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چکیده
رهاسازی سیاالت سمی از سایت هیپ لیچینگ به محیط زیست میتواند سالمت اکوسیستم و جمعیتهای انسانی اطراف آن
را تحت تأثیر قرار دهد .شناخت شرایط هیدروژئولوژیکی مبتنی بر رفتار هیدروژئو شیمیایی منابع آبی در ساختگاه سایت هیپ
لیچینگ معدن مس سونگون به عنوان مهمترین اقدامی که باید در پیشگیری از مشکالت زیستمحیطی محتمل انجام شود؛ راه را
برای توسعه پایدار در محل این معدن هموار می سازد .در این مطالعه سعی شده است از بازدیدهای صحرایی ،نمونهبرداری از منابع
آب زیرزمینی ،مطالعات ژئوفیزیکی ،مطالعات ژئوتکنیکی و مدل سازی معکوس ژئو شیمیایی برای تحلیل و ضعیت هیدروژئولوژیکی
منطقه استفاده شود .وجود شبکه درز و شکافها و توسعه آنها تا اعماق زیاد نشان میدهد که برخی مسیرهای ترجیحی عمیق را
میتوان برای جریان آب در این منطقه در نظر گرفت .هدایت آب از شبکه درز و شکافدار به مناطقی با شک ستگی بی شتر نا شی از
گسلخوردگی و در کنار آن تمایل گرادیان هیدرولیکی و همچنین وضعیت توپوگرافی منطقه به سمت مناطق جنوبی موجب شده
است که سطح ترشدگی وسیعی در این محدوده مشاهده شود .با توجه به تحلیل شرایط هیدروژئولوژیکی منطقه ،به نظر میرسد که
پتان سیل ت شکیالت و ساختارهای زمین شنا سی منطقه و همچنین شبکه درز و شکافی موجود در این محدوده توان انتقال و
ذخیره سازی باالی آب را ندارد .از طرفی دیگر نیز باید عنوان دا شت که توان هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه در تأمین حجم قابل
توجهی آب را ندارد و همین امر مانع تشکیل منابع آب زیرزمینی و یا به تعبیری آبخوان در این منطقه شده است .بنابراین ،پتانسیل
ایجاد مشکالت زیستمحیطی در این سایت به دلیل نشت از الینر سایت هیپ لیچینگ و همچنین آلودگی در وسعت نگران کننده
وجود نخواهد دا شت .با این وجود ،ایجاد و تو سعه تأ سی ساتی برای زهک شی آبهای تجمع یافته در سطح و نزدیک سطح زمین
میتواند میزان ریسک ایجاد مشکالت زیست محیطی را به کمترین مقدار برساند.
واژههای کلیدی :معدن مس سونگون ،هیپ لیچینگ ،هیدروژئولوژی ،مدلسازی معکوس ژئوشیمیایی.

تابعی از عوامل مختلفی همچون خصوصیات فیزیکی و شیمیایی

مقدمه
در فرایند توسعه کشورها ،معدن کاری به عنوان یکی از

ماده معدنی (حجم و واکنشپذیری ماده معدنی) ،پتانسیل نرخ

تأثیرگذارترین صنایع شناخته میشود که خواسته یا ناخواسته

تولید اسید ،خصوصیات کمی و کیفی آب زیرزمینی ،اقدامات و

منجر به تخریب محیط زیست میشود .به منظور دستیابی به

فرایندهای معدنکاری و سن معدن میباشد (نورداستروم.)3611 ،

توسعه پایدار ،عناصر حفاظت محیط زیست باید در مرحله

در بسیاری از محیطهایی که منابع آب سطحی محدودی وجود

برنامهریزی پروژههای معدنکاری لحاظ گردد .میزان تأثیرگذاری

دارد ،آب زیرزمینی مهمترین مولفه محیطی است که در معرض

معدنکاری بر کیفیت محیط زیست و از آنجمله آب زیرزمینی

خطر قرار دارد .یکی از مسیرهایی که منجر به انتقال آلودگیهای
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به درون آبخوانها و یا منابع آب زیرزمینی میشوند شامل نشت

استحصال و جداسازی مواد با ارزش آنها به روشهای مرسوم

از حوضچهها و استخرهای ذخیره سازی مواد و یا نشت از الینر

وجود ندارد .معدن مس سونگون به عنوان دومین ذخیره بزرگ

برخی سازه ها همچون لندفیلها و سایتهای هیپ لیچینگ

مس کشور (واقع در استان آذربایجان غربی) نیز از این قاعده

میباشد (مونکور و همکاران3662 ،؛ داکات و همکاران.)3668 ،

مستثنی نبوده و در چند سال اخیر ،مطالعه و اجرایی نمودن

امروزه استحصال فلزات و مواد معدنی ارزشمند از طریق حاللها

پروژه هیپ لیچینگ به عنوان رایجترین روش شناخته شده در

که در سایتهای هیپ لیچینگ صورت میگیرد ،روشی نوین و

رفع معضل مواد معدنی کم عیار در محدوده معادن در دستور کار

در عین حال بسیار فراگیر در استفاده مجدد از مواد معدنی با

قرار گرفته است.

عیار پایین میباشد .هیپ لیچینگ فرایندی است که طی آن

بر اساس بررسیهای صورت گرفته در مرحله طراحی این سایت،

مادهای مشخص ،با انحالل در حاللی معین از ماده جامد در

ظرفیت خوراک طرح هیپ لیچینگ معدن مس سونگون ساالنه

برگیرنده خود جدا شده و سپس ماده هدف به روشهای مختلف

در حدود  3میلیون تن سنگ معدنی با عیار  6/2درصد خواهد

از حالل استخراج میشود .از این روش فرآیندی استخراج در

بود و میزان تولید ساالنه آن نیز در حدود  2هزار تن مس کاتد

استحصال مواد معدنی از سنگهای معدنی به وسیله اسید مانند

با خلوص  11/11درصد خواهد بود .اجرای طرح هیپ لیچینگ،

استخراج مس از سنگ معدن به وسیله اسید سولفوریک رقیق

کارخانه ها و بخشهای وابسته به آن در زمینی به مساحت 18

استفاده میشود.

هکتار صورت خواهد گرفت .بنابراین با توجه به پتانسیل باالی

هیپ لیچینگ به عنوان یک روش هیدرومتالورژی بسیار

اینگونه اقدامات معدنی و استحصال مواد معدنی در تخریب

اقتصادی جهت استخراج فلزات از مواد معدنی کم عیار شناخته

محیط زیست ،هرگونه طراحی و بهرهبرداری از چنین پروژههایی

میشود (ایالنکون و نیثلینگ ،3610 ،ایالنکون و همکاران،

باید با اولویت رعایت اصول زیستمحیطی انجام شود.

 .)3618حالل استفاده شده در این روش تابعی از ترکیب

در این مطالعه سعی شده است که با استفاده از بازدیدهای

کانی شناسی ماده معدنی است .در این روش ،مواد انحالل یافته

میدانی ،نمونه برداری از منابع مختلف و تحلیل مطالعات مشابه،

و نشتی حاوی غلظتهای باالیی از فلزات سنگین متعددی

شرایط هیدروژئولوژیکی منطقه مورد ارزیابی کارشناسی قرار

میباشند که در مراحل بعدی باید مورد فرآوری و جدایش قرار

گیرد .شناخت شرایط هیدروژئولوژیکی مبتنی بر رفتار

گیرند (بنی اسدی و همکاران ،3668 ،تایل و اسمیت.)3661 ،

هیدروژئوشیمیایی منابع آبی در ساختگاه سایت هیپ لیچینگ

به دلیل اهمیت و مالحظات زیستمحیطی در فعالیتهای

به عنوان مهمترین اقدامی که باید در پیشگیری از مشکالت

معدنی ،مطالعات مختلفی به ارزیابی خطر نشت مواد اسیدی از

زیست محیطی محتمل انجام شود؛ راه را برای توسعه پایدار در

محل دپوی مواد معدنی و همچنین برخی تأسیسات فرآوری مواد

محل این معدن هموار میسازد.

معدنی همچون سایتهای هیپ لیچینگ مبادرت نمودهاند

مواد و روشها

(نورداستروم ،3611 ،داکات و همکاران ،3668 ،ایالنکون و

موقعیت و زمین شناسی عمومی منطقه

همکاران ،3618 ،دیویس و همکاران ،3616 ،گویونت و توزه-

معدن مس سونگون در استان آذربایجان شرقی واقع شده و

فولتز.)3611 ،

فاصله این کانسار از شهر تبریز  126کیلومتر و از ورزقان 26

همان طوری که پیش از این ذکر شد ،یکی از مهمترین

کیلومتر است .این معدن در یک منطقه کوهستانی با متوسط

چالشهایی موجود در سایتهای معدنی که یافتن راه حلی برای

ارتفاع  3666متر باالی سطح دریا واقع شده و در شمال غربی

برون رفت از آن در اولویت معادن مختلف وجود دارد ،دپوی حجم

ایران بر روی کمربند مس جهانی قرار دارد .معدن مس پورفیری

عظیمی از مواد معدنی با خلوص و عیار پایین است که امکان

سونگون در یک استوک دیوریت/گرانودیوریت تا کوارتز
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مونزونیتی تزریقی در سنگهای رسوبی-آتشفشانی ائوسن و

استخراج آن (با توجه به اکتشافات انجام گرفته) حدود ۰10

کربناتهای کرتاسه ،تشکیل شده است .تشکیل و تجمع مس

میلیون تن برآورد شدهاست که در مجموع کل ذخایر قطعی،

اصوالً در دگرسانی پتاسیک و در برخی موارد همراه با دگرسانی

احتمالی و ممکن در محدوده کانسار سونگون ورزقان حدود ۰/1

سریسیتیک صورت گرفته است (هزارخانی و ویالمز جونز،

میلیارد تن سنگ مس با عیار  ٪01است.

 .)1118این کانسار به صورت توده نفوذی ،بر روی رشته کوههای

در این مطالعه به تحلیل وضعیت ساختگاه سایت هیپ لیچینگ

ارسباران (قره داغ) قرار گرفته است .این رشته کوهها با 86

معدن مس سونگون و ارزیابی رفتار هیدروژئولوژیکی منطقه

کیلومتر عرض بخشی از کمربند آندزیتی آلپ -هیمالیا میباشند.

پرداخته شده است .در شکل  1موقعیت محدوده مطالعاتی بر

اختالف ارتفاع در محدوده معدن حدود  ۰26متر میباشد که

روی نقشه زمین شناسی نمایش داده شده است .همچنین برخی

سبب ایجاد توپوگرافی شدید و دامنههای پرشیب شدهاست .کانی

برداشتهای صحرایی که در بخشهای مختلف این مطالعه به آنها

سازی اصلی در دومین معدن بزرگ مس کشور با سهم 16

ارجاع داده شده است از قبیل ترانشه ها موجود در اطراف

درصدی تولید ،شامل کانیهای مس و مولیبدن است .ذخیره

محدوده ،گمانههای ژئوتکنیکی و محدوده تجمع آب نیز نمایش

احتمالی این معدن بیش از یک میلیارد تن و ذخیره قابل

داده شده است.

شکل  .9موقعیت محدوده مورد مطالعه بر روی نقشه

در سیستم شکستگی) و ساالنه (تعیین میزان ذخیره دینامیک

وضعیت هواشناسی منطقه
تغییرات اقلیمی در بلند مدت و همین طور تغییرات کوتاه

شبکه آبی موجود در سازندهای سخت) میتواند اطالعات

مدت در هر منطقه تأثیرات قابل توجهی بر مقدار ذخیره آبی در

ارزشمندی از وضعیت هیدروژئولوژیکی مناطق سازند سخت را

سیستم آبی مناطق پوشیده از سازندهای سخت دارد .مطالعه

در اختیار قرار دهد .همچنین ،تغییرات دمایی به عنوان مولفهای

مقدار بارندگی روزانه (تعیین عکسالعمل چشمهها با توجه به

مهم در تغییر میزان تبخیر (از بارندگی بر روی سطح زمین و از

سیستم مجرایی و درز و شکافدار و به تبع آن جریان سریع آب

آب موجود در شبکه هوازده باالیی ،سازندهای سخت) به دلیل

451

هیدروژئولوژی ،سال پنجم ،شماره ،2زمستان 9911
Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021

ایجاد تغییرات گاه ًا قابل توجه در میزان بارندگی و همچنین

تعیین امکان برهم کنش آب با محیط سنگی اطراف آن مورد

رطوبت خاک (دای و همکاران )1111 ،باید در مطالعات

استفاده قرار داد .در این زمینه ،پارامترهای فیزیکی و شیمیایی

هیدروژئولوژیکی مورد توجه قرار گیرد.

آب جهت تعیین منشأ اصلی هر نمونه و با استفاده از دیاگرامهای

در این مطالعه ،از اطالعات هواشناسی ثبت شده در ایستگاه

استاندارد موجود برای این هدف مورد استفاده قرار میگیرند.

هواشناسی ورزقان به عنوان نزدیکترین ایستگاه هواشناسی به

عالوه براین ،با استفاده از مدلسازی ژئوشیمیایی معکوس میتوان

منطقه مورد نظر در بازه تقریباً سه ساله (اطالعات پیوسته موجود

به میزان ارتباط آب با محیط اطراف از طریق تعیین پتانسیل

تا زمان انجام این مطالعه) جهت بررسی تغییرات دمایی و بارشی

انحالل ،رسوبگذاری و یا تعادل آب با محیط پی برد .بنابراین ،در

در این منطقه استفاده شده است .در بازه زمانی مورد مطالعه،

این مطالعه سعی شده است از پتانسیل باالی مدلسازی معکوس

متوسط بارندگی روزانه معادل  6/1میلیمتر و مجموع بارندگی

ژئوشیمیایی جهت بررسی شرایط هیدروژئوشیمیایی منطقه و

صورت گرفته در این بازه معادل  821/2میلیمتر (نزدیک به 382

حصول نتایج قابل اعتماد استفاده شده است .شایان یادآوری است

میلیمتر در سال) میباشد .با توجه به اینکه اقلیم هر منطقه در

که تفسیر دقیق نتایج حاصل از گونهزایی در نمونههای آبی

زمره مهمترین عوامل موثر در تخمین مقدار نفوذ ناشی از بارندگی

میتواند دیدگاه بسیار خوبی از وضعیت موجود در هر منطقه را

قرار دارد ،بررسی اقلیم منطقه با استفاده از اقلیمنمای آمبرژه

در اختیار قرار دهد .در این پژوهش ،از  1موقعیت انتخابی (بر

( )1122مورد محاسبه قرار گرفته و نتایج نشان میدهد که اقلیم

اساس برونزد و نزدیکی به محدوده مورد نظر) جهت تهیه آب

این محدوده از نوع خشک سرد میباشد.

زیرزمینی و آنالیز پارامترهای فیزیکوشیمیایی استفاده شده است.

بحث و نتایج

در هر موقعیت نمونهبرداری ،نمونهها در دو ظرف پلیاتیلنی با

ارزیابی هیدروژئوشیمیایی سایت مورد مطالعه

حجم  266سیسی ذخیره شد و به دو گروه تقسیم شدند که

از آنجائیکه مطالعه حاضر با تأکید بر تعیین منشأ آب

شامل )1( :نمونههای اسیدی نشده برای آنالیز آنیونها و ()3

خروجی از چشمههای موجود در سایت هیپ لیچینگ معدن

نمونههای اسیدی شده (با چندین قطره اسید نیتریک با غلظت

سونگون و تحلیل وضعیت هیدروژئولوژی منطقه انجام شده است،

 ، %02برند  Merckآلمان) برای آنالیز کاتیونها ،عناصر اصلی و

بررسی شیمی آب و تغییرات مکانی ویژگیهای هیدروشیمیایی

کمیاب خاکی است ( ،1112 ،ISO 5667-11سهرابی و همکاران،

و همچنین هیدروژئوشیمیایی میتواند در این مهم بسیار

 .)361۰موقعیت نمونههای تهیه شده و تصاویری از فرایند

سودمند باشد .با استفاده از تغییرات ایجاد شده در ترکیب

نمونهبرداری در یک محل به ترتیب در شکلهای  3و  2نمایش

شیمیایی آب  ،میتوان آن را به عنوان یک ردیاب مناسب جهت

داده شده است.

شکل  .2موقعیت نمونه های آبی تهیه شده از محدوده سایت هیپ لیچینگ معدن مس سونگون و اطراف آن (نمای تصویر به سمت شمال
شرق)

451

هیدروژئولوژی ،سال پنجم ،شماره ،2زمستان 9911
Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021

در هر نقطه نمونهبرداری ،مقادیر پتانسیل اکسیداسیون -احیا

نمونههای تهیه شده در دمای  1درجه سانتیگراد نگهداری شده

( Ehیا  ،pH ،)ORPدما یا  Tو هدایت الکتریکی ( )ECدر محل

و با حفظ این شرایط به شرکت مطالعات مواد معدنی زرآزما

نمونهبرداری و با استفاده از یک دستگاه مولتی پارامترسنج TES-

انتقال داده شد و مورد آنالیز قرار گرفت.

( 1381ساخت تایوان) تعیین شد (شکل -2سمت چپ).

شکل  .9نمایی از نمونه برداری آب توسط نویسنده در محدوده سایت هیپ لیچینگ (سمت راست) و تجهیزات سنجنده همراه جهت
اندازهگیری برخی پارامترهای فیزیکی آب در محل نمونهبرداری (سمت چپ)
Model-Quadrupole, High ( ICP-MS

کالیبراسیون  ICP-MSبا استفاده از ( NIST 1640انستیتو ملی

در این مطالعه از

 )Performance, 4500برای تعیین غلظت ایتریوم و برخی عناصر

استانداردها و تکنولوژی آمریکا) انجام شد (امیری و همکاران،

کمیاب خاکی (شامل ،Dy ،Tb ،Gd ،Eu ،Sm ،Nd ،Pr ،Ce ،La

 .)361۰نتایج آنالیز پارامترهای فیزیکی (اندازهگیری شده در

 Lu ،Ybو  )Yو کاتیونهای  Na ،Mg ،Caو  ،Kآنالیزور مجزا در

محل) و شیمیایی (در آزمایشگاه) به ترتیب در جدولهای  1و 3

آب بوسیله  Aquakem DAبرای آنیونهای  SO4و method ( Cl

ارائه شده است .در جدول  ،3مقادیر پارامترهای شیمیایی بر

( method

حسب قسمت در میلیون ( )ppmیا قسمت در میلیارد ()ppb

 )ref. APHA 4500و  HCO3با تیتراسیون اسیدی

است.

 )ref. APHA 2320استفاده شد.

جدول  .9پارامترهای فیزیکی و موقعیت نمونههای تهیه شده از محدوده سایت هیپ لیچینگ معدن سونگون
)T (ºC
15.7
13.3
18.5
17.5

)ORP (mV
-26.2
-38.2
-56.8
-114.6

pH
7.43
7.65
7.95
8.94

)TDS (mg L-1
139
126
326
174

cm-1) EC (µS
278
252
652
348

)Elevation (m
2417
2471
2448
2451

UTM Y
4279533
4279987
4280001
4280079

UTM X
646764
647224
646585
646748

P1
P2
P3
P4

وضعیت فیزیکوشیمیایی نمونههای آبی

بررسی نتایج اندازهگیریهای فیزیکوشیمیایی نشان میدهد که

میدهند .تغییرات مقدار  pHدر این نمونهها نشان میدهد که

کمترین و بیشترین مقدار  ECکه به ترتیب برابر با  323و 023

کمترین مقدار اسیدیته در نمونه  )۰/12( P1و بیشترین مقدار

میکروزیمنس بر سانتیمتر ( )µS cm-1است در نمونههای  P2و

در نمونه  )8/11( P4به ثبت رسیده است .به طور کلی ،مقدار

 P3مشاهده میشود .نمونه  P3با بیشترین مقدار  ECمیتواند بر

طبیعی  pHدر آبهای سطحی میتواند بین  0/2تا  8/2باشد و

نرخ انحالل و برهم کنش بیشتر با محیط و همچنین زمان سیر

این در حالی است که مقدار اسیدیته طبیعی برای آبهای

طوالنی مولکولهای آب در محیط و یا زمان ماند بیشتر در محیط

زیرزمینی بین  0تا  8/2است .همانطوریکه مشاهده میشود ،سه

اشاره کند .نمونههای  P1و  P2نیز با کمترین مقدار  ECمیتوانند

نمونه  P2 ،P1و  P3در دامنه مجاز برای هر دو نوع آب سطحی و

نمایندهای تقریبی از ترکیب بارندگی بوده که خروج سریع و بدون

زیرزمینی قرار دارند ولی نمونه  P4اندکی باالتر از این محدوده

واکنش زیاد بارشهای صورت گرفته بر روی منطقه را نشان

قرار دارد و بر وجود کانیها و ترکیبات قلیایی در محیط داللت
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دارد .عدم جریان داشتن آب ،پراکنده بودن بر روی رسوباتی با

حسب میلیاکیواالن بر لیتر ( )meq L-1میباشد .بررسی موقعیت

منشأهای مختلف و در معرض تبخیر قرار گرفتن میتواند از جمله

نمونههای آبی تهیه شده از محدوده مورد مطالعه بر روی پالت

Eh

گیبس (شکل  )1نشان میدهد که در دیاگرام  TDSدر مقابل

بیانگر میزان تمایل هر گونه شیمیایی جهت دریافت یا از دست

) ،Na/(Na+Caسه نمونه  P2 ،P1و  P3در محدوده نزدیک به

دادن الکترون (احیا شدن یا اکسید شدن) میباشد .مقادیر پایین

محدوده غالب بودن اثر واکنش با ساختارهای سنگی قرار گرفته

(منفی تر)  ORPنشاندهنده تمایل بیشتر جهت از دست دادن

است و بر تأثیر واکنش بین آب و مواد رسوبی و سنگی واقع در

الکترون و احیا شدن میباشد .بنابراین ،در محیطهایی با میزان

مسیر جریان داللت دارد .همانطوریکه در این شکل نشان داده

اکسیژن پایین انتظار میرود که مقدار  Ehآب عبوری از میان

شده است ،نمونه ( P4نمونه تهیه شده در شمال و درون محدوده

خلل و فرج یا سیستم درز و شکافی کاهش یابد و به این طریق

خاکبرداری شده) در فاصله بین غالب بودن اثر واکنش با

موجب کاهش مقدار  Ehشود .مقدار  Ehدو نمونه  P1و  P2تا

ساختارهای سنگی و غالب بودن فرایند تبخیر واقع شده است و

حدودی بیشتر از دو نمونه  P3و  P4است و این بر میزان بیشتر

نشان دهنده تحت تأثیر بودن این نمونه توسط فرایند تبخیر

اکسیژن در دو نمونه اول و در نتیجه تازه بودن آن اشاره دارد.

میباشد .بررسیهای میدانی نیز نشان میدهد که کاهش

البته در همین مورد باید خاطر نشان کرد که مقدار  Ehهمچنان

تدریجی وسعت محدوده مانداب موجود در محل میتواند عاملی

منفی است و این بر تأثیر میکروارگانیسمهای غیرهوازی در

برای شور شدن تقریبی توده آبی در این محل در مقایسه با سایر

محیط اشاره دارد .دامنه فعالیت میکروارگانیسمهای غیرهوازی

نمونهها باشد .در نمونههای  P1تا  P3باید توجه شود که تمایل

بین  +166تا  -326میلی ولت میباشد (سان .)3611

آنها به مناطقی با مقدار  TDSباالتر از دامنه تغییرات محدوده

بررسی مکانیسمهای حاکم بر شیمی آب

غالب بودن واکنش با سنگ میتواند نشان دهد که عامل تغییر

عوامل افزایش اسیدیته در این نمونه باشد .مقدار  ORPیا

بررسی نتایج آنالیزها نشان میدهد که نمونههای  P2 ،P1و

 TDSو  ECدر این نمونهها عواملی غیر از سدیم میباشد .در

 P3دارای تیپ شیمیایی بیکربنات کلسیم ( )CaHCO3بوده و به

این زمینه میتوان به نمونه  P3به عنوان شاخصترین نمونه اشاره

تعبیری اولیه بر تازه بودن آب داللت دارد .نمونه  P4با تیپ

کرد .این نمونه دارای مقدار  ECو  TDSبیشتری در مقایسه با

شیمیایی بیکربنات سدیم ( )NaHCO3شرایط تبخیری را به

سایر نمونههای است و علیرغم این موضوع ،دارای مقادیر کمتری

خوبی و با تغلیظ مقدار سدیم نشان داده است .البته باید خاطر

( Naعامل حرکت نمونه به سمت محدوده تبخیر ،مشابه نمونه

نشان کرد که این نمونه در معرض نور خورشید قرار داشته و

 )P4است .بنابراین ،در یک نتیجهگیری اولیه و کلی میتوان عامل

نمیتوان ترکیب آنرا با قطعیت به الیههای عمقی تعمیم داد .در

افزایش مقدار  TDSو همچنین  ECدر نمونه  P3به عنوان چشمه

این مطالعه ،نمودار گیبس جهت بررسی دقیقتر فرآیندهای

اصلی مورد نظر در این مطالعه را به عاملی غیر از تبخیر و تغلیظ

هیدروشیمیایی موثر در شیمی آب زیرزمینی همچون بارش،

شدن ناشی از آن نسبت داد .همچنین میتوان نتیجه گرفت که

برهمکنش سنگ-آب و تبخیر مورد استفاده قرار گرفت .اگر مقدار

آب تغذیه کننده این چشمه تأثیرپذیری کمی از تبخیر داشته و

Cl/Cl+ HCO3

این خود میتواند بر نفوذ سریع آب بارندگی در محیط زیرسطحی

رسم شود ،اطالعات مفیدی از مکانیسم حاکم بر شیمی آب

و خروج از دسترس تبخیر و همچنین چرخش نسبتاً عمیقتر آب

بدست میآید .در این شکلها ،مقادیر کاتیونها و آنیونها بر

داللت داشته باشد.

مواد محلول ( )TDSدر مقابل ) Na/(Na+Caو
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 پارامترهای هیدروشیمیایی نمونههای تهیه شده از سایت هیپ لیچینگ معدن سونگون.2 جدول
Element

HCO3

CO3

Cl

SO4

NO2

NO3

Ag

Al

As

Ba

Be

Bi

Unit

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppm

ppb

ppm

ppb

ppb

ppb

ppb

DL

0.2

0.4

0.3

0.3

0.001

0.01

0.05

0.01

0.1

1

0.2

0.1

P1

174

<

2.6

8

<

11.4

<0.05

<0.01

<0.1

32.36

<0.2

<0.1

P2

131

<

1.9

9.3

<

2.3

<0.05

<0.01

<0.1

173.19

<0.2

<0.1

P3

351

<

18.5

15.3

<

<

<0.05

0.77

0.88

737.27

<0.2

<0.1

P4

173

<

13.6

23.1

<

<

<0.05

<0.01

2.1

247.18

<0.2

<0.1

Element

Ca

Cd

Ce

Co

Cr

Cs

Cu

Dy

Eu

Fe

Gd

In

Unit

ppm

ppb

ppb

ppb

ppb

ppb

ppb

ppb

ppb

ppm

ppb

ppb

DL

0.01

0.1

0.1

1

1

0.1

1

0.1

0.1

0.01

0.1

0.5

P1

51.9

0.53

0.25

<1

<1

1.04

1.13

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

<0.5

P2

55.3

0.34

0.61

<1

<1

0.28

<1

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

<0.5

P3

104.6

0.5

4.16

2.17

3.12

0.12

7.67

0.37

0.33

0.52

0.47

<0.5

P4

20.1

0.21

0.18

<1

<1

0.1

3.1

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

<0.5

Element

K

La

Li

Lu

Mg

Mn

Mo

Na

Nb

Nd

Ni

P

Unit

ppm

ppb

ppb

ppb

ppm

ppm

ppb

ppm

ppb

ppb

ppb

ppm

DL

0.01

0.5

1

0.1

0.01

0.01

0.1

0.01

0.1

0.5

0.1

0.01

P1

4.98

<0.5

1.22

<0.1

7.2

<0.01

0.81

5.94

<0.1

<0.5

1.38

0.23

P2

9.34

0.7

<1

<0.1

6.49

<0.01

0.56

4.01

<0.1

0.5

0.68

0.08

P3

8.35

2.54

1.52

<0.1

19.64

1.6

1.94

15.45

0.13

2.26

8.41

0.21

P4

2.5

<0.5

1.6

<0.1

25.17

<0.01

9.12

33.97

0.1

<0.5

0.11

0.09

Element

Pb

Pr

Rb

S

Sb

Sc

Se

Si

Sm

Sn

Sr

Ta

Unit

ppb

ppb

ppb

ppm

ppb

ppb

ppb

ppm

ppb

ppb

ppb

ppb

DL

1

0.1

1

0.05

0.1

1

0.1

0.01

0.1

0.1

1

0.1

P1

1.15

<0.1

1.24

5.5

<0.1

3.62

0.79

5.66

<0.1

0.11

345.22

<0.1

P2

<1

0.12

<1

6.09

<0.1

2.26

0.17

4.68

0.14

<0.1

355.81

<0.1

P3

<1

0.59

2.07

9.53

<0.1

5.39

0.27

9.87

0.75

0.11

872.79

<0.1

P4

<1

<0.1

<1

15.09

<0.1

<1

0.4

0.35

0.11

0.27

657.95

<0.1

Element

Tb

Te

Th

Ti

Tl

U

V

W

Y

Yb

Zn

Unit

ppb

ppb

ppb

ppm

ppb

ppb

ppb

ppb

ppm

ppb

ppb

DL

0.1

0.1

0.1

0.01

0.1

1

1

1

0.01

0.1

0.1

P1

0.13

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

<1

0.99

<1

<0.01

<0.1

11.31

P2

0.14

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

1.11

0.77

<1

<0.01

<0.1

5.05

P3

0.21

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

10.53

8.36

<1

<0.01

0.23

9.37

P4

0.13

<0.1

<0.1

<0.01

<0.1

8.31

1.41

<1

<0.01

<0.1

22.55

*

*DL:

61

01

حد تشخیص

detection limit
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شکل  .4مکانیسمهای کنترل کننده غالب شیمی آب در منطقه مورد مطالعه (بر اساس نمونهبرداری محدود) بر اساس تغییرات  TDSدر مقابل
)( Na/(Na+Caسمت راست) و  TDSدر مقابل ( Cl/Cl+ HCO3سمت چپ)

تکامل ژئوشیمیایی آب زیرزمینی به میزان زیادی توسط انحالل

حاوی کربنات ،هوازدگی سیلیکاتها و انحالل کانیهای تبخیری

کانیهای کربناته ،هوازدگی سیلیکاتها و فرایندهای تبادل یونی

است .موقعیت نمونههای تهیه شده از محدوده مورد مطالعه بر

با مواد تشکیل شده آبخوان کنترل میشود (بسیواز و همکاران،

روی شکل  2نشان داده شده است .مشابه پراکندگی نمایش داده

 .)3613سهم نسبی هر یک از این فرایندها در تکامل ترکیب

شده بر روی پالت گیبس ،نمونه  P4دارای ترکیبی بین دو

شیمیایی آب بیشتر تابعی از ترکیب کانیشناسی رسوبات موجود

محدوده هوازدگی سیلیکاتها و متمایل به محدوده انحالل

در آبخوان و همین طور سینتیک فرایند هوازدگی شیمیایی است

ترکیبات تبخیری میباشد .ترکیب دوگانه این نمونه بر تأثیر

(فور.)1118 ،

مشترک برهم کنش آب با ساختارهای سنگی هوازده و در مرحله

عالوه بر دیاگرام گیبس ،در این مطالعه از دیاگرامهای دوگانه

پس از آن بر تأثیر تبخیر حکایت دارد .نمونههای  P1تا  P3نیز

ارائه شده توسط بیسواز و همکاران ( )3613نیز استفاده شده

بین دو محدوده انحالل کانیها و سنگهای کربناته و هوازدگی

است .این دیاگرام دارای سه بخش کلی شامل انحالل ترکیبات

سیلیکاتها قرار گرفتهاند.

شکل  .5مهمترین مکانیسمهای کنترل کننده ترکیب شیمیایی آب زیرزمینی در نمونههای تهیه شده از محدوده سایت هیپ لیچینگ معدن
سونگون (غلظتها بر حسب  ppmهستند).
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تمایل نمونههای  P1و  P2بر وجود ترکیبات کربناته بیشتری در

در مطالعه حاضر ،مدلسازی گونهزایی ژئوشیمیایی که شامل

مسیر جریان در مقایسه با دو نمونه  P3و  P1اشاره دارد .نفوذ آب

اندیسهای اشباعشدگی ( )SIکانیها است با استفاده از نرمافزار

و حرکت آرام آب در قشر هوازده ،رسوبی و غیرمتراکم رویی

( PHREEQCپارخورست و آپلو  )1111انجام شد .تعیین

میتواند فرصت بیشتری برای انحالل برخی کانیهای کربناته در

گونهزایی و وضعیت اشباعشدگی گونههای مختلف در نمونههای

اختیار قرار دهد .البته باید در این مورد خاطر نشان کرد که وجود

آب زیرزمینی (در اینجا چشمه) جهت ارزیابی مسیر احتمالی

ترکیب کربناته در آب با وجود تمایل و همچنین پتانسیل انحالل

عبور آب از میان ساختارهای سنگی ضروری است.

توسط یک نمونه آب متفاوت است و تحت شرایط مختلف

به منظور بررسی اندیس اشباعشدگی نمونههای آبی تهیه شده،

محیطی میتواند تفاسیر گوناگونی داشته باشد .این وضعیت و

از یک دسته داده شامل مقادیر متوسط  31متغیر (،Eh ،pH

تغییرات ضرایب اشباع کانیهای مختلف در بخش مدلسازی

،Mn ،Li ،Fe ،Ba ،Na ،Mg ،K ،Ca ،NO3 ،Cl ،SO4 ، HCO3

معکوس ژئوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است .پراکندگی

 Pb ،Ni ،Cs ،Al ،As ،Cu ،U ،Sr ،Siو  )Znاستفاده شده است.

نمونههای آبی بر روی دیاگرام بیسواز و همکاران (شکل  )2نشان

عناصری که دارای مقادیر کمتر از حد تشخیص دستگاه آنالیزور

میدهد که نمونه  P3در نزدیکترین فاصله از محدوده هوازدگی

بودهاند با کمترین مقدار قابل تشخیص تقسیم بر رادیکال 3

سیلیکاتها قرار دارد .وجود ساختارهای سیلیکاته در این

( )L/√2جایگزین شده است (فینکلستان و ورما3661 ،؛ سوکوپ،

محدوده و عدم باال بودن نرخ تبخیر و همچنین مقدار کم نسبت

 .)3661اندیس اشباع () )SI=log (IAP/KTکه در آن

)( Na/(Na+Caبه پالت گیبس توجه شود) علیرغم مقدار

IAP

TDS

محصول فعالیت یونی کانی و  KTثابتهای تعادل (وابسته به

بیشتر آن نشان میدهد که برهم کنش آب به ساختارهای سنگی

دما) است؛ محاسبه شد .در این مطالعه ،حالت تعادل زمانی است

و بیشتر سیلیکاته موجود در مسیر انتقال میتواند مهمترین تأثیر

که  SIبین  -6/2و  6/2باشد .این اندیس برای ارزیابی نرخ

را بر تغییر ترکیب شیمیایی آن داشته باشد .بنابراین ،با توجه به

اشباعشدگی آب زیرزمینی نسبت به فازهای مختلفی همچون

وضعیت موجود و قرارگیری ترکیب شیمیایی نمونه مورد نظر در

رسوبگذاری و یا انحالل در نمونههای آب زیرزمینی استفاده

بین دو محدوده انحالل کربناتها و هوازدگی سیلیکاتها ،مسیر

میشود (بوزورا و همکاران  .)3611اگر اندیس اشباع یک کانی

جریان آب میتواند از بین ساختاهای سنگی با این ترکیبات عبور

کمتر از صفر باشد ،آب نسبت به آن کانی تحتاشباع میشود.

کرده باشد .از طرفی دیگر ،تمایل بیشتر نمونه  P3به محدوده

این بدان معناست که آن کانی نمیتواند رسوب کند و باید در

هوازدگی سیلیکاتها در مقایسه با محدوده انحالل کربناتها نیز

این محلول حل شود که به این طریق غلظتها به تعادل (نرخ

نشان میدهد که تأثیر محدوده سیلیکاته و کریستالی (البته

رسوبگذاری برابر با نرخ انحالل) برسد .در یک آبخوان که زمان

هوازده یا بسیار خرد شده) بیشتر از تأثیر انحالل ترکیبات کربناته

ماند آب زیرزمینی در آن چندین سال تا چندین دهه و بیشتر

موجود در مسیر جریان است.

است ،احتمال اینکه یک کانی واکنشی و فعال در آب به صورت

به عبارتی دیگر ،زمان عبور آب از میان ساختارهای کربناته و

غیراشباع باقی بماند؛ کم است .محتملترین تفسیر برای حالتی

همچنین زمان ماند آب در اینگونه ترکیبات کمتر از ساختارهای

که  SIیک کانی کمتر از صفر باشد این است که کانی مورد نظر

با ترکیب غالب سیلیکاته است .به عبارتی دیگر ،طول مسیر

درصورتی که واکنشی است ،در محیط وجود ندارد و یا اینکه اگر

جریان آب زیرزمینی از میان بخش سیلیکاته و همچنین زمان

در محیط وجود دارد ،واکنشی نیست (دوچ و سیگل.)111۰ ،

واکنش آب با اینگونه ترکیبات بیشتر از کانیهای کربناته

بررسی مقادیر ( SIاطالعات کامل در جدول تکمیلی  )1نشان

میباشد.

میدهد که همه نمونههای آبی مورد نظر نسبت به گونههای

مدلسازی ژئوشیمیایی معکوس

آهندار اصلی مانند هماتیت ( ،)Fe2O3مگهمیت (،)Fe2O3

411

هیدروژئولوژی ،سال پنجم ،شماره ،2زمستان 9911
Hydrogeology, Volume 5, No. 2, Winter 2021

مگنتیت ( )Fe3O4و گوتیت ( )FeOOHفوق اشباع هستند.

 ،1110اسکات و همکاران .)3662 ،مگهمیت در نتیجه هوازدگی

هماتیت یک کانی اولیه بوده و از طرف دیگر نیز به عنوان محصول

یا اکسیداسیون اسپینلهای حاوی آهن ( )Fe2+مانند مگنتیت یا

دگرسانی سنگهای آذرین ،دگرگونی و رسوبی شناخته میشود.

تیتانومگنتیت در دمای پایین تشکیل میشود.

هماتیت با واکنش محلولهای آبی حاوی آهن فروس ()Fe2+

بررسی گمانههای حفاری شده در محدوده سایت هیپ لیچینگ

(هیدروترمال یا آب زیرزمینی) ،کانیها (مانند سیدریت

معدن سونگون (شکل  )0نشان میدهد که غالبترین ساختار

( ،)FeCO3پیریت ( )FeS2و اولیوین ( ))FeSiO4و یا سنگهای

سنگی این منطقه به صورت کلی شامل تشکیالت گرانودیوریتی

محتوی آب غنی از اکسیژن تشکیل میشود (کاتو همکاران،

تشکیل شده از کانیهای پالژیوکالز ،آمفیبول ،پیروکسن و کوارتز

 .)3661چنانچه مقدار  SIیک کانی بیشتر از صفر باشد ،آن کانی

میباشد .بنابراین وجود ترکیبات آهندار ،سدیمدار و پتاسیمدار

واکنشی نیست .اگر یک کانی واکنشی باشد ،غلظت محلول مواد

و آلومینیومدار در آبهای این نواحی امری طبیعی میباشد .از

تشکیل شده خود را در مقادیری که موجب شود مقدار  SIنزدیک

طرفی نیز با توجه به اینکه آب موجود در شبکه درز و شکافدار

به صفر باقی بماند؛ محدود میکند .هماتیت مثال خوبی از این

منطقه دارای بیشترین سطح تماس با اینگونه تشکیالت سنگی

شرایط است .هماتیت از نظر ترمودینامیکی یکی از پایدارترین

است ،انتظار میرود که نرخ انحالل این کانیها در زمان ورود

اشکال  Fe3+است و به همین دلیل تمایل دارد مقدار غلظت یون

آبهای تازه بیشتر از سایر کانیها بوده و به مرور با توجه به

محلول آن در حد پایینی باقی بماند .بنابراین ،معموالً آبهای

حضور انحصاری اینگونه کانیها در محیط ،آبهای موجود در

اکسید کننده در تعادل با هماتیت قرار ندارند .در واقع،

بین شکستگیها نسبت به کانیهای مزبور و عناصر موجود در

اندیسهای اشباع برای هماتیت بیشتر از  16است که بیانگر

آنها به حالت تعادل و پس از آن فوقاشباع (پتانسیل

حالتی فوقاشباع نسبت به این کانی است .سرعت رسوبگذاری

رسوبگذاری) سوق پیدا کنند .در شکلهای  ۰تا  ،16مقادیر

هماتیت حتی در شرایطی که آب زیرزمینی دارای زمان ماند

در نمونه های تهیه شده از نقاط  P1تا  P4نمایش داده شده است.

باالیی است ،آنقدر زیاد نیست که قادر به کنترل غلظت یون آهن

وجود ترکیبات آهندار در کنار ترکیبات حاوی مس و همین طور

محلول باشد .بنابراین ،با توجه به محدود کردن غلظت یون

پوشیده شدن سطح درز و شکافها توسط ترکیبات کربناته و

محلول ،هماتیت یک کانی واکنشی و فعال محسوب نمیشود

آهندار (بر اساس گمانه  BH-2در محل نمونهبرداری  P4و گمانه

(دوچ و سیگل .)111۰ ،مگنتیت یک کانی از سه اکسید رایج

 BH-4در محل نمونهبرداری  )P3نشان میدهد که توان انحالل

آهن است که به صورت طبیعی تشکیل میشود .این کانی بیشتر

این کانیها توسط آبهای عمقی باال بوده و با گذشت زمان و با

در محیطهای غیرهوازی زیرسطحی همچون آبخوانها یافت

توجه به افزایش غلظت این کانیها در آب ،محلول آبی به صورت

میشود .اوتاک و همکاران ( )366۰نشان دادند که تبدیل

فوقاشباع با مقدار  SIبیشتر (مقادیر مثبت بیشتر) مشاهده

مگنتیت به هماتیت و بالعکس به راحتی و از طریق واکنشهای

خواهد شد .وضعیت توصیف شده در این مورد را میتوان در شکل

غیرریداکس (اکسایش-کاهش) حتی در دمای اتاق قابل انجام

 1برای نمونه  P3و شکل  16برای نمونه  P4مشاهده کرد .در این

است (اوتاک و همکاران.)366۰ ،

مورد میتوان به وجود ترکیبات فوقاشباع حاوی کلسیم

در محیطهای طبیعی ،مگنتیت یک محصول نهایی و مرسوم از

( )Ca2Al4Si8O24:2H2Oدر نمونه  P3توجه کرد که میتواند بر

کاهش بیولوژیکی و غیرهوازی اکسیدهای فریک ( )Fe3+و یک

امکان عبور و همچنین ماندگاری باالی آب در محیطهای حاوی

تسهیلکننده واکنشهای احیایی بسیاری از آالیندهای

کلسیم اشاره کند .در این خصوص میتوان به بررسی منشأ آب

زیستمحیطی موجود در آب زیرزمینی است (وایت و پترسون،

ورودی به محل چشمه  P3بر همین اساس اشاره کرد.
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شکل  .6موقعیت گمانههای حفاری شده در سطح محدوده هیپ لیچینگ معدن سونگون

شکل  .7تغییرات مقدار اندیس اشباع نمونه  P1نسبت به گونههای شیمیایی محتمل در محیط آبی -سنگی

شکل  .8تغییرات مقدار اندیس اشباع نمونه  P2نسبت به گونههای شیمیایی محتمل در محیط آبی -سنگی
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شکل  .1تغییرات مقدار اندیس اشباع نمونه  P3نسبت به گونههای شیمیایی محتمل در محیط آبی -سنگی

شکل  .91تغییرات مقدار اندیس اشباع نمونه  P4نسبت به گونههای شیمیایی محتمل در محیط آبی -سنگی
P3

زیرزمینی چندان از قوانین حاکم بر سایر کانیها و محدودههای

اندیسهای اشباع محاسبه شده نشان میدهد که نمونههای

و  P4نسبت به برخی فازهای کربناته همچون دولومیت و کلسیت

تعریف شده  SIبرای تعادل ،انحالل و یا رسوبگذاری تبعیت

تقریباً نزدیک به حالت تعادل تا حدودی اشباع هستند که این

نمیکند .همان طوری که پیش از این عنوان شد ،ساختارهای

بیانگر احتمال رسوبگذاری کربناتها در آبهای این منطقه است.

گرانودیوریتی و دیوریتی که عمدتاً دگرسان شده اند به عنوان

بنابراین ،حتی در صورتیکه ترکیبات کلسیمدار در این منطقه

مهمترین تشکیالت دربرگیرنده مواد معدنی شناخته میشوند .در

وجود داشته باشد ،امکان انحالل بیشتر ترکیبات کربناته در این

شکل  11مقطعی از یک ترانشه (ترانشه  ،Tr8به عنوان مثال)

نمونهها وجود ندارد .یک دلیل محتمل برای این مورد میتواند

واقع در شرق محدوده سایت هیپ لیچینگ نمایش داده شده

زمان ماند بیشتر آب موجود در این مناطق و اشباع شدن آن

است .از طرفی دیگر بررسی ساختار زمینشناسی و امتداد

نسبت به ترکیبات کربناته باشد .به عبارتی دیگر ،پتانسیل انحالل

تشکیالت سنگی در محدوده سایت مورد نظر نشان میدهد که

این نمونهها به اتمام رسیده است و امکان رسوبگذاری کانیهای

یک زون فیلیکی دارای رگههای آغشته به اکسید منگنز از سمت

کربناته میتواند وجود داشته باشد .البته باید توجه داشت که

جنوب و با امتداد جنوب شرقی -شمال غربی از محل چشمه P3

مکانیسم و ترمودینامیک سیستمهای کربناته در آبهای

عبور کرده است .بر همین اساس ،مدلسازی ژئوشیمیایی
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معکوس جهت تعیین پتانسیل انحالل و یا رسوبگذاری گونههای

نتیجه اجرای مدل معکوس نشان میدهد که با توجه به ترکیب

محتمل منگنزدار در نمونه آبی تهیه شده از این منطقه مورد

شیمیایی نمونه  ،P3مقدار ضریب اشباعشدگی در  11گونه

بررسی قرار گرفت.

محتمل حاوی منگنز قابل تعیین است.

شکل  .99وضعیت کلی زمین شناسی در مسیر ترانشه ( Tr8به عنوان مثال) واقع در غرب محدوده سایت هیپ لیچینگ .موقعیت ترانشه در
شکل  9نمایش داده شده است (برگرفته از شرکت زمین ،آب ،پی .)9915

بررسی نتایج نشان میدهد که به استثنای نمونه  P3که دارای

است .بنابراین ،پیشبینی میشود برخی جریانات محدود آبی (با

مقدار  SIمثبت ( )3/2نسبت به ترکیب  MnHPO4است ،سایر

توجه به دبی بسیار کم چشمه) نشأت گرفته از مناطق جنوبی

نمونهها دارای مقادیر منفی  SIبرای تمامی  11گونه منگنزدار

شرقی و در تماس با این تشکیالت منگنزدار میتواند در تأمین

مورد بحث میباشند .همانطوری که پیش از این ذکر شد ،مقادیر

آب این چشمه نقش داشته باشد.

منفی  SIبر عدم وجود یک ترکیب در محیط و یا نرخ بسیار پایین

بررسی دینامیک جریان آب در محیط

انحالل آن داللت دارد .از آنجائیکه منطقه مورد نظر دارای برخی

بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی در سایت مورد مطالعه

رگههای منگنزدار اثبات شده است ،لذا فرض اول (عدم وجود

با استفاده از مقدار عمق برخورد به سطح آب زیرزمینی در تعداد

ترکیب منگنزدار در محیط) رد شده و مقادیر منفی  SIرا میتوان

 16گمانه حفر شده در محدوده مطالعاتی (تعداد  ۰مورد از این

به مورد دوم (نرخ بسیار پایین انحالل ترکیبات منگنزدار) نسبت

گمانهها در سایت هیپ لیچینگ واقع شده است) در دو بازه زمانی

داد .بررسی مقدار  SIمثبت در نمونه  P3نسبت به ترکیب

با فاصله  22روز از هم انجام شده است .موقعیت گمانههای مزبور

منگنزدار  MnHPO4میتواند بر عبور مستمر آب از مجاری و

در شکل  0و اطالعات مربوط به این گمانهها در جدول  2ارائه

مسیرهای حاوی این ترکیب و در نتیجه باال بردن نرخ انحالل آن

شده است .همانطوریکه نشان داده شده است ،عمق گمانهها از

به مرور زمان (تجمع آرام این ترکیب در آب موجود در فضای

 16تا  26متر در تغییر است و عمق حفاری گمانههای موجود

درز و شکافدار) و اشباع شدن آب نسبت به این ترکیب داللت

در محدوده سایت هیپ لیچینگ نیز در دامنه  18تا  26متر قرار

داشته باشد .بنابراین ،انتظار میرود آب چشمه مورد نظر با فرایند

میگیرند .بررسی نوسان تراز آب در بازه زمانی مورد نظر نشان

رسوبگذاری این ترکیب در محل خروجی آب مواجه باشد که این

میدهد که در محدوده تقریباً محدود سایت مورد ،نوسانات

مورد به بررسی ترکیب کانیشناسی رسوبات تشکیل شده در این

فاحش تراز آب زیرزمینی مشاهده میشود .در اولین نوبت

منطقه نیاز دارد .همانطوریکه پیش از این ذکر شد ،امتداد یک

اندازهگیری سطح آب ،به استثنای گمانه  BH-5که بدون آب و

گسل مدفون در راستای جنوب شرقی -شمال غربی و در محل

خشک بوده است ،اختالف بین عمیقترین و کم عمقترین سطح

برونزد چشمه  P3توسط مشاهدات صحرایی و برداشتهای

آب مشاهده شده در حدود  11/8متر بوده است .به همین ترتیب،

ژئوفیزیکی تقریباً قطعی به نظر میرسد .از طرفی دیگر ،برخی

در دومین دور از اندازهگیریها مشخص شد که این اختالف به

حفرات پر شده از اکسید منگنز در این امتداد شناسایی شده

 11/1متر رسیده است.
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بررسی اختالف تراز آب زیرزمینی در هر گمانه برای دو بازه زمانی

آب در گمانه  BH-9است .این گمانه با فاصله بسیار کم (کمتر از

با فاصله  22روز نشان میدهد که به استثنای گمانه ( BH-5عدم

 2متر) از دیواره ترانشه واقع در بخش غربی خود ،سطح آبی در

برخورد به سطح آب) و گمانه ( BH-6خارج از محدوده) ،تمامی

عمق  2/8تا  0/32متری از سطح زمین را نشان میدهد .بررسی

گمانهها با کاهش تراز مواجه شدهاند .کمترین مقدار افت (به

و بازدید صحرایی از دیواره ترانشه در راستای گمانه مزبور نشان

مقدار  6/3متر) در گمانه  BH-2و بیشترین مقدار افت (به مقدار

میدهد که هیچگونه اثری از نشت آب در آن مشاهده نمیشود.

 3/82متر) در گمانه  BH-1رخ داده است .در محیطهای تشکیل

ورود آب از شکستگیهایی با بازشدگیهای مختلف که موجب

شده از سازندهای سخت و درز و شکافدار ،انیزوتروپی و هتروژنی

تجمع آب در محل گمانه  BH-9شدهاند و محیطی بدون درز و

باالی محیط و عدم امکان تعیین مسیر و عمق درزههای ریز و

شکاف (بکر) که موجب ایزوله شدن محیط اشباع اطراف چاه از

متوسط موجب می شود که تعیین مجرای عبور آب و عمق نفوذ

بخشهای غربی گمانه مزبور شدهاند ،محیطی با انیزوتروپی و

آن نیز همراه با عدم قطعیت باالیی باشد .این مورد را میتوان در

ناهمگنی بسیار باال را نشان میدهد .در اینگونه مواقع ،تعیین تراز

گمانههای مورد بحث به وضوح مشاهده کرد .همان طوری که

آب زیرزمینی با روشهای درونیابی معمول نادرست بوده و منجر

مشاهده میشود ،گمانه  BH-5علیرغم عمق باالتر در مقایسه با

به خطای بیشتر در تفاسیر بعدی میشود .به همین دلیل در

برخی گمانههای کم عمق ،هیچگونه اثری از برخورد به سطح آب

مطالعه حاضر از ترسیم خطوط هم تراز آب زیرزمینی اجتناب

را نشان نمیدهد .در این گمانه ،عدم برخورد به سطح آب نشان

شده است و به بررسی نقطه به نقطه سطح آب در گمانههای

از حفاری آن در محیطی بکر و به تعبیری بدون درز و شکاف

موجود اکتفا شده است.

شاخص دارد .نکته قابل توجه در همین زمینه نیز تغییرات تراز
جدول  .9تغییرات سطح آب در گمانههای حفاری شده در محدوده مطالعاتی و اطراف آن
موجود در
گمانه

UTM Y

UTM X

BH-1

4279980

646894

BH-2

4280030

646744

BH-3

4280196

646689

BH-4

4280013

646575

BH-5

4279944

646308

سایت

سطح آب ()m

عمق گمانه

تغییر در

() m

دهم شهریور ماه 12

چهاردهم مهر ماه 12

*

30

4.65

7.48

*

50

*

18

*

30

لیچینگ

0.5
15.3
1.6

0.7
15.6
2

بازه 22
روزه
-2.83
-0.2
-0.3
-0.4

*

20

0

0

0

BH-6

-

-

-

10

6.4

4.5

1.9

BH-7

-

-

-

10

1.5

2

-0.5

BH-8

-

-

-

10

1.55

2

-0.45

BH-10

4280118
4279999

646380
646621

BH-9

*

30

5.8

6.25

*

27

1.5

1.75

بررسی سطح آب زیرزمینی در گمانههای  BH-2 ،BH-1و

-0.45
-0.25

BH-

مقابل ،در گمانه  BH-2که در محدوده خاکبرداری شده سایت

 3تا حدودی میتواند به یک نتیجهگیری کلی در رابطه با این

هیپ لیچینگ واقع شده است ،عمق برخورد به سطح آب

گمانهها ختم شود .همانطوریکه در جدول  2نشان داده شده

زیرزمینی در مقاطع زمانی مشترک به ترتیب برابر  6/2و 6/۰

است ،در گمانه  BH-3با عمق  18متر ،سطح آب در دو مقطع

متر میباشد .با یک نگاه کلی به این بخش از منطقه میتوان

زمانی در عمق  12/2و  12/0متری از سطح زمین قرار دارد .در

دریافت که تراز کلی آب در این بخش تابعی از توپوگرافی منطقه
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بوده است و با برداشته شدن پوشش هوازده رویی در سایت مورد

محیط را ایجاد کند .با توجه به اینکه جریان آب تازه از محل

مطالعه ،سطح آب زیرزمینی نمایان شده است .از آنجائیکه تغییر

چشمههای  P3و  P4رخ نمیدهد ،تعیین قطعی ارتباط

BH-

هیدرولیکی بین این دو چشمه با استفاده از تغییرات شیمیایی

 )2مشاهده نمیشود ،به نظر میرسد نفوذ آب (هر چند با سرعت

امکانپذیر نمیباشد و نوسانات کلی تراز آب و دیدگاه

بسیار کم) از بخشها و ارتفاعات باالیی تنها منبع تأمین کننده

هیدروژئولوژیکی مبتنی بر ساختار شکستگیها و وضعیت اولیه

آب در این منطقه میباشد و نشت بسیار کند آب موجب کاهش

توپوگرافی منطقه میتواند در تفسیر هیدرولیک این محدوده

ناچیز تراز آب در این منطقه میشود .به تعبیری دیگر ،به نظر

کمک کند .عالوه بر شکستگی با راستای تقریبی شمال شرقی-

میرسد سرعت آب از بخشهای بسیار خرد شده گسلی مشاهده

جنوبی غربی ،عبور یک گسل از محل چشمه با راستای جنوب

شده در شمال شرقی و شرق  BH-2معبری برای جریان به این

شرقی -شمال غربی نیز میتواند عامل مستعد دیگری در آبدهی

بخش است و گمان میرود که جریان آب به سمت مناطق پایین

هر چند اندک ولی مداوم این چشمه شود .در این مورد باید به

دست با سرعتی بسیار کمتر از نفوذ آب از بخشهای باالیی

این نکته اشاره کرد که به نظر میرسد تعیین تأثیر هر یک از

صورت میگیرد .این وضعیت را میتوان به بسته شدن مجاری و

ساختارهای ذکر شده در تأمین آب چشمه  P3با توجه به عدم

شکستگیها به هر دلیلی مانند تراکم و پر شدن با مواد ریز دانه،

اطالعات کافی از آبدهی چشمه در بازه بلند مدت و همچنین

تأثیر جابجایی ماشین آالت حین عملیات خاکبرداری ،بکر بودن

عدم دسترسی به آب تازه در این محدوده جهت تفسیر ارتباط

ذاتی سنگها و مواردی اینچنینی نسبت داد .با توجه به آنچه در

دقیق هیدرولیکی با استفاده از مطالعه هیدروژئوشیمیایی

این بخش ذکر شد ،به نظر میرسد تراز تقریبی آب زیرزمینی را

امکانپذیر نیست .بنابراین با توجه به وضعیت موجود ،به نظر

بین دو گمانه  BH-3 ،BH-2و همچنین تا حدودی  BH-1را

میرسد محتملترین مکانیسم آبدهی این چشمه میتواند نشت

میتوان به بخشهای محدود اطراف آنها تعمیم داد .بررسی

آرام آب از مسیر شکستگیهای شمال شرقی -جنوب غربی

سیستم جریان در چشمه اصلی برونزد پیدا کرده در این منطقه

منطقه و همچنین نفوذ بسیار آرامتر آب از خالل بخشهای درز

( ،P3به بخش هیدروشیمیایی توجه شود) با کمک تراز آب در

و شکافدار با راستای تقریبی جنوب شرقی -شمال غربی دانست.

دو گمانه حفاری شده در بخش شرقی و غربی آن انجام شده

الزم به ذکر است وجود پوشش گیاهی رشد کرده بر بستر خاکی

است .سطح آب در گمانه  BH-10با عمق حفاری  3۰متر و گمانه

با ضخامت چند متری نشان از شبکه (محیط متخلخل با تخلخل

 BH-4با عمق حفاری  26متر نشان میدهد که عمق تقریبی آب

دانهای اولیه یا محیط درز و شکافدار با تخلخل ثانویه) اشباع از

در محدوده اطراف چشمه در  1/2تا  3متری سطح زمین قرار

آب در اعماق کم دارد .همچنین باید توجه داشت که عدم جریان

دارد .با توجه به اینکه این منطقه در پایین دست ارتفاعات شمالی

باالی آب در این منطقه نیز میتواند به دلیل مصرف بخش

و شرقی قرار دارد و با تصور توپوگرافی اولیه این منطقه ،به صورت

عمدهای از آب ورودی به این محدوده توسط پوشش گیاهی باشد

کلی انتظار می رود که جهت کلی جریان و نهایت ًا خروج آب از

زیرا بخشهای باالیی و به تعبیری ترازهای توپوگرافی باالتر که

منطقه از محل چشمه فعلی  P3رخ دهد .عالوه بر عامل اختالف

در مسیر جریان آب قرار دارند توسط این گیاهان پوشیده شده

ارتفاع ناشی از توپوگرافی که موجب اختالف در بار هیدرولیکی و

است .نکتهای که در این مورد نیز باید مورد توجه قرار گیرد ،باال

در نتیجه جریان آب به مناطقی با بار کمتر (محل خروج آب در

بودن توان محدوده اطراف چشمه  P3از نظر خروج آب به صورت

محل چشمه) میشود ،عوامل دیگری مانند شکستگیها (در این

تبخیر است .وجود مواد ریز دانه متراکم نشده در قشر باالیی این

مورد گسل شناسایی شده با راستای تقریبی شمال شرقی -جنوب

محدوده موجب افزایش حرکت مویینه آب شده و به این صورت

غربی) نیز میتواند مسیرهای ترجیحی جهت حرکت آب در

بخش از آب موجود در شبکه زیرین در معرض تبخیر قرار

و نوسان زیادی در بخش خاکبرداری شده (در محل گمانه
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میگیرد .بررسی محدوده اطراف سایت هیپ لیچینگ در

یا ساختارهای درز و شکافدار را برای برونزد آب (چشمه یا سطح

بخشهای جنوب شرقی و نزدیک به مجرای عبور جریانات

نشتی) در نظر گرفت .بررسیهای صحرایی نشان از توسعه محدود

سطحی ناشی از چشمه ( P3و البته جریانات سطحی محدوده

حفرات ناشی از لیچینگ کانیهای سولفیدی در سیستم اپی

قبل از خاکبرداری) نشان میدهد که برخی ساختارهای نشتی با

ترمال کربناته موجود در منطقه (از نظر اندازه و پراکندگی) دارد

روندی مشخص رخنمون پیدا کرده است (شکل  .)12بررسی

و به این ترتیب میتوان تأثیر این عامل را پایین دانست.

وضعیت نوسان سطح آب در محدوده مطالعاتی (عمق متفاوت

تعیین مکانیسم هیدرولیکی این ساختارها نیازمند دسترسی به

برخورد به سطح آب زیرزمینی) و همچنین وجود برخی مناطق

عکسالعمل چشمه نسبت به تغییرات بارندگی در بازه بلندمدت

خشک و بدون آب علیرغم نفوذ برخی گمانهها به اعماق باال

است .وجود سیستمهای درز و شکافدار بسیار گسترده در سطح

( )BH-5نشان میدهد که سطح آب واحدی را نمیتوان برای این

منطقه و همچنین وجود تودههای هوازده و سست خاکی

ناحیه در نظر گرفت.

میتوانند به ترتیب تأثیر عامل دوم و سوم ذکر شده در باال را در

مسیر عبور درز و شکافها ،شناسایی جهت حرکت آب و به تبع

اعماق مختلف تقویت کنند .بنابراین به طور کلی ،چنین

آن پیشبینی برخورد به سطح آب در محل حفر گمانه تقریب ًا با

رخنمونهای آبی به دو دلیل عمده سرریز شدن از رسوبات اشباع

خطای زیادی همراه است .این وضعیت را در شکل ( 11سمت

از آبی که از پایین با الیهای ناتراوا یا کم تراوا محصور شده باشد

چپ) میتوان به صورت شماتیک مشاهده کرد .همچنین در

و یا انتقال از مسیر یک شکستگی با طول بلند ایجاد میشود .در

خصوص سطوح نشتی با ساختار و روند خطی (شکل  )12نیز

این مورد باید خاطر نشان کرد که اثر دوگانه درزهها در هدایت و

میتوان سه حالت حفرات انحاللی (کارستی) ،سطوح آبی معلق

یا سد کردن مسیر جریان آب را نیز نباید فراموش کرد.
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شکل  . 99امتداد سطوح نشتی در بخش جنوب شرقی محدوده سایت هیپ لیچینگ بر روی تصویر ماهوارهای ( خط قرمز در تصویر باال) و
تصویر تهیه شده از نقاط مورد بحث در منطقه .در تصویر باال (دید به سمت شمال شرقی) ،مربعهای قرمز رنگ نقاط نمونهبرداری آب و
دایرههای زرد رنگ محل گمانههای و ثبت سطح آب را نشان میدهد.

شکل  . 94ساختار مفهومی قابل استفاده جهت تفسیر تغییرات سطح آب و پدیده های هیدرولیکی مشاهده شده در محدوده سایت هیپ
لیچینگ معدن سونگون .در تصویر سمت راست سطح معلق آب در محیط غیراشباع و در تصویر سمت چپ ناهمگنی بسیار باالی ناشی از درز
و شکاف در سازندهای سخت نمایش داده شده است.

بر اساس بازدیدهای میدانی ،الیههای هوازده رویی با

به اعماق بیشتر میشوند .در صورتیکه محلی برای خروج آب در

ضخامتهای مختلفی سطح محدوده را پوشانده است .بررسیها

منطقه وجود نداشته باشد و با این شرط که با افزایش عمق از

نشان میدهد که در برخی مناطق ،ریزدانه بودن این رسوبات و

تراکم درزهها و همچنین عمق نفوذ آنها کاسته شود ،سیستم

تجمع آنها در مناطق پایین دست (در مسیر فرسایش آبی

قابلیت تشکیل یک آبخوان یا مخزن ذخیره آب را پیدا خواهد

منطقه به سمت پایین) و دهانه آبراههها مستعد ذخیره مقدار نه

کرد .بررسیهای ژئوفیزیکی انجام شده در این محدوده نیز نشان

چندان زیادی از جریانات نفوذی به درون زمین است .ریزدانه

میدهد که در برخی نقاط نزدیک به سطح میتوان مکانهای

بودن محیط در اینگونه محیطها موجب میشود آب ذخیره شده

تجمع آب را مشاهده کرد .این شرایط گاهی در امتداد

به مرور افزایش یافته و اشباعشدگی خاک افزایش یابد.

شکستگیهای و درز و شکافهای متراکم و در برخی موارد نیز

اشباعشدگی مداوم خاک در رسوبات آبشویی شده و فرسایش

در زیر الیههای هوازده سطحی و در مرز الیه های سخت زیرین

یافته به ویژه در مناطقی با شیب باال میتواند شرایط را برای

مشاهده میشود .در شکل  12مقطعی از یک مسیر اسکن شده

زمین لغزش مستعد کند .در اعماق بیشتر و در زیر الیههای

توسط ابزارهای ژئوفیزیکی به عنوان مثال نمایش داده شده است

هوازده رویی ،ساختارهای سنگی با درز و شکافهای فراوان وجود

(شرکت زمین ،آب ،پی  .)1212بنابراین ،با توجه به وجود

دارد .این شکستگیها موجب انتقال آب نفوذی از الیههای رویی

تودههای موضعی آب در محل تراکم درز و شکافها و ایجاد منابع
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آبی در اعماق کم (منطبق بر عمق بازشدگی درزهها) ،به نظر

خاکبرداری موجب شده است که بخشهای هوازده رویی برداشته

میرسد مدل مفهومی متصور شده و تفاسیر مترتب بر آن تطابق

شده و به این طریق اختالف عمق برخورد به سطح آب در

بسیار مناسبی با واقعیت منطقه دارد.

بخشهای دست نخورده و بخشهای درون سایت به حداکثر

در محدوده سایت مورد مطالعه (با تأکید بر چشمه  P3و تا

برسد .این بدان معنی است که تراز عمومی آب در آبخوانها و

حدودی  ،)P4به استثنای برخی نقاط کور و خشک (به دلیل عدم

همچنین تا حدود زیادی در سازندهای سخت از توپوگرافی زمین

توسعه شکستگیها) ،به طور کلی عمق برخورد به سطح آب در

تبعیت میکند و انتظار میرود شبکه درز و شکافدار در اعماق

 6/2تا  3متری از سطح زمین قرار دارد .همانطوریکه پیش از این

خاصی اشباع از آب باشد .میزان آب موجود در شکستگیها،

ذکر شد ،این اختالف ارتفاع به دلیل اختالف توپوگرافی و در

سرعت حرکت ،پتانسیل مجاری تأمین کننده آب چشمه و

نتیجه گرادیان طبیعی آب زیرزمینی و حرکت آن به سمت

مواردی این چنین به میزان ارتباط شکستگیها با یکدیگر وابسته

بخشهای جنوبی سایت میباشد .باید توجه داشت که عملیات

است.

شکل  .95مقطع ژئوفیزیکی در امتداد مسیر ( A3به شکل  9رجوع شود) و نمایش زونهای سطحی حاوی آب در امتداد شکستگیها (برگرفته از
شرکت زمین ،آب ،پی )1212

یک درزه ممکن است اشباع از آب باشد ولی با توجه به عدم

محیط خارج میشود .به عبارتی دیگر ،میزان افت سطح آب در

ارتباط با سایر شکستگیها دارای نوسانات زیادی در تراز خود

اینگونه شکستگیها در مدت زمان بیشتری رخ میدهد.

نباشد و از طرفی دیگر درزههای مجاور آن دارای ارتباط

وجود سطوح گسلی در منطقه و تشخیص امتداد و عمق این

گستردهتری بوده و آب وارد شده به یک مجرا از طریق یک شبکه

گسلها تا اعماق زیاد نشان میدهد که برخی مسیرهای ترجیحی

در سطح منطقه به گردش در میآید و نهایت ًا به نقطه خروج

عمیق را میتوان برای جریان آب در این منطقه در نظر گرفت.

هدایت میشود .در چنین حالتی میتوان انتظار داشت که

ژو و لی ( )3611نشت از خالل اکیتاردها (تراوایی کم و ذخیره

تغییرات مداوم تراز آب (کاهش تراز به دلیل خروج آب و افزایش

نسبتاً خوب) را به عنوان یک عنصر ضروری در سیستمهای

تراز به دلیل تغذیه) را شاهد بود .باید به این نکته نیز توجه شود

جریان منطقهای و محلی در سنگهای سخت در نظر گرفتند (ژو

که کاهش مداوم تراز آب در یک شکستگی ایزوله نیز میتواند به

و لی .)3611 ،در اینگونه موارد ،شکستگیها در اعماق  166تا

شکلی دیگر نیز رخ دهد .در این حالت که سرعت کاهش تراز

 366متری بسته میشوند (پارچکو و ون در ویژدن a3611 ،و b؛

بسیار کمتر از حالت اول (زمانیکه شبکه بهم پیوستهای از

سانتوس و همکاران )3611 ،و به تدریج عمق متوسط آبخوان

شکستگیها وجود دارد) است ،آب موجود در شکستگی با توجه

کاسته شده و از توسعه مسیرهای جریانی جلوگیری میکند .تنها

به تراوایی بسیار اندک محیط اطراف در مدت زمان بیشتری از

در یک حالت که شکستگیهای بسیار عمیق و طوالنی در منطقه
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وجود داشته باشد میتوان انتظار داشت که جریانات منطقهای

نتیجهگیری

تشکیل شود .هدایت آب از شبکه درز و شکافدار به مناطقی با

وجود ترکیبات آهندار در کنار ترکیبات حاوی مس و همین

شکستگی بیشتر ناشی از گسلخوردگی و در کنار آن تمایل

طور پوشیده شدن سطح درز و شکافها توسط ترکیبات کربناته

گرادیان هیدرولیکی و همچنین وضعیت توپوگرافی منطقه به

و آهندار در محل نمونهبرداری چشمههای تشکیل شده در

سمت مناطق جنوبی (محل چشمه  )P3موجب شده است که

محدوده سایت نشان میدهد که توان انحالل این کانیها توسط

سطح ترشدگی وسیعی در این محدوده مشاهده شود.

آبهای عمقی زیاد بوده و با گذشت زمان و با توجه به افزایش

هنگامیکه آب اضافه شده به سطح زمین از طریق بارندگی به

غلظت این کانیها در آب ،محلول آبی به صورت فوقاشباع با

درون زمین نفوذ میکند میتواند آبهای قدیمیتر موجود در

مقدار  SIبیشتر (مقادیر مثبت بیشتر) مشاهده خواهد شد

الیههای زیرین را به اعماق پایینتر منتقل کند و به این طریق

امتداد یک گسل مدفون در راستای تقریبی جنوب شرقی -شمال

آب موجود در بخش غیراشباع را به منابع اصلی آب زیرزمینی

غربی و در محل برونزد چشمه  P3توسط مشاهدات صحرایی و

ملحق میکند .این مکانیسم جریان تحت عنوان جریان پیستونی

برداشتهای ژئوفیزیکی تقریب ًا قطعی به نظر میرسد .از طرفی

شناخته میشود .در برخی موارد ،آزاد شدن هوای به دام افتاده

دیگر ،برخی رگههای کم ضخامت آغشته به اکسید منگنز در این

در میان درزهها و شکستگیها میتواند مسیر را جهت جریان

امتداد شناسایی شده است .بنابراین ،پیشبینی میشود برخی

سریعتر و ناگهانی ستون آب باز کند و به این طریق موجب

جریانات محدود آبی (با توجه به دبی بسیار کم چشمه) نشأت

افزایش شانس حرکت آب در بین فضاهای خالی شود .خروج

گرفته از مناطق جنوب شرقی و در تماس با این واحد های

حبابهای هوا در خروجی چشمهها میتواند به این نکته اشاره

منگنزدار میتواند در تأمین آب این چشمه نقش داشته باشد.

داشته باشد .در صورتیکه الیههای درز و شکافدار و هادی آب

بررسی مقدار  SIمثبت در نمونه ( P3به عنوان مهمترین چشمه

زیرزمینی در محل خروجی چشمههای تشکیل شده در مناطق

موجود در سایت) نسبت به ترکیب منگنزدار  MnHPO4میتواند

سازند سخت با رسوبات پوشیده شوند ،امکان مشاهده حبابهای

بر عبور مستمر آب از مجاری و مسیرهای حاوی این ترکیب و در

خروجی از محل و جریانات پیستونی به حداقل میرسد .در

نتیجه باال بردن نرخ انحالل آن به مرور زمان (تجمع آرام این

اینگونه موارد ،جریان آب از میان درز و شکافها ابتدا با سرعت

ترکیب در آب موجود در فضای درز و شکافدار) و اشباع شدن

صورت میگیرد ولی در بالفصل سازند سخت و رسوبات ریزدانه

آب نسبت به این ترکیب داللت داشته باشد .بنابراین ،انتظار

رویی ،جریان کاهش یافته و نرخ خروج نیز به تبع آن کاهش

میرود آب چشمه مورد نظر با فرایند رسوبگذاری این ترکیب در

مییابد .در این حالت ،جریان اولیه از نوع مجرایی و سریع بوده و

محل خروجی آب مواجه باشد که این مورد به بررسی ترکیب

جریان در حالت ثانویه به صورت آرام و افشان خواهد بود.

کانیشناسی رسوبات تشکیل شده در این منطقه نیاز دارد.

وجود اینگونه مناطق عمیق درز و شکافدار عالوه بر تأمین آسان

همچن ین ،تراز تقریبی و نزدیک به واقعیت آب زیرزمینی (بر

آب برای چشمه مورد نظر و هدایت سریع آبهای اطراف به این

اساس تراز آب در گمانههای موجود در محل مانداب شمالی و

سمت ،در تعیین محلهای مناسب جهت کاهش تراز آب

چشمه  )P3و بهرهگیری از تحلیلهای ژئوفیزیکی که برخی

زیرزمینی به منظور عملیات اجرایی سایت هیپ لیچینگ نیز حائز

مناطق اشباع را در الیه های سطحی نشان میدهد ،کمک

اهمیت است .زهکشی این محل به هر طریق (به عنوان مثال حفر

میکند که امکان پیشنهاد مکانیسم و مجرای ثانویه و البته با نرخ

چاه و پمپاژ مداوم آن و یا حفر کانالها یا زهکشهای افقی)

جریان ناچیز آب را در راستای شکستگیهای شمالی-جنوبی

میتواند در ایجاد اطمینان از عدم بروز مشکالت بعدی مفید

جهت تغذیه چشمه  P3وجود داشته باشد.

باشد.
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وجود سطوح گسلی در منطقه و تشخیص امتداد و عمق این
گسلها تا اعماق زیاد نشان میدهد که برخی مسیرهای ترجیحی
.عمیق را میتوان برای جریان آب در این منطقه در نظر گرفت
هدایت آب از شبکه درز و شکافدار به مناطقی با شکستگی بیشتر
ناشی از گسلخوردگی و در کنار آن تمایل گرادیان هیدرولیکی
و همچنین وضعیت توپوگرافی منطقه به سمت مناطق جنوبی
) موجب شده است که سطح ترشدگی وسیعیP3 (محل چشمه
 وجود اینگونه مناطق عمیق درز و.در این محدوده مشاهده شود
شکافدار عالوه بر تأمین آسان آب برای چشمه مورد نظر و هدایت
 در تعیین محلهای مناسب،سریع آبهای اطراف به این سمت
جهت کاهش تراز آب زیرزمینی به منظور عملیات اجرایی هیپ
 زهکشی این محل به هر طریق.لیچینگ نیز حائز اهمیت است
(به عنوان مثال حفر چاه و پمپاژ مداوم آن و یا حفر کانالها یا
زهکشهای افقی) میتواند در ایجاد اطمینان از عدم بروز
.مشکالت بعدی مفید باشد
 به نظر،بنابراین با توجه به تحلیل شرایط هیدروژئولوژیکی منطقه
میرسد که پتانسیل تشکیالت و ساختارهای زمینشناسی منطقه
و همچنین شبکه درز و شکافی موجود در این محدوده توان
 از طرفی دیگر نیز باید.انتقال و ذخیره سازی باالی آب را ندارد
عنوان داشت که توان هیدرولوژیکی و اقلیمی منطقه در تأمین
حجم قابل توجهی آب را نداشته و همین امر مانع تشکیل منابع
.آب زیرزمینی و یا به تعبیری آبخوان در این منطقه شده است
 پتانسیل ایجاد،بنا بر آنچه تا کنون مورد ارزیابی قرار گرفت
مشکالت زیستمحیطی در این سایت به دلیل نشت از الینر
سایت هیپ لیچینگ و همچنین آلودگی در وسعت نگران کننده
 اقدامات الزم برای زهکشی، با این وجود.وجود نخواهد داشت
آبهای تجمع یافته در نقاط برونزد پیدا کرده کنونی میتواند
میزان ریسک ایجاد مشکالت زیست محیطی را به کمترین مقدار
.خود برساند
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