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 مهران تربتيان و دكتر احمد قرباني ، * صغري كوناني

  دانشگاه يزد 
sanazkonani@yahoo.com 

   
   چكيده

مختلفي براي اندازه گيري اين پارامتر در محيط مدل هاي . تعريف مي شودري به توانايي محيط در عبور سيال ذينفوذي
در اين مقاله يك رابطه ي جديد براي پارامتر نفوذپذيري با استفاه از تعيين ارتباط توزيع ثابت . هاي مختلف وجود دارد

در ادامه براي سنجش صحت مدل . و توزيع اندازه ي دانه ها، تعريف مي شود SIPهاي زماني در اندازه گيري هاي 
براي هركدام از اين توزيع ها مقدار ثابت زماني ها  SIPونه هايي با توزيع دانه اي متفاوت تهيه شده و با اندازه گيري نم

اين مقايسه نشان مي دهد كه مدل داراي صحت قابل قبولي .محاسبه و با مقدار واقعي نفوذپذيري مقايسه شده است
  .براي تعيين پارامتر نفوذپذيري است

  
   

Defining a new equation for the permeability whit using determine the 
relationship between permeability and spectral induced polarization 

 
konani, sokra*and torbatian, mehran and dr.ghorbani,ahmad  

yazd university 
Abstract  

Ability of the perimeter fluid is called permeability. Different models to measure these 
parameters in different perimeter. In this paper, the new relation determined for permeability by 
define connection distribution relaxation time in spectral induced polarization and distribution 
grain size. Below, to determine Accuracy of the model has been comparison between Measured 
values and Predicted values from the model by Preparation of specimens with different grain 
distribution and Measured spectral induced polarization. This Comparison show that the model 
good accuracy to determine the permeability. 

 
  مقدمه

اولين عامل مرتبط با اليه ي انتشار و مستقل از : هدايت سطحي در سنگ هاي متخلخل از دو عامل ناشي مي شود
كه از جذب سطحي مواد معدني ناشي مي شود و با  Stern)(فركانس است و عامل دوم مرتبط با اليه ي استرن 

 پالريزاسيون در اليه ي استرن در فركانس هاي گسترده اي اتفاق مي افتد كه رنجي در حدود. انس مرتبط استفرك

1mHz  تا حدودHz100  دارد و به وسيله ي توزيع اندازه ي دانه ها كنترل مي شود)Leroy et al.2008 .( اثر
تاثيرگذار خواهد بود كه بوسيله ) Hz10) (2006Chen & Orبيشتر از (ماكسول وگنر معموال در فركانس هاي باالتر

در اين مطالعه تنها اثر پالريزاسيون در اليه ي . فاكتور سازندي، هدايت سطحي و خواص دي اكتريك كنترل مي شود
  .بوده است شده  استرن در نظر گرفته شده است و اثر عامل ديگر قابل حذف از مقدار كلي پاسخ اندازه گيري
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   روش مطالعه
توزيع اندازه ي دانه ها  معكوس دا براي ايجاد يك رابطه ي جديد براي نفوذپذيري مرتبط با ثابت زماتي كه بادر ابت

و روابط جديدي براي مقدار نفوذ پذيري در گرانول ها ده ارتباط دارد از زمينه هاي تئوريك و روابط رياضي استفاده ش
استفاده از داده هاي موجود اندازه گيري شده از بعضي  اين روابط با ).Revil & Florsch 2010(ارئه شده است 

 يدر ادامه نمونه هايي از ماسه هاي كوارتز. ديگران مورد آزمون قرار گرفته و صحت آن تاييد شده استپژوهش هاي 
 اين نمونه ها در .ررسي صحت روابط تعريف شده ايجاد شده استتهيه شده و فراكسيون هايي از دانه بندي ها براي ب

نشان داده شد است  1كه شكل آن در تصوير  SIPسپس  با كمك دستگاه اندازه گيري. نشان داده شده اند 1جدول 
بر اندازه گيري ها پارامتر هاي   Cole-Coleرا براي نمونه ها اندازه گيري كرده و با  فيت كردن مدل  SIPمقادير

صحت رابطه ي تعريف شده توسط رويل و فلورچ مورد  مورد نياز در روابط تعيين شده و در دانه بندي هاي مختلف
 ).Koch & Revil 2012(بررسي قرار مي گيرد 

 گيريبحث و نتيجه

  ارتباط نفوذ پذيري و هدايت سطحي  1- 1
 Johnson(در يك ماده ي متخلخل پرشده بوسيله ي آب شور ارائه شده است Dcدر اينجا از نظريه ي پاسخ هدايت 

& al 1987 .(  
 

  
    

 

 
  

مربوط به اندازه ي  ʌو  سهم هدايت آب منافذ fσسهم هدايت سطحي مربوط به اليه ي استرن،  ∑Sكه در اين روابط 
در ادامه نيز رابطه ي مربوط به هدايت سطحي مرتبط با پارامتر هاي اندازه ي دانه ها ، . منافذ در مواد متخلخل است

d0  فاكتوروm   (معرفي شده است) 2(بطه يآرچي به صورت رادر رابطه يLima & Sharma 1992  .( پس از
مي رسيم و در نهايت از طريق  )4(در ادامه به رابطه ي  )3(و نيز در دست داشتن رابطه ي  2و 1مقايسه ي روابط 

ذ مي توان رابطه اي به صورت زير را براي نفو به مقدار جديدي براي نفوذ پذيري مي رسيم كه در نهايت )5(رابطه ي 
  ).Revil & Cathles 1999(پذيري معرفي كرد

 
  
  ارتباط نفوذ پذيري با پالريزاسيون القايي1- 2
  

 )8     (                       )٧(  
  

براي ترسيم اثر اليه ي استرن مجتوريم از فركانس هاي كم استفاده كنيم تا اثر مشاهده شده تنها مربوط به اليه ي 
اين فرض محدوديت در . نس هاي باالتر اثر ماكسول وگنر ظاهر مي شود كه غالب مي شوداسترن باشد زيرا در فركا
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اندازه ي دانه ها را براي ما ايجاد مي كند زيرا اثر اليه ي استرن تنها در فركانس هاي پايين و دردانه هاي درشت تر 
  .لب مي شودظاهر مي شود و در دانه هاي ريزتر و فركانس هاي باالتر اثر ماكسول وگنر غا

  :از رابطه ي زير قابل محاسبه است)  1962  (Schwarz( &  O’Konski)1960(  ( مقدار هدايت سطحي
                                                                

                                                                      )9(  

  
ضريب انقال و نفوذ يوني  Dtهاي باال  كه در فرمولبه صورت زير تعريف شده است    )10( يو نيز رابطه 

سهم هدايت سطحي مربوط   ∑S.اي ايجاد يك توزيع يوني ثابت استزمان مورد نياز بر )0τ  ،)Relaxation timeو 
  .سھم مربوط به ھدايت سطحی در اليه ی استرن است  ∑dبه اليه ي استرن و 

اما در لحظات اول كه دفع و جذب بارها در اليه ي استرن زمان بر خواهد بود در فركانس هاي باال و فركانس هاي 
 :پايين مقادير هدايت سطحي به صورت زير است

 
  

از طرفي از ). Lima & Sharma 1992 :(نوشت)13(را به صورت  رابطه ي ) 9(كه با اين تفاسير ميتوان رابطه ي  
ي هدايت سطحي را با نفوذ پذيري در قسمت قبل ارائه كرديم در اينجا نيز رابطه ي هدايت سطحي با ثابت  قبل رابطه

زماني را به دست آورديم كه اين رابطه با پالريزاسيون القايي مرتبط است پس امكان جايگذاري مقدار ثابت زماني را در 
  ).Revil & Florsch 2010(داريم  6رابطه ي 

 
 

ن صحت اين معادله مقايسه اي بين داده هاي واقعي نفوذ پذيري و مقادير واقعي انجام شد كه براي اين براي تعيي
استفاده كرده و داده هاي واقعي  2005مربوط به سال    .Binley et alمقايسه از يك سري داده ي مشخص از  

  .)  (Binley et al.2005بر داشته استحاصل از آن با مدل ارائه شده مقايه گرديده كه نتايج نسبتا مطلوبي در 
  

  
  )SIP )zimmermann & etدستگاه اندازه گيري - 1شكل                   مقايسه ي مقادير اندازه گيري شده ي نفوذ پذيري - 2شكل 

                                                        .     ساخته شد 2008كه در سال   .                    انجام شده است  .Binley et alكه از  مدل و محاسبات 
 
  تعميم روابط، توزيع ثابت زماني  2- 1

در ادامه يك رابطه ي جديد براي نفوذپذيري كه توسط ميزان تخلخل و توزيع اندازه ي دانه ها كنترل مي شود را با 
ن رابطه ارتباط معكوس توزيع اندازه ي دانه ها با ثابت در اي. استفاده از روابط باال و نيز روابط جديد تعريف خواهيد شد

  .مشخص شده  و مورد استفاده قرار مي گيرد  SIPزماني در اندازه گيري هاي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۵٩٩

در اينجا فرض بر اين است كه دانه ها داراي رسانايي سطحي مشابه هستند كه اين فرض با داده هاي تجربي نيز 
نيز ميزان  Dتوزيع اندازه ي دانه ها و  f(D)و نيز فرض مي شود ). Leroy & Revil 2004( مطابقت خوبي دارد

طبق اصل انطباق هدايت . قطر دانه هاست كه اين توزيع اندازه ي دانه ها با يك توزيع از ثابت زماني ها مرتبط است
رابطه به دليل اينكه اين  17در رابطه ي ). Fuoss & Kirwood 1941(بيان مي شود 16سطحي كه توسط فرمول 

رابطه ي  نشان مي دهد كه در فركانس هاي . بر حسب زمان است پس ميزان آن در بي نهايت برابر با يك خواهد بود
در واقع انتقال بين فركانس هاي باال و فركانس هاي پايين تنها با ثابت . باال و پاين هدايت سطحي داراي ارزش است

  ). Lesmes & Morgan 2001(ص مي شودمشخ g(τ)زماني مشخص نمي شود بلكه با توزيع آن

 
  

قسمت حقيقي و موهومي هدايت سطحي دانه ها از . تعريف شود f(D)و  g(τ)در حال حاضر بايد يك رابطه بين توزيع 
  پس داريم . نرمال در نظر گرفته مي شود f(D)و نيز توزيع . فرمول زير قابل محاسبه است

 

 
است و ميزاني   ɳرا برابر با  D/1ده ي اندازه ي دانه ها در نظر گرفته شود كه در آن را تابع نرماليزه ش h(ɳ)اگر تابع 

dɳ=1/D2dD  و در نهايتh(ɳ)=D2f(D)  خواهد بود.  
> D >اعمال شود و مي دانيم كه  9حال اگر اصل انطباق به معادله ي  س در پ.خواهد بود lnD<<0، و نيز  0  

و نيز در فركانس هاي باال و پايين روابط هدايت سطحي به  صورت . نوشته مي شود 21ابط به صورت رابطه ينهايت رو
  .و  نوشته مي شود 23روابط 

 
  

 
	

 

 
 

با رابطه  25را نوشت و با مقايسه ي رابطه ي  25ميتوان رابطه ي   21در رابطه ي   22و 23و 24با قرار دادن رابطه ي 
  :ا به صورت زير مي توان نوشتر 26رابطه  15ي 
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 .باشد  =Ehرا به صورت زير را نوشت اگر مقدار  27و در نتيجه از اين روابط مي توان رابطه ي

  

 
باشد و نيز بتوان رابطه ي جديد را ) d0(براي آنكه طرف سمت راست معادله ي باال توزيعي واحد از اندازه ي دانه ها 

يك تغيير متغير  و D2/8Ds=τرا به صورت τحال اگر اگرمقدار .  كرد يك تغيير متغير اعمال مي كنيم آسان تر تعريف
و استفاده از  27با قرار دادن اين مقدار در رابطه ي . D Dd/4Ds)τ(d= : به صورت زير روي روابط اعمال شود آنگاه

نيز در اين رابطه برابر  sو مقدار    مي توان تابعي را به صورت زير نوشت كه در اين رابطه τمقدار 
 . است ds=2d lnD=d lnτو نيز مقدار   s=2ln(D/d0)=ln(τ/τ0)با 

 
  
  معرفي يك رابطه ي جديد براي نفوذ پذيري  2- 2

 
تعريف در اين رابطه مقدار جديدي براي نفوذ پذيري به صورت زير  Ehو جايگذاري تابع   4 و نيز با استفاده از رابطه ي

 .مي شود

 
 2010در سال  Revil & Florschبراي بررسي تعميم نظري انجام شده توسط   Koch & Revil 2012در سال 

و توزيع اندازه ي دانه ها در اندازه گيري نفوذ پذيري   SIPكه ا دعا داشت بين توزيع هاي زماني در اندازه گيري هاي 
ماسه هاي كوارتزي پژوهشي انجام شد كه مشخصات نمونه هاي آنها در ارتباط وجود دارد بر روي تعدادي نمونه از 

پس از آماده . جدول يك ذكر شده است وآزمايشات در دو حالت متراكم و سست بر روي نمونه ها انجام شده است
قابل محاسبه است با در دست سازي نمونه ها ميزان تخلخل در اين نمونه ها از رابطه ي

از طريق ترسيم نمودار هدايت كمپلكسي نمونه به عنوان يك تابع از ميزان  Fو تخمين پارامتر سازندي يزان داشتن م
سپس پس از . محاسبه مي شود Cole-Coleدر معادله ي  mهدايت آب منافذ از طريق رابطه ي آرچي مقدار پارامتر 

صورت گرفته است بر روي اين مقدار  2ن داده شده در شكل كه از طريق دستگاه نشا SIPانجام اندازه گيري هاي 
پس از . نشان داده شده است 3فيت شده كه بعضي از اين فيت ها در شكل  Cole-Cole اندازه گيري شده رابطه ي

اندازه گيري  Cole-Coleاز طريق رابطه ي  Mو  τانجام عمل فيت كردن و محاسبه ي پارامتر هاي باقيمانده مانند 
با اندازه . كه صحت آن قبال مورد بررسي قرار گرفته انجام شده است 14ميزان نفوذ پذيري با استفاده از رابطه ي هاي 

براي اين . گيري پارامتر ثابت زماني در دانه بندي هاي مختلف قصداين بود كه ميزان صحت روابط نظري سنجيده شود
را انجام داده و ميزان ثابت هاي زماني را اندازه گيري شده  SIPامر در توزيع دانه بندي هاي مختلف اندازه گيري هاي

مقاديري را براي نفوذپذيري پيش بيني كردند و در نهايت اين نتايج با اندازه گيري  14سپس از طريق فرمول . است
 .هاي آزمايشگاهي نفوذ پذيري از طريق آزمايش هد ثابت مقايسه شده است

  هاي كوارتزي و دانه بندي هاي آنهامشخصاب نمونه هاي ماسه - 1جدول 
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                                        مقادير نفوذ پذيري اندازه گيري شده از مطالعات  - 4شكل         SIPدر اندازه گيري  Cole-Coleنمونه اي فيت هاي معادله ي - 3 شكل
 14ي و مقادير اندازه گيري شده از فرمول آزمايشگاه  

 

  نتيجه گيري
از طريق  .dمي تواند تعريف شود و جايگزيني مقدار  SIPنفوذ پذيري با ميزان ثابت زماني در اندازه گيري هاي  - 1

 روابط ثابت زماني مانعي ندارد

نفوذ پذيري و ثابت زماني از طريق ثابت هاي زماني با توزيع اندازه ي دانه ها در ارتباط هستند و چون ارتباط - 2
مقاومت هاي سطحي مشخص مي شود و نيز از طرفي اين ثابت زماني ها با توزيع دانه ها در ارتباط اند جاگذاري توزيع 

 .بال مانع است .dاندازه ي دانه ها به جاي پارامتر 

ازه گيري نفوذ پذيري با صحت خوبي مفيد مي تواند در اند  SIPتوزيع اندازه ي دانه ها و پاسخ آن در اندازه گيري - 3
      .باشد
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