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 ژئوشیمی ، گونه پذیری و پتانسیل آلودگی عناصر خاکی نادر درمنابع آب سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمههیدرو
◊◊◊◊◊◊◊ 

كیده :چ  

سد های باطله از مهمترین ساختارهای ساخته دست بشر، در مناطق مرتبط با معدنکاری مس پورفیری می باشند. هدف از 

. بدین ی باشددر سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه معناصر خاکی نادر و هیدروژئوشیمی  کیفیت منابع آب بررسیاین تحقیق، 

و غلظت عناصر توسط  انجاممرتبط با سد رسوبگیر  آب ، نمونه برداری از منابعبازدید های میدانی العات اولیه ومنظور پس از مط

در محدوده ی  یویژگی های هیدروژئوشیمیایی متنوع و وسیعبر اساس نتایج به دست آمده  تعیین گردید. ICP-OES/MSدستگاه 

کیفیت  این شرایط به شدت بر رویمنابع آبی موجود در سد می باشد. مبین شرایط بسیار متنوع حاکم بر  که مشاهده شد سد باطله

 12تا  5/2در نمونه های آب بررسی شده از  pHشاخص  نوع گونه های شیمیایی عناصر خاکی نادر تأثیرگذار است. آب، غلظت و

و سدیم کلروره می باشد. این موضوع متأثر از انحالل فاز های تبخیری در  سولفاته –تیپ اغلب نمونه های آب سدیم تغییر می کند. 

 قدیمیعناصر خاکی نادر در آب های اسیدی موجود در بخش های و باطله های اکسید شده سد باطله می باشد. بخش های قدیمی 

های مختلف حاکی از  pHعناصر در  شناسایی گونه های مختلف اینو هوازده سد رسوبگیر دارای بیشترین عنی شدگی می باشند. 

+ ،3M ،+2MCl+اسیدی، گونه های  pH گونه های غالب در 4M(SO(-2و  SO)4M(+آن است که گونه های 
3MCO  2+و

3MHCO 

-2M(OH) ، 2+گونه های  خنثی و pH گونه های غالب در 
3MCO   4و-MOH  گونه های غالب در pH .های قلیایی می باشند 

 گونه پذیری هیدروژئوشیمی و ، عناصر نادر خاکی، سرچشمه  اطلهسد ب كليد واژه ها:

 

Hydro-geochemistry, speciation and contamination potential of rare earth elements in  

the water resources of the Sarcheshmeh tailings dam 

 
 

Abstract: 
Tailing dams are one of the largest man-made structures in areas related to the mining of porphyry copper 

deposits. The main object of this study is to investigate the quality of water resources and the hydro-

geochemistry of rare earth elements in the Sarcheshmeh tailings dam. For this purpose, water samples were 

collected and analyzed using ICP-MS method. A wide variety of hydro-geochemical characteristics were 

observed that was corresponded with the very different environmental conditions in the tailings dam. These 

environmental conditions profoundly affect the quality of water, and also the concentration and speciation of 

rare earth elements. The pH of collected waters ranged from 2.5 to 12 and the dominant type of water samples 

were Na-Cl or Na-SO4. The type of water is mainly affected by the dissolution of evaporative and secondary 

minerals in the old weathered tailings. Rare earth elements showed maximum concentration and contamination 

potential in the acidic waters collected from the old impoundments. Calculation of speciation showed that (1) 

M(SO4)+ and M(SO4)-2 are the dominant species at the acidic pH conditions; (2) M+3, MCl+2,  MCO3+ and 

MHCO3+2 are the dominant species in near neutral pHs; and (3) M(OH)+2, MCO3-2 and MOH-4 are mainly 

present at highly alkaline pH conditions. 

 

Keywords : Sarcheshmeh tailings dam, Rare earth elements, hydro-geochemistry 
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 مقدمه :

( می  71تا  57عنصری از عناصر جدول مندلیف به نام النتانیدها ) از عدد اتمی  15عناصر خاکی نادر شامل  یك گروه 

باشند که به دلیل شرایط ساختاری خود و مسائل خاص زمین شناسی در طبیعت کم یافت می شوند. آب های سطحی مسیر مهمی در 

بین قسمت های مختلف محیط می باشند. غلظت عناصر خاکی نادر در محیط های آبی به غیر از  انتقال و توزیع عناصر نادر خاکی در

 Leybourne and) می باشدmg/l  و ng/lآب های اسیدی در بسیاری از دریاچه ها و رودخانه ها بسیار پایین و در حد 

Johannesson, 2008). ( زهاب اسیدی معادنAcid Mine Drainage )دهنده ی فرآیند هایی است که مسئول متحرک  معموالً نشان

و به مقدار  (2FeS). این چرخه با اکسیداسیون پیریت  )bNordstrom, 2011سازی عناصر نادر خاکی از سنگ مادر آنها می باشند ) 

 e.g., Nordstrom and) ) کمتر سولفیدهای آهن موجود در معدنکاری کانسنگ های سولفیدی و زغالسنگ شروع می شود

Alpers, 1999;Worrall and Pearson, 2001; Zhao et al., 2007; C´anovas et al., 2008; Cravotta,2008a, 2008b; 

Nordstrom, 2011b; Migaszewski et al., 2013 ).  باطله های کانه آرایی مهمترین و حجیم ترین باطله ها در طی فرآوری

تولید اسید درصد سنگ خرد شده اولیه را شامل می شوند.  90طله ها بیش از د. این بانکانسنگ های سولفیدی محسوب می گرد

موجود سولفوریك، اسیدی شدن محیط و تسهیل فرآیند انحالل و آزادسازی عناصر مختلف از عواقب تخریب کانی های سولفیدی 

 د شده باطله های کانه آرایی سببدر بخش های خشك و اکسیهوازدگی کانی های سولفیدی می باشند. در باطله های کانه آرایی 

ی هیدروژئوشیمی زیست ـــش بررســـ. هدف از انجام این پژوهده می شودــر آالینـــیدی حاوی عناصــجاد زهاب اســــای

  محیطی و گونه پذیری عناصر خاکی نادر در منابع آب وابسته به سد رسوبگیر مجتمع مس سرچشمه می باشد.

 :روش تحقیقبحث و 
کیلومتری جنوب غربی  160عرض شمالی در   29 °56' 40" شرقی و طول 55 °52' 20"س سرچشمه با مختصات معدن م

کیلومتری شمال معدن واقع شده و دارای 19سد رسوبگیر این معدن در فاصله تقریبی  دارد. کیلومتری رفسنجان قرار 60کرمان و 

الی که باطله های فرآوری به آن ها تخلیه می شوند، حالت باتالقی . سد های فع( 1) شکل  چندین حوضچه تخلیه باطله می باشد

داشته و رنگ باطله های آن ها نیز کامالً تیره و متمایل به خاکستری می باشد، با گذشت زمان و تخریب کانی های سولفیدی موجود 

در  .غییر ماهیت باطله ها با گذشت زمان می باشدشده اند؛ که مبین ت دیمی، این باطله ها کامالً اکسیددر الیه های سطحی باطله های ق

با توجه به (.  1390خراسانی پور، کانی های ثانویه فراوان با تنوع رنگی بسیار وسیعی به چشم می خورد ) حوضچه های قدیمی 

نابع شامل زه کش نمونه از منابع آب مرتبط با سد رسوبگیر نمونه برداری شد. این م 21شرایط موجود در سد رسوبگیر، مجموعاً 

خروجی از سد میانی، دریاچه پشت سد، کانال زه کش درون باطله های قدیمی، آب موجود در باطله های قدیمی بعد از بارندگی، 

ل باطله های خشك و ـوبات، آب دریاچه مجاور دریاچه اصلی در محـــآب موجود در حوضچه خشـــك میانی، محل ته نشینی رس

 pHمیکرون استاندارد فیلتر شدند. نمونه های کاتیونی توسط اسید نیتریك  45د. نمونه های آب توسط فیلتر باشنمی چاه های پایش

 کاهش یافت و نمونه های آنیونی بدون اسیدی کردن جهت آنالیز ارسال شدند. 2آن ها به کمتر از 
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 بخش های مختلف سد رسوبگیر معدن مس سرچشمه 1شکل 

انجام مولکول کرمان شرکت گاه ـترالیا و آزمایشـــکشور اس Labwestگاه ــــآزمایش در ICP-MS/OESبه روش نمونه ها آنالیز 

  Visual MINTEQو  Exel ،AqQA،SPSS تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار های آماری و هیدروژئوشیمیایی نظیر شد.

تکرار نمونه های مشابه مورد ارزیابی قرار گرفت. در مجموع از طریق  یجادقت نت .گردیدنمودارهای مورد نیاز ترسیم  و پردازش

در نظر گرفته  یدرصد بود که دقت آنالیز مطلوب 10برای نمونه های تکرار شده کمتر از  (RSD) معیار نسبی مقادیر شاخص انحراف

دهد. از نظر تیپ آب، کیفیت نمونه ها اغلب می   نشان  ( Piper )موقعیت نمونه های آب را بر روی نمودار پایپر  2شکل  می شود.

قرار گرفته است. غالب  سولفاته -و منیزیم  هیدروکسیل –سولفاته، سدیم کلروره و تعدادی نیز در گروه سدیم  -در گروه سدیم 

می بخش های خشك سد و وارد شدن آن ها به چرخه آب سد شدن یون های سدیم و کلر به دلیل انحالل کانی های تبخیری و 

به عنوان عامل قلیایی در  OHهیدروکسیل قرار می گیرند که گروه  –به شدت قلیایی در گروه سدیم  pHنمونه های آب با . باشد

نظر گرفته می شود. به نظر می رسد این موضوع مرتبط با ترکیبات آهکی مورد استفاده در فرآیند فرآوری کانسنگ معدنی باشد. 

در باطله های دی موجود ـولفیـی آب بیانگر آزاد سازی این ترکیب در اثر اکسید شدن کانی های سوجود یون سولفات در نمونه ها

   کانی های تبخیری در بخش خشك سد باطله نیز یکی از منابع نین ذخیره شدن یون سولفــــات درمی باشد. همچسد رســوبگیر 

یون کلر نیز به دلیل تحرک باال در  بخش های خشك سد است. و یا سر ریز شدن آب بهرها سازی این عنصر بعد از بارندگی ها 

 فازهای تبخیری ناشی از اکسید شدن باطله ها غنی شده و دارای غلظت باالیی می باشد.
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 بر روی نمودار پایپر موقعیت نمونه های آب  2 شکل                

ا توصیف آماری آن ها و میزان غلظت این عناصر در آب نمونه ی آب همراه ب 21مقادیر غلظت عناصر خاکی نادر در  1جدول 

ر خاکی نادر بر اساس غلظت آن ها در آب رودخانه عادی ـدر این بخش شدت غنی شدگی عناصرا نشان می دهد.  عادی رودخانه

(Levinson, 1974) استفاده گردید به شرح زیر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. برای این منظور از  شاخص غنی شدگی:  

  Enrichment Factor = 

در رابطه فوق صورت کسر غلظت عنصر در نمونه و مخرج آن غلظت در آب رودخانه را نشان می دهد. همان گونه که 

عنصر یوم ( و کمترین مقدار غنی شدگی مربوط به دو ن) گادولی Gdنشان می دهد بیشترین غنی شدگی مربوط به عنصر  3-4شکل 

Tm  تولیم ( و (La  ) ان می دهند. برای مثال: عنصر ـــدگی باالیی را نشـــر نیز غنی شـــمی باشد. سایرعناص) النتانیمGd به نزدیك 

می ــباطله های قدی دردر نمونه های مربوط به آب موجود  غنی شدگی نشان می دهد. غلظت آب رودخانه های عادیبرابر  9000

و آب موجود در حوضچه  ( w4 )باطله های قدیمی  ش درون ــــمونه مربوط به کانال زهکــن ،( w5, w6, w8)گی دــد از بارنـــبع

انویه ـــمیزان باالیی از عناصر نادر خاکی وجود دارد. همان گونه که قبالً نیز ذکر شده است انحالل کانی های ث (w9)خشك میانی 

نیز تأییدی بر این موضوع می ( Tm )   صرـعبه ای عنــــودار جــین عناصر شده است. نمبب افزایش میزان اــــبعد از بارندگی، س

را به عنوان  خود اسیدی که در باال ذکر شده اند pHباشد، زیرا به دلیل غنی شدگی کم این عنصر،  نمونه های مربوط به مناطق با 

 .( 3) شکل  دنداده پرت نشان می ده
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 غنی شدگی عناصر نادر خاکیجعبه ای نمودار   3شکل 

عناصر  14گونه از  10به طور کلی تعیین گردید.   Visual MINTEQنوع گونه شیمیایی عناصر خاکی نادر با استفاده از نرم افزار 

-2گونه شامل  7گونه،  10های مختلـــف شناسایی شــــده اســت؛ که از این  pHخاکی نادر در 
3MCO، 2-)4M(SO، +3M، +

3MCO، 

+2
3COMH، +2M(OH) 4(+ وM(SO   2+عنصر خاکی نادر مشاهده شده اند. گونه ی  14با تمامی)3M(NO  تنها با عناصرLa ،Ce ،

Pr ،Nd ،Eu ،Sm  وTb  2+مشاهده شده است. گونهMCl  تنها با عناصرLa ،Ce ،Pr ،Eu ،Gd، Tm، Yb و Lu  مشاهده شده است. و

         = عنصر خاکی نادر (. آنچه در این بررســــی به وضوح به چشم  Mشده است )  مشاهده Ndنیز تنها با عنصر   MOH-4گونه 

همراه با تمامی عناصر خاکی نادر در محدوده ی مشــخصی  های مختلـف pHمی خورد آن است که گونه های شناسایی شده در 

 4در شکل  Tmو  Prرای مثل نمودار گونه پذیری عناصر قرار گرفته اند، و به جز تفاوت های جزئی کامالً مشابه یکدیگر می باشند. ب

نمونه های آب  pHنشان داده شده است. نتایج تعیین گونه پذیری عناصر گویای این واقعیـت است که در محدوده تغییـــرات 

 ل گردید:ــعناصر حاصتغییرات قابل توجهی نیز در نوع گونه عناصر خاکی نادر رخ می دهد. به طور کلی موارد زیر از گونه پذیری 

  4M(SO(-2و  SO)4M(+دی گونه های غالب شامل: ـــهای اسی pHدر  -1

+ ،3M ،+2MCl+های خنثی  pHدر  -2
3MCO  2+و

3MHCO   

-2OH)(M ، 2+های قلیایی گونه های  pHدر  -3
3MCO   4و-MOH   .غالب هستند 
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 ( ( µg/Lغلظت عناصر بر حسب میکرو گرم بر لیتر( ) سد رسوبگیر همراه با توصیف آماری و مقادیر غلظت این عناصر در آب رودخانه  میزان غلظت عناصر نادر خاکی در منابع آب مرتبط با 1جدول 
Sample No موقعیت میدانی نمونه La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

w1 دریاچه پشت سد 0.02 0.06 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.05

w2 دریاچه پشت سد 0.03 0.04 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.03

w3 دریاچه پشت سد 0.21 0.33 0.08 0.14 0.07 0.06 0.11 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 1.62

w4 کانال زه کش داخل باطله های قدیم 13.48 60.62 17.63 110.01 40.88 18.79 62.18 11.26 69.13 13.41 35.82 4.73 27.07 3.73

w5 آب موجود در باطله ها قدیمی بعد از بارندگی 9.78 73.52 23.51 146.65 55.09 23.97 78.07 13.58 82.72 16.31 44.96 5.97 35.29 4.61

w6 آب موجود در باطله ها قدیمی بعد از بارندگی 20.76 132.99 35.26 226.26 88.25 40.21 128.51 22.99 136.59 26.57 70.29 9.13 51.36 6.68

w7 زه کش خروجی از سد میانی  0.08 0.15 0.03 0.14 0.06 0.01 0.12 < 0.01 0.08 0.02 0.03 < 0.01 0.03 0.02

w8 آب موجود در باطله ها قدیمی بعد از بارندگی 22.02 213.92 70.37 492.13 192.26 84.46 246.5 42.68 247.63 45.74 121.58 16.16 95.69 12.12

w9 آب موجود در حوضچه خشک شده میانی 20.88 126.56 29.14 164.42 52.22 21.97 67.9 11.74 67.02 12.5 32.31 4.07 22.99 2.86

w10 آب خروجی از سد به سمت رفسنجان 0.03 0.13 0.03 0.16 0.04 0.03 0.11 0.02 0.06 0.02 0.03 < 0.01 0.03 0.02

w11 آب خروجی از سد به سمت رفسنجان 0.03 0.09 < 0.01 0.07 0.01 0.01 0.08 < 0.01 0.02 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w12 M-111 چاه پایش 0.07 0.16 0.05 0.16 < 0.01 0.02 0.16 0.01 0.03 0.01 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01

w13  Cut Back آب سرریز سد اصلی 0.01 0.19 0.03 0.06 0.04 0.01 0.04 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w14 M-115 چاه پایش < 0.01 0.12 0.03 0.09 < 0.01 < 0.01 0.05 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w15 آب خروجی از زه کش سد اصلی < 0.01 0.09 0.03 0.06 0.04 0.01 0.1 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w16 M-117 چاه پایش < 0.01 0.05 0.02 0.07 0.01 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w17 \M-118 چاه پایش 0.01 0.1 0.03 0.1 0.03 0.03 0.54 0.01 0.02 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w18 Decant pound محل ته نشینی رسوبات < 0.01 < 0.01 0.01 0.04 0.01 0.01 0.12 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w19 Safty Bay دریاچه اصلی سد < 0.01 0.03 0.01 0.05 0.01 < 0.01 0.07 < 0.01 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

w20 اب دریاچه مجاور دریاچه اصلی در محل باطله های خشک 3.25 25.6 6.86 37.6 8.93 3.28 9.72 1.4 6.3 1.11 2.47 0.28 1.3 0.17

w21 W-19 تکرار نمونه < 0.01 0.05 0.03 0.11 0.03 0.01 0.07 0.01 0.05 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

میانگین 6.04 31.74 10.18 58.92 25.76 11.35 28.31 9.43 38.11 10.52 21.97 5.77 23.38 2.90

میانه 0.14 0.15 0.03 0.14 0.50 0.03 0.12 6.33 0.06 6.81 0.05 5.17 22.99 2.24

مد 0.03 0.05 0.03 0.06 0.01 0.01 0.03 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

انحراف معیار 13.99 70.65 20.04 127.73 52.46 23.08 64.88 13.69 73.67 15.37 38.97 5.61 33.20 4.11

حداکثر 22.02 213.92 70.37 492.13 192.26 84.46 246.50 42.68 247.63 45.74 121.58 16.16 95.69 12.12

حداقل < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 0.02 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01 < 0.01

(Levinson, 1974) 0.2 غلظت در آب رودخانه 0.06 0.03 0.2 0.3 0.07 0.04 0.008 0.05 0.01 0.05 0.09 0.05 0.008 
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 های مختلف pHدر  خاکی نادر عناصر روند تغییرات دو گونه از 5شکل 

 نتیجه گیری :

نمونه های آب تیپ اغلب سد باطله مجتمع مس سرچشمه نشان می دهد که بررسی هیدروژئوشیمی و کیفیت منابع آب 

های به  pHسولفاته و در  –کلروره بوده است؛ اما در نمونه های به شدت اسیدی تیپ آب منیزیم  –سولفاته و اندکی سدیم  –سدیم 

باطله های کانه آرایی و نیمه خشك (  با توجه به اقلیم منطقه ) خشك. هیدروکسیل بوده است –شدت قلیایی اغلب تیپ آب سدیم 

. به دلیل وجود کانی های سولفیدی می شوندو در اثر هوازدگی اکسید در بخش های غیر فعال سد رسوبگیر به سرعت خشك شده 

به ویژه پیریت موجود در باطله ها فرآیند هوازدگی باطله ها در بخش های خشك همراه با تولید اسید و شست و شوی عناصر از 

فرآیند خشك و خیس شدن باطله ها در نهایت با کمك ساختار های کانی شناختی اولیه می باشد. عناصر و یون های محلول در طی 

نیروهای موئینه ) به دلیل ریز بودن باطله ها ( به سطح راه یافته و سبب غنی شدگی سطحی عناصر می گردد. در این فرآیند عناصر 

کانه آرایی شاهدی بر این ی متحرک می شوند. غنی شدگی این عناصر در الیه سطحی باطله های خاکی نادر نیز در شرایط اسید

شناسایی گونه به طوریکه  ؛شرایط متنوع سد باطله بر روی گونه های مختلف عناصر خاکی نادر تأثیر به سزایی دارد .موضوع است

اسیدی، گونه  pHشاخص  4M(SO(-2و  SO)4M(+های های مختلف حاکی از آن است که گونه  pHهای مختلف این عناصر در 

+ ،3M ،+2MCl+های 
3MCO  2+و

3MHCO  شاخصpH  2+خنثی و گونه هایM(OH) ، 2-
3MCO   4و-MOH   شاخصpH  های

 قلیایی می باشند.
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