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 هیدروژئوشیمی روشی است که در سالهاي اخیر با موفقیت در اکتشاف کانسارهاي رسوبی به ویژه کانسارهاي اورانیم به کار گرفته:چكیده
 اکتشاف به روش هیدروژئوشیمی مانند هر فعالیت اکتشافی دیگر مستلزم شناسایی اولیهي منطقه و بررسی وضعیت زمینشناختی و به.شده است
 منطقهي فردوس یکی از مناطق اولویتدار براي اکتشاف اورانیم میباشد که عملیات اکتشافی در فاز شناسایی.ویژه هیدروژئولوژي منطقه میباشد
 به دلیل آشکارشدن آثار کانیسازي اورانیم در منطقه و وجود شرایط مستعد کانیسازي اورانیم از. شروع شده است1111 و پیجویی آن از سال
 نمونهي آب به روش استاندارد19  عملیات اکتشاف هیدروژئوشیمی ایی در آن در دستور کار قرار گرفته و در این راستا تعداد،نوع رسوبی
 نتایج. پردازش و تعبیر و تفسیر نتایج بر روي آنها به انجام رسیده است، یونها و کربنات،نمونهبرداري شده است که پس از تعیین مقدار فلزات

 با این وجود به علت وجود آنومالیهاي. پایین بوده و احتمال کانی سازي آن کم است،بررسیها نشان میدهد که قابلیت انتقال اورانیم در منطقه
عناصر ردیاب اورانیم در مناطق مشخص احتمال وجود کانیسازي نوع رگهاي اورانیم در دو محدودهي باالدست وجود دارد که نیاز به بررسی
.بیشتر دارد

 نوع رگهای، نوع رسوبی، اورانیم، فردوس، هیدروژئوشیمی:کلیدواژهها

Hydrogeochemical Investigation of Possibility of Sediment Type
Mineralization of Uranium in Ferdows Area
K. Pazand*, M.R. Ravasan, Y. Ghanbari, M. Khosravi, H. Fotovat Rudsari
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Abstract: Hydrogeochemistry has been used in recent years as a successful exploration drilling for
sedimentary deposits, with a particular interest for the uranium. Like any other exploration activity,
hydrogeochemistry needs to identify and investigate the region, especially the hydrogeological one.
Ferdows region is one of the priority areas for uranium exploration, where the identification and
exploration activities in the prospecting phase have begun since 1388. Because of the detection of
uranium mineralization in the area and existence of sedimental uranium mineralization conditions, the
hydrogeochemical exploration activities in the area is on the agenda. In this respect, 19 water samples by
standard methods were taken and after analysis of metals, carbonates and ions processing and
interpretation of results indicated that uranium transfer capability in the region was is extremely limited
and the probability of mineralization is low. However, due to high levels of uranium tracers in these
areas, the possibility of vein type mineralization of uranium in the upstream is existing and needs to be
investigated further.

Keywords: Hydrogeochemistry, Ferdows, Uranium, Sediment type, Vein Type

*email: kavehpazand@yahoo.com

96/1/16 : تاریخ پذیرش مقاله96/1/11 :تاریخ دریافت مقاله

54

بررسی هیدروژئوشیمیایی احتمال کانیسازي نوع رسوبی اورانیم . . .

بجستان واقع شده است .منطقه ،بخشی از ارتفاعات رشته کوههاي

 .5مقدمه
ذخایر نوع رسوبی (آبزاد) اورانیم حدود  40درصد منابع اورانیم

ایران مرکزي در  546کیلومتري جنوب غربی مشهد را دربر

جهان را تشکیل میدهند که شامل ذخایر بزرگ و غنی در بعضی

میگیرد .روند همگانی رخنمونها در آن شمال -شمالغربی تا

از کشورها مانند نیجر ،ازبکستان ،قزاقستان ،فرانسه ،چین و

جنوب -جنوبشرقی است و ادامهي رشته کوههاي ایران مرکزي

آمریکا میباشند ] .[1اکتشاف ذخایر نوع رسوبی اورانیم با

را نشان میدهد .این رشته کوهها میان شهرستانهاي فردوس در

استفاده از ژئوشیمی آبهاي زیرزمینی در سال  1946و اوایل

جنوب و بخش بجستان در شمال و شهرستان گناباد در شرق جاي

 1996گسترش یافته و در چند سال اخیر توجه زیادي را به خود

گرفتهاند (شکل  .)1دشتهاي فردوس و گناباد نزوالت جوي را

جلب کرده است ] .[2انحاللپذیري اورانیم در آبهاي

بین زمینهاي فردوس (در جنوب و غرب) و گناباد (در شرق و

زیرزمینی نسبت به تغییرات حالت کاهشی بسیار حساس است و

شمالشرق) تقسیم میکنند .آب و هواي منطقه به دلیل مجاورت

تغییرات غلظت اورانیم بیشتر به غلظت اکسیژن محلول و پتانسیل

با مناطق کویري گرم و خشك بوده و خصوصیات مناطق کویري

اکسایش -کاهش ( )Ehآب بستگی دارد ] .[1عناصر ردیابی که

را دارد ] .[5این ناحیه با دیگر ناحیههاي ساختاري ایران مرکزي

معموالً همراه اورانیم در کانسارهاي رسوبی موجود هستند

و البرز در دوران پالئوزوئیك ،حوضهي رسوبی واحدي را تشکیل

عبارتاند از  S ،V ،Mo ،Se ،Asو دلیل وجود این عناصر

میداده و همگی در بلنديگاه ایران مرکزي جاي داشتهاند .بخش

همراه اورانیم در کانسارهاي رسوبی این است که آنها همگی

عمدهي سنگهاي کوههاي این منطقه را مجموعهاي از سنگهاي

تحت شرایط اکسیدي خنثی تا بازي قابل حل هستند و تحت

آتشفشانی پدید آوردهاند که متعلق به دورهي سنوزوئیك هستند.

شرایط کاهشی نهشته میشوند .با فرض شرایط کانسارهاي

گدازههاي تشکیلدهندهي این سنگها بر روي رسوبات متعلق به

شناخته شده ،ناحیهبندي پیشنهادي از قسمت اکسیدي نهشته به

کربونیفر و ژوراسیك جریان یافتهاند .سنگهاي یاد شده توسط

طرف کاهشی به ترتیب زیر است ][1

سنگهاي آذرین با ترکیبی در حد گرانیت تا گرانودیوریت تحت

Se  V  U  Mo

تأثیر قرار گرفتهاند .دگرگونی حاصل از تأثیر گرانیت ،همزمان و
پس از تکاپوي آتشفشانی در سنگهاي ژوراسیك شامل چند

شرایط کاهشی ،عامل تشکیل کانسار بوده و میتواند عناصر

مرحله است و اثرات آن به شکل ایجاد شیستسانی در سنگهاي

ردیاب را نیز با اورانیم در محل خود تثبیت نماید .بنابراین غلظت

شرق منطقه دیده میشود .سنگهاي آواري این منطقه که بیشتر

پایین اورانیم و ردیابهاي آن در آب زیرزمینی میتواند شاخص

متعلق به کربونیفر و ژوراسیك میباشند شامل فیلیت ،اسلیت،

کانیسازي بارزتري نسبت به غلظتهاي باالتر باشد .به دلیل

ماسه سنگ ،کوارتزیت و آهكهاي میان الیهي نازک هستند که

وجود سنگ مبدأ و میزبان مناسب براي اورانیم نوع رسوبی

در زیر گدازههاي متعلق به ترسیر جاي گرفتهاند ].[5

منطقهي اکتشافی فردوس از اهمیت باالیی برخوردار است.
کارهاي قبلی انجام شده در منطقه نشانههاي وجود کانیزایی در

 2.2نمونهبرداری و تجزیه

منطقه را تأیید میکند .بنابراین ،براي این نوع کانیسازي روش

با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه و نیز مقیاس عملیات،

اکتشاف هیدروژئوشیمیایی در منطقه در دستور کار قرار گرفته

نمونهبرداري سیستماتیك به صورت شبکهي منظم امکانپذیر

است .هدف این مقاله بررسی پتانسیل کانیسازي نوع رسوبی اورانیم

نبود .لذا ،سعی گردید از نقاط ممکن موجود در محدودههاي

در منطقهي فردوس با استفاده از روش هیدروژئوشیمیایی بوده است.

موردنظر ،نمونهي آب تهیه شود .نمونهبرداري از آب در روش
هیدروژئوشیمی شرایط خاص خود را دارد و نکاتی باید رعایت

 .2بخش تجربی

شود .عملیات نمونهبرداري در منطقهي اکتشافی فردوس در

 5.2منطقهی مورد مطالعه

مهرماه  1119توسط گروه هیدروژئوشیمی مدیریت اکتشاف

منطقهي مورد مطالعه در شرق ایران مرکزي و حد فاصل دو کویر

ناحیهاي به انجام رسید و جمعاً تعداد  19نمونه از محـدودههـاي

بزرگ -دشت کویر و کویر لوت -واقع شده است .شهر فردوس

طـراحـی شـده برداشت گـردیـد (شکـل  .)1نمـونـههـا بیـشتر از

در جنوب این منطقه قرار گرفته و در قسمت شمالی بخش

حوضههاي رسوبی منطقه که در پایین دست سنگهایی که واجد
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-

شرایط منشأ اورانیم هستند برداشت شدهاند .نمونهبرداري طبق

نمونهي صاف شده با استفاده از صافی  6/54میکرومتري که

روش استاندارد هیدروژئوشیمی اورانیم انجام گرفته ] [4و از هر

با اضافه نمودن چند قطره نیتریك اسید  46تا  1درصد

نقطه سه نوع نمونه با مشخصات زیر برداشت شده است:

اسیدي شده است تا مقدار فلزات موردنظر به روش

-

نمونهي آب بدون هر گونه تغییر قدرت اسیدي و عبور از

طیفسنجی جرمی پالسماي جفت شدهي القایی

صافی در ظرف پُر فاقد هر گونه فضاي خالی و هوا .براي

( )ICP-MSتعیین گردد (جدول .)1
براي اندازهگیري پارامترهاي دما pH ،و  Ehبه صورت برجا

این نوع نمونه ،مقادیر کربنات و بیکربنات به روش

از  pHمتر قابل حمل مترواهم مدل  120استفاده شده است.

عیارسنجی تعیین گردید.
-

نمونهي عبور داده شده از صافی  6/54میکرومتري و بدون
تغییر قدرت اسیدي آن .مقدار آنیون و کاتیونهاي اصلی
این نوع نمونه به روش کروماتوگرافی مشخص شده است.

شكل  .5موقعیت جغرافیایی منطقه و محل نقاط نمونهبرداري.
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جدول  .5نتایج تجزیهي عنصري نمونههاي آب منطقهي فردوس

 .7پردازش و تفسیر نتایج

 .1آب حاوي Na+Cl

 5.7هیدروشیمی

 .2آب حاوي Ca+Mg+H2CO1+Cl

دورانس( )1مقدار اورانیم آبهاي سطحی حوضههاي اورانیمدار،

 .1آب حاوي Ca+Mg+H2CO1

آب زیرزمینی و آب معادن اورانیم را به ترتیب 1 ،16pbb ،تا

 .5آب حاوي Na+H2CO1

 146pbbو  14تا  566pbbگزارش کرده است ] .[0گومز اعالم
کرد که در مناطق اورانیمدار مقدار اورانیم در آبهاي

گروه اول با  14نمونه و  49درصد ،نوع غالب منطقه میباشد.

زیرسطحی  1تا  ،126ppbدر آبهاي زیرزمینی  14تا 566ppb

و گروههاي دیگر به ترتیب با  1 ،2و  1نمونه و  4 ،16/4و 4%

میباشد ] .[4سازمان بهداشت جهانی حد مجاز اورانیم در آب را

فراوانی کمتري در منطقه دارند .نمونههاي  11و  11متعلق به نوع

 14ppbتعیین کرده است .سازمان محیط زیست آمریکا بیشینه

 ،2نمونهي  9مربوط به نوع  1و نمونهي  4متعلق به نوع 5

مقدار مجاز را  16ppbتعیین کرده است .این مقدار براي سازمان

میباشند .اورانیم در محیط اکسنده حمل شده و در محیط

بهداشت کانادا و سازمان آب استرالیا  26ppbمیباشد ] .[1نتایج

کاهشی نهشت میکند .از لحاظ نوع آب ،آبهاي حاوي

تجزیهها نشان میدهد که بیشتر نمونههاي این منطقه حاوي

اکسیژن از جمله آبهاي حاوي  HCO1-و  SO5-قابلیت حمل

مقادیر باالي  Na+Kمیباشند ،این در حالی است که مقدار

اورانیم را دارند و آبهاي حاوي  Cl-اورانیم را نهشته میکنند

 H2CO1در نمونههاي شماره  4و  9باالتر از بقیهي نمونهها است.

] .[16با توجه به پراکندگی انواع مختلف آب در منطقه بایستی

براي تعیین دقیقتر ترکیب و نوع آب و طبقهبندي نمونهها از

گفت که قابلیت انتقال اورانیم در منطقه در قسمتهاي جنوبی و

نمودار پایپر که به وسیلهي نرمافزار  Aq.QAتهیه شده است،

شمالشرق منطقه بیشتر است .با وجود اینکه اورانیم مهمترین

استفاده گردید ] .[9براساس این نمودار (شکل  )2چهار نوع آب

ردیاب خودش در بررسیهاي هیدروژئوشیمیایی میباشد با این

در منطقهي مورد مطالعه وجود دارد که به ترتیب فراوانی

حال مطالعهي عناصر ردیاب و معرفی چون ،Se ،AS ،Pb ،Hg

عبارتاند از:

 Moو  Vمـیتـوانـد بـه تفسیـر نتایج کمك کنند ] .[11مطالعهي
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شكل  .2نمودار پایپر نمونههاي آب منطقهي اکتشافی فردوس.

همبستگی اورانیم با این عناصر نشان میدهد که اورانیم بیشترین
همبستگی را با عنصر آرسنیك دارد و بعد از آن مولیبدن
همبستگی بهتري نسبت به سلنیم و وانادیم با اورانیم دارد (شکل
 .)1ارتباط مشخصی بین اورانیم و متغییرهاي شیمیایی آب وجود
ندارد .همچنین روند تغییرات مقادیر آنیون و کاتیونهاي اصلی
در نمونههاي تهیه شده تقریباً یکسان میباشد (شکل .)1
غلظت اورانیم در آب طبیعی با شوري و مقدار مواد جامد
حل شده( )TDS( )2مرتبط است و در تفسیر دادهها شرایط آب و
هوایی باید مدنظر قرار گیرد .مقایسهي روند تغییرات مقدار
اورانیم و ( TDSشکل  )1نشان میدهد که این مقادیر رابطهي
تقریباً معکوس با هم دارند .با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه
که گرم و خشك میباشد قاعدتاً میبایست با افزایش مقدار
 TDSمقدار اورانیم محلول نیز بیشتر میشد .شاید این قضیه
مربوط به مقدار پایین اورانیم در منطقه و کمبود اورانیم محلول
در آب منطقه باشد.
 2.7شرایط کاهشی

در آبخوانها ،جایی که شرایط ژئوشیمیایی براي حرکت اورانیم
مساعد است ،اورانیم در سنگ تمرکز مییابد و نحوهي تشکیل
آن تمرکز اورانیم در آب زیرزمینی را کنترل میکند .پتانسیل
اکسایش و کاهش ( )Eh=+110– +104mvو قدرت اسیدي

شكل  .7مقایسهي روند تغییرات اورانیم با عناصر ردیاب و متغییرهاي شیمیایی

( )pH=4/4-4/4بیشترین تأثیر را بر چرخهي ژئوشیمیایی اورانیم

آب در منطقهي فردوس.
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دارند ] .[0این مقادیر در منطقهي مورد مطالعه برابر

 7.7شاخص اشباع

( )Eh=-46– +0/1mvو ( )pH=4/1-1/4است و شاید حکایت

اساس روشهاي اکتشافی بر مبناي موازنهي کانی -محلول شامل

از ضعیف بودن شرایط اکسایشی -کاهشی آبهاي منطقه در

محاسبهي شاخص اشباع براي کانیها در آب زیرزمینی است که

تأثیرگذاري بر تحرک و نهشت اورانیم داشته باشد .نمونههاي

موقعیت مساعد براي تشکیل یك کانسار را نشان

آب تهیه شده از منطقهي فردوس شرایط کاهشی متوسط از خود

میدهد ] .[2این شاخص بیانگر مقدار کانی حل شده در آب

نشان میدهند .مقدار  Ehاندازهگیري شده ،با استفاده از رابطهي

است .هر چه مقدار این شاخص بزرگتر بوده و به عدد صفر و

( )Pe=10/9Ehبه مقدار  Peتبدیل شده و به روي نمودار

مقادیر مثبت نزدیكتر شود به همان اندازه به منطقهي

نشاندهندهي حساسیت کاهشی احتمالی برده شد (شکل .)5

رسوبگذاري کانی نزدیكتر میشویم .هر قدر مقدار این

همهي نمونههاي منطقه در زیر گروه غیراکسیدي قرار گرفتهاند.

شاخص کوچكتر بوده و به عدد منفی نزدیكتر باشد ،به همان

بازهي تغییرات مقدار  Peپایینتر از پتانسیل کاهش ) Fe(IIIو

اندازه به منطقهي انحالل و انتقال کانی نزدیكتر هستیم .در

باالتر از پتانسیل کاهش ) V(Vبوده و در محدودهي پتانسیل

صورت صفر بودن مقدار شاخص ،کانی با محلول در تعادل است

کاهشی ) U(VI) ،Se(IVو ) As(VIقرار گرفته و نشان میدهد

] .[2کانی کارنوتیت ]( [K2)UO2(2)VO5(2·1)H2Oمهمترین

که محیط کاهشی فلزات در منطقه وجود دارد .وجود شاخص

کانی اورانیم در ذخایر سطحی اورانیم میباشد .میزان

کاهشی مشخص و محدود (به لحاظ بازه و تنوع) میتواند

رسوبگذاري این کانی در این ذخایر یك معیار مهم اکتشافی

نشاندهندهي این واقعیت باشد که سیستم به حالت تعادل رسیده

است .لذا براي دستیابی به این مهم از روش محاسبهي شاخص

است .عناصر و یونهاي  Mn ،SO22- ،NO1-و  Feهمانند  Asبه

غنیشدگی کارنوتیت استفاده شده است .شاخص اشباع
()1

کارنوتیت ( )CSIاز رابطهي زیر محاسبه میشود ][12

محلولهاي کاهشی حساس هستند و رفتار مشابهی نشان میدهند.
این مطلب از این لحاظ حایز اهمیت است که هر جا مقدار این
ترکیبات باالتر باشد نشاندهندهي افزایش قابلیت تحرک فلزات

()1

CSI=Log[(U)(V)(K+)] / 1/11×165×)HCO1-(2

در آن محیط میباشد و در تفسیر نتایج اکتشاف ناحیهاي کمك
شایانی خواهد نمود.

Ferdows

شكل  .5نمودار نشاندهندهي وضعیت اکسایشی -کاهشی محیط ژئوشیمیایی آبهاي منطقه.
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که در آن مقدار اورانیم و وانادیم برحسب  µg/Lو مقدار پتاسیم

 .5نتیجهگیری
روش هیدروژئوشیمی ابزاري مهم در اکتشاف اورانیم نوع

مقادیر این شاخص براي نمونههاي منطقهي فردوس محاسبه شده

رسوبی میباشد که براي اولین بار در منطقهي اکتشافی فردوس به

است .نتـایـج نشـان مـیدهـد کـه همـهي نمـونـهها داراي شاخص

کار برده شده است .با وجود محدودیتهاي موجود مانند تعداد

اشباع کارنوتیت زیر صفر بوده و مقدار آن از  -1/14در نمونهي

نمونهي تهیه شده ،نتایج این عملیات توانست تا حد زیادي مسایل

 11تا  -4/14در نمونهي  12تغییر میکند (شکل  .)4در نتیجه

هیدروژئوشیمی منطقه را حل نماید .مانند هر روش اکتشافی

احتمال کانیسازي کارنوتیت در منطقهي مورد مطالعه پایین

دیگر ،نتایج و دستاوردهاي حاصل از آن میتواند قابلیت و

است .براي محاسبهي شاخص اشباع دیگر کانیها از نرمافزار

پتانسیل روش را نشان دهد .به طور کلی نتایج زیر به دست آمد:

و بیکربنات برحسب  mg/Lمیباشند .با استفاده از این رابطه

-

 PHREEQCاستفاده شد .با استفاده از این نرمافزار ،شاخص

شرایط کلی منطقه براي حل و انتقال اورانیم به دلیل عدم

غنیشدگی براي طیف زیادي از کانیها محاسبه گردید .شاخص

پایداري شرایط اکسیدي آب و وجود مقدار اکسیژن کافی

اشباع کانی اورانینیت از  -15/49در نمونهي  12تا  -12/24در

پایین میباشد.
-

نمونهي  5تغییر میکند و در همهي نمونهها مقدار آن منفی است.

با توجه به معیارها ،شرایط کاهشی منطقه پایین است .با این

در شکل  4روند تغییرات شاخص غنیشدگی براي بعضی کانیها

وجود ،مقدار نهشت اورانیم پایین است که این ناشی از

نشان داده شده است .مالحظه میشود که کانیهاي کلسیت،

مقدار پایین اورانیم در آبهاي منطقه است.
-

اکسیدي منگنز ،اکسیدي و هیدروکسیدي آهن داراي شاخص

با وجود این ،مقادیر وانادیم ،سلنیم ،مولیبدن و آرسنیك در

مثبت هستند و نشان میدهند که محیط براي نهشت و تشکیل این

حوضهي پایین دست دو منطقه در شمالشرق و جنوبغرب

کانیهاي مساعد است در حالیکه کانیهاي هالیت ،منگنز

نسبت به سایر نقاط بسیار بیشتر است و میتوان انتظار

هیدروکسید و کربناتهاي آهن و منگنز داراي شاخص منفی بوده و

کانیسازي اورانیم (احتماالً از نوع رگهاي) را در این مناطق

حاکی از آناند که این کانیها در محلول انتقال مییابند.

داشت.
پینوشتها:
1. Durrance
2. TDS: Total Dissolved Solids
1. CSI: Carnotite Saturation Index

شكل  .1نمودار نشاندهندهي بازهي تغییرات شاخص اشباع کانی کارنوتیت و
دیگر کانیها در نمونههاي منطقهي فردوس.
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