
 



 

 
 
 

 

 
 

 

 

 ژئوفيزيك و نقش آن در مهندسي آب 

 “شناخت روش زمين گرمايي”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ١٣٧٧ـ ن مهر ماه ١٢٧نشرية 



 

 به نام خدا

 
 پيشگفتار 

 

امروزه نقش و اهميت ضوابط، معيارها و استانداردها و آثار اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي ناشي از به 

. ناپذير كرده است  را ضروري و اجتنابآنهادر پيشرفت جوامع، تهيه و كاربرد  آنهاكارگيري مناسب و مستمر 

نظر به گستردگي دامنه علوم و فنون در جهان امروز، تهيه ضوابط، معيارها و استانداردها در هر زمينه به مجامع 

 .فني تخصصي واگذار شده است

 

 در ايران، تهيه استاندارد در آبمحدوديت منابع با در نظر گرفتن موارد باال و با توجه به شرايط اقليمي و 

 وزارت نيرو با همكاري سازمان برنامه و آبرو، امور  اي برخوردار است و از اين  از اهميت ويژهآببخش 

 .  كرده استآببودجه اقدام به تهيه استانداردهاي مهندسي 

 

 : شده است با در نظر داشتن موارد زير تهيه و تدوينآباستانداردهاي مهندسي 

 هاي كارشناسان و صاحبنظران شاغل در بخش عمومي و خصوصي  ها و تجربه استفاده از تخصص -

 المللي  استفاده از منابع و مآخذ معتبر و استانداردهاي بين -

گيري از تجارب دستگاههاي اجرايي، سازمانها، نهادها، واحدهاي صنعتي، واحدهاي مطالعه، طراحي  بهره -

 و ساخت

 برداري و ارزشيابي طرحها نگي در مراحل تهيه، اجرا، بهرهايجاد هماه -

 پرهيز از دوباره كاريها و اتالف منابع مالي و غير مالي كشور -

توجه به اصول و موازين مورد عمل مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران و ساير مؤسسات معتبر  -

 كننده استاندارد تهيه

 

 

 .  مورد بازنگري قرار گرفته است١٣٧٦هيه و در سال  ت١٣٧٣پيش نويس اين نشريه در سال 



 

 

 

 تركيب اعضاي كميته 
 

 آبطرح تهيه استانداردهاي مهندسي ) ژئوفيزيك (٢‐١٣اين نشريه با مشاركت اعضاي كميته فني شماره 

 : به ترتيب الفبا به شرح زير استآنهاكشور تهيه و تنظيم شده كه اسامي 

 

 يسانس ژئوفيزيك فوق ل اكبر اسالمي  آقاي علي

 دكتراي ژئوفيزيك  آقاي منوچهر بهاور 

 دكتراي فيزيك  آقاي حسن حاجب حسينيه 

 فوق ليسانس ژئوفيزيك  خانم وحيده زرگر صالح 

  كارشناسي ژئوفيزيك ‐شناسي ليسانس زمين آقاي فرهنگ شيرواني 

 ئولوگ  كارشناسي ژئوفيزيك و هيدروژ‐شناسي ليسانس زمين آقا علي نصيريان 

 دكتراي ژئوفيزيك  آقاي غالمحسين نوروزي 

 

 

 



 

 فهرست مطالب
 صفحه                                                                                                ناونع  

 ۱  مقدمه ‐۱

 ١  كليات ١‐١

 ٢ ساز و كار انتشار حرارتي   ‐٢

 ٢  انتقال حرارت از طريق رسانش ـ رسانندگي حرارتي سنگها‐٣

 ٤ )يكاها( واحدها ‐٤

 ٥ اي دماي خارجي در زمين  تغييرات دماي وابسته به تغييرات دوره‐٥

 ٧  انتقال حرارت توسط پديده همرفت‐٦

 ٨  شار زمين گرمايي‐٧

 ٨ ا منشأ منابع گرم‐٨

 ١١ گيري دما در چاه اندازه  ‐٩

 ١٥ )اي نقطه ( گيريهاي ناپيوسته  اندازه‐١٠

 ١٦  تعيين پروفيل دماي چاه‐١١

 ١٧ گيريهاي پيوسته  اندازه‐١٢

 ١٧  كاربردها‐١٣

 ١٩  منابع‐١٤



 ١

   مقدمه  ‐۱
 
  كليات  ١‐١
 

 را در داخل زمين مطالعه آنشناسي وابسته به  هاي فيزيكي و زمين  توزيع دما و پديده چگونگي١گرمايي  زمين

دهد، ساز و كارهايي كه باعث  قرار ميتأثير پس از يك بررسي روي بيالن انرژي كه زمين را تحت . كند مي

 نزديك ٢ن شار گرمايياين مطالعات ما را به تعيي. گيرد   شوند مورد مطالعه قرار مي  مي انتشار گرما در زمين

هنجاريهاي مشاهده شده و استفاده از توزيع هماهنگ كروي،  مطالعه توزيع اين مقدار با توجه به بي. كند مي

 قاره است كه در ‐برخي از اطالعات كلي و مربوط به جدايي اقيانوس. دهد اطالعاتي را در سطح به دست مي

اي يا محلي است كه ما را به كاوشهاي  ر در محدودة منطقهگيرد و برخي ديگ ها جاي مي محدوده فرضيه صفحه

 . رساند  گرمايي مي زمين

 

جدول زير مقادير متوسط انرژي را كه در طول يك سال از داخل و خارج زمين حاصل شده است نشان 

 : دهد مي

 )ژول(انرژي  هاي انرژي چشمه

 ) كند  مي برگشت پيداآنكه تقريباً تمامي (انرژي دريافتي از خورشيد 

25
10 

 ) تلف شده( گرمايي  انرژي زمين

21
10 

 )  به دست آمده از انرژي سينتيك زمين و ماه( انرژي تلف شده توسط جز و مد 

19
10 

 ها  يافته در تغيير شكلهاي تكتونيكي و آزاد شونده در زلزله انرژي تجمع

18
10 

 

طور  رسد، ولي اين انرژي تقريباً به دهد كه بيشترين انرژي از طرف خورشيد به زمين مي اين جدول نشان مي

 در ضخامتي به اندازه چند متر زمين را تحت آنكامل در فضا پراكنده شده و فقط يك قسمت بسيار كوچك 

 . دهد غالب سطح زمين را تشكيل مياين انرژي خورشيدي، دماي . دهد قرار ميتأثير 

 

و يا زلزله در مقايسه با انرژي ) خوردگيها، گسلها و غيره چين(انرژي وابسته به تغيير شكلهاي تكتونيكي 

 صرف آنكه يك قسمت (هاي اين انرژي حرارتي  چشمه. حرارتي تلف شده توسط زمين كوچك است

اثر گرمايي اوليه . توپهاي پرتوزا با دوره بلند جستجو كردرا بايد در وجود ايزو) شود فعاليتهاي دگرگوني مي

 .باشد در حين تشكيل ضعيف مي) كه البته فرضي است(زمين 

                                                      
1- geothermal  
2-Thermal flux  



 ٢

 ساز و كار انتشار حرارتي   ‐٢
 

 :يابد حرارت عمدتاً به سه شكل انتشار مي

ه آن وجود داشته ساكن زماني كه اختالف دماي بين دو نقط) جامد، مايع يا گاز(در يك ماده : ١  رسانش‐١

 .شود باشد، حرارت بين اين دو نقطه مبادله مي

تواند توسط انتقال موادي كه چگالي متفاوت وابسته به دماهاي مختلف  در يك سيال، حرارت مي: ٢ همرفت‐٢

 .دارند انجام پذيرد

 انطباق با انتشار تواند حرارت را در خأل نيز انتقال دهد و قابل اين طريقه تنها شكلي است كه مي: ٣ تابش‐٣

اين نوع انتشار كه در تبادل انرژي خورشيد ـ زمين نقش اساسي را به عهده دارد . تابشي الكترومغناطيسي است

گراد يك قسمت   درجه سانتي١٠٠٠ولي بايد متذكر شد كه در دماهاي بيشتر از . باشد در اينجا مورد توجه نمي

 .در گذر از سنگها انجام پذيردتواند از طريق تابش تدريجي  مهم از گرما مي

 

  حرارتي سنگها٤ انتقال حرارت از طريق رسانش ـ رسانندگي‐٣
 

كه عمود بر   SB و SAسطوح : شود  به شكل زير در نظر گرفته مي٥قسمتي از يك ماده همگن و همسانگرد

  .) TB  TA<(باشد  ميTB   و  TA است داراي دماهاي متفاوت `ZZمحور 

 

 
 ١شكل 

 

در واحد زمان وجود دارد كه متناسب ) q(، يك شار حرارتي Sن صورت در عبور از يك سطح مقطع  در اي

 كه بستگي به جنس Xضريب ثابت اين تناسب .  داردABو نسبت عكس با فاصله ) S) TB  ‐  TAاست با 

          :   بنابراين داريم. شود مواد دارد، رسانندگي حرارتي ماده ناميده مي

 

)١    (                              .S
AB

TTXq AB−−= 

 

 

رابطة فوق، . يابد عالمت منفي در رابطة فوق به منزله اين است كه حرارت به طرف دماهاي كمتر انتقال مي

 :  است، زيرا در آنجا داريم) به صورت يك بعدي(قابل مقايسه با قانون اهم در الكتريسيته 

 

                                                      
1- Conduction 
2- Convection 
3- Radiation 
4- Conductivity 
5. Isotrope 
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 شدت جريان الكتريكي است كه شار بردار چگالي جريان I رسانندگي الكتريكي و ρ1/=σدر اين رابطة 

(j) در عبور از سطح Sقانون اهم در الكتريسيته در يك نقطه مانند . باشد  ميMتواند به صورت زير در نظر   مي

 :گرفته شود

 

 

 

 

به همين ترتيب در انتقال حرارت توسط رسانش . ، گراديان پتانسيل الكتريكي استMEي ميدان الكتريكي يعن

 : داريم

 

)٢ ( MM T gradxq −= 

ت كه  عبارت است از بردار چگالي حرارq. انتگرال رابطة فوق در يك فضاي يك بعدي است) ١(رابطة 

 . مي باشدMT grad معرف شار حرارت در واحد زمان در عبور از واحد سطح عمود بر آنمدول 

 

)T,T,T(هاي  در مختصات قائم، بردار گراديان دما داراي مؤلفه
zyx ∂

∂
∂
∂

∂
∂

باشد، كه براي يك فضاي يك بعدي   مي

z(fT(داريم  مؤلفه در اين صورت فقط =
Z
T

∂
∂

در اين حال . هاي صفر است مخالف صفر بوده و بقيه مؤلفه 

T gradxqبه صورت ) ٢(رابطة   عبارت است از آنباشد كه مقدار   مي=−
Z

z
Txq
∂
∂

 اين مقدار معرف =−

zzشار حرارتي در عبور از واحد سطح عمود بر   .  است′

 

 مقداري است كه براي xباشد، در اين رابطة  مي) ٢( رابطة رياضي دقيق رسانش حرارتي رابطة ‐١توضيح 

. تواند متفاومت باشد  در جهات مختلف ميX ،مواد همسانگرد در نظر گرفته شده، ولي براي مواد ناهمسانگرد

فحات موازي سطح تورق بيشتر از امتداد ها، قابليت رسانش حرارتي در ص به اين ترتيب در ميكاها و شيست

 . عمود بر اين صفحات است

 

در اينصورت . گيرند طور معمول مواد را همسانگرد و انتقال حرارت را عمود در نظر مي  در عمل به‐٢توضيح 

طور كه قبالً گفته شد،  صحبت از شار حرارتي در واحد زمان و واحد سطح در ميان خواهد بود كه همان

 : ست ازعبارت ا

 

 
Z

z
Txq
∂
∂

−=  

MMM V gradEJ σσ −==



 ٤

 )يكاها( واحدها ‐٤
 

q حرارتي( كه شار الكتريكي (تواند توسط  مي, در واحد زمان و سطح استJ/m2 .S بيان شود )J , ژول ,

 W (W/m2تواند به صورت   ميqكه در اين صورت واحد ,  )m2kgS-2=SIواحد كار انجام شده در سيستم 

رابطة تعادلي بين مقدار گرما و كار , طبق اصل اول ترموديناميك.نوشته شود ) SIستم واحد توان در سي, وات,

 .باشد  كالري مي١=١٨/٤: انجام شده به صورت

 

 :شود  دو سيستم واحدها در اينجا به كار برده مي

 .C° .W/m بر حسب x و W/ m2 بر حسب SI: q  ‐الف

C° توان درجه كلوين را جايگزين  گراد و كلوين مي گراد و يا با توجه به ارتباط درجه سانتي درجه سانتي

 .كرد

عبارت است از سيستمي با واحدهاي , شود   سيستم عملي كه در مطالعات زمين گرمايي به كار برده مي‐ب

 :زير 

Q برحسب cal/cm2.sµ و Xبرحسب C.° cal/cm.sµ. 

 ضرب ٣٩/٢×١٠٣در عدد  ) SIدر سيستم  (x به واحد عملي فوق بايد مقدار SI از واحد xبراي تبديل 

 .شود

 

در جدول زير مقادير رسانندگي حرارتي براي تعدادي از سنگها كه از اندازگيريهاي آزمايشگاهي به دست 

ين رسانندگي در حالت طبيعي تحت تأثير تخلخل و افزايش دما و فشار ناشي از عمق ا.آورده شده است, آمده

 كيلومتر يك مقدار متوسط رسانندگي حرارتي در ٥٠توان تا عمقي در حدود  طور تقريب مي به. قرار دارد

C.s.cmcalحدود  °µ براي سنگها در نظر گرفت٥‐٦×١٠٣ . 

 

C.s.cmcalمقدار متوسط برحسب (ها  ها و كاني ادي از سنگـ رسانندگي حرارتي تعد١جدول  °µ١٠٣( 

 

 ٥/٠ـ١ ذغال ٤/٦ گرانيت

 ٨ـ١٥ هاليت ٢/٧ گنايس

 ٠/١٣ مگنتيت ٢/٥ بازالت

 ٠/٢٢ هماتيت ٢/٩ دونيت

 ٠٥/٠ هوا ٤/٦ ماسه سنگ

 ٣/٠ نفت ٦/١٣ نمك

 ٤/١ آب ٥/٢ گچ

 ٢/٥ يخ ٠/٣ شيل



 ٥

 

دهد كه  طور مشخص از بقيه مواد متفاوت است نشان مي  كه بهآب يسانندگي حرارتمقدار ضعيف ر: توضيح

تواند تغييرات زيادي در اطراف   وجود دارد، ميآنرسانندگي حرارتي يك سنگ برحسب مقدار آبي كه در 

 . مقادير متوسط داده شده، داشته باشد

 

 زمين اي دماي خارجي در   تغييرات دماي وابسته به تغييرات دوره‐٥
 

zzمحور(شكل زير تغييرات يك بعدي   و ABCD و سطح مقطعهاي τحجم مواد. دهد را نشان مي) ′

DCBA zz كه بر محور′′′′  . شود  در نظر گرفته ميS عمود هستند، برابر ′

 
 ٢شكل 

 

zz، اختالف شاري كه در امتداد dt براي يك زمان كوچك شود نسبت به شاري   وارد ميABCD از سطح ′

DCBAكه از سطح  . باشد  ميdtشود، برابر تغييرات حرارت موجود در حجم مفروض در امتداد   خارج مي′′′′

مقدار اين گرما برابر . رسد  ميT+dT به T تجمع يافته و دما از t+dt و t گرما بين زمانهاي τ)(در اين حجم 

dT τρCdQ                                                                                                     :است با p=. 

 

مواد است  يعني مقدار گرمايي كه الزم است تا دماي ) شار ثابتدر يك ف(، ظرفيت حرارتي pCدر اين رابطة 

بين زمانهاي .  جرم حجمي مواد مي باشدρگراد افزايش دهد و  يك گرم از مواد را به اندازه يك درجه سانتي

dtt  :شود ود به صورت زير نيز نوشته ميش  تغييرات گرماي تجمع يافته ميt و +

 

 dt
t
TCdQ p ∂
∂

τρ= 

 

 : بر حسب شار حرارتي وارد شونده و خارج شونده عبارت است ازdQتغييرات 

 

 )Sq(SqdQ zdzz −= + 

 



 ٦

qتواند به صورت زير نوشته شود اين رابطة مي.  عبارت است از شار حرارتي در واحد سطح و واحد زمان: 

 

 dz
z
qdt
∂
∂SdQ = 

 

z/qdtdQ :  و بنابراينτ=sdz:  از طرف ديگر داريم ∂∂τ= 

 
 : خواهيم داشت dQبا مساوي قرار دادن دو رابطة 

 

 
z
qdtdt

dt
dT

pc
∂
∂

τ=τρ 

 

 به صورت (T) و دماي (q)اي بين شار حرارتي  اما چنانچه قبالً گفته شد رابطه
dz
dTxqz  وجود دارد، =

 :بنابراين داريم

 

 )٣ ( 2

2

dz
Tdx)

dz
dT(

dz
dx

dt
dTcp ==ρ 

 

با قرار دادن 
ppc

x
=α) معادلة انتشار حرارت توسط رسانش را براي )٣(، رابطة )ضريب انتشار حرارتي ،

 . دهد  را به دست ميT مقدار (t) و زمان (z)طه اين معادل بر حسب تغييرات نق. دهد حالت يك بعدي نشان مي

 

 

 :باشد  به صورت زير ميآندهد كه نتيجه   به دست ميT را براي  ١رابطة فوق يك انتشار ميرا

 

)٤ ( )/sin(/ αω−ωαω−= 22 ztzeTT o 

 

tsinTTاي دما، به صورت  نتيجه به دست آمده با در نظر گرفتن يك تغييرات دوره ω= o) 
o

T دامنه تغييرات 

/Tعبارت است از ωبيشينه و كميته و ′π2كه T′ ماه يا يك ٦تواند يك روز، براي تصحيحات روزانه،   مي 

 حاصل (z=0)براي سطح زمين ) سال براي تغييرات قرني در نظر گرفته شود ١٠٤سال براي تغييرات فصلي و 

 .شده است

 

                                                      
1- damping  



 ٧

  انتقال حرارت توسط پديده همرفت ‐٦
 

بسيار معمول است، اما چنانكه بعداً خواهيم ديد، به )  هوا و آب(اين شكل  از انتقال حرارت در سياالت 

 . پذيرد  زمين انتقال حرارت به اين صورت انجام مي ١احتمال خيلي زياد در قسمت بااليي گوشته

 

 طريقه همرفت، حرارت توسط حركت آزاد  سيال به دليل اختالف چگالي بين قسمتهاي سرد و گرم انتقال در

 كه گراديان dT/dzشود كه يك سيال در صعود عمودي با مقدار  يابد، اما در ترموديناميك نشان داده مي مي

شود كه  ، ديده مي)٣شكل (ائين   بطرف پzبا در نظر  گرفتن محور . گردد  سرد مي. شود خوانده مي ٢دررو بي

تواند در اثر داليل مختلف  اين افزايش مي(دررو باشد  اگر گراديان حرارتي محيط اطراف بيشتر از گراديان بي

پذير بوده و حتي تقويت   امكانA، حركت جرمي از سيال از نقطه )مثالً گرم شدن موضعي، حاصل شود

 .شود دما و در نتيجه اختالف چگالي زياد مي، اختالف Bشود، زيرا در نقطه  مي

 
 

  انتقال حرارت توسط پديده همرفت‐٣شكل 

 

 سيال با انتقال دادن حرارت آن كه در (I)زون :  دو زون هاشور خورده مشخص شده است٣در روي شكل 

ده و  اين سيال دوباره گرم ش(II)در زون . كند سرد شده، سپس سيال سرد شده به طرف پائين حركت مي

 .گردد به اين ترتيب يك سلول همرفت تشكيل مي. شود حركت مذكور تكرار مي

 

 معروف (I)تواند در گوشته، يك سلول همرفت ايجاد كند كه در اين صورت زون  يك چنين شكلي مي

 2T و 1Tدر مكانيسم همرفت، حرارت انتقال يافته توسط جرم و در واحد زمان بين دماهاي . باشد ليتوسفر مي

 : برابر است باVو با سرعت 

                                                      
1- mantle  
2- adiabatic  



 ٨

 

 )TT(V.CQ 12 −=∆ 

 

 .  حرارت ويژه جرمي استC آنكه در 

 

اين شكل با جريان مواد . شكل خاصي از همرفت، عبارت است از همرفت از طريق نفوذ و غير قابل برگشت

دار با چگالي بيشتر  آبهاي گرم در عبور از يك محيط متخلخل يا درزهمذاب با دانسيته كم، مانند ماگما و يا 

 . اين مكانيسم دخالت دارد ١هاي اقيانوسي  گرمايي و پشته در زونهاي آتشفشاني، ميدانهاي زمين. مطابقت دارد

 

  شار زمين گرمايي ‐٧
 

ب گراديان دما در چنانچه گفته شد شار حرارتي در واحد زمان و واحد سطح برابر است با حاصل ضر

گيري  اندازه. گيري كرد الذكر را اندازه رسانندگي حرارتي، بنابراين براي تعيين شار حرارتي بايد دو مقدار فوق

هاي  رسانندگي حرارتي سنگها در آزمايشگاه روي نمونه. گراديان دما موضوع مطالعات چاه پيمايي است

براي اينكار با ايجاد حرارت در يك نقطه و . شود مي در چاهها انجام ٢طور درجا برداشت شده و يا به

 .گيري درجا را انجام داد تون اين اندازه گيريهاي دما در نقطه ديگر مي اندازه

 

 :طور خالصه نتايج زير را بيان نمود توان به گيريهاي متعدد شار حرارتي مي با توجه به اندازه

باشد، كه اين مقدار براي  مي%) ١٠با دقتي حدود  (sµcal/cm2٤/١/ براي زمين برابر (q)شار حرارتي توسط 

وجود ) ١/١در حدود  (qتري نيز براي  ها مقادير ضعيف براي قاره. ها و همچنين اقيانوسها صادق است قاره

وط به بيشترين مقدار مرب. باشد تر شيري مي دارد، مقادير زيادتر مختص زونهاي پركامبرين باال و زونهاي آذرين

البته به جز (بايد اضافه كرد كه مناطق وسيعي وجود دارند . است)  در آلپ١/٢ مثالً(زونهاي جديدتر 

هنجاريهاي شار حرارتي هستند كه به عنوان  كه داراي بي) قسمتهايي مربوط به ميدانهاي زمين گرمايي موضعي

توان نام  طق وسيعي در مجارستان را ميو همچنين منا) ٢در حدود (مثال تمام قسمتهاي جنوب شرقي استراليا 

 .برد

 
  منشأ منابع گرما‐٨
 

با محاسباتي كه . العاده زياد است  بيانگر انرژي فوقsµcal/cm2٤/١/شناسي يك شار  در مقياس زمانهاي زمين

يلومتر و  ك٢٠انجام شده يك چنين شاري در عرض يك ميليارد سال معادل سوختن يك اليه زغال به ضخامت 

                                                      
1- Oceanic ridges  
2- in situ 



 ٩

توان نشان داد كه اگر زمين در شروع به صورت  همچنين مي. سطح كره زمين است وسعتي به اندازه تمامي

فقط يك قسمت كوچك از شار حاضر نتيجه هدايت اين گرما ) اي كه تقريباً رد شده فرضيه(مذاب بوده باشد 

 . است

هاي   توجه به وجود ايزوتوپهاي پرتوزا با دورهآنبنابراين بايد منابع ديگري براي منشأ حرارت گشت كه نتيجه 

 .باشد طوالني مي

 مي باشد، ٢٣٥ و ٢٣٨ تمام سنگها داراي عناصر پرتوزا هستند كه مهمترين عنصر براي ايجاد گرما اورانيوم 

 ٣ و ٢در جدولهاي . توانند مد نظر قرار گيرند  نيز جزو مواد پرتوزا هستند كه مي٤٠ و پتانسيل ٢٣٢توريوم 

 : در گرانيت و بازالت داده شده استآنهادوره و مقدار گرماي حاصل از عنصر مذكور و نيز مقدار 

 

 براي چهار عنصر پرتوزا ) در سال( مقدار حرارت آزاد شده ‐٢           جدول              

 حرارت آزاد شده

(cal/g.y) 

 مقدار ايزوتوپ

% 

 دوره بر حسب

 سال  ١٠٩

 ايزوتوپ

٥/٤ ٣/٩٩ ٧٣/٠ U ٢٣٨ 

٧/٠ ٧/٠ ٧/٠ U ٢٣٥ 

٩/١٣ ١٠٠ ٢/٠ Th ٢٣٢ 

٣/١ ٠١/٠ ٢٧×١٠‐٦ K ٤٠ 

 

با در نظر . شود با توجه به جداول داده شده امكان توضيح در مورد شار زمين گرمايي در قاره ما فراهم مي

توان به   كيلومتر براي پوسته زمين كه از گرانيت و بازالت تشكيل شده، مي٣٥گرفتن ضخامتي در حدود 

تواند از گوشته  يك قسمت كوچك از شار متوسط مي. مقداري بيش از دو سوم شار متوسط دست پيدا كرد

دهد كه ارتباط خوبي بين زونهاي   مطالعات انجام شده در آمريكا نشان ميآنعالوه بر . زمين حاصل شود

 .گرمايي وجود دارد اي با پرتوزايي قوي و مقادير شار زمين قاره

 

را ) ٤/١( كل شار موجود ١/٠، بيشتر از ) كيلومتر٦حدود  (قيانوسها يك اليه بازالتي با ضخامت كم در ا

توان گفت كه در اين مورد تقريباً تمامي گرماي موجود از گوشته زمين حاصل  بنابراين مي. تواند ايجاد كند نمي

 .ت، پديده همرفت استتوان در نظر گرف شده و تنها ساز وكاري كه براي انتقال اين گرما مي

 

 

 
 



 ١٠

 
  مقدار مواد پرتوزاي موجود در گرانيت و بازالت و حرارت ‐٣           جدول             

  در سالآنهاآزاد شده 

 تمركز عناصر پرتوزا حرارت آزاد شده

cal/g.y)610−(  

 K Th U K Th U جمع

    % ppmppm

٧/٤ ٢٠ ٤/٣ ٤/٣ ٠/٤ ٩/٠ ٣/٨ 

٦/٠ ٨٠/٠٧/٢ ٤٤/٠ ٥٤/٠ ٢٣/٠ ٢/١ 

 

 

 

گرانيت 

بازالت 

 

كمي بر شار تأثير ها، فرض بر اين است كه پديده همرفتي وجود ندارد و يا  در گوشته فوقاني در زير قاره

و در (ناهنجاريهاي موجود توسط ضخيم شدن پوسته ) آلپ(در مناطق كوهستاني جوان . زمين گرمايي دارد

 .شود در حين تشكيل اين كوهها توجيه مي) ك افزايش در مقادير ايزوتوپهاي پرتوزانتيجه ي

اين توجيه براي مناطقي مانند استراليا صادق نبوده و در آنجا علت را در غني شدن پوسته از ايزوتوپهاي پرتوزا 

 .دانند مي

 
 گرفتن يك شار حرارتي متوسط با در نظر. شود بنابراين گفته شد مروري كوتاه و خالصه بر دماي زمين مي

s/cm/cal 2µها در زير قاره( كيلومتر ٣٥، اگر فرض كنيم كه دو سوم اين شار را پوسته زمين با ضخامت  ٤/١ (

Cscmcalو قابليت هدايت  o../ كند، در اين صورت به يك گراديان حرارتي متوسط در پوسته تأمين ٠٠٥/٠ 

kmCه برابر رسيم ك زمين مي /oگيريهاي نزديك به سطح زمين مقدار نزديك به  اندازه.  است٢٠kmC /o٣٠ 

دهند، ولي از آنجايي كه ايزوتوپهاي پرتوزا در تمام ضخامت پوسته زمين پراكنده هستند، طبيعي  را به دست مي

ري كه با فرو رفتن در عمقهاي بيشتر پوسته به مقدار متوسط طو است كه مقدار گراديان مذكور كاهش يافته به

kmC /oخواهيم داشت٣٥×٢٠=٧٠٠ به يك دماي متوسط  ١به اين ترتيب در سطح موهو. رسيم  مي٢٠ . 

 

تري در نظر  در زير موهو جايي كه تقريباً فقط يك سوم منابع گرما وجود دارد، بايد گراديان حرارتي ضعيف

kmcرفته شود و اغلب گ /oكيلومتري از سطح زمين دما در حدود ١٠٠به اين ترتيب در . شود  منظور مي١٠ 

coتواند به دماي  با توجه به افزايش فشار زمين در اعماق بيشتر، اين دما مي. باشد مي) ٧٠٠+٦٥×١٠ (١٣٥٠

 بوده و اين حالت خميري مواد شايد بتواند علت كاهش كمي را در  يكذوب مواد گوشته در اين عمق نزد

 . در اين زون وجود دارد توجيه كند ٢سرعت امواج كشسان

                                                      
1- Moho  
2- elastic  



 ١١

 

در اين عمقها تنها از طريق . در اعماق بيشتر، در گوشته يا هسته، ارزيابي دما از خطر بيشتري برخوردار است

اي و با توجه به خواص  ژه الكتريكي و يا بررسي امواج لرزهروشهاي غير مستقيمي مانند تغييرات مقاومت وي

 .توان به نتايجي دست يافت در اين اعمال مي) پريدوتيت(فيزيكي مواد 

 

بايد توجه داشت كه آنچه . ، منحني تغييرات دما براي قسمتهاي مختلف داخل زمين داده شده است٤در شكل 

طور مسلم در نزديكي  شناختي است، ولي به هاي بزرگ زمين گفته شد شار متوسط زمين گرمايي براي محدوده

آيند كه به   گرم يا مناطق آتشفشاني، مقادير بسيار متفاوتي به دست ميآبهاي    منابع حرارتي مانند چشمه

 . توانند به مقادير بسيار بااليي برسند صورت موضعي مي

 

 
 

  دما در قسمتهاي داخلي زمين‐٤شكل 

 

 دما در چاه گيري  اندازه ‐٩
 

يابد و در شرايطي تعادل طبيعي آهنگ اين افزايش  شود كه دماي سازند با عمق افزايش مي مشاهده مي

 ).٥شكل .  (شود ناميده مي) گراديان زمين گرمايي(» گراديان حرارت زمين«
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 ف تغييرات دما بر حسب عمق براي گراديانهاي حرارتي مختل‐٥شكل 

 

 ٦شكلهاي (اين گراديانها . كند گراديان مذكور بر حسب محل جغرافيايي و رسانندگي حرارتي سازند تغيير مي

و در حالت عكس ) مانند نمك و آنيدريت( در سازندهاي با رسانندگي حرارتي زياد، ضعيف معموالً) ٧و 

 ).٤مانند رس، جدول (باشند  قوي مي

 

اما از طرف ديگر تعادل . به گراديان حرارتي محل چاه بستگي دارد) مانهگ(بنابراين دماهاي موجود در چاه 

در واقع گردش گل، سنگهايي را كه چاه از . ريزد حرارتي در نزديكي چاه توسط گردش گل حفاري به هم مي



 ١٣

در تماس گل و سنگ، تبادل گرما توسط پديده همرفت و در . كند طور مشخص سرد مي كند به  عبور ميآنها

 . از طريق رسانش انجام مي پذيردسنگها

 

 

  گستره رسانندگي حرارتي مواد مختلف‐٤جدول 

 

 C.G.S) ١٠٣(رسانندگي  مواد

 ٦‐٣٠  كوارتز 

 ٣‐٥  ماسه 

 ١٠  كلسيت 

 ٢‐٣  گچ

 ٣‐٥  آهك متخلخل 

 ٥‐٨  آهك متراكم

 ٢‐٤  رس 

 ٥/٠‐١  زغال، لينيت 

 ٨‐١٥  نمك 

 ٥‐٨  گرانيت 

 ٥‐٧  بازالت 

 ٠٥/٠  هوا 

 ١/٠  گاز طبيعي 

 ٣/٠  روغن 

 ٤/١   آب

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 ١٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

گردد تا پروفيل دما در چاه نسبت به  باشد، باعث مي اين تبادل  گرما بين گل و سنگها كه داراي اثر مشخص مي

 .گرمايي اوليه تفاوت زياد داشته باشد پروفيل زمين

 

شود قسمت فوقاني چاه  طور كه ديده مي همان. دهد بين پروفيلهاي گفته شده را نشان مي اختالف ٨شكل 

فقط دماي كف چاه به . باشد داراي دماي بيشتر از دماي اوليه زمين و قسمت تحتاني داراي دما كمتري مي

 .گراد وجود دارد  درجه سانتي٢٠ تا ١٠شود كه در اين حال نيز اختالفي در حدود  دماي اوليه زمين نزديك مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  دما در يك چاه١وار هاي طرح  پروفيل‐٨شكل          

 

كند، از آنجايي   به محض قطع شدن جريان گل، دماي زمين در چاه به طرف دماي اوليه زمين گرايش پيدا مي

ت اوليه حرار(كه تبادل حرارت بين سنگها و گل از طريق رسانندگي فعال نيست، رسيدن به حالت تعادل 

 . پذيرد به كندي صورت مي) زمين

 

 )اي نقطه ( ٢گيريهاي ناپيوسته  اندازه‐١٠
 

گيري دماي كف  در چاه، يك دماسنج ماكزيمم براي اندازه) سوندها(گيري  عموماً با فرستادن دستگاههاي اندازه

شود كه بر حسب زمان،  گيري دماي كف چاه تكرار شود، مشاهده مي اگر عمل اندازه. شود چاه نيز فرستاده مي

 . كند  است كه دماي كف چاه به طرف دماي تعادل اوليه ميل ميآناين مطلب بيانگر . يابد اين دما افزايش مي

توان دماي حقيقي اوليه زمين را در  آيد، مي گيريهايي كه در زمانهاي مختلف به دست مي با استفاده از اندازه

 .كف چاه به دست آورد

 

كند، بنابراين بايد مدت زمان بسيار  كه در اثر جريان گل دماي اوليه زمين در چاه تغيير ميبا توجه به اين

اما نظر . طوالني صبر كرد تا دماي كف چاه از طريق تعادل با زمينهاي اطراف به مقدار قبل از حفر چاه برسد

ين سعي شده است با استفاده از توان متوقف كرد، بنابرا به اينكه عمليات حفاري را هر بار به مدت طوالني نمي

                                                      
1- Schematic  
2- discontinuous  



 ١٦

گيري دما در چند زمان پس از توقف گردش گل حفاري به مقداري نزديك به دماي  روابط مناسب و اندازه

 .اوليه زمين، دست يافت

 

و بحث نظري و تجربي به عمل آمده توسط ) ١٩٥٩ (١با استفاده از رابطة ارائه شده توسط الچنبراخ و برور

توان گفت كه در صورتي كه زمان سرد كننده يعني مجموع  روي رابطه مذكور، مي) ١٩٧٢ (٢تيمكو و فرتل

توان با خطاي كم  مي)  ساعت٥كمتر از (زمان حفر يك متر آخر چاه و گردش گل از چند ساعت بيشتر نشود 

از ) ساعت ١٠بيشتر از (بر عكس ارزيابي اين دما وقتي زمان ياد شده زياد شود . به دماي اوليه كف چاه رسيد

 . دقت متوسطي برخوردار است

 

معروف است، تنها راه نزديك شدن به دماي اوليه زمين بوده “ ٣نقطه گذاري هورنر”استفاده از اين روش كه به 

گيري شده، دقيق باشند، داراي دقت كافي براي اين  و در اغلب حالتهاي عملي اگر زمان و دماهاي اندازه

 .مطالعات خواهد بود

 

 ين پروفيل دماي چاه  تعي‐١١
 

شود، دما از  گيري به داخل چاه فرستاده مي در صورتي كه در عمقهاي مختلف، هر بار كه دستگاههاي اندازه

توان منحني تغييرات دما را بر حسب عمق رسم نموده و با  طريق گفته شده تعيين گردد، در اين صورت مي

برحسب درجه ( گراديان متوسط آنتوسط و به دنبال  گرمايي م توان يك پروفيل زمين  ميآناستفاده از 

 ). ٩شكل (براي هر چاه را به دست آورد ) گراد به ازاي هر صد متر سانتي

 

 
  پروفيل زمين گرمايي متوسط در يك چاه‐٩شكل 

                                                      
1- Lachenbruch , Brewer  
2- Timko, Fertl  
3- Horner 



 ١٧

 گيريهاي پيوسته   اندازه‐١٢
 

 سيم فلزي است و مقاومت  يك رشتهآنپذيرد كه عنصر حساس  گيريها به كمك دماسنجي انجام مي اين اندازه

 . كند  با دما تغيير ميآنالكتريكي 

 

شود كه در مقابل خوردگي مقاوم باشد و بتواند در محدوده دماهاي معمول  سيم مذكور از آلياژي انتخاب مي

 ثابت آنعالوه بر . به صورت خطي عمل كند) طور معمول  درجه فارنهايت به٣٥٠ تا ٠ (آندر چاه و بيشتر از 

سيم در دستگاه .  ضعيف باشدآننيز بايد در ) گيري مربوط به عبور جريان براي اندازه(در اثر ژول زمان 

دهد كه كنترل فركانس دستگاه  را مي) ١٠شكل (تشكيل مقاومت چهارم پل وتستوني ) سوند(گيري  اندازه

 . گردد  كه در سوند قرار دارد فراهم مي١نوسانگري

 

شود تا بدين طريق تعادل حرارتي، به دليل به هم  يين بردن دستگاه انجام ميمعموالً ثبت دما در اثناي پا

 .خوردگي گل در اثر عبور سوند و كابل به هم نخورد

 

  كاربردها ‐١٣
 

 براي مسائل آنسازد كه شناخت  گيري دما امكان تعيين رژيم زمين گرمايي كنوني را فراهم مي  اندازه‐٢چاه باز

تواند   مي) يي، شار حرارتي، درجه تكامل فعل و انفعالهاي مربوط به مواد آلي و غيرهانرژي زمين گرما(مختلف 

توان دماي متوسط هر چاه و يا هر زون را مشخص  با استفاده از اين مطالعات مي. مورد استفاده قرار گيرد

 ). ١١شكل .(كرد

 

 

 

 

 

  دما سنج با قدرت تفكيك زياد ‐١٠شكل 

 

                                                      
1- Oscilator 
2- Open hole  
 

 



 ١٨

 
  يك نگار دما‐١١شكل 

 

تعادل حرارتي كه توسط حفر چاه به هم خورده است، دير يا زود بر حسب رسانندگي حرارت سنگها دوباره 

توان واحدهاي ليتولوژي مختلف را  شود، در اين حال با استفاده از تغييرات دما مي به حالت عادي نزديك مي

يافته و  رعت بيشتري افزايشدما در اين حال با س(به اين ترتيب ورود به رسهاي تحت فشار . مشخص كرد

 . گيرد مورد شناسايي قرار مي) شود  گرمايي زياد مي گراديان زمين

 

 و گل را آبو يا بر عكس ورود سياالت مانند ) شكستگيها و گسله(توان زونهاي فرار گل  همچنين مي

 .دهد مشخص كرد، در حالت اخير زون مذكور توسط يك سرد شدگي مشخص، خود را نشان مي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تعيين زون گريز گل‐١٢شكل 
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