   یبرا  ی شده سازهساد  ی هااستفاده  ور در غوطه  هایکره  رامونیپ   قطبش 

ی را تحت لیش  مواد  به فرکانس وابسته    یکيباردار بر خواص الکتر  صفحات رسی اثر  (  1992لیما و شارما )    ،تیالکترول
  ی کروسکوپ یم  یهامدل  نیدر چن  یکيالکتر  لیپتانس  سهيمقااند. با  تقريب دو اليه الکتريکی مورد تجزيه و تحلیل قرار داده

  جريان کل   يی، توابع رساناوگنر  –و استفاده از رويکرد ماکسول    معادل  گن هم  های کره  حاصل از  یخارج  یهالیبا پتانس
 اند. آوردهبدست اليه استرن و انتشار برای يك دانه پوشیده شده توسط رس  هایمدل یبرارا 

(2                                                                                    )
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0پارامترهای    2در رابطه   0 0

*

,ef ,efi  = −  ،
*

C c,ef c,efi  = و    −
*

w w wi  = ترتیب رسانايی  به  −

 ماسه رسی است.  کسرحجمی pجريان کل سوسپانسیون، ذره ايزوله و الکترولیت هستند و  
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 محاسبه نفوذپذيری با استفاده از رسانايی الکتريکی      4
های اصلی مطالعات علمی در زمینه پالريزاسیون القايی  ارتباط بین نفوذپذيری و رسانايی الکتريکی مختلط يکی از محرک

بوده است. رسانايی سطحی در مقیاس ماکروسکوپی به اندازه منافذ مؤثر استفاده شده در تعیین نفوذپذيری مرتبط است.  
  و فاکتور سیمان شدگی استفاده نموده و در  از مقادير بخش مجازی رسانايی الکتريکیرويل و فلورش    2010در سال  

( به عنوان تابعی از زمان آرامش )kرا برای تخمین نفوذپذيری ) 3نهايت رابطه 
0 :ارائه کردند ) 

(3                                         )                                                                              
( )

0

224 1

iD
k

m F F


=

−
 

 است. م  iضريب انتشار جزء  Diزمان آرامش و  0τفاکتور سیمان شدگی،   mفاکتور سازندی،  F 3در رابطه 
 
 گیری نتیجه      5

آيد. در  ای از بار الکتريکی روی سطحشان بوجود میهايی که با الکترولیتی مثل آب در ارتباط هستند، شبکه تمام کانی
-بدون باکتری سه مکانیزم قطبش اصلی شامل قطبش اليه استرن، پالريزاسیون ماکسولهای متخلخل بدون فلز و  محیط

القايی هستند. تئوری محیط معادل برای مدل سازی روابط بین خواص واگنر و قطبش غشايی، کنترل کننده قطبش 
هیدرولوژيکی )آب، شوری، اثر مويینگی،  الکترومغناطیسی )رسانايی با فرکانس پايین و گذردهی فرکانس باال( و متغیرهای  

 شود. نفوذپذيری( در خاک و سنگ استفاده می
با رس می پوشیده شده  برای محیط معادل حاوی ذره  نفوذپذيری  لیما و شارما  برای محاسبه  با کمك مدل  توان 

زمان آرامش و  شده،  مقدار رسانايی الکتريکی معادل را محاسبه کرد. در نهايت با کمك بخش مجازی محاسبه  (  1992)
 شود. فاکتور سازندی، نفوذپذيری محیط تخمین زده می
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