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  چکیده

معموالً رسـانش  . بستگی دارد شان ي دهنده تشکیل هاي هر یک از مواد فلزي، به ویژگی هاي نهشتهخصوصیات الکتریکی 

 -یربارپـذ  ذراتح مشـترك  وسـط ي خازنی اسـت کـه   ا الکترولیتی و مؤلفه رساناییترکیبی از  ،ها نهشتهاین  در الکتریکی

، )IP( الب روش قطـبش القـایی  قبا استفاده از مفهوم رسانایی الکتریکی مختلط در . کنند الکترولیت، به محیط اضافه می

پاسـخ قـوي   رسـاناهایی هسـتند کـه     هاي فلزي نیمه کانی. شود میي بار الکتریکی توصیف  هر دو بخش رسانش و ذخیره

، شـده اسـت   موجـب  ،محیطی زیست هیدروکربنی و شناسی، زمین هاي در سایت ها ي آن گسترده حضورو قطبش القایی 

قطـبش القـایی    رفتار نیز در پژوهش حاضر. قرار گیردمورد توجه ویژه  ،رساناها نیمهخصوصیات سطحی  به IPحساسیت 

هـاي   واکـنش  اثـر  در این راستا، .شدبررسی  IPسازوکارهاي  بهتر عنوان موضوعی جدید و با هدف درك رساناها، به نیمه

 ،رسـاناها  نیمـه  خـاص  هـاي الکتریکـی   نتـایج نشـان داد کـه ویژگـی    . مد نظر قرار گرفت نیز IPبر پاسخ الکتروشیمیایی 

 .اثرگذار هستندرساناها  نیمهقطبش القایی سازوکار  بر ،گیري محیط و نیز خصوصیات روش اندازه پتروفیزیکی خصاتمش

  

  .، کاتیون فعالچپمن، جریان واکنش، انتشار حجمی -گويي  الیهقطبش الکترودي، پیریت، : هاي کلیدي واژه
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Abstract 

Electrical properties of metallic deposits depend on their individual materials. The electric 
conduction usually consists of electrolytic conductivity and a capacitance component that is 
created by the polarizable particles- electrolyte interfaces. The components can be described 
using complex conductivity as the fundamental conception of the induced polarization (IP) 
method. Metallic minerals are, in fact, the semiconductors providing the substantial attention to 
the IP sensitivity on the semiconductors surface characteristics due to their strong IP response 
and their broad presence in geological, hydrocarbon, and environmental sites. In this study, IP 
behavior in semiconductors is studied as a new outline with aim to better understanding of IP 
mechanisms. With this in mind, the effect of electrochemical reactions on induced polarization 
response of semiconductors is also considered. Results showed that the especial electrical 
properties of semiconductors accompanying with petrophysical and measuring characteristics 
affect on the semiconductors induced polarization mechanism. 
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  مقدمه    1

 در یـک محـیط متخلخـل    پذیر بارهـاي الکتریکـی   ي برگشت روشی ژئوفیزیکی براي بررسی ذخیره ،)IP( قطبش القایی

مـال میـدان الکتریکـی خـارجی در سـطح مشـترك مـواد بارپـذیر و         که تحت تـأثیر اع ) 2017رویل و همکاران، (است 

 -قطـبش الکتـرودي   -هاي فلـزي  به دلیل پاسخ قوي قطبش القایی در کانی. شوند میالکترولیت درون خلل و فرج جمع 

 هـاي  کـانی اغلـب  . )2007سیگل و همکاران، (ي طوالنی دارد  سابقه هاي معدنی، از این روش در اکتشاف نهشتهاستفاده 

هـاي   شناسـی و سـایت   هـاي زمـین   در انـواع محـیط  کـه   )2016پیـرس و همکـاران،   (هسـتند   هاییرسـانا  فلزي، نیمـه 

نیـز حضـور   هاي نفتی  ي تله هاي دربرگیرنده سنگ رساناها در این نیمهبرخی از . )مانند پیریت( اند محیطی پراکنده زیست

 ایـن کاربردهـاي متنـوع،   . شـود کربنی هـم اسـتفاده   هیـدرو خـازن  مدر کشـف   IPاز  شـود  این موضوع باعث مـی . دارند

بـراین، رشـد    عـالوه . سـازند  مـی مشـخص  را شناسـی پیچیـده    هاي زمـین  گستردگی مفهوم قطبش الکترودي در محیط

از ایـن روش در انـواع مطالعـات ژئـوفیزیکی      هاي قطبش القـایی، موجـب اسـتفاده    داده پردازشگیري و  تجهیزات اندازه

اوروزکـو و   -تـوان بـه فلـورس    ي این مطالعـات مـی   از جمله). 2012کمنا و همکاران، (شده است  نزدیک به سطح زمین

بـا ایـن وجـود هنـوز     . اشـاره کـرد  ) 2017( آل و همکاران و ابدل) 2015(گومز و همکاران -پالسنسیا، )2015(همکاران 

بـه  ). 2018بـاکر،  (ن ارائه نشده است وجود ندارد و تئوري واحدي براي آرساناها  نیمه الکترودي درك جامعی از قطبش

بـه   آنسـازوکار   ضـروري اسـت  ، علـوم مختلـف  در و کاربرد آن  قطبش القاییاین نوع از منظور ارتقاي دانش مربوط به 

، هـدف  رسـاناها  در نیمـه چنین این احتمال وجود دارد که بـا درك جـامع فرآینـدهاي قطـبش     هم. شودخوبی شناخته 

، بـا ایـن هـدف   . آورده شودبرقطبش القایی  پاسخهاي فلزي با استفاده از  بنی بر جدایش کانیدانان م ي ژئوفیزیک دیرینه

مـورد  شایان ذکـر اسـت موضـوع     .رساناها پرداخته شده است قطبش القایی در نیمه سازوکار تشریحي حاضر به  در مقاله

هـاي مختلـف دنیـا در دسـت      قطـبش القـایی در آزمایشـگاه    ي زیرمجموعهعنوان یکی از جدیدترین موضوعات  ، بهبحث

  .بررسی است

 

  بحث    2

وجـود نـدارد و درنتیجـه     )EDL(ي الکتریکـی   رسانا، دوالیه ي نیمه هقبل از اعمال میدان الکتریکی خارجی، پیرامون ذر

بالفاصـله بعـد   ). 2017عبدالصمد و همکاران، ( رساناها قبل از اعمال این میدان، از نظر الکتریکی خنثی است سطح نیمه

ي ایـن   درنتیجه. یابند ، توزیع جدیدي میرسانا ي نیمه متحرك روي ذره هاي از تزریق جریان الکتریکی خارجی، الکترون

 بـدین ترتیـب   .را خنثی کنند شوند که میدان الکتریکی خارجی اي توزیع می گونه بارهاي الکتریکی درون ذره، به فرآیند،

ایـن فرآینـد قطـبش، بـه سـرعت و در       .)2018بـاکر،  ) (الف -1شکل ( گیرد درون ذره یک دوقطبی الکتریکی شکل می

دوقطبـی یادشـده موجـب    . دهـد  رسانا رخ می ي نیمه جی، درون ذرهمیدان الکتریکی خار اعمالي پس از  هاي اولیه زمان

. رسـانا را بـاردار کننـد    ي نیمـه  اطـراف ذره ، ها ارسال یونبا هاي مهاجرت درون الکترولیت شکل بگیرند و  جریان شود می

بر . دوقطبی درون ذره است بامخالف  ،شود که قطبیت آن بدین ترتیب یک دوقطبی الکتریکی در اطراف ذره تشکیل می

ن ایـ به دلیل سپس  .یابد آن، افزایش میها در سمت دیگر  لظت کاتیونو غ ذره ها در یک سمت غلظت آنیون این اساس،

هاي مثبت و منفی از محل تجمع حداکثري بـه سـمت نـواحی     تا یون گیرند میهاي انتشار شکل  جریانگرادیان غلظت، 

هـاي   تعـادلی بـین جریـان   یابد کـه   باردار شدن الکترولیت اظراف ذره تا زمانی ادامه می. داراي غلظت کمتر ارسال شوند

بـه  کـافی   زمانآید و اگر  در اطراف ذره به وجود می چپمن -ار گويي انتش این زمان، الیهدر . مهاجرت و انتشار رخ دهد

کمتـر از شـعاع    چـپمن  -گـوي  ي انتشار معموالً ضخامت الیه .یابد به صورت کامل، توسعه می الیهاین  ،محیط داده شود

بـراي خنثـی   ه، بیشتر از مقداري هستند کـه  و روي سطح ذر آنشده درون  ذره است و درنتیجه بارهاي الکتریکی جمع

  ).2018باکر، ) (الف -1شکل (کردن میدان الکتریکی درون ذره مورد نیاز است 

فلـزي فعـال   هاي  کاهش گونه -، پتانسیل الکتریکی سطح ذره به پتانسیل اکسایشگفته پیش در صورتی که بر اثر فرآیند

هـاي   ترتیب در قطب آند، کاتیون بدین). 2شکل ( شوند درون ذره برسد، دو قطب آند و کاتد روي سطح ذره تشکیل می

باشـد، در قطـب آنـد،     )FeS2(رسانا، پیریت  ي نیمه عنوان مثال اگر ذره به .شوند ساخته و در قطب کاتد، مصرف میفعال 
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و در قطب کاتـد، واکـنش الکتروشـیمیایی     +Fe3، موجب تشکیل کاتیون فعال -Fe2+→Fe3++eواکنش الکتروشیمیایی 

Fe3++e-→Fe2+ الزم بـه ذکـر اسـت کـه پتانسـیل الکتریکـی سـطح ذره، بـه         . )2شـکل  ( شود مصرف آن می، منجر به

 ترتیـب بـدین  ). 2016کروکـز،  (موقعیت قرارگیري ذره نسبت به محل تزریق میـدان الکتریکـی خـارجی بسـتگی دارد     

در ایـن  . شـوند  مـی  رسـانا  هي نیم آیند و موجب ایجاد جریان الکتریکی بین الکترولیت و ذره هاي واکنش پدید می جریان

هـاي   که مملو از کاتیون گیرد ، ابر غلظتی جدیدي شکل میچپمن -ي انتشار گوي حالت است که در بخش خارجی الیه

فرآینـد  ي انتشـار حجمـی و    ، الیـه مزبـور  ابر. اند جمع شده در این بخش ،هاي واکنش فعالی است که بر اثر ایجاد جریان

هاي مهاجرت درون الکترولیـت   ي جریان حجمی به وسیلهي انتشار  الیه. اري نام داردتشکیل آن، قطبش حجمی یا انتش

ي  نسـبت الیـه   .)ب -1شـکل  ( شـود  آورد، خنثی نمـی  فعال را با خود به درون این الیه میغیرهاي  ها و کاتیون آنیونکه 

مـثالً  (یار بیشـتر از ذرات درشـت   بس )مثالً یک میکرومتر( ي انتشار حجمی در ذرات کوچک به الیه چپمن -انتشار گوي

نسـبت   پاسخ قطبش القایی ذرات کوچـک تر بودن  یل بزرگدالیکی از تواند  این می. )2018، باکر( است) متر یک سانتی

  .)2017عبدالصمد و همکاران، مثل ( باشدذرات درشت به 

ي  الیـه ، )مثالً یک هرتـز ( هاي پایین فرکانس یا پس از اعمال میدان الکتریکی خارجی هاي طوالنی گفته شد که در زمان

، موجب اي از این ذرات بنابراین مجموعه. داردرسانایی مؤثر بسیار اندکی  ،رسانا ي نیمه کامل است و درنتیجه ذره ،انتشار

بـرعکس در   .رسانایی مؤثر کل محیط متخلخل به مقداري کمتر از رسانایی الکترولیت درون خلل و فرج برسـد  شوند می

رسـانا بـه صـورت یـک      ي نیمـه  تواند کامل باشـد و درنتیجـه ذره   ي انتشار نمی ، الیه)هرتز 1000مثالً (هاي باال  فرکانس

رسانا در فرکانس باال سبب افزایش قابل توجه رسانایی مؤثر محـیط   اي از ذرات نیمه مجموعه. کند رساناي کامل عمل می

نچـه  آتواند این رسانایی را به مقداري بیشـتر از   کنش هم نمیهاي وا طوري که حتی وجود جریانبه . شوند متخلخل می

هـاي بـاال، رسـانا     ، نارسـانا و در فرکـانس  DCهاي  رسانا در فرکانس بر این مبنا، ذرات نیمه ).2018باکر، (، برساند هست

  .)2015رویل و همکاران، ( هستند

بـه بیـان دیگـر، شـکل و     . گذارنـد  القایی اثر میبه صورت مستقیم بر طیف فرکانسی پاسخ قطبش گفته  فرآیندهاي پیش

فـاز و بارپـذیري و نیـز زمـان آسـایش،      ي  فرکانس مشخصه، بزرگاي زاویـه حقیقی و مجازي،  رساناییهاي  بزرگاي طیف

وجود یا نبود هر یک از فرآیندهاي قطـبش القـایی    همچنینو  )رسانا و رسانا نارسانا، نیمه( ي بارپذیر تحت تأثیر نوع ذره

چـه  ي قطبش القایی  شده یريگ اندازه هاي دادهو استخراج اطالعات صحیح از ها  طیفتفسیر  ،بر این اساس. شده استیاد

  .هاي صحرایی منوط به درك جامع این فرآیندها است در آزمایشگاه و چه در برداشت

  

  .)2018باکر، ( رسانا ي نیمه حجمی اطراف یک ذرهي انتشار   الیه. و بچپمن - گوي ي انتشار الیه. نمایش چگونگی تشکیل الف. 1شکل 
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  .افزایش پتانسیل الکتریکی بر اثر رساناي پیریت نیمه ي کاهش روي سطح ذره - آغاز واکنش اکسایشنمایش . 2 شکل

  گیري نتیجه    3

ي  ، سـبب ذخیـره  الکتریـک متفـاوت   اعمال میدان الکتریکی خـارجی بـر محیطـی متشـکل از مـوادي بـا خاصـیت دي       

سـازوکار قطـبش   . شود قطبش القایی میي  گیري پدیده آن مواد و شکلپذیر بارهاي الکتریکی در سطح مشترك  برگشت

پدیـد آمـدن    .سـاناها، یکسـان نیسـت   رسـاناها و ر  متفاوت، مانند نارساناها، نیمههاي الکتریکی  القایی در موادي با ویژگی

، قطـبش  رسـانا  ي نیمـه  اند از قطـبش ذره  اصلی قرار دارد که عبارت رساناها تحت تأثیر سه فرآیند قطبش القایی در نیمه

  .ي انتشار حجمی چپمن و قطبش ناشی از الیه -ويگي انتشار  حاصل از تشکیل الیه

به قدري زیاد است که قطبش ذره بالفاصله پس از اعمـال میـدان    رسانا ي نیمه بارهاي الکتریکی درون ذرهضریب انتشار 

در  هـاي پـایین   چـپمن در فرکـانس   -گـوي ي انتشـار   الیـه  عالوه بر این قطـبش سـریع،  . دهد الکتریکی خارجی رخ می

یین، پـا هـاي   رسـانا در فرکـانس   از ایـن رو ذرات نیمـه  . یابـد  آید و به خوبی توسعه می به وجود می الکترولیت مجاور ذره

نـدارد،   شـدن بـاردار   کـامالً براي  را ي انتشار فرصت الزم هاي باال که الیه در فرکانس. رفتاري شبیه به ذرات عایق دارند

  .کند رسانا شبیه به رساناي کامل عمل می نیمه

رسـانا و   ي نیمـه  هـاي واکـنش در سـطح مشـترك ذره     جریـان گیرد کـه   تی شکل میي انتشار حجمی تنها در صور الیه

ر ذرات د .رسانا در رسانش الکتریکـی محـیط شـرکت کنـد     ي نیمه ذرهاطراف به وجود آیند یا به عبارت دیگر لکترولیت ا

ي  اطـراف ذره ، بیشـترین فضـاي بـاردار    ي انتشـار حجمـی   ، الیـه در ذرات درشتو چپمن  -ي انتشار گوي کوچک، الیه

  .گیرند رسانا را در بر می نیمه

ثیرگـذاري مسـتقیم بـر پاسـخ     بـا تأ  ،رسـانا  دخیـل در پیـدایش قطـبش القـایی ذرات نیمـه     سازوکارهاي میکروسـکوپی  

  .دهند قرار میالشعاع  شده در این روش را تحت گیري هاي اندازه ماکروسکوپی روش قطبش القایی، تفسیر داده
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