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بررسی و مقایسة همرفت گوشتة زمین با فرضهای مختلف برای چشمههای
گرمایشی درون زمین
2

رضا زینالدینی میمند *1و حسین جاللکمالی

 .1کارشناس ارشد ،دانشکدة فيزيك ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،ايران
 .2استاديار ،دانشکدة فيزيك ،دانشگاه شهيد باهنر کرمان ،ايران
(دريافت ،93/3/19 :پذيرش نهايي)93/11/28 :

چكیده
بخشی از پدیدههای سطحی زمین بر اثر فعالیتهای همرفتی گوشته رخ میدهد .ویژگی سلولهای همرفتی ،به توزیع منابع گرمایی
درون زمین وابسته است .در این مطالعه با شبیهسازی ،ویژگیهای سلولهای همرفتی (با فرض تکالیهبودن همرفتی گوشته) در
سه مدل گرمایش از پایینترین عمق گوشته که به هسته وصل است ،توزیع منابع گرمایی در سرتاسر گوشته و توزیع منابع گرمایی
در  150کیلومتری پایین گوشته ،با فرض ثابتبودن گرانروی و ظرفیت گرمایی ویژه بررسی شده است .نتایج نشان میدهد که
هرچه منابع گرمایی توزیع گستردهتری در گوشته داشته باشند ،پهنای سلولهای همرفتی بیشتر خواهد بود .در مدل گرمایش از
پایینترین عمق گوشته که به هسته وصل است (انفصال گوتنبرگ) و مدل توزیع منابع گرمایی در  150کیلومتر پایین گوشته،
سرعت باالرفتن مواد با سرعت فرورانش آنها بهطور تقریبی برابر است .در مدل توزیع منابع گرمایی در سرتاسر گوشته ،پهنهای
که مواد به سمت باال حرکت میکند ،از پهنة فرورانش خیلی وسیعتر است و این باعث میشود که سرعت باالآمدن از سرعت
فرورانش کمتر باشد .در حالتی که تمام منابع گرمایی در  150کیلومتر پایین گوشته تمرکز داشته باشند به دلیل ایجاد حرارت زیاد،
دما در این ناحیه در مقایسه با دو مدل دیگر بیشتر است .همچنین سرعت جریان همرفتی در این مدل از دو مدل دیگر بیشتر است.
بنابراین ،ابعاد و تعداد سلولهای همرفتی این مدلها و مقایسة آنها با مقیاسهای مشاهدة زمین (اندازة صفحهها) ،نشان میدهد
که دو مدل گرمایش از درون مطابقت بهتری با مشاهدات دارند.
واژههای كلیدی :شبیهسازی ،فرورانش ،گوشتة زمین ،منابع گرمایی ،هسته ،همرفت

 .1مقدمه
گوشته بزرگترین بخش زمین از لحاظ جرم و حجم

کریستنسن ( ،)1995ناکاگاوا و تاکلی ( )2005و بورستد

است .گوشته سیالی با گرانروی ( )Viscosityنسبتاً زیاد

و همکاران ( )2008و هرنلود و تاکلی( )2008مطالعاتی

است که در اثر حرکت آن پدیدههای سطحی زمین مانند

در زمینة مقدار انتقال حرارت از سطح زمین ،ساختار زمین

فعالیتهای تکتونیکی ،زلزلهها ،آتشفشانها ،ایجاد

و منابع گرمایی آن ،خواص گرمایی زمین ،مدلسازی

رشتهکوهها و  ...رخ میدهد .حرکت گوشتة زمین

همرفتی برای بررسی حرکت پوسته ،بررسی همرفت و

فرآیندی همرفتی است که در اثر دمای زیاد آن اتفاق

تأثیر تغییر فاز مواد در اعماق مختلف بهخصوص اعماق

میافتد .اشارههای اولیه از همرفتی گوشته توسط هاپکینز

بین  400تا 700کیلومتر بر همرفت ،شبیهسازی همرفت

ارائه شد و سپس فیشر در کتاب فیزیک پوستة زمین در

گوشته همراه با اعمال تغییرات ویسکوزیته به دما با

سال  ،1881همرفتی را علت پدیدههای تکتونیکی خواند

استفاده از ابرکامپیوترها و همچنین مدلسازی همرفت

و آرتور هولمز ( 1928و  )1931آن را مکانیزمی برای رانة

گوشته زمین در مختصات کروی انجام دادهاند .همچنین

قارهای دانست.

میرزایی و گیسکی ( ،)1383جالل کمالی و همکاران

با وجود در دستنداشتن اطالع کافی از حرکت

( )1387به ترتیب با در نظرگرفتن تغییرات ضریب انبساط

همرفتی گوشتة زمین ،تحقیقات زیادی در این زمینه انجام

حجمی ،تغییرات گرانروی و تغییرات چگالی در الیة

شده است؛ هنری پوالک و همکاران ( ،)1993آلبارِد و

گذار فاز ،تحقیقاتی دربارة دوالیهشدن حرکت همرفتی

واندر هیلس ( ،)2002ویتینگتون و همکاران (،)2009

صورت دادهاند.

کالزر ( ،)2009یوشیدا و سانتوش ( ،)2014اولریش
*نگارنده رابط:

گرمای درون زمین از منابع مختلفی نشئت میگیرد
E-mail: reza.zeynoddin@gmail.com
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که واپاشی عناصر رادیواکتیو درون گوشته از مهمترین

اولیه مانند ذخیرهای گرمایی درون زمین و بهخصوص در

این منابع است .تخمینها میگوید که حدود  60درصد

هستة خارجی وجود دارد که میتواند باعث همرفتی

حرارت خارجشده از سطح زمین به نابودی عناصر

گوشته شود (پویرر.)2000 ،

رادیواکتیو درون گوشته وابسته بوده و حدود 10درصد

ایزوتوپهای رادیواکتیوی که امروزه در تولید

آن از هسته است (پویرر .)2000 ،همچنین حدود 17

گرمای زمین مؤثرند ،عبارتند از40𝐾 ، 235𝑈، 238𝑈 :و

درصد حرارت خارجشده از سطح زمین از پوسته نشئت

 232𝑇ℎنرخ گرمای تولیدشده و نیمعمر این ایزوتوپها

میگیرد .اگر تمام گوشته از نظر فراوانی ایزوتوپهای

در جدول  1نشان داده شده است.

رادیواکتیو ،مانند گوشتة فوقانی باشد متوسط شار گرمایی

گرمای تولیدشددددة درون زمین از طریق رسدددانش و

10 mWmخواهد بود ،در حالی

همرفت به پوسدددتة زمین و از طریق رسدددانش به بیرون از

که متوسط شار گرمایی از سطح زمین برابر 87 mWm -2

سدددطح زمین انتقال مییابد .جریان حرارت کل از درون

است .بنابراین ،پراکندگی منابع تولید گرما در زمین

زمین با رابطة ( )1نشان داده میشود:

از سطح زمین حدود

-2

𝑄 = 𝑞𝑐 𝐴𝑐 + 𝑞0 𝐴0

یکنواخت نیست و تمرکز عناصر رادیواکتیو باید بیشتر در

()1

بخش عمیق گوشته باشد (دیویس .)1999 ،نحوة توزیع

که در آن 𝑞𝑐 ،میانگین شار گرما از پوستة قارهای،

این منابع گرمایی درون زمین میتواند بر ویژگیهای

مساحت پوستة قارهای 𝑞0 ،میانگین شار گرما از پوستة

سلولهای همرفتی و دمای درون زمین تأثیر مستقیم

اقیانوسی و  𝐴0مساحت پوستة اقیانوسی است .توزیع شار

بگذارد.

گرما از سطح زمین در شکل  1نشان داده شده است.

𝑐𝐴

تحقیق پیشرو با شبیهسازی در مختصات قطبی به سه
مدل مختلف برای توزیع منابع گرمایی درون گوشته
میپردازد؛ مدل اول مواد رادیواکتیو را به عنوان منابع
اصلی گرمازا ،در پایینترین سطح گوشته در نظر
میگیرد .مدل دوم توزیع این مواد را یکنواخت در
سرتاسر گوشته و مدل سوم آنها را در ضخامت 150
کیلومتری زیرین گوشته در نظر میگیرد .نتایج به دنبال
بحث دربارة مدلهای مختلف خواهد آمد.
 .2مبانی نظری

شكل  .1توزیع شار گرما از سطح زمین (تورکات و همکاران2004 ،؛
فورالنگ و چاپمن.)1987 ،

دمای باالی گوشته از منابع مختلف سرچشمه میگیرد که
واپاشی ایزوتوپهای رادیواکتیو درون گوشته از

جدول  .1ایزوتوپهای تولیدکنندة گرما (دیویس.)1999 ،

مهمترین آنهاست .مقدار و چگونگی توزیع این منابع
حرارت درون گوشته میتواند بر چگونگی تشکیل
سلولهای همرفتی تأثیر مستقیم داشته باشد .البته زمین

H
𝑾𝝁

(

𝒈𝒌

)

نیمعمر
)𝒔𝒓𝒂𝒆𝒚 𝒏𝒐𝒊𝒍𝒍𝒊𝑩(

ایزوتوپ

عنصر

94/35

4/468

𝟖𝟑𝟐

اورانیوم

4/05

0/7038

𝟓𝟑𝟐

𝑼

اورانیوم

بعد از پیدایش زمین میتوان به اتالف انرژی گرانشی و

26/6

14/01

𝒉𝑻

واپاشی ایزوتوپهای رادیواکتیو با نیمعمر کوتاه مانند

0/0035

1/250

مقداری از حرارت خود را در زمان پیدایش به دست
آورده است .از مهمترین منابع گرمایی در سالهای اولیه

𝑙𝐴

26

اشاره کرد که امروزه وجود ندارند .این گرمای

𝑼

𝟐𝟑𝟐

توریم

𝟎𝟒

پتاسیم

𝑲
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شكل  .2گرمای تولیدشده درون زمین از زمان پیدایش آن تاکنون (اسمیت.)1981 ،
جدول  .2مقدار شار گرما از سطح زمین (استاین.)1995 ،
متوسط شار گرما () mWm -2

منطقه

سددرچشددمه میگیرد (پویرر .)2000 ،اگر تمام گوشددته از

101±2/2

پوستة اقیانوسی

نظر فراوانی ا یزوتوپهددای راد یواکت یو و د ی گر منددابع

65±1/6

پوستة قارهای

گرمایی ،مانند گوشتة فوقانی باشد ،متوسط شار گرمایی

87±2/0

سطح زمین

از سطح زمین حدود  10 mWm-2خواهد بود ،پس تمرکز

مقادیر 𝑐𝑞 و  𝑞0توسدددط پاالک ( )Pollackدر سدددال
 1933تعیین شد که مقادیر آنها در جدول  2آمده است.
مسدداحت پوسددتة قارهای  2×108کیلومتر مربع و مسدداحت
پو ستة اقیانو سی  3/1×108کیلومتر مربع ا ست .از این رو
متو سط گرمای کل انتقالیافته از سطح زمین برابر ا ست
با:
𝑄 = 𝑄0 + 𝑄𝑐 =4/43×1013W

()2

درصدد از گرمای کل انتقالیافته از سدطح زمین از هسدته

عناصدددر رادیواکتیو و دیگر منابع گرمایی باید بیشدددتر در
بخش عمیق گوشددته باشددد (دیویس .)1999 ،این نشددان
میدهد که گرمای زمین از منابع مختلفی ناشددی میش دود
که در سرتاسر زمین پراکنده هستند .مقدار و نحوة توزیع
این منابع تول ید حرارت میتواند بر ویژگی های همرفت
تأثیر زیادی دا شته با شد .ایزوتوپهای رادیواکتیو در اثر
واپاشددی به ایزوتوپهای پایدار تبدیل میشددوند؛ بنابراین
مقدار گرمای تولید شده با گذ شت زمان کاهش مییابد.

بدین ترتیب متوسدددط شدددار گرما از سدددطح زمین با

به عنوان مثال ،بر ا ساه شکل  2گرمای تولید شده در 3

تقسیم شار گرما کل بر مساحت کل سطح زمین به دست

میلیارد سددال قبل حدود  2برابر مقدار کنونی بوده اسددت.

میآید:
= qs

اسدددت ،توانایی همرفتی گوشدددته نیز با عمر زمین کاهش

ک سر شایان توجهی از گرمای ازد سترفته از پو ستة

یافته ا ست .گرمای تولید شده درون زمین در اثر واپا شی

قارهای ،از تمرکز زیاد عناصدددر رادیواکتیو درون پوسدددتة

ایزوتوپ های رادیواکتیو ،از زمان پیدایش زمین تاکنون

قارهای سددرچشددمه میگیرد .تخمین زده میشددود که از

در شکل  2نشان داده شده است.

()3

=87 mWm-2

Q

از آنجا که تول ید گرما داخل زمین با زمان کاهش یاف ته

A

متوسط شار گرما از پوستة قارهای ( ،) 65 mWm-2بهطور
تقریبی  28 mWm-2به گوشدددتة زمین و

-2

 37 mWmبه

 .3روش تحقيق

واپاشددی ایزوتوپهای رادیواکتیو درون پوسددته ،وابسددته

در این تحقیق جریان همرفتی گوشتة زمین شبیهسازی

باشدددد .بر این اسددداه سدددهم پوسدددته از شدددار گرما برابر

شده است .معادالت حاکم بر جریان همرفتی بر پایة

 7/4×1012Wیا  17در صد شار گرما کل از پو ستة زمین

معادالت پایستگی تکانة خطی و انرژی و معادلة پیوستگی

اسددت (تورکات و همکاران .)2004 ،همچنین حدود 10

𝜇

هستند .در مختصات قطبی ،اگر  Pفشار دینامیکی،
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گرانروی 𝑣 𝑟 ،و 𝜃𝑣 مؤلفههای سرعت T ،دما T0 ،دمای

کیلومتر توزیع شده است .در این شبیهسازی تمام گوشته

H

در دو بعد و در مختصات قطبی بررسی شده است .شعاع

آهنگ تولید انرژی در واحد حجم و 𝑝𝐶 گرمای ویژه در

درونی گوشته (شعاع هسته)  3420کیلومتر و شعاع بیرونی

فشار ثابت باشند ،این معادالت به صورت زیر خواهد بود

آن  6200کیلومتر در نظر گرفته شده است .همچنین

(بیژن1389 ،؛ تورکات و شوبرت2002 ،؛ الی و

الیهای جامد ،روی گوشته با خواص پوسته تعریف شده

همکاران:)2009 ،

است .خواص فیزیکی پوسته وگوشتة زمین درکتابهای

مربوط به چگالی مرجع (  k ،)𝜌0ضریب رسانش،

پایستگی تکانة خطی:
𝑃𝜕

()4

𝑟𝜕

مختلف آمده است .دراینجا برای پوسته چگالی
)=−

2
𝜃𝑣

𝑟

−

𝑟𝑣𝜕 𝜃𝑣
𝜃𝜕 𝑟

+

𝑟𝑣𝜕

𝑟𝑣( 𝜌

𝑟𝜕

2

)

𝑟𝑣𝜕 2
𝜃𝜕 𝑟 2

+

𝑟 2 𝜕𝜃 2

+

𝜃𝑣
𝑟2

−

( 𝜇+

) +𝜌0 𝑔𝛼𝑣 (𝑇 − 𝑇0

و همکاران2009 ،؛ مکنزی و همکاران )2005 ،در نظر

𝑟𝑣( 𝜌

گرفته شده است .همچنین برای گوشته ،چگالی اولیه برابر

( 𝜇+

چگالی در عمق  100کیلومتر ،یعنی 3300kg/m3

𝜃𝑣𝜕 1
𝑟𝜕 𝑟

+

𝜃𝑣 𝜕 2
𝜕𝑟 2

(آندرسون 1980،؛ فاولر ،)1990 ،ظرفیت گرمایی ویژه

پایستگی انرژی:
=)

()5

𝐻]+

𝑇𝜕 𝜃𝑣
𝜃𝜕 𝑟

𝑇 1 𝜕2
𝑟 2 𝜕𝜃 2

+

)+

𝑇𝜕
𝑟𝜕

𝑇𝜕
𝑟𝜕

𝑟𝑣( 𝑃𝑐𝜌

𝑟(

𝜕 1
𝑟𝜕 𝑟

()6

𝜃𝑣𝜕 1
𝜃𝜕

𝑟+

𝑟𝑣
𝑟

+

برابر

𝐽
𝐾𝑘𝑔 °

( 1250آندرسون ،)1980 ،ضریب انبساط
1

[𝑘

معادلة پیوستگی:
=0

𝑊

𝐾 1100 𝑘𝑔 °و ضریب انتقال حرارت 𝐾( 3 𝑚 °ویتینگتون

𝜃𝑣 𝑟𝑣 𝜃𝑣𝜕 𝜃𝑣 𝜃𝑣𝜕
𝑃𝜕 1
+
+
)=−
𝑟𝜕
𝜃𝜕 𝑟
𝑟
𝜃𝜕 𝑟
𝜃𝑣 1 𝜕 2

𝐽

2

𝜃𝑣𝜕 𝜕 𝑣𝑟 1 𝜕𝑣𝑟 𝑣𝑟 1 𝜕 𝑣𝑟 2
+
− +
−
)
𝜃𝜕 𝜕𝑟 2 𝑟 𝜕𝑟 𝑟 2 𝑟 2 𝜕𝜃 2 𝑟 2

𝑚( 27003𝑘𝑔/آندرسون ،)1980 ،ظرفیت گرمایی ویژه

𝑟𝑣𝜕
𝑟𝜕

معادالت ( )5( ،)4و ( )6مستقل از زمان هستند .در
این معادالت ،سیال نیوتنی و تراکمناپذیر در نظر گرفته
شده و از جمالت اتالف گرانروی و مرتبة دوم سرعت به
دلیل کمبودن سرعت و همچنین از تغییرات گرانروی و
ضریب انبساط گرمایی با دما صرف نظر شده است.
این شبیهسازی با استفاده از نرمافزار فلوئنت 6.3
( )Fluent 6.3و با سه فرض مختلف در رابطه با
چشمههای گرمازا در گوشته انجام شده است .جایگاه
توزیع مواد رادیواکتیو که در اصل منبع گرمایی گوشته
را تشکیل میدهند ،در تعداد و نوع چرخههای همرفتی
درون گوشته تأثیر بسزایی دارد .با فرض اینکه هیچگونه
اطالعی از چگونگی این توزیع نداشته باشیم ،سه مدل را
در نظر میگیریم :در مدل اول گوشته گرمای خود را از
پایینترین بخش خود در اثر تمرکز باالی عناصر
رادیواکتیو در این ناحیه و همچنین گرمایش از هسته
دریافت میکند؛ در مدل دوم عناصر رادیواکتیو به طور

𝑊

گرمایی برابر𝐾 ،0/00003 °ضریب انتقال گرما 𝐾 4 𝑚 °و
گرانروی s

( 1021 Paتورکات

و شوبرت )2002 ،در نظر

گرفته شده است .همچنین گرانش  9/8m/s2و دما در عمق
 100کیلومتر  1600درجة کلوین فرض شده است .در
جدول 3خالصهای از پارامترهای استفادهشده در این
شبیهسازی همراه با مقادیر آنها آمده است.
 .4بررسی مدلها و نتايج آنها
در اینجا با توجه به خواص پوسته و گوشته و همچنین
فرض تکالیهبودن همرفتی گوشته ،به بررسی سلولهای
همرفتی در سه مدل یادشده برای حالتهای مختلف
چشمههای گرمایشی درون زمین ،در مختصات قطبی
میپردازیم .در این شبیهسازی برای هر سه مدل ،انفصال
گوتنبرگ و سطح زمین ،سطوح نفوذناپذیر برای سیال
منظور شده و در شرایط اولیه سیال(گوشته) بهطور کامل
ساکن و دمای سراسر محیط برابر  300درجة کلوین در
نظر گرفته شده است .همچنین در مدل اول ،دمای انفصال
گوتنبرگ  4500درجة کلوین و در مدلهای دوم و سوم
این مرز عایق در نظر گرفته شده است.

یکنواخت در سرتاسر گوشته توزیع شدهاند و در مدل

 .1 .4مدل اول:گرمايش از پايينترين بخش گوشته

سوم این مواد در الیهای زیرین از گوشته به ضخامت 150

در ابتدا فرض میشدددود که گوشدددته گرمای خود را از

بررسی و مقايسة همرفت گوشتة زمين با فرضهای مختلف...

305

پایینترین بخش خود دریافت کند که این میتواند ناشی

شبیه سازی در شکل  3نشان داده شده است که مطابقت

از تمرکز شددددد ید ع ناصدددر رادیواکتیو در این ناح یه و

خوبی با رابطة  8دارد .در این نمودار محور افقی شدددعاع

همچنین به دلیل گرمایش گو شته از ه ستة داغ با شد .در

زمین است.

این مدل ،د ما در سدددطح زمین  300در جة کلوین و در
عمق  2880کیلومتر 4500 ،در جة کلوین در نظر گرف ته

همچنین در شددکل  4این تغییرات دما نسددبت به عمق
در حالت یادشده ،در سراسر مدل مشخص شده است.
ولی ضریب انبساط گرمایی گوشته صفر نیست و برابر

شده و هیچ منبع گرمایی درون گوشته پخش نشده است؛
1

چراکه مدل اول برابر با گرمایش گو شته از ه سته ا ست.

𝐾 0/00003 °است .بنابراین ،به علت دمای زیاد گوشته و

عدد ریلی برای یک شددداره که بین دو سدددطح با دمای

وجود شرایط الزم (عدد ریلی) درون آن پدیدة همرفتی

مختلف قرار دارد از رابطة ( )7به دست میآید:

رخ میدهد .در حالت گرمایش از پایینترین عمق

𝜌0 𝛼𝑣 𝑔(𝑇1 −𝑇0 )𝑏 3

()7

𝜅𝜇

= 𝑎𝑅

که در آن T0 ،و  T1دمای سدددطوح باال و پایین b ،عمق
سدددلول همرفتی و 𝜅 ضدددریب پخش گرمایی (≅
2

𝑘
𝑃𝑐𝜌

=𝜅

𝑚𝑚  )1است.
𝑠
طبق رابطة ( )7و با توجه به خواص فیزیکی گوشدددتة

زمین و ابعاد آن ،مقدار عدد ریلی از مرتبة  107اسدددت.
باتوجه به زیادبودن عدد ریلی ،پدیدة همرفتی میتواند
درون گوشته رخ دهد.
اگر ضریب انبساط گرمایی صفر فرض شود ،نیروی
شناوری در معادالت ناویر-استوکس صفر خواهد شد و
هیچ جریان همرفتی رخ نمیدهد .در این حالت معادلة
پایستگی انرژی به صورت رابطه ( )8ساده میشود:
()8

𝑇 = −6875ln(𝑟) + 107940

گوشته ،تابع جریان ،سرعت و دمای سیال در شکلهای
 7 ،6 ،5و  8نشان داده شده است.
شددکل  5تابع جریان در سددراسددر گوشددته را نشددان
میدهد که سددلولهای همرفتی در آن بهخوبی مشددخص
است .مطابق این شکل ،خطوط جریان در محل باالآمدن
و پایینرفتن سیال بیشترین تراکم را دارد و تعداد بهنسبت
زیادی از سددلولها تشددکیل میشددود .شددکلهای  6و 7
سددرعت و جهت حرکت گوشددته را نشددان میدهد .چون
مؤلفههای سددرعت بسددیار کوچک هسددتند در شددکل 7
بردارهای سددرعت با بزرگنمایی  1015برابر رسددم شددده
اسددت .سددرعت حرکت سددیال از مرتبة میلیمتر در سددال
اسدددت و در محل باالآمدن و فرورفتن سدددیال ،بیشدددترین
مقدار و در وسددط سددلولهای همرفتی ،کمترین مقدار را
دارد.

که در آن r ،شدددعاع زمین اسدددت .در این حالت گرما از

شکل  8دمای سرا سر گو شته را در مدل اول ن شان

طریق رسددانش انتقال مییابد که سددادهترین روش انتقال

میدهد که با توجه به دمای گوشدددته ،محل باالآمدن و

حرارت اسددددت .توزیع د ما در حا لت غیرهمر فت با

پایینرفتن سلولهای همرفتی بهخوبی مشخص است.

شكل  .3تغییرات دما با افزایش عمق.
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شكل  .4توزیع دما در مدل اول در حالت بدون همرفت.

شكل  .5تابع جریان در مدل اول با همرفت.

شكل  .6اندازة سرعت در مدل اول.

شكل  .7توزیع برداری سرعت در مدل اول با بزرگنمایی .1015
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جدول  .3پارامترهای استفادهشده در شبیهسازی و مقادیر آنها.
پارامتر مورد نظر

مقدار آن

پارامتر مورد نظر

مقدار آن

شعاع داخلی (شعاع هسته)

3420km

شعاع خارجی

6300km

دمای انفصال گوتنبرگ در مدل اول

𝑲4500 °

دمای سطح زمین

𝑲300 °

𝑾

ضریب انتقال گرمای گوشته

𝑲𝒎 °

چگالی مرجع گوشته
(چگالی در عمق  100كیلومتر)

3300kg/m3
𝑱

ظرفیت گرمایی گوشته

4

ضریب انتقال گرمای پوسته

𝑲𝒌𝒈 °

1250

چگالی پوسته
ظرفیت گرمایی پوسته

1021 Pa s

ویسكوزیتة گوشته
ضریب انبساط گرمایی گوشته

𝟏
𝑲°

0/00003

گرانش
مقدار گرمای تولیدشده
در مدلهای دوم و سوم

𝑾
𝑲𝒎 °

3

2700kg/m3
𝑱
𝑲𝒌𝒈 °

1100

9/8m/s2
3442068 W

شكل  .8توزیع دما در مدل اول با همرفت.

سددد یالی که در عمق  2880کیلومتر قرار دارد در اثر

مییابد .این باعث سرد شدن سیال در محل فرورانش در

دمای زیاد در این عمق ،گرم و سددبک شددده و به سددطح

م قایسددده با محل باالآمدن میشدددود .این اختالف دما

میآید و سدیال سدردی که در نزدیکی پوسدته قرار دارد،

میتواند باعث شود که پو سته در محل پایینرفتن سیال

چون چگالی آن از س دیال گرم عمیق بیشددتر اسددت در اثر

دارای ضددخامت و چگالی بیشددتری از محل باالآمدن آن

گرانش به عمق فرو میرود .این حر کت تا ز مانی که

شود.

یک منبع گرمایی در عمق  2880کیلومتر وجود داشدددته

 .2 .4مدل دوم :توزيع م نابع گر مايی در سرررراسرررر

باشدددد که سدددیال این عمق را گرم کند ،ادامه مییابد .در

گوشته

شدددکل  8بهخوبی محل باالآمدن مواد داغ عمیق و محل

در این مرحله از شبیه سازی به مدل دوم یعنی به برر سی

فرورانش سیال سرد نزدیک سطح زمین مشخص است.

سیالی پرداخته شده است که از درون گرم می شود ،زیرا

همانطور که از شدددکل  8مشدددخص اسدددت ،در محل

گوشددتة زمین بیشددترگرمای خود را از واپاشددی عناصددر

باالآمدن سیال داغ ،در زیر پو سته ،دما زیاد ا ست و این

رادیواکتیو درون خود کسب میکند.

باعث نازکشدن پوسته در این مکانها میشود .همچنین

در این بخش سدطح پایین (انفصدال گوتنبرگ) عایق

با حرکت س دیال در زیر پوسددته ،در امتداد آن ،به دلیل از

در نظرگرفته شده ا ست تا سیال ،گرمایی از این ق سمت

دسددتدادن حرارت از طریق رسددانش ،دمای آن کاهش

کسب یا پخش نکند .متوسط گرمای خارجشده از سطح

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان 1394
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زمین برابر

-2

 87 mWmو شددد عاع زمین  6300کیلومتر

میشدددود .با تو جه به خواص فیزیکی گوشددد ته ،م قدار

ا ست (پوالک و همکاران .)1993 ،چون این شبیه سازی

 Ra= 2×106به دسددت میآید و اگر فرض شددود همرفتی

در دو بعد صدددورت گرفته اسدددت پهنای مدل برابر واحد

در سرتا سر گو شته رخ میدهد ،در این صورت  bبرابر

یعنی  1متر در نظر گرفته می شود .بنابراین مساحت سطح

 2880کیلومتر در نظرگرفته میشود .در این صورت عدد

مدل برابر 395/64×105 m2و گرمای خارج شده از سطح

ریلی  Ra= 2×109به دسددت میآید .زیادبودن عدد ریلی

مدل برابر  3442068 Wاسدددت ،به طوری که متوسدددط

در هر دو حالت نشددان می دهد که درون گوشددته پدیدة

گرمای خارجشدددده از واحد سدددطح مدل برابر گرمای

همرفتی رخ میدهد.

خارجشدددده از واحد سدددطح زمین باشدددد .بنابراین همین

اگر نیروی شدددناوری در معادالت ناویر-اسدددتوکس

مقدار گرما باید درون سیال تولید شود .حجم گوشته در

صدددفر باشدددد و درون گوشدددته همرفتی رخ ندهد ،معادلة

مدل مورد نظر  8397/49×1010 m3است .اگر فرض شود

پایسدددتگی انرژی (معادلة  )6در مدل گرمایش از درون

که منابع گرمایی در سرتاسر گوشته توزیع شده باشند ،با

گوشته به صورت رابطه ( )10ساده میشود:

توجه به شار گرما کل از سطح مدل ،گرمای تولیدی در
واحد حجم در سددرتاسددر گوشددته H =4/1×10-8 W/m3

خواهد بود .برای یک سیال که بین دو الیه وجود دارد و
سطح پایین عایق است و همچنین درون آن منبع گرمایی
وجود دارد ،عدد ریلی از رابطة ( )9به دست میآید:
()9

𝛼𝑣 𝜌02 𝑔𝐻𝑏 5
𝜅𝜇𝑘

= 𝑎𝑅

با توجه به خواص فیزیکی ،اگر همرفتی به گوشدددتة
باالیی م حدود باشددددد b ،برابر  700kmدر نظر گرف ته

()10

𝑇 = − 𝐻⁄4𝑘 𝑟 2 + 59944 ln(𝑟) − 8.3648 × 105

رابطه ( )10نشدددان میدهد دمای گوشدددته با افزایش
عمق به صدددورت تابع در جة دوم افزایش می یا بد .در
مرحلة اول برای صددفرشدددن نیروی شددناوری ،ضددریب
انب ساط گرمایی صفر در نظر گرفته شده ا ست .با اعمال
یکنواخت نرخ تولید حرارت در گوشدته ،تغییرات دمایی
گوشته با شبیهسازی در شکلهای  9و  10نشان داده شده
است که مطابقت خوبی با رابطة  10دارد.

شكل  .9تغییرات دما با افزایش عمق در مدل دوم؛ توزیع منابع گرما در سرتاسر گوشته با شرط اینکه همرفت وجود نداشته باشد.

شكل  .10توزیع دما در مدل دوم؛ توزیع منابع گرما در سرتاسر گوشته با شرط اینکه همرفت وجود نداشته باشد.
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شكل  .11تابع جریان در مدل دوم ،گرمایش در سراسر گوشته به صورت یکنواخت (.)H= 4/1×10-8 W/m3

در شکل  10دمای سرا سر گو شته با توجه به توزیع

توزیع برداری سدرعت (شدکل  )12نشدان میدهد در

منابع گرمایی در آن نشان داده شده است .ضریب انتقال

حالتی که منابع تولید گرما در سددراسددر گوشددته پراکنده

گرمای گوشتة زمین پایین و انتقال گرما از طریق رسانش

هسددتند ،گسددترة حرکت س دیال به سددمت باال ،از گس دترة

درون گو شته ب سیار کم ا ست .این باعث می شود دمای

فرورانش خیلی وسدیعتر اسددت .به دلیل پایسددتگی جرم و

گوشتة عمیق بسیار افزایش یابد.

پایا در نظر گرفته شدن حرکت سیال ،در محل فرورانش

ولی نیروی شناوری در معادالت ناویر-ا ستوکس به

در مقایسدده با دیگر مناطق ،سددیال دارای سددرعت زیادی

علت صددفرنبودن ضددریب انبسدداط گرمایی گوشددته صدفر

است ،ولی در محل باالآمدن دارای سرعت کمی است.

نی ست و به سبب وجود شرایط الزم (عدد ریلی) همرفتی

همچنین سددرعت در میانة سددلولهای همرفتی بسددیار کم

رخ میدهددد .از این رو تددابع جریددان همرفتی و توزیع

ا ست .این کمبودن سرعت در میانة سلولهای همرفتی،

-8

باعث افزایش دما در این مناطق در مقایسه با دیگر مناطق

 )H=4/1×10در سراسر گو شته به صورت شکلهای 11

میشدود ،زیرا گوشدته ضدریب رسدانندگی کم و ظرفیت

و  12خواهد بود.

گرمایی زیادی دارد و این باعث می شود که گرما بی شتر

برداری سدددر عت ،با این م قدار تول ید گر ما

(W/m3

شددکل  11در مقایسدده با شددکل  5نشددان میدهد که

از طریق جابه جایی منتقل شدددده و گرمایی که در م یا نة

هرچه منابع گرمایی در سراسر گوشته توزیع گستردهتری

سدددلولهای همرفتی در اثر واپاشدددی عناصدددر رادیواکتیو

داشددد ته باشددد ند ،سدددلول های همرفتی پهنتر و نامنظم

تول ید میشدددود (به علت سدددرعت کم گوشدددته در این

می شوند ،همچنین مطابق با شکلهای  11و  ،12در چهار

م ناطق) ،انت قال ن یا بد و د ما در این م ناطق افزایش یا بد.

ناحیه فرورانش داریم که در مقایسدده با مدل اول مطابقت

همچنین سددیال سددرد نزدیک پوسددته در اثر فرورانش به

بهتری با تعداد مناطق فرورانش روی زمین دارد.

عمق رفته و دما در عمق کاهش مییابد.

شكل  .12توزیع برداری سرعت در مدل دوم ،گرمایش در سراسر گوشته بهصورت یکنواخت با بزرگنمایی .)H=4/1×10-8 W/m3( 1015

فيزيك زمين و فضا ،دوره  ،41شماره  ،2تابستان 1394
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شكل  .13توزیع دما در مدل دوم ،گرمایش در سراسر گوشته بهصورت یکنواخت (.)H=4/1×10-8 W/m3

 .3 .4مرردل سررروم :توزيع منررابع گرمررايی در 150

 329/229×1010اسددت .با تقسددیم گرمای خارجشددده از

کيلومتر زيرين گوشته

سدددطح مدل بر حجم مربوط به  150کیلومتر پایین مدل،

ایزوتوپهای رادیواکتیو وزن زیادی دارند ،به طوری که

گرمای تولید شددده در واحد متر مکعب در  150کیلومتر

تراکم آنها در عمق بی شتر است .اگر تمام گوشته از نظر

پایین مدل  H= 1/04×10-6 W/m3به دسدددت میآید .با

فراوانی ایزوتوپ های رادیواکتیو و دیگر منابع گرمایی،

قراردادن این م قدار تول ید گر ما در  150کیلومتر پایین

مانند گوشددتة فوقانی باشددد ،تنها  10تا  15درصددد از کل

مدل ،تابع جریان و توزیع برداری سدددرعت بهصدددورت

حرارت خارجشده از سطح زمین به واپاشی ایزوتوپهای

شکلهای  14و  15خواهد بود.

رادیواکتیو و دیگر منابع گرمایی مربوط خوا هد بود .به

شکلهای  14و  15نشان میدهند که مانند مدل اول،

طوری که متوسددط شددار گرمایی از سددطح زمین حدود

هر چه منابع گرمایی در ناحیة عمیقتر گوشته تمرکز

 10 mWm-2به دست میآید ،در صورتی که متوسط شار

داشته باشند ،سلولهای همرفتی بیشتر و منظمتر خواهند

گرمایی از پوسدددتة قارهای  65 mWm-2و متوسدددط شدددار

بود .در این مدل ،پهنهای که گوشته به سمت باال حرکت

گرمایی از پوسددتة اقیانوسدی  101 mWm-2اسددت .تخمین

میکند برابر با پهنة فرورانش است .این باعث شده که

زده میشدود که حدود  60درصدد گرمای خارجشدده از

سرعت باالآمدن گوشته بهطور تقریبی با سرعت

سددطح زمین در اثر واپاشددی عناصددر رادیواکتیو و دیگر

فرورانش آن برابر باشد.

منددابع گرمددایی در بخش عمیق گوشدددتدده تولیدد شدددود

در شکل  16توزیع دما نشان داده شده است .مطابق

(پویرر .)2000،این نشدددان میدهد که تمرکز منابع تولید

این شکل دما در ناحیة پایین گوشته تا  7430درجة کلوین

گرمای زمین ،در بخش عمیق آن قرار دارد.

افزایش مییابد که ناشی از تمرکز شدید منابع گرمایی در

بنابراین ،در مدل سددوم فرض میکنیم که منابع تولید

این ناحیه است .همچنین تغییرات دمایی گوشته در این

گرما در  150کیلومتر پایین گوشددته قرار داشددته باشددند.

مدل ،آشفتگی کمتری از مدل دوم دارد که این نیز ناشی

ح جم مر بوط بدده  150ک ی لو م تر پددا ی ین مدددل

m3

از منظمتربودن سلولهای همرفتی است.

شكل  .14تابع جریان در مدل سوم ،گرمایش از درون در  150کیلومتر پایین گوشته (.)H = 1/04×10-6 W/m3

بررسی و مقايسة همرفت گوشتة زمين با فرضهای مختلف...
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شكل  .15توزیع برداری سرعت در مدل سوم ،گرمایش از درون در  150کیلومتر پایین گوشته با بزرگنمایی.)H= 1/04×10-6 W/m3( 1015

شكل  .16توزیع دما در مدل سوم ،گرمایش از درون در  150کیلومتر پایین گوشته (.)H= 1/04×10-6 W/m3

 .5نتيجهگيری

گو شته پراکنده با شند (مدل دوم) ،بی شترین دمای درون

ویژگی سلولهای همرفتی گوشته ،به چگونگی توزیع

گوشته  6630درجة کلوین است و بیشترین مقدار دما نیز

منابع گرمایی درون زمین وابسته است ،بهطوری که هرچه

به نیمة باالیی گوشته مربوط خواهد بود ،زیرا سرعت در

منابع گرمایی توزیع گستردهتری داشته باشند ،پهنای

میانة سددلولهای همرفتی بسددیار کم اسددت .این کمبودن

سلولهای همرفتی بیشتر و تعداد آنها کمتر خواهد بود.

سرعت در میانة سلولهای همرفتی ،باعث افزایش دما در

همچنین در مدل گرمایش از پایینترین عمق گوشته

این مناطق در مقایسه با دیگر مناطق می شود .زیرا گوشته

(مدل اول) و توزیع منابع گرمایی در  150کیلومتر پایین

دارای ضددریب رسددانندگی کم ولی ظرفیت گرمایی زیاد

گوشته (مدل سوم) ،سرعت باالرفتن سلولهای همرفتی

اسدددت و این باعث میشدددود که گرما بیشدددتر از طریق

بهطور تقریبی با سرعت فرورانش آنها برابر است ،در

جابهجایی منتقل شددود و گرمایی که در میانة سددلولهای

حالی که در مدل توزیع منابع گرمایی سرتاسر گوشته،

همرفتی در اثر واپا شی عنا صر رادیواکتیو تولید می شود

پهنهای که گوشته به سمت باال حرکت میکند خیلی

(بهعلت سرعت کم گو شته در این مناطق) انتقال نیابد و

وسیعتر از پهنة فرورانش است .این باعث میشود که به

د ما در این م ناطق افزایش یا بد .همچنین سددد یال سدددرد

دلیل پایستگی جرم و پایا در نظر گرفتهشدن حرکت

نزد یک پوسدددته در اثر فرورانش به عمق رفته و دما در

سیال ،سرعت باالآمدن گوشته از سرعت فرورانش خیلی

عمق کاهش مییابد.

کمتر باشد.

گرچه مدلهای ارائهشدددده با پیشفرضهای بسدددیار

در مدل سدوم که تمام منابع گرمایی در  150کیلومتر

سدداده حل شدددهاند ولی میتوان نتیجه گرفت که با توجه

زیرین گو شته تمرکز دا شته با شند به دلیل ایجاد گرمای

به شددواهد و عوارض پوسددتة زمین ،مدل اول یعنی توزیع

ز یاد ،د ما در این ناح یه تا حدود  7430در جة کلوین

چ شمههای گرمازا در پایینترین عمق گو شته یا چ سبیده

افزایش مییابد ولی زمانی که منابع گرمایی در سدرتاسددر

به ه سته به واقعیت نزدیک نی ست ،زیرا تعداد سلولهای

1394  تابستان،2  شماره،41  دوره،فيزيك زمين و فضا

 تر جم دة، ا ن تقددال گرمددای ه مرفددت،1389 ،. آ،ب یژن
 انتشددارات،. و، و اطمینان. ج،ابوالقاسددمی اصددفهانی
.دانشگاه فردوسی مشهد
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6 و5 ،4 همرفتی در این مدل همانگونه که شدددکل های
. بهطور نسبی زیاد است،نشان می دهد
با تو جه به غیرهمگنبودن مواد درونی زمین و نبود

،1387 ،. م، و شددد جاعی. ح، امیری،. ح،جالل ک مالی

مطالعة م یدانی درون زمین در عمق های ز یاد و همچنین

بررسدددی تغییرات گرانروی در ال یة گذار فاز بین

سدددادهنبودن حل معادالت با پیشفرض های واقعی (که

گوشددته باالیی و پایین زمین و اثر آن در سددلولهای

 به کمک نتایج،)بعضدددی از آنها هنوز مجهول هسدددتند

. دانشگاه کاشان، کنفرانس فیزیک ایران،همرفتی

مدل های سدددادهتر مطابق با مشددداهدات ما نیز میتوان

، زمین ساخت جهانی،1386، . ف، و این. ف،کری

فعالیتهای روزمینی از جمله زمینلرزهها و آتشددفشددانها

 انتشارات،. ه، و مدبری. ج،ترجمة حسنزاده

 در. بیشدددتر شدددناخت،را که در زندگی بشدددر تأثیر دارند
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