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چکیده
هدف از این پژوهش ،بررسی خصوصیات هیدروژئوشیمیایی چشمههای آب گرم مربوط به میدان زمیینگرمیایی خیوی -میاوو،
تأثیر واحدهای سنگی و نقش سیاالت هیدروترمال بر افزایش غلظت عناصر در ترویب آب چشمهها و تخمین دمای مخزن بیود
وه برای این منظور در شهریورماه  1397از آب چشمههای گرم و سرد منطقۀ مطالعهشده نمونهبیرداری صیورت گرفیت نتیای
بررسیهای هیدروشیمیایی نشان میدهد آب چشمهها جزء ردۀ آبهای محصور و ومعمق با تیپ بیوربناتۀ سدیک اسیت ،بیه
طوری وه مقدار  Naو  HCO3بهترتیب  736و  2122میلیگرم بر لیتر مییرسید نتیای بررسیی نتی تهیای مختلی ییونی و
نمودارهای هیدروژئوشیمیایی نشان داد زیاد بودن غلظت عناصر در ترویب آب چشمه بیشتر مربوط به تأثیر سنگهای میزبیان
و فرایند تعویض یونی است در چشمههیای آب گیرم بیا غلظیت زییاد  HCO3, Naو عناصیر فرعیی  Asو  Bبیا مقیادیر  1/47و
0/7میلیگرم بر لیتر ،به دلیل ن ود سنگهای ت خیری ،همچنین به دلیل حضور تودههای گرم ماگمایی در اعمیا ،،منشیأ ایین
یونها میتواند به جدایش آنها از سیتتم ماگمایی و هیدروترمال مرت ط باشد آبهای حرارتی منطقۀ مطالعهشیده بیر اسیا
دیاگرام  Na-K-Mgجزء آبهای نابالغ است ،بنابراین نتای حاصل از ژئوترمومترهای واتیونی با دمای مخیزن بیین  22تیا 667
درجۀ سانتیگراد نمیتواند از صحت و دقت وافی برخوردار باشد بر اسا نتای حاصیل از ژئوترمومترهیای سییلی  ،شیاخ
اش اعیت وانیهای ووارتز و ولتدونی و مدل اختالط آنتالپی سیلی دمای مخزن خیلی زیاد نیتت و حدود  70تیا  78درجیۀ
سانتیگراد برآورد میشود
کلیدواژگان :آب گرم ،تعویض یونی ،ژئوترمومتر ،ماکو ،هیدروژئوشیمی.
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مقدمه
چشمههای آب گرم اغلب در مناطق آتشفشیانی فعیال ییا
تییازهفعییالشییده در سراسییر جهییان یافییت میییشییوند وییه
ویژگیهای فیزیکوشیمیایی آب این چشمهها میتوانید بیه
عنوان شاخصی از وضعیت سیتتمهای زمینگرمایی زیرین
باشد [ ]1به طور ولی ،منشیأ دمیای آب چشیمههیای آب
گرم فعالیتهای ولکانیکی ،گرادیان زمینگرمایی با گردش
عمیییق آب ،فعییل و انتعییاالت فیزیکوشیییمیایی ،واپاشییی
رادیواوتیییو و فعالیییتهییای تکتییونیکی اسییت بررسییی
خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب چشمههای گرم ،مطالعیات
زمینشناسیی ،اثیر متقابیل آب و سینگ ،فراینید اخیتالط
آبهای گیرم و سیرد مییتوانید بیه دره هییدرودینامیک
چشیییمههیییا ،شیییرایط هییییدروژئولوژیکی سیتیییتمهیییای
زمینگرمایی ،دمای عمقی مخزن ،مکانیتم تغذیه ،اختالط
و شناسایی منشأ آبها ومک وند [2ی ]4
بررسی ارت اط همت تگی بین یونهای مختل  ،تعیین
نت تهای مختل یونی مانند ،Ca/Cl ،SO4/Cl ،HCO3/Cl
 ،Na/Clو استتاده از نمودارهای مختل هیدروژئوشییمایی
مانند دیاگرام مثلثی  ،Cl– SO4–HCO3نمودار رابطیۀ بیین
 Na+Kو  Ca+Mgنت ت به مجموع واتیونها ،رابطیۀ بیین
 Na-Clبا ) (Ca+Mg)-(SO4+HCO3و نتی ت  Ca+Mgدر
مقابل  SO4+HCO3میتواند در شناسایی مکانیتیم حیاوم
بر شیمی آب و تعیین فرایندهای هیدروژئوشیمیایی غالیب
در سیتتمهای ژئوترمال ومک وند همچنین ،در مطالعات
18
هیدروژئوشیمیایی از ایزوتوپهای پاییدار O, 2H, 3H,13C
و  11Bبرای تعیین سن ،منشأ آب چشیمههیا و نییز تعییین
ارتتاع تغذییه اسیتتاده مییشیود در مطالعیات مربیوط بیه
اوتشاف منابع زمینگرمایی ،تخمین دمای مخزن سیتیتم
زمییینگرمییایی بییا اسییتتاده از مطالعییات ژئوشیییمیایی و
ژئوترمییومتر حییائز اهمیییت اسییت [ ]5ژئوترمومترهییا را بییر
اسا چگونگی تأثیر حرارت بر انحالل وانیهیا و ییا تیأثیر
حرارت بر واونش تعویض یونی بین وانیهیای مختلی بیا
سیییاالت گییرم تقتیییمبنییدی میییوننیید شییاخ هییای
ژئوشییمیایی و ژئوترمومترهیای مختلتییی توسیط محققیان
برای برآورد دمای مخازن زمینگرمایی ارائه شده است ویه
از آن جمله میتوان به شاخ اش اعیت وانیها نت ت بیه
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دما ،مدل اختالط سیلی -آنتالپی 1و ژئوترمومتر مختلی
سیییلی (شییامل وییوارتز ،ولتییدونی ،وریتییتوبالیت) و
ژئوترمومترهای ویاتیونی (K/Mg, Na-K, Na-K-Ca , Na-
 )Liاشاره ورد [6ی ]10
استتاده از انواع ژئوترمومترها متیتلزم بررسیی وضیعیت
تعادلی و بالغ 2یا نابالغ 3بودن آب چشمه اسیت اگیر تعیادل
وامل بین آب و سنگ مخزن برقرار باشید ،آب چشیمه بیالغ
است ،ولی اگر اختالط بین آب گیرم بیا آبهیای زیرزمینیی
ومعمق و آبهای سطحی وجود داشته باشد ،تعادل بین آب
و سنگ مخزن برقرار نیتت و آب نابالغ اسیت بیرای تعییین
میزان وضعیت تعادلی آب و سنگ در سیتتمهای ژئوترمالی
بیشتر از دیاگرام  Na–K–Mgاستتاده میشود []8
در خصییوه هیدروژئوشیییمی چشییمههییای حرارتییی
مطالعات مختلتی صورت گرفته است وه در ایین مطالعیات
بیشتر به تعیین مکانیتم حاوم بر شیمی آبها ،شناسیایی
فرایندهای هیدروژئوشیمیایی غالب ،تعییین دمیای مخیزن
زمینگرمیایی از طرییق ژئوترمومترهیای مختلی  ،بررسیی
اثرات متقابل آب و سنگ و نییز بیه تیأثیر تروی یات ییونی
محلییولهییایی وییه در سیتییتمهییای زمییینگرمییایی یافییت
میشوند ،پرداخته شده است [7یی  ]13بیر اسیا نتیای
ب هدستآمده از مطالعات  Afsinو همکاران ( )2014و Guo
و همکیییاران ( ،)2017در منیییاطق ژئوترمیییال بیییه دلییییل
فرایندهای ژئوشیمیایی ،انحالل سنگها ،اختالط 4آبهیای
گرم عمقی با آبهای سیرد نزدییک سیطم زمیین و تیأثیر
فعالیتهای ماگمایی غلظت برخی از عناصیر فرعیی ماننید
 As, B, F, Ba,زیاد است [ 14و ]15
 Alçiçekو همکاران ( )2019در منطقۀ ژئوترمیال قیره
حیات 5ترویه از مدل اختالط آنتالپی سیلی برای تعییین
تییأثیر فراینیید اخییتالط و تخمییین دمییای مخییزن و از
ایزوتوپهای پایدار  δ18O, δ2H, δ3H and δ13Cبرای تعیین
منشأ آب چشمههیا و نییز تعییین ارتتیاع تغذییه اسیتتاده
وردند بر اسا یافتههای این تحقیق ،منشیأ چشیمههیای
حرارتی منطقۀ مورد مطالعه توسط سیتتمهای جریانهای
منطقهای و محلی 6ونترل شده و فرایند اختالط آب گرم با
1. Enthalpy–silica mixing model
2. Immature water
3. Mature water
4. Mixing
5. Karahayıt
6. Regional and local flow systems
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آبهای سرد سطحی هنگام صعود به سطم زمیین صیورت
گرفته است نتای آنالیز نمونه آبهای جوی منطقیۀ میورد
مطالعه و مقایتۀ آن با آبهای گرم نشان میدهید غلظیت
عناصر در ترویب این آبهیا پیایین بیوده ،بیه طیوری ویه
میییانگین  Mg ،Na،Ca ،SO4 ,Cl ،HCO3بییهترتیییب ،258
 6 ،7 ،79 ،10 ،12میلیگرم بیر لیتیر و مییانگین هیدایت
الکتریکی  382میکروزیمن بر سیانتیمتیر اسیت ویه بیر
اسا نتای مطالعات ایزوتوپی ،ارتتاع تغذیۀ چشمهها900
متر باالتر از سطم آزاد دریاها است []16
ترویب آب گرم در مناطق آتشفشانی با سیتیتمهیای
ژئوترمال فعال میتواند عیالوه بیر ارت یاط سییال و سینگ،
متأثر از جدایش فاز ،نتوذ ماگمیا و فراینید اخیتالط باشید
نتای مطالعات  Zhaoو همکاران ( )2019در منطقۀ چانگ
باشییان 1چییین و مطالعییات  Jácome-Paztheو همکییاران
( )2019در مناطق ژئوترمال مکزییک تیأثیر فعالییتهیای
ماگمایی بر شیمی آب چشمهها و منشأ گازهای موجود در
ترویب آب آنها را نشان مییدهید بیر اسیا نتیای ایین
مطالعات ،در صورت تعادل بیین آب و مخیزن ،اسیتتاده از
ژئوترمومترهای واتیونی از دقت مناسب در تخمیین دمیای
عمقییی مخییرن برخییوردار اسییت [ 17و  ]18همچنییین،
مطالعییات هیدروشیییمیایی  Wangو همکییاران  2021در
3
منطقۀ ژئوترمال وونا 2ت ت نشان داد اختالط و گاززدایی
از مهمترین فاوتورهای ونترلونندۀ شیمی آب چشمههای
منطقه هتتند []19
ایران در ومربنید ویوهزاییی و تکتیونیکی فعیال آلیپ-
هیمالیا قرار دارد و دارای بتیاری از ساختارهای تکتونیکی
از جملییه و یربنهییا ،سیتییتمهییای گتییلی فعییال ،منییاطق
آتییشفشییانی-هیییدروترمال ،منییاطق زمییینگرمییایی و
چشمههای آبگرم است [ 20و ]21
به دلیل اهمیت چشمههای حرارتی ،مطالعیات متعیددی
توسط محققان در مناطق مختل ایران انجام شده است ویه
از آن جمله میتوان به مطالعۀ منشیأ چشیمههیای آب گیرم
اهرم ،میراحمد و گرو در استان بوشهر توسیط Karimi and
 ،]22[ )2008( Mooreهیدروژئوشییییمی و ژئوترمیییومتری
چشییمههییای آب گییرم تتتییان توسییط  Shakeriو همکییاران

1. Changbaishan
2. Cuona
3. Degassing
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( ،]23[ )2008چشیییمۀ چنگیییال توسیییط  Mohammadiو
همکاران ( ،]24[ )2010تعیین عمیق و دمیای چشیمههیای
گرمابی ایوب پیغم ر و شتا در شمال شر ،ایران بیا اسیتتادۀ
ژئوترمییومتری و ایزوتییوپهییای پایییدار  2Hو  18Oتوسییط
 ،]25[ )2017( Mohammadzadeh and Zakeriمطالعیات
ژئوشیمی و ژئوترمومتری چشیمههیای تنیگ بیجیار توسیط
 Rafighdoustو همکییاران ( ،]26[ )2015و نیییز مطالعییات
هیدروژئوشیمیایی صورتگرفته توسط  Ebrahimiو همکاران
( )2019و  Rezaeiو همکاران در آذربایجان اشاره ویرد [27
و ]28
در شمال غرب ایران سیه مییدان مهیم زمیینگرمیایی
سهند (20 °Cی  ،)60س الن (33 °Cی  )80و خوی -میاوو
(24 °Cی  )55وجود داشته وه منطقۀ زمینگرمایی شیوط
با دمای آب چشمهها حیدود  32 °Cاز مهیمتیرین منیاطق
مربوط به میدان زمینگرمایی خوی-ماوو به شمار میآیید
هدف از این تحقیق ،بررسی مکانیتم حاوم بر شییمی آب
چشمهها است وه این فرایند از طریق تعیین منشأ آبهیا،
ارزیابی تعادل آب و سنگ ،تعییین اخیتالط آبهیای گیرم
عمقی با آبهیای سیرد هنگیام صیعود بیه سیطم زمیین و
شناسایی فرایندهای هیدروژئوشیمایی غالب صورت گرفت
همچنین ،در این مطالعه به منظیور تعییین دمیای تعیادل
مخییزن از ژئوترمومترهییای مختلیی شیییمیایی ،شییاخ
اش اعیت نت ت به وانیها و مدل اختالط آنتالپی-سیلی
استتاده شد بر اسا نتای بهدستآمیده و مقایتیۀ آن بیا
شرایط محیطی ،ژئوترمومتر مناسب انتخاب و بر اسا آن
دمای مخزن جهت هر گونه مصارف متناسب تعیین شد
مواد و روشها
موقعیت و زمینشناسی منطقۀ مطالعهشده

سیتتم زمینگرمیایی شیوط از توابیع شهرسیتان میاوو در
استان آذربایجان غربی و در بخش شمال غربی ایران واقیع
شده است (شکل  )1آبهای گرم منطقۀ مطالعهشده برای
اهداف استحمام درمیانی (بیالنئولوژی ،)4اثیرات درمیانی ،و
تتریحی مورد استتاده قیرار گرفتیه و پتانتییل منطقیه در
لیتت اولویتهیای ارزییابی اقتصیادی بتییار زییاد اسیت
منطقۀ مطالعهشده از نظر تقتیمات زمینشناسی بخشی از
زون ساختاری ال رز-آذربایجیان محتیوب مییشیود []29
4. Balneology
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سنگهای میزبان منطقه شامل مجموعهای از سینگهیای
رسوبی تا آتشفشانی است وه از زمان پرمین تا عهد حاضر
اسییت بییر اسییا مطالعییات چینییهشناسییی ،واحییدهای
سنگشناسی این محدوده از قدیم به جدید شیامل سینگ
آهک متوسط الیه تا تودهای خاوتتری تا خاوتتری سییاه
مربوط به پرمین ،سینگ آهیک و سینگ آهیک دولیومیتی
چرتدار با تداخلی از ماسه سنگ قرمز و شیل مربیوط بیه
تریا  ،واحدهای سنگی میوسن بیا لیتولیوژی ونگلیومرای
قرمز ،مارن با میان الیههای از گچ ،ونگلومرای خاوتیتری
ضخیم الیه تیا تیودهای پلیوسین و بازالیت و تیراورتنهیای
مربوط به وواترنری اسیت (شیکل  )1جرییان گیدازههیای
بازالتی از پهنیههیای شیرقی و جنیوب شیرقی ویوه آرارات
سرچشمه گرفته و دشتهیای شیمالغیرب منطقیه میورد
مطالعه را پوشاندهاند وجود چشمههای آب گرم بیه همیراه
رخنمون رسوبات تیراورتن ویه آنهیا نییز بیر اثیر فعالییت
چشمههای آب گرم به وجود آمدهاند ،از جملیه مهیمتیرین
آثار وجود منابع انرژی زمینگرمایی در منطقۀ مورد مطالعه
هتتند (شکل  )1گتلهای منطقیۀ مطالعیهشیده شیامل
مجموعهای از گتلهای امتدادلغز و شیبلغز هتتند ،ولیی
گتییلهییای شیییبلغییز بییا مکانیتییم رانییدگی از چیییرگییی
برخوردارند و همۀ گتلهای اصلی در ردۀ راندگیها جیای
میگیرند از مهمترین گتلهای اصلی منطقه میتیوان بیه
گتل شوط 1و داش فشیل 2اشاره ورد چشمههای حرارتی
منطقه عموماً در امتداد گتلها قیرار دارنید و بیه احتمیال
زیاد تشکیل مخازن آبگرم مربیوط بیه وقیوع سیتیتمهیای
گتلی است وه در ظهور چشمههای حرارتی منطقه نقیش
اساسی داشتهاند آبدهی چشمهها دائمی اسیت و بیه طیور
میانگین تخلیۀ آب در چشمههای گرم بین  1تا  4لیتر بیر
ثانیه و در چشمههای سرد بین  2تا  10لیتر بر ثانیه اسیت
و بیشتر به مصارف آبدرمانی و وشاورزی میرسند
نمونهبرداری و آنالیز

در ایییین مطالعیییه بیییه منظیییور بررسیییی خصوصییییات
هیدروژئوشیمیایی آبهای گرم و نیز بیرای بررسیی دمیای
عمقی مخزن از طریق ژئوترمومترهای مختل  ،از تعیداد 4
چشمۀ آب گرم موجود در منطقه و  5چشمۀ آب سیرد در
شهریورماه  1397نمونهبرداری صیورت گرفیت (شیکل )1

طی مطالعات صحرایی ،برخی پارامترها از جملیه EC, T ,

 pHتوسط دستگاه پرتابیل  WTW Multi 340i / SETSدر
محل چشمهها اندازهگیری شد در محل هر چشمه ،تعیداد
سه نمونۀ آب جمعآوری شد (نمونۀ اول برای تجزیۀ عناصر
سنگین ،نمونۀ دوم برای تجزیۀ واتیونهای اصیلی و نمونیۀ
سوم نیز برای تجزیۀ آنیونهیای اصیلی) بیرای جمیعآوری
نمونۀ آب گرم مربوط به آنالیز عناصر سنگین و واتیونهای
اصلی از بطریهیای 250میلییلیتیری پلییاتییلن و بیرای
جمعآوری آنیونها از بطریهیای ییک هیزار میلییلیتیری
استتاده شد وه ق ل از نمونهبرداری هر ظیرف سیه بیار بیه
وسیلۀ آبِ چشمه آبکشی شده و با یک غشای اندازۀ منافذ
 0/45میکییرون فیلتییر شییدند بییه بطییری عناصییر ومیییاب و
واتیونهیای اصیلی پی از برداشیت آب بالفاصیله ml 2/5
اسیییید  HNO3خیییال بیییرای جلیییوگیری از تشیییکیل
ومپلک های فلزات سنگین با اوتیژن اضافه شد تا pH<2
وییاهش یابیید و در دمییای  4درج یۀ سییانتیگییراد تییا زمییان
تجزیهوتحلیل حتظ شدند آنالیز فلزات به روش ،ICP-MS
غلظییییت  Cl ،HCO3 ،Caو  SiO2بییییا اسییییتتاده از روش
تیتراسیون Na ،و  Kبه روش فلیم فتیومتر و  SO4بیه روش
اسپکتروفتومتری انجام شد همچنیین ،بیه منظیور تعییین
غلظت  Mgو  TDSاز روش محاسی ه اسیتتاده شید نتیای
حاصل از آنالیز نمونهها در جدول  1آورده شده است
شاخ های ژئوشیمیایی و ژئوترمومترهیای مختلتیی
توسط محققان برای برآورد دمای مخیازن زمیینگرمیایی
ارائه شده است وه در این مطالعه از ژئوترمیومتر مختلی
سیییلی (شییامل وییوارتز ،ولتییدونی ،وریتییتوبالیت)،
ژئوترمومترهیای ویاتیونی ( K/Mg, Na-K, Na-K-Ca ,
 ،)Na-Liشاخ اش اعیت وانی ها نت ت به دمیا و میدل
اختالط سیلی -آنتالپی 3استتاده شد [8ی  10و  ]27به
منظور محاس ۀ شیاخ هیای اشی اع ویانیهیای رایی از
نرمافزار  ،PhreeqCارزیابی خصوصیات هیدروشییمیایی از
نییرمافییزار  Aquachemو تهیییۀ نقشییۀ زمییینشناسییی از
نرمافزار Arc GISاستتاده شد

3. Enthalpy–silica mixing model
1. Shoot
2. Dash-Fashil
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شکل  .1موقعیت و نقشۀ زمینشناسی منطقۀ مورد مطالعه (برگرفته از نقشۀ زمینشناسی )1/100000
جدول  .1نتایج آنالیز نمونۀ آب مربوط به چشمههای آب گرم و سرد منطقۀ مطالعهشده
SiO2

Cl-

SO42-

HCO3-

K+

Na+

Mg2+

Ca2+

Water type

pH

TDS

26
24.2
23.6
-

147.33
134.9
266.25
284
95.85
42.6
42.6
191.7
213

148.8
128.64
268.8
279
432
96
183.84
17.28
25.92

1830
1726.3
1555.5
1257
597.8
591.7
732
2122.8
2074

31.2
31.2
27.3
29
7.8
7.8
3.9
35.1
27.3

328.9
317.4
397.9
313
142.6
142.6
193.2
508.3
736

110.4
109.2
73.2
115
97.2
50.4
37.2
76.8
96

270
260
230
148
100
50
100
200
147

Na-HCO3
Na-HCO3
Na-HCO3
Na-HCO3
Mg-HCO3
Na-HCO3
Na-HCO3
Na-HCO3
Na-HCO3

6.6
8.3
6.5
8.5
7.6
7.5
7.4
6.5
7.1

1920
1750
1640
1625
1183
715
981.5
2100
1073

EC

Q

T

)(µS/cm

)(l/s

)(°C

2898
2750
2560
2500
1820
1100
1510
3230
3400

4
1
1.2
1.2

34
32
26
21
16
16
16
11
13

ID
TS1
TS2
TS3
TS4
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5

TS, Thermal spring; CS, Cold spring

یافتهها
شیمی آب چشمهها و فرایندهای هیدروژئوشیمیایی

دمای سطحی چشمههیای آب گیرم منطقیۀ مطالعیهشیده
بین 26تا  34و چشمههای آب سرد بین  11تیا  16درجیۀ
سانتیگراد تغییر مییونید نتیای آنیالیز نمونیههیا نشیان
میدهد در چشمههای گرم و سرد منطقه مقدار  TDSزیاد
است و مقدار آن بیه  2100میلییگیرم بیر لیتیر مییرسید
(جدول  )1همچنین ،غلظت یونهای  Naو  HCO3در این
آبها زیاد است و حداوثر غلظت این یونها بیهترتییب بیه
 736و  2122میلیگرم بر لیتر میرسد در چشمههای آب
گییرم رونیید وییاتیونهییا و آنیییونهییای اصییلی بییهترتیییب
 Na+K>Mg>Caو  HCO3>Cl>SO4بییوده و در آبهییای
سییرد نیییز تقری ییاً اییین رونیید حییاوم اسییت تغییییرات در
خصوصیییات شیییمیایی چشییمههییای آب گییرم و آب سییرد

منطقۀ مطالعهشده میتواند به تأثیر لیتولوژیهای مختلی
و منشأ متتاوت آنها باشد (شکل )2
بررسیها نشان میدهد  HCO3آنییون غالیب در تمیامی
نمونه آبهای سرد و گرم بوده وه حاصل از تأثیر سنگهیای
وربناته میزبان است ،ولی با توجه به اینکیه در چشیمههیای
آب گرم همچنین زیاد بودن  HCO3میتواند مربوط بیه آزاد
شدن  CO2از فرایندهای ماگمایی نیز باشید ،بنیابراین منشیأ
این یون در آبهای گرم انحالل سنگ میزبیان و فراینیدهای
ماگمایی است نتای آنالیزها نشان میدهد غلظت  HCO3در
چشمۀ آب سرد  CS4, CS5نت ت بیه دو چشیمۀ آب سیرد
دیگر خیلی زیاد است وه علت آن میتواند اختالط آب گیرم
و سرد هنگام انتقیال بیه سیطم زمیین باشید آنییون  Cl-در
چشمههای آب گرم و آب سرد اخیتالطیافتیه (چشیمههیای
 )CS4, CS5از غلظت زیادی برخوردار است وه مقیادیر زییاد
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این آنیون میتواند به تأثیر لیتولوژی و یا در چشمههیای آب
گرم به جدایش آن از سیتتم ماگمایی-هیدروترمالی مرت ط
باشد واتیون غالب در بیشتر چشمههای سرد و آب گیرم Na
است ،به طوری وه غلظیت آن تیا  736میلییگیرم بیر لیتیر
میرسد زیاد بودن غلظت یون سدیم مییتوانید مربیوط بیه
تأثیر واحدهای سنگی ت خیری باشد و نیز این ییون سیازندۀ
اصلی در سیاالت هیدروترمال بوده و از تجزیۀ پالژییووالز در
سنگهای آذرین شکل میگیرد [ ]30آنیون  Cl-بیه عنیوان
یون محافظیه ویار (ییون بیا تماییل ویم بیرای واوینشهیای
شیمیایی) میتواند به شاخ مناس ی برای شناسایی منشیأ
یونهای موجود در ترویب آب چشمهها مورد اسیتتاده قیرار
گیرد رابطۀ خطیی بیین  Cl-و ییونهیای Na, K, Ca, Mg,
 T, TDS, HCO3 , SO4نشان میدهد در چشمههای گیرم و
سرد منطقۀ مطالعهشده هم تتگی خوبی بیین ولیر و سیایر
یونهیا وجیود نیدارد (شیکل  )3چشیمههیای آب سیرد در
مقایتییه بییا چشییمههییای گییرم از نت ی ت بییاالی HCO3/Cl
برخوردار هتتند وه به طور ولی ،نت ت باالی  HCO3/Clدر
چشمههای سرد متیر جرییان ووتیاهتیر و از ایینرو گیردش
عتر را نشان مییدهید ،در حیالی ویه نتی ت HCO3/Cl
سری 
پایینتر در چشمههای آبگرم نشیاندهنیدۀ متییر جرییان
طوالنی زیرسطحی و گردش عمیق است بررسیها نشان داد
در آبهایگرم منطقه نتی ت  Na/Clویم اسیت ویه زمیان
ساون وم جرییان آبهیای زیرزمینیی مییتوانید از افیزایش
نت ت غلظت ایین ییونهیا جلیوگیری ونید نتی ت بیاالی
 SO4/Clنیییز در آبهییای گییرم نشییان میییدهیید ییک من ییع
مشتره آنها را تغذیه میوند بررسییهیا نشیان مییدهید
نت ت  Ca/Clدر آبهای گرم پیایین اسیت بیه طیور ولیی،

انحالل ولتیت و یا دولومیت همراه با هیوازدگی پالژییووالز
حاوی ولتیم میتواند دلیل نت ت زییاد  Ca/Clدر آبهیای
گرم باشد به طور ولی ،هیچ ارت اط خوبی بیین ولیر و سیایر
یونهای اصلی در آبهای گرم وجود نداشیته و دمیا نییز بیر
مقدار آن تأثیرگذار ن وده است (شکل )3
بررسی تیپ آب چشیمههیای منطقیۀ مطالعیهشیده از
طریق دیاگرام پایپر (شکل  )4نشان مییدهید چشیمۀ آب
گرم و سرد منطقیه بیه طیور گتیترده از نیوع Na-HCO3
هتتند به غیر از نمونۀ  CS1وه در آن واتیون غالب  Mgو
آنیون غالب  HCO3است ،تمامی نمونههای آب در منطقیۀ
واتیون مخلوط واقع شدهاند و مقدار نت تاً زییاد  Naآنهیا
وه به عنوان یکی از واتیونهای غالب ،نشاندهندۀ تجزییۀ
فلدسپار در عمق است عالوه بر این ،غلظت زیاد سیدیم در
نمونههای  CS2و  CS3ممکن است مربیوط بیه اخیتالط و
تجزیۀ پالژیووالز باشد وه تروییب اصیلی بازالیتهاسیت و
میتواند سدیم را به داخل آبهای زیرزمینی رهیا ونید از
طرفی HCO3 ،آنیون غالب در تمامی نمونههاست وه نشان
از آن دارد وییه آب از درون سییازندهای وربناتییه جریییان
مییابد در این تحقییق بیرای ط قیهبنیدی اولییۀ آبهیای
سیتتم زمینگرمایی شیوط از دییاگرام مثلثیی –Cl– SO4
 HCO3وییه توسییط  )1988( Giggenbachارائییه شییده،
استتاده شد [( ]8شکل  )5تمامی نمونههای آب روی ایین
دیییاگرام در میییدان  HCO3واقییع شییده وییه ردۀ آبهییای
محصور و ومعمق را برای این آبها (یعنی چشمههای گرم
و سرد) نشان میدهد غنای  HCO3میتواند توسیط من یع
مایعات گرم یا همچنین ،اختالط بیا آبهیای زیرزمینیی از
طریق افزایش صعودی ایجاد شود

شکل  .2دیاگرام شولر مربوط به نمونه آب چشمههای منطقۀ مطالعهشده
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شکل  .4دیاگرام پایپر و موقعیت نمونۀ آب چشمههای منطقۀ مطالعهشده در آن

شکل  .5دیاگرام سهتایی  Cl-SO4-HCO3و موقعیت نمونه آب چشمههای منطقۀ مطالعهشده در آن

بررسی غلظت عناصر جزئیی و ومییاب در چشیمههیای
حرارتی منطقۀ مطالعهشیده نشیان داد مقیادیر عناصیر زییاد
است (جدول  )2به طور ولی ،افزایش غلظت عناصر جزئی و
ومیاب در آبهیای گیرم بیه تعامیل آب و سینگ در دمیای
بیشتر و زمان اقامت طیوالنیتیر نتی ت داده مییشیود []2
نتای نشان میدهد در چشمههیای گیرم منطقیه آرسینیک
محتوای زیادی دارد و مقدار آن بیش از یک هزار میکروگیرم
بر لیتر است بر اسیا مطالعیات پترولیوژی انجیامشیده در
منطقییه توسییط محققییان مختلیی  ،آتییشفشییان آرارات بییا

غنیسازی آرسنیک همراه است و مواد آتشفشانی حاصل از
آن نیز میتوانید من یع مهمیی از  Asدر آبهیای زیرزمینیی
باشد همچنین ،زیاد بودن غلظت  Asدر آب این چشیمههیا
میتواند به دلیل جن سنگهای متیر ع ور تیا ظهیور آب
چشمه (یعنی تراورتنهای وانیسازیشده و مارنهای قرمیز
با شیلهای ر دار) باشد مقادیر  Bدر آبهای گرم منطقیه
افزایش چشمگیری را نشان نمیدهد وه معموالً سیتتمهای
ماگمایی قدیمیتر نت ت به سیتتمهای ماگمیایی جیوان از
بور تهیتر بوده و دارای مقادیر بور ومتری هتتند ط ق این
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گتته ،شاید بتوان مقادیر ومتر بور در چشیمههیای آب گیرم
منطقه را به قدیمی بودن سیتتم ماگمیایی نتی ت داد ویه
ال ته اظهار نظر قطعیی و دقییق در خصیوه قیدیمی بیودن
سیتتم زمینگرمایی منطقه نیاز بیه بررسییهیای بیشیتر و
مطالعات ایزوتوپی دارد نتای نشان میدهد مییزان  Fدر آب
چشمههای گرم منطقه حدود  1میلیگرم بر لیتر اسیت بیر
اسا نتای مطالعات انجامشده روی منشأ فلوئور در آبهای
زیرزمینی منطقۀ ماوو (نواحی اطراف منطقیۀ مطالعیهشیده)
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نشان داده وه سنگهای آتشفشانی (بازالتها) منطقۀ مورد
مطالعه حاوی ویانیهیای سییلیکاته ،آپاتییت و فلوروپاتییت
هتتند و احتماالً هوازدگی این ویانیهیا من یع اصیلی  Fدر
آبهای زیرزمینی منطقیه اسیت بیه عیالوه ،وقیوع آبهیای
زیرزمینییی بییا غلظییتهییای زیییاد  HCO3و  Naوییه توسییط
برهمونشهای آب و سنگ ونتیرل مییشیود ،دلییل اصیلی
انتشییار فلوراییید از مییاتریک آبخییوان بییه داخییل آبهییای
زیرزمینی است [ 30و ]31

جدول  .2غلظت عناصر فرعی در ترکیب آب چشمههای گرم منطقۀ مطالعهشده (برحسب میلیگرم بر لیتر)
Mn
0.02
0.02
0.06

F
1.23
1.16
0.8

Cu
0.01
0.01
0.004

در ایییین مطالعیییه بیییه منظیییور تعییییین فراینیییدهای
هیدروژئوشیمیایی غالب و مکانیتم حاوم بر شیمی آبهیای
منطقۀ مطالعهشده از نمودارهای ژئوشییمیایی و نتی تهیای
مختل یونی استتاده شد (شکل  )6بررسی غلظیت  Na+Kو
 Ca+Mgنت ت به مجموع واتیونهیا ) (TCنشیان مییدهید
تمامی نمونههای آب منطقۀ مطالعهشده در زیر خط  1:1قرار
گرفتهاند (شکل  )6- A,Bوه بر ایین اسیا تعیویض ییونی،
انحالل وانیهای وربناته و سولتاته و نیز هوازدگی وانیهیای
سیییلیکاته میییتوانیید از فراینییدهای هیدروشیییمیایی ط یعییی
ونترلونندۀ ویتیت و شیمی آبهیای منطقیۀ مطالعیهشیده
باشند مقایتۀ غلظت  Naنت ت به  Clنشان میدهید Na/Cl
در نمونه آبهای منطقۀ مطالعیهشیده بیشیتر از ییک بیوده و
موقعیت تمامی نمونهها روی نمودار  Naنتی ت بیه  Clاسیت
(شکل )6- Cوه نشان از ت ادل یونی بیین آب و محییط دارد
همچنین ،مقایتۀ  Naنت ت به  Caنشان میدهد مقادیر ایین
نت ت نیز بیشتر از یک است و بیشتر نمونه آبها روی خط و
یا در باالی خط  1:1قرار میگیرند (شکل  )6- Dزییاد بیودن
یون سدیم و بیوربنات در ترویب آب چشمههیای منطقیه را
میتوان به فرایند ت ادل یونی و انحالل وانیها نت ت داد اگر
ت ادل یونی تنها عامل ونترلونندۀ شیمی آب چشمه باشید،
رابطۀ بین  Na-Clبیا ) (Ca+Mg)-(SO4+HCO3بایید رابطیۀ
خطی منتی بوده و موقعیت نمونهها روی خیط و نزدییک آن
باشیید پراونییدگی نمونییههییا روی نمییودار شییکل  6- Fنشییان
میدهد تمامی نمونهها دارای یک روند خطی منتی ومتیر از
واحد بوده ،ولی در باال و پایین خط روند قرار دارند وه نشیان

B
0.52
0.45
0.7

As
1.36
1.42
1

ID
TS1
TS2
TS3

میدهد فرایند تعویض یونی متتقیم فرایند غالب ژئوشیمیایی
است ،ولی تنها عامل ونترلونندۀ شیمی آب چشمه نیتیت
با توجیه بیه اینکیه فعالییتهیای انتیانی در محیل و اطیراف
چشمهها وجود نداشته ،بنابراین جیدایش عناصیر از سیتیتم
ماگمییایی-هیییدروترمالی نیییز میییتوانیید یکییی از فراینییدهای
ژئوشیمیایی ونترلونندۀ شیمی آب چشمهها باشد
منشییأ ط یعییی ولتیییم و منیییزیم موجییود در ترویییب
آبهای سرد و حرارتی میتواند انحالل وانیهیای وربناتیه
نظیر ولتییت و دولومییت و ییا سیایر فراینیدها باشید در
مطالعییات هیدروژئوشیییمیایی معمییوالً بییرای تعیییین منشییأ
یونهای ناشی از فرایند انحالل وانیها از نمیودار Ca+Mg
در مقابل  SO4+HCO3استتاده میوننید بیر اسیا ایین
نمییودار اگییر انحییالل ولتیییت ،دولومیییت و ژیییپ فقییط
واونشهای غالیب در سیتیتم باشیند ،موقعییت نمونیههیا
نزدیک به خط  1:1خواهد بود و در نمونههای بیاالی خیط،
فراینییید هیدروشییییمیایی تعیییویض ییییونی تنهیییا عامیییل
ونترلونندۀ شییمی آب زیرزمینیی اسیت [ ]32موقعییت
نمونههای آب چشمههای گرم و سرد منطقۀ مطالعیهشیده
روی این نمودار نشان مییدهید (شیکل  )6- Eویه بیشیتر
آنها در پایین خط  1:1قرار میگیرند وه بیر ایین اسیا ،
انحالل وانیهای وربناته و نیز فرایند تعیویض ییونی تنهیا
فرایندهای هیدروشیمیایی ط یعی ونترلوننیدۀ شییمی و
ویتیییت آب زیرزمینییی در منطق یۀ مطالعییهشییده ن ییوده و
احتماالً فرایندهای ماگمایی نیز باعث افزایش غلظت عناصر
در ترویب آب چشمهها شدهاند
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ژئوترمومتری

در مطالعات مربوط به اوتشاف منابع زمینگرمیایی ،تخمیین
دمای مخزن سیتتم زمینگرمیایی بیا اسیتتاده از مطالعیات
ژئوشیمیایی و ژئوترمومتری به منظیور تعییین نیوع مصیرف
آبهای گرم حائز اهمیت اسیت در ایین مطالعیه ،بیرای بیه

دسییت آوردن یییک ایییدۀ ولییی در مییورد مخییزن سیتییتم
زمییینگرمییایی شییوط و تخمییین دمییای عمقییی مخییزن
زمینگرمایی منطقه مورد مطالعه از ژئوترمومترهای پرواربرد
سیلی و واتیونی ،شاخ اش اعیت وانیها و مدل اختالط
استتاده شد وه نتای آن در جدول  3آورده شده است

شکل  )A .6رابطۀ بین  Na+Kو TC؛  )Bرابطۀ بین  Ca+Mgو TC؛  )Cرابطۀ بین  Naو Cl؛  )Dرابطۀ بین  Naو Ca؛  )Eرابطۀ بین
 Ca+Mgو SO4+HCO3؛  )Fرابطۀ بین )(Ca+Mg)-(SO4+HCO3و Na-Cl

جدول  .3نتایج تخمین دمای مخزن زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشده بر اساس ژئوترمومترهای مختلف
SiO2
(quartzsteam
)loss

Na–K–Ca
Fournier
K/Mg
Na/K
ID
and
Giggenbach Tonani
Truesdell
)(1988
)(1980
)(1973
)Fournier (1977
TS1
-38
24
-21
42
74
78
664
22
190
TS2
-40
20
-23
39
71
75
667
22
192
TS3
-41
20
-24
38
70
75
592
21
156
TS4
624
24
187
T =731/ (4.52−logSiO2) −273.15 T=1000/ (4.78−logSiO2) −273.15 T=781/ (4.51−logSiO2) −273.15 T=1032/ (4.69−logSiO2) −273.15
2
T=1309/ (5.19−logSiO2) −273.15 T=1522/ (5.75−logSiO2) −273.15 T = 4410∕ 14 + log (K ∕Mg) − 273.15 T = 833∕ 0.780 + log (Na∕K) −
273.15
T = 1647/ (2.47 + log (Na∕K) – β [log (√Ca∕Na) + 2.06]) − 273.15, β = 4∕3if T < 100 °C, β = 1∕3 if T > 100 °C
SiO2
)(Quartz

SiO2
)(Chalcedony

SiO2 (β)cristobalite

SiO2 (α)cristobalite

SiO2
(amorphous
)silica
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نتای دمای محاس هشده از ژئوترمومترهای وریتتوبالیت
و سیلی آمورف بین  -24تا  -47درجۀ سانتیگیراد اسیت
وه این دامنۀ دمایی با واقعییت همپوشیانی نیدارد ،بنیابراین
نتییای ب یهدسییتآمییده از اییین روش صییحیم نیتییت دمییای
بهدستآمده برای مخزن زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشده بیا
اسییتتاده ژئوترمییومتر ولتییدونی بییین  38تییا  42درجییۀ
سانتیگراد است وه این دما نزدیک به دمای اندازهگیریشدۀ
آب چشمهها در سطم زمین بوده ،بنابراین نمیتوانید دمیای
مخزن در عمق باشد ،زیرا دمای آبهای گرم عمقیی هنگیام
صعود به سطم زمین بر اثر اختالط و تمیا بیا سینگهیای
متیر واهش میییابید دمیای بیهدسیتآمیده بیرای مخیزن
زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشیده بیا اسیتتاده از ژئوترمیومتر
 K/Mgبییین  21تییا  24درجییۀ سییانتیگییراد و بییر اسییا
ژئوترمومترهای  Na-K-Caو Na/Kبین  156تیا  667درجیۀ
سانتیگراد است با توجه به اینکیه دمیای بیهدسیتآمیده از
طریق ژئوترمومتر  K/Mgمقادیر دمایی پایینتر از دمیای آب
چشییمههییا و دمییای مربییوط بییه ژئوترمومترهییای Na-K-Ca
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و Na/Kدمایی باالیی است ،بنابراین نتای بهدستآمده از این
ژئوترمومترها قابل اطمینان نیتت
به منظور توصی وضیعیت تعیادل شییمیایی آبهیای
منطقۀ مطالعهشده و مناسب بودن ژئوترمومترهای واتیونی
برای برآورد دمای مخیزن از دییاگرام سیهگانیه Na-K-Mg
استتاده شد این دیاگرام تعادل آبی سنگ را نشان میدهد
و یکی از تکنیکهای بتیار مهم در سیتتم زمیینگرمیایی
محتوب میشود بر اسا این دیاگرام (شیکل  ،)7تمیامی
نمونههیای آب چشیمههیای منطقیۀ مطالعیهشیده در زون
آبهای نابالغ قرار میگیرند وه بر این اسا  ،هییچییک از
آبها با سینگهیای میزبیان مخیزن بیه تعیادل شییمیایی
نرسیدهاند بنابراین نتای بهدسیتآمیده از ژئوترمومترهیای
واتیونی نمیتواند از صحت و دقت وافی برخیوردار باشید و
باید از ژئوترمومترهای تکعضوی مثل ووارتز استتاده ورد
بر اسا نتای بهدسیتآمیده از ژئوترمیومترهیای ویوارتز،
دمای مخزن بین  70تا  78درجۀ سانتیگیراد بیرآورد شید
وه این رن دمایی قابل اعتمادتر از سایر موارد است

شکل  .7دیاگرام  Na–K–Mgو موقعیت نمونۀ آب چشمههای منطقۀ مطالعهشده در آن

شاخ اش اعیت نت ت به وانیهای مختل بیانگر اثر
متقابل آب زیرزمینی و سنگ میزبان بوده ،بیه طیوری ویه
مقادیر منتی این شاخ نشاندهندۀ شرایط تحت اشی اع،
مقادیر مث ت شرایط اش اع تا فیو ،اشی اع و مقیادیر صیتر
حالت تعادل وامیل ویانی و آب اسیت در جیدول  4نتیای
حاصل از محاس ۀ شاخ اشی اعیت ویانیهیای انییدریت،
آراگونیت ،ولتیت ،ولتدونی ،دولومیت ،فلوئوریت ،ژیپ ،
هالیت ،ووارتز و سپیولیت برای چشمههای آب گرم و سرد

منطقۀ مطالعهشده آورده شده است نتای نشان داد مقادیر
شاخ اش اعیت چشمههای آب گرم منطقۀ مطالعیهشیده
نت ت به وانیهای انیدریت ،فلوئوریت ،ژیپ و هالیت بین
 -6تا  -0/79تغییر میوند وه نشاندهندۀ تحت اش اع آب
چشمهها نت ت به ایین ویانیهیا اسیت بیر اسیا نتیای
بهدستآمده مقادیر شاخ اش اعیت نت ت به ویانیهیای
آراگونیت ،ولتیت ،ولتدونی ،دولومیت ،ووارتز و سپیولیت
بین  0/06تا  4/53است وه بر این اسا آب چشیمههیای
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است شاخ اش اع وانی ژیپ نیز در آبهای حرارتی بیا
افزایش دما در حالت تحت اش اع قرار داشته ،ولی شیاخ
اش ی اع وییانی انیییدریت در دماهییای  133تییا  153درج یۀ
سانتیگراد به صتر میرسد شاخ های اش اع ویانیهیای
ولتیدونی و وییوارتز در محیدودۀ دمییای  38تیا  75درجیۀ
سانتیگراد خط صتر را ع ور میدهند به طیور ولیی ،اگیر
گروهی از وانیها مقادیر شاخ اش اعیت ( )SIنزدیک بیه
شرایط تعادل ( )SI= 0در دمای مشابه داشته باشیند ،ایین
محدودۀ دما میتواند به عنوان یک محدودۀ دمیای تعیادل
در مخزن در نظر گرفته شود با توجه به نتای بهدستآمده
از نمودارهییای شییاخ اش ی اعیت دمییای مخییزن سیتییتم
زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشیده بیین  38تیا  153درجیۀ
سییانتیگییراد اسییت ،وییه ایین مقییادیر بییا نتییای حاصییل از
ژئوترمومتری تا حدودی مطابقت دارد

گرم نت ت به این وانیها اش اع تا فو ،اش اع است اشی اع
بیش از حد آبهای گرم منطقه نت ت به برخی از وانیهیا
منعک ونندۀ میدت زمیان طیوالنی مانیدن آب در دمیای
پایینتر ق ل از ظهور در سطم است همچنین ،چشمههای
آب سرد (بهجز چشمه  CS1به دلیل اخیتالط) نتی ت بیه
وانیهای وربناته اش اع تا فو ،اش اع و نت ت به وانیهای
سولتاته تحت اش اع هتتند
در این مطالعه ،از نمودارهای شاخ اش اع نتی ت بیه
دمییای بییین  25تییا 150درجییۀ سییانتیگییراد بییه عنییوان
ژئوترمومتر برای تخمین دمای عمقی مخزن اسیتتاده شید
(شکل  )8نتای نشیان داد در چشیمههیای گیرم منطقیه،
شاخ اش اع وانیهیای آراگونییت ،ولتییت ،دولومییت و
سپیولیت در حالت فو ،اش اع قرار دارند وه ایین وضیعیت
نشان از تأثیرگذاری سنگهای میزبان روی آبهای منطقه

جدول  .4شاخص اشباعیت نمونه آب چشمههای منطقۀ مطالعهشده نسبت به کانیهای مختلف
Sepiolite

Quartz

Halite

Gypsum

Fluorite

Dolomite

Chalcedony

Calcite

Aragonite

Anhydrite

ID

0.45
1.88
3.43
-

0.49
0.47
0.57
-

-6.00
-6.05
-5.64
-5.69
-6.48
-6.80
-6.68
-5.64
-5.45

-1.34
-1.43
-1.07
-1.20
1.10
-1.90
-1.37
-2.27
-2.50

-0.79
-0.85
-1.06
-

3.91
4.53
1.59
0.98
-0.17
2.40
1.32
2.48
5.20

0.08
0.06
0.14
-

1.92
2.22
0.86
0.42
-0.21
1.08
0.76
1.38
2.55

1.78
2.69
0.72
0.27
-0.36
0.93
0.61
1.22
2.40

-1.52
-1.61
-1.29
-1.44
-1.34
-2.14
-1.61
-2.53
-2.75

TS1
TS2
TS3
TS4
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5

شکل  .8نمودارهای شاخص اشباعیت کانیهای مختلف برای آب چشمههای گرم منطقۀ مطالعهشده
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آبهای گرم عمقی هنگام صعود به سطم زمین بیشیتر
با آبهای سرد ومعمق اختالط پیدا مییوننید ویه بیرای
تعیین دمای آب گرم ق ل از اخیتالط و نییز تعییین دمیای
مخزن بیشتر از مدل اخیتالط سییلی ـ آنتیالپی اسیتتاده
میشود مدل اختالط سیلی ـ آنتالپی بر اسا تعادل دما
و سیلی بوده و بر این فرض استوار اسیت ویه دمیای آب
بعد از اختالط تغییر زیادی نداشته باشد در این مطالعیه از
مدل اختالط سیلی ـ آنتالپی برای برآورد دمای مخزن در
سیتتم زمینگرمیایی منطقیۀ مطالعیهشیده اسیتتاده شید
(شکل  )9نتای این مدل نشان داد آبهیای گیرم منطقیۀ
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مطالعهشده تروی ی از آبهایی با منشیأ ،عمیق و دماهیای
مختل است بر اسا این مدل و با توجه به نقطۀ تالقیی
خط و منحنی انحالل سیلی  ،دمای مخزن ثانویه سیتتم
زمینگرمایی شوط  240تا  264درجۀ سانتیگراد است بیا
توجه به رن دمایی زیاد بهدستآمده از این روش ،از طریق
اییین مییدل امکییان تخمییین دمییای عمقییی مخییزن منطقیۀ
مطالعهشده وجود ندارد ،ولی با توجه به دمیای ارائیهشیده،
م ییتییوان نتیجییه گرفییت وییه دمییای مخییزن در سیتییتم
زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشده از  264درجۀ سانتیگیراد
نمیتواند تجاوز وند

شکل  .9دیاگرام آنتالپی سیلیس چشمههای آب گرم منطقۀ مطالعهشده

بحث و نتیجهگیری
نتای بررسیهای هیدروشیمیایی نشان داد در تمامی نمونیۀ
آبهای سرد و گرم منطقه  HCO3و  Naبه عنیوان آنییون و
واتیون غالب بوده و رختاره غالیب چشیمههیای آب گیرم و
سرد (بهجز نمونه  Na-HCO3 )CS1است بیر اسیا نتیای
بهدستآمده از بررسی نت ت بین  Cl-با ییونهیای مختلی ،
منشأ آبهای گرم منطقه مورد مطالعه متتاوت بوده و نتیای
هیدروژئوشیمیایی نشان داد مهمتیرین فراینیدهای ط یعیی
ونترلونندۀ شیمی آب چشمهها ،تعیویض ییونی ،انحیالل و
هوازدگی وانیها (انحالل وانیهای وربناته و سیولتاته و نییز
هوازدگی وانیهای سیلیکاته) اسیت بیر اسیا نمودارهیای
هیدروژئوشیمایی و رابطۀ بین  Na+Kو  Ca+Mgنتی ت بیه
مجمییوع وییاتیونهییا ،رابطییۀ بییین  Na-Clبییا (Ca+Mg)-
) (SO4+HCO3و نتیی ت  Ca+Mgدر مقابییل SO4+HCO3
تعویض یونی متتقیم فرایند غالب ژئوشییمیایی بیوده ،ولیی
تنها عامل ونترلونندۀ شیمی آب چشمههیا نیتیت نتیای
نشان داد در چشمههیای آب گیرم ،غلظیت HCO3, As, Na

خیلی زیاد بوده وه با توجه به ن ود فعالییتهیای انتیانی در
محل و اطراف چشمهها ،عالوه بر تأثیر سنگهیا ،آزاد شیدن
 CO2از فرایندهای ماگمیایی و جیدایش عناصیر از سیتیتم
ماگماییی هیدروترمالی میتواند عامل مؤثر باشد ویه تعییین
دقیق منشأ عناصر از فعالیتهای ماگمایی نیاز بیه مطالعیات
ایزوتوپی دارد نتای بهدستآمده از محاسی ۀ دمیای مخیزن
زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشده با استتاده از ژئوترمومترهای
واتیونی به دلیل عدم تعادل آب و سنگ و نابالغ بودن آبهیا
از دقییت وییافی برخییوردار ن ییوده ،بنییابراین ژئوترمومترهییای
سیلی برای تخمین دمای مخزن سیتتم ژئوترمال منطقیه
مناسب است بیر اسیا نتیای ژئوترمومترهیای ولتیدونی،
ووارتز و شاخ اش اعیت نت ت وانیهیا دمیای مخیزن در
منطقۀ زمینگرمیایی میورد مطالعیه بیین  38تیا  78درجیۀ
سانتیگیراد تخمیین زده شید همچنیین ،بیر اسیا میدل
اختالط آنتالپی سیلی دمای مخزن نمیتواند بیش از 264
درجۀ سانتیگراد باشد بر اسا رن دمیایی بیهدسیتآمیده
برای مخزن سیتتم زمینگرمایی منطقۀ مطالعهشده ،امکیان
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