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 خالصه 

گرمايى به انرژى كه از پوسته جامد زمين بدست مى آيد گفته مى شود. با انرژى زمين 

توجه به بحران انرژى و كم شدن سوخت هاى فسيلى توجه به اين انرژى بيشتر از قبل شده 

است . در اين تحقيق انرژى زمين گرمايى در مشكين شهر سبالن با توجه به الگوريتم الرسن 

سى قرار گرفت كه در نهايت به اين نتيجه رسيديم كه مورد برر win 2 IPIو نرم افزار

زون رسانا از جنوب شرق تا شمال غرب گسترش يافته است و با نزديك شدن به منبع گرما 

 ضخامت منطقه رسانا كاهش مى يابد.

 .IPI2winکلمات کليدی: زمين گرمايی، الگوريتم الرسن، زون رسانا، مشکين شهر، 

 مقدمه 

 

انرژی زمين گرمايی به عنوان يکی از منابع مهم انرژی از فکر به کارگيری 

که سال  1974ی در سال ژديرباز مطرح بوده است. انديشه استفاده از اين نوع انر

جهانی بحران انرژی بود قوت گرفت اما پس از بحران دوباره توجه به اين انرژی 

يافتن سوخت های  کاهش يافت. هم اکنون با باال رفتن مصرف انرژی و ترس از پايان

فسيلی و جهت گيری تکنولوژی در به کارگيری منابع بزرگتر انرژی، دوباره توجه 

اری از کشورهای جهان به استفاده از انرژی زمين گرمايی معطوف شده است. يبس
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خوشبختانه کشور ايران نيز بر روی کمربند جهانی انرژی زمين گرمايی واقع شده 

نظر انرژی زمين گرمايی است. اکتشاف انرژی زمين و دارای پتانسيل بااليی از 

گرمايی در ايران نيز انجام شده است که مشخص می کند يکی از مناطق مستعد 

انرژی زمين گرمايی ناحيه سبالن است.اکتشاف منابع انرژی زمين گرمايی با روش 

 های زمين شناسی، ژئوفيزيکی و ژئوتکنيکی انجام می گيرد.

فيزيکی به کار گرفته شده در اکتشاف منابع انرژی زمين ازجمله روش های ژئو

گرمايی روش مقاومت الکتريکی، مگنتوتلوريک و گرانی سنجی می باشد.در اين 

تحقيق از روش مگنتوتلوريک به دليل اقتصادی بودن آن، گستردگی عمق اين روش 

 .است شده فادهو همچنين بی نياز بودن آن از منابع سيگنال است

 

 

 مگنتوتلوريکتئوری  

 

( است که از  Passive( يک فن ژئوفيزيکی سطحی غيرفعال ) MT روش مگنتوتلوريک )

ميدان های سطحی غير فعال الکترومغناطيسی زمين برای بررسی ساختار مقاومت 

بسيار بيشتر از  MTويژه الکتريکی زيرسطحی استفاده می کند. عمق بررسی روش 

ساير روش های الکترومغناطيسی است. اين روش را می توان برای کاوش های 

( 1991زيرسطحی از اعماق ده ها متر تا اعماق ده ها کيلومتر به کار برد.) وزوف 

اين روش بويژه وقتی که اکتشاف آب های زيرزمينی عميق برای روش های الکتريکی 

 .می شودامکان پذير نيست سودمند واقع 

پايه  1950اساس روش مگنتوتلوريک بعنوان يک روش اکتشاف فيزيکی در سال 

گذاری شد. اولين بار کانيارد مبانی اين روش و نحوه بکارگيری عملی اين 

روش را ارائه داد. در اين روش با ثبت مولفه های افقی عمود بر هم نوسانات 

ی توان توزيع رسانايی ميدان های مغناطيسی و الکتريکی در سطح زمين ، م

الکتريکی زمين تحت مطالعه را بدست آورد. تانسوری که مولفه های افقی 

ميدان مغناطيسی را به مولفه های افقی ميدان الکتريکی تبديل ميکند تانسور 

                                                                          :                                                                              امپدانس ناميده می شود

[
𝑧𝑥𝑥 zxy

zyx zyy
]   ١  )                                                                                                                                               )     

که از اين تانسور می توان اطالعاتی در مورد بعدپذيری و امتداد ساختارهای 

رسانا و همچنين پارامترهای مقاومت ويژه ظاهری و فاز امپدانس به منظور 

 [1]تفسير داده های مگنتوتلوريک استخراج کرد: 

Ρ ak = 
1

ωμ
 kZ                                                                                                                                     )۲) 

 

∅k  Arg = (Zk) ٣ )                                                                                                                                                 ) 
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μ  نفوذپذيری مغناطيسی فضای آزاد وω  بسامد زاويه ای است.وyy yx, xy, xx, = k  

 

𝛿 = 503 √(ρ/f) ۴ )                                                                                                                                               ) 

 بسامد برحسب هرتز است. fکه 

اندازه گيری مقاومت در عمق های باالتر به فرکانس پايين تری نياز دارد. 

طيفی بين  Kاهم متر .و  10000تا  0.1مقاومت الکتريکی زيرسطحی در طيفی بين 

 هرتز است. 0.0001تا  0.1

دترمينان تانسور امپدانس که امپدانس موثر ناميده می شود از فرمول زير 

 محاسبه می شود:

ZDet = √ZxxZyy − ZxyZyx ( ۵ )                                                                                                                             

    

 

امپدانس موثر برای تعيين مقاومت ظاهری و تخمين فاز استفاده می شود.نتايج 

تغييرات استفاده از دترمينان داده ها تغييرات مقاومت زيرسطحی )در ترکيب 

3-D.شرايط زمين شناسی را به خوبی نشان می دهد ) 

 

 

 سبالنموقعيت جغرافيايي  

 

و از جمله ميدان های حرارتی  ميدان زمين گرمايی سبالن واقع در استان اردبيل

 (۱شكل) کيلومتر مربع است. 8300مساحت اين منطقه،  با پتانسيل باال می باشد.

کواترنر سبالن و خروج -ويژگی های دمايی اين منطقه در ارتباط با آتشفشانی پليو

(. برونزدهای گرمابی 1983کالک آلکالن است )انل  –گدازه هايی با ويژگی آلکالن 

درجه سانتی گراد هستند )مثالً در قينرچه مشکين  80يی که گاه بيش از با دماها

 .(۲شكل)درجه سانتی گراد(مشخص می شود 84شهر با دمای 

                                

                              سبالن موقعيت جغرافيايي آتشفشان -۱شكل                                         

 



 

4 
 

( حاکی از رسوبات و نهشته های  1994نقشه زمين شناسی اين منطقه ) امامی 

آندزيتی و بازالتی دوره ی کواترنر در نواحی دگرگونی زياد و در مجاورت 

 (۲كل ش) منطقه می باشد. قاطنچشمه های آب گرم در اغلب 

 

 

) قله سبالن(  m٤٨٠٠ازچشمه آب گرم. ارتفاع سبالن ـ  آنومالى نقشه ـ۲كل ش               

 ( ) مشكين شهر و سرعين m۱٥٠٠تا 

 

 مطالعات اوليه در ناحيه سبالن

 

 1975اکتشافات اوليه به منظور امکان سنجی در اين منطقه نخستين بار در سال 

توسط شرکت ايتاليايی انل انجام شد، پردازش مطالعات داده های اوليه بدست 

حاکی از وجود ناهنجاری های آمده و بررسی مقاومت الکتريکی در اعماق مختلف 

 [2]های گرم در عمق می باشد.الکتريکی بوده که اين خود نشانه وجود آب  متمقاو

 

 

 سبالن MTداده های

 

 به ها دادهمتری آتشفشان سبالن اندازه گيری شده،  4800داده در ارتفاعات  212

پس . بر حسب دوره تناوب نمايش داده مى شود فاز و ظاهرى ويژه مقاومت صورت
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نويزهاى محيطى  رازفيلتر كردن داده هاى نامطلوب مانند داده هايى كه تحت تأثي

(. محاسبه ی مقاومت 3)شکلقرار گرفته اند تصحيح جابجايى ايستا اعمال مى شود.

 [3]است MTزمان -ظاهری و فاز اندازه گيری از طريق نمودار های سری

 

 ليموئ هروفيل درپخط آبى  -پروفيل  ٥در MTبرداشت داده هاى ـ نقشه ٣شكل                              

 

 

 مگنتوتلوريک و معکوس سازی آن:مدل 

 

الرسن برای معکوس سازی ميانگين امپدانس موثر که در D-1از الگوريتم معکوس سازی 

و  استفاده شده است. طحيستسهر يک از مکان های سايت برای متغير اليه های زير

 استفاده مى شود. win 2 IPIبراى تفسير نتايج از نرم افزار 

  

 

 با چاه های حفاری شده ی موئيل: MTسازی  نتايج مقايسه ی معکوس

 

 ۴حفر شده است.شکل  2002سه حلقه چاه اکتشافی در ناحيه ژئوترمال سبالن در سال

نقشه زمين شناسی چاه های حفر شده را نشان می دهد.چاه های حفر شده در اثر 

آلتراسيون، گراديان زمين گرمايی بااليی دارند.آلتراسيون مشاهده شده در چاه 

نشان  ۶و ۵( در شکل 3مومتری و پروفيل های هم مقاومت )خط آبی در شکلترها، 

يی را که در معکوس سازی يک ارتباط بين پروفيل ها ۶و  ۵داده شده است.شکل 

مومتری چاه نشان می دهد.اليه های ضخيم ربعدی بدست آمده است با آلتراسيون و ت

در زون اسمکتيت )با مقاومت پايين( ممکن است باقيمانده آلتراسيون  NWS-3چاه

مدل تئوری هيدروژئولوژی سبالن را  ۷يا فعاليت سيستم زمين گرمايی باشد، شکل 

(. ۶ون رسانا از جنوب شرق تا شمال غرب گسترش يافته است)شکل نشان می دهد. ز

( ۷از سوی ديگر جهت گسل اصلی به سمت خارج کوه سبالن يا زون جريان است)شکل

 بنابراين با نزديک شدن به منبع گرما ضخامت منطقه رسانا کاهش می بايد.
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 زمين شناسى مقاطع چاه هاى حفرشده در موئيل – ۴شكل                                         

 

که نزديک ترين ايستگاه به چاه  S175با مدل يک بعدی در ايستگاه NWS-1چاه 

يک زون رسانا  S175متری در ايستگاه 500(. از عمق ٨)شکل شده استاست مقايسه 

متر( که با زون اسمتکتيت –مشاهده می شود )با مقاومت کمتر از هشتاد اهم 

. با توجه به مقاومت کم کالهک بااليی )زون اسمکتيت( و  (NWS1)است منطبق

به ساختار رسانا در منابع زمين گرمايی، استفاده از وارون  MTحساسيت روش 

سازی يک بعدی کافی است که استفاده از اين روش توسط خيلی از دانشمندان هم 

 پيشنهاد شده است 

 

 ـ ترمومترى سه چاه حفر شده دره موئيل۵شكل                                              
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پروفيل هاى  – ۶شكل                                                              

   چاه هاى موئيلهم مقاومت وترمومترى 

 

 ژى سبالنوـدياگرام شماتيك هيدروژئول۷شكل                                   
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ـ مقايسه معكوس سازى يك بعدى ٨شكل                                                 

 NWS - 1با چاه  175Sايستگاه 

 

 

 نتيجه گيری:

 

مترى به يك ٣٠٠استفاده از اطالعات زمين شناسى و حفارى در منطقه در عمق  با 

متر ۷٥٠آنومالى رسانا در شمال غرب سبالن برخورد مى كنيم با افزايش عمق تا 

 ٣٠متر مقاومت به بيش از ٩٠٠گسترش آنومالى بيشتر مي شود اما در عمق بيش از 

ا از جنوب شرق تا شمال غرب متر افزايش مى يابد به طور كلى زون رسان –اهم 

ى مبه طور چشمگيرى افزايش  تگسترش يافته است كه با نزديك شدن به گسل مقاوم

ناحيه ديگر در شمال غرب و جنوب   5 ،با توجه به گسترش مقاومت در عمق. ابدي

 .پيشنهاد می شودسبالن برای فعاليت های اکتشافی در آينده 

تعيين مدل  -2ه های آب گرم در منطقه وجود چشم-1داليل انتخاب مناطق فوق 

تطبيق الگوی مقاومت با -3حرارتی با الگوی مقاومت زمين گرمايی سبالن 

 ترمومتری و آلتراسيون دره ی موئيل
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