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 چکیده 

شمسی ما از ستاره ما خورشید و  شیری قرار دارد. منظومه  ای ما در بازوی مارپیچی بیرونی کهکشان راهسیستم سیاره
ها خرده  ها قمر و میلیون سیارات، سیارات کوتوله، ده  شامل  هرچیزی که اطراف آن به وسیله گرانش قرار داشته باشد،

ای عبارتند از، عطارد، زهره، زمین،  سیارات درونی و صخره  .تشکیل شده است    هاسنگدار و شهابسیاره، ستاره دنباله

  نيا  یانجام شده برا  ژئوفیزيکی  ی هاتياز مامور  یو تعداد  (ماه)  نیزم  قمر  ، یخاک  اراتی س  یمطالعه به بررس  نيدر ا .مريخ

  ی برا 10 نريمار ر ومسنج مورد بررسی: یهاتياز جمله مامور .پرداخته شده است ،داشتندی نیز که انواع مختلف اراتیس
  ، 1 انيآپولو، لونا، چاندارا یهاتيمورزهره؛ ما  یبرا ماژالنو  ( 16و  15)، ونرا (2و  1 )زهره   ونیريپا   یهاتيعطارد؛ مامور

LOR  9 نريمار  یهاتيمامور ؛ ماه یبرا ليگر  وپراسپکتور، کاگويا ، لونار ،MGS ،MRO   باشدیم  خيمر یبرا اينسايت و .  
  ساختاری  و تکامل   یساختار داخل  یبررس  یبرا  هاتيمامور  نيبه دست آمده از ا  سیگرانش و مغناط  ،ی توپوگراف  یهااز داده

 پردازد.ی نتايج حاصله و کاربردهای آن میکه اين تحقیق به بررس استفاده شده است اراتیس نيا
 

 یژئوفیزيکمطالعات سیارات خاکی، ماه، عطارد، زهره، مريخ، های کلیدی: واژه 
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Abstract 

Our planetary system is located in an outer spiral arm of the Milky Way galaxy. Our solar system 

consists of our star (the Sun) and everything to be around by gravity including the planets, dwarf 

planets, dozens of moons and millions of asteroids, comets and meteoroids. The inner, rocky 

planets are Mercury, Venus, Earth and Mars. This research try to study the terrestrial planets and 

moon of the Earth (lunar) and a number of  geophysical missions that try to investigate these 

planets. Missions under investigation are: Messenger and Mariner 10 missions for Mercury; 

Pioneer Venus (1 and 2), Venera (15 and 16) and Magellan missions for Venus; Apollo, Luna, 

Chandarayaan_1, LRO, Lunar Prospector, Kaguya and GRAIL missions for the Moon; Mariner 

9, MGS, MRO and InSight missions for Mars. The topographic, gravity and magnetic data 

obtained from these missions were used to investigate the internal structure and geological 

evolution of these planets, so this study to do examine the results and their applications. 
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 مقدمه      1

استقرار  .  باشدمی  آن  یالرزهامواج    لیو تحل  هيتجز  اره یس  كي  یرسطحيساختار ز  یبررس  یراه ها برا  نيتر  قیاز دق  یکي

  ،نيگزيجا روش  .بسیار چالش برانگیز و پرهزينه است  خاکی   یهاجسم  یبر رو  ینگارشامل لرزه  یکيزیشبکه ژئوف  كي

  یبرا  زهی، انگیشناسارهیچشم اندازه س  سهيو مقا  یکي زیز منظر ژئوف. اباشدها میآناز مدار    اراتیس  ی ساختار داخل  یبررس

  و تکامل   ی، ساختار داخلیریگشکل   به منظور تعیین نحوه  با وضوح باال   یو توپوگراف  یگرانش  یهادست آوردن دادههب

از ی، مشود  بیمعقول ترک  یشناسنیو مفروضات زم  یتوپوگراف  یهاداده  که  ینگام ه  است.  ارهیس  كي  ساختاری توان 

  نيا  سپس  و تراکم پوسته و گوشته استفاده کرد.   كی، ضخامت االستمانند ضخامت پوسته  یکيزیمهم ژئوف  یپارامترها

  ی ندهايو فرآ  ی، تکامل حرارتپوسته  لی، تشکیاارهیس  زياالت مربوط به تماوپرداختن به س   یتوانند برایمدل م  یپارامترها

توزيع عناصر  های مغناطیسی و چگونگی  همچنین با استفاده از داده  (.2015)ويکزورک    رندیمورد استفاده قرار گ  يیماگما 

 (.2018شود )النول و همکاران های مغناطیسی و عوامل آن بررسی میها، آنومالیدست آمده از ماموريتتولید گرما به
 

 : های صورت گرفته و ماموريت   روش تحقیق      2

  3ر بخش های به دست آمده از هر ماموريت ژئوفیزيکی و هدف آن ذکر شده است و ددر اين بخش برای هر سیاره داده

 شود. به نتايج به دست آمده به همین ترتیب پرداخته می

سنج  شده از ارتفاعبرداشت  های  های توپوگرافی عطارد را با استفاده از داده( ويژگی2015ويکزورک )  .د عطار سیاره        1-2

رديابی راديويی    هایداده  ازرد را  ماموريت مسنجر و میدان گرانش عطاراديويی فضاپیما از  گرفتگی  فتوگرامتری و    ،لیزری

ا در طی دو پرواز به دست  تنه  10های رديابی مارينرداده  .و مسنجر مورد برسی قرار داده است  10ی مارينر  فضاپیماها

از میدان گرانش عطارد  نیز  رديابی راديويی فضاپیمای مسنجر    آمده و شده است  منجر به پیشرفت چشمگیر درک ما 

پوسته در نیمکره  ضخامت  برآورد  برای  دست آمده از مسنجر  بهتوپوگرافی و گرانشی    هایترکیب داده.  (2015)ويکزورک  

توپوگرافیکار نسبتاين    برای.  شده استشمالی استفاده   محلی سازی شده مکانی بر سطح   (GTRs) های ژئوئید به 

،  برای گرانش و توپوگرافی درجه پايین عطارددر ادامه    . (2015)سباستین پادوان و همکاران  شود  عطارد محاسبه می

، ارتباط بین  تی داخلی ناشی از توزيع دمای سطحلیتوسفر و گوشته به ناهمگونی های حرار  ،واکنش مکانیکی و گرانشی

 .(2015)توسی و همکاران  شودمی بررسیدهی، ژئوئید و توپوگرافی آفتاب

الزم است از    آن  های سطحگیری دست آوردن اندازهسیاره زهره به دلیل وجود جو متراکم، برای به. زهره سیاره     - 2-2
استفاده  فرکانس مايکروويوها  مانند  الکترومغناطیسی،  از    . شودهای  استفاده  با  زهره  سطح  ارتفاعیارتفاعات    رادارهای 

از اين میان فضاپیمای ماژالن   و شده یریاز مدار اندازه گ ماژالن( و  16و  15) پايونیر زهره، ونرا   ،مدارگرد یهاتيمورام
 ی گرانش دانیم یها مدل .گیری را انجام داده استقرار داشته، بیشترين اندازهدر مدار  1994تا  1990های که بین سال

تحل  هي تجز  قياز طر  نیز  زهره استها مایاز فضاپ   یاب يرد  ی هاداده  لیو  و ماژالن ساخته شده  زهره  پايونیر   ی مدارگرد 
 (. 2015ويکزورک )
تحل  هيتجز  ه.ما     -2-3 ارت  وياستر  یریگاندازه  لیو  مامور  یسنجفاعو  توجه  ریاخ  ی هاتياز  قابل  طور  اطالعات    یبه 

  ( 2012جومن وهمکاران )  .را ممکن ساخته است  ماه  یاز مورفولوژ  قیدق  لیتحل  كيو    دهیماه را بهبود بخش  یتوپوگراف
ايزوستازی   .پرداخته است  ماه   های به بررسی دهانه  LRO  ماموريت  از   LROC  ی هان یدورب  ال با وضوح با  ر يتصاوبا استفاده از  

تواند اشکال مختلفی ازجمله دو مکانسیم جبران، ايزوستازی ايری و پرات و همچنین ايزوستازی خمشی داشته در ماه می
به دنبال يك همبستگی منفی  (  2018مايکل و همکاران )  سراسری ايزوستازی پرات روی ماه،  برای ارزيابی اهمیت د.باش

لونار پراسپکتور  ماموريت  گرفته شده از  (grainای )دانه ، تراکم LOLAاستفاده از ارتفاع گرفته شده از  بین ارتفاع و تراکم با  
مکانیسم ايری  ايزوستازی    آيا  اينکهبرای  آزمايش  همچنین  .  اند گريل بودهماموريت  مشتق شده از    (bulkای )و تراکم توده

مقادير    اند.دادهانجام    ماهبر روی    GTRکروی   استفاده از توابع هارمونیکیبا    یتفسیر  مهم پشتیبانی توپوگرافی است، 
GTR    از نقشه ارتفاعیLOLA  بر روی ماموريت  LRO    مايکل و  ت )گريل محاسبه شده اسماموريت  و نقشه ژئوئیدی از

شوند و به طور میهای آذرين خروجی هستند که از ذوب گوشته ماه حاصل  های دريايی سنگبازالت  (. 2018  همکاران
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نیمکره نزديك ماه قرار دارن بازالتضخامت و حجم کل    .دترجیحی در  اساسی هستند  هااين  که محدوده    پارامترهای 
دست  در اين مطالعه، از داده های گرانشی با وضوح باال بهکنند.  ژئوفیزيکی را محدود میو    شناسی ماه  وسیعی از تحقیقات

ای  عمده  رعناصر تولید گرما تاثیتوزيع    .(2016)شنگشیا گونگ و همکاران    استفاده شده است   توسط ماموريت گريل آمده  
های  منابع گرمايی راديوژنیك توسط دادهسراسری  توزيع  به    (2018بر تکامل سراسری داخلی ماه دارد. النول و همکاران )

های  حوضه  پردازد.، میپراسپکتور و کاگويا ثبت شده است  از هر دو ماموريت لونارکه  سنج اشعه گاما  سنجش از دور طیف
مدت طوالنی است    گويند( کیلومتر است، حوضه می  300ها بیش از  های برخوردی بر روی ماه که قطر آنبرخورد )دهانه

( 2013زوبر و همکاران  )  یدر سطح سراسر   از ماه  یگرانش  دانیم  كي  ليگر  تيماموراند.  که روی ماه شناخته شده
)گرگوری و   کندیشده را آشکار م  بيتازه و تخر  های برخوردی،حوضه   یاصل  یدست آورده است که عناصر ساختارهب

 (2015همکاران 
که    MGS  روی فضاپیمای(  MOLA)سنج لیزری  ارتفاعهای  ( با استفاده از داده2015. ويکزورک )مريخ  سیاره     -2-4

سال انجام داده  چهار  برداری بر روی سطح را در طی  دهمیلیون دا  640بیش از    گرفته و در مدار مريخ قرار  1997سال  در  
  MGS  ماموريت  های میدان دينامو ندارد اما دادههیچ  در حال حاضر  مريخ    پردازد.می  به برررسی توپوگرافی مريخ   ،است

را نشان می پوسته  از  باقیمانده   سیستماتیك میدان مغناطیسی مريخ توسطبرداری  نقشه.  دهديك میدان مغناطیسی 
ترين ماموريت تا  مهمترين و پیشترفته  .است تا االن( انجام شده 2014)  MAVEN( و 2006-1997) MGS ماموريت

  برای مريخ فراهم ای و جريان گرما را  موريت اينسايت اولین داده لرزهام باشد.  ماموريت اينسايت می  ،به امروز برای مريخ
  گیرد که اينسايت برای ماموريتش به کار می  . سه ابزار اصلیکندختار داخلی و تکامل ايجاد میای را در سابی سابقه  قیود   و

( و آزمايش چرخش  𝐻𝑃3بسته حرارتی و خصوصیات فیزيکی )   ( SEISای برای ساختار داخلی )عبارتند از: آزمايش لرزه
دهد )باندرت های سه ابزار اصلی خود، شش هدف علمی را انجام میهبا استفاده از داداينسايت  .  (RISE)ی  و ساختار داخل

 ،ترکیب و ساختار گوشته  ،ضخامت و ساختار پوسته  ،تعیین اندازه، ترکیب و وضعیت فیزيکی هسته (:2013و همکاران  
)سوزان اسمريکار و همکاران   ها روی سطحه نرخ ضرب  وای  گیری نرخ و توزيع فعالیت لرزهندازها،  وضعیت حرارتی داخلی

2019).  

 سازی: و نتايج مدل   گیری نتیجه      3
تا حد زيادی    سیاره  ايندهد  نشان می   تصويربرداری استريوسراسری عطارد حاصل از  توپوگرافی    عطارد.سیاره      - 3-1

، نشان  ها مانند توپوگرافی ماه و مريخه بزرگترين حوض متمايز نبودن  است.    شکل گرفتهيا برخورد  های ضربه  توسط فرآيند
از    دهدمی بر روی آن   تشکیل،که پس  به  نیز وجود    های صافدشت   ها شکل گرفته است.فرآيندهای اصالح  دارد که 

ترسیم شده، که    GGMES_20v04آنومالی گرانشی کل از مدل    .های آتشفشانی هستنداحتمال زياد نمايانگر جريان
های  مناطق بزرگی از توپوگرافیهای توپوگرافی همراه هستند.  های مثبت مشاهده شده با نشانهدر آن برخی از اين آنومالی

)ويکزورک   به احتمال زياد نشان دهنده جبران ايزوستاتیك هستندکه   توجهی ندارد،مالی گرانشی قابل ، هیچ آنومرتفع 
به طور   ،کیلوگرم بر مترمکعب(  3100و    2700و مرزهای محاسبه شده تراکم پوسته )  GTRبا تجزيه و تحلیل    (.2015
ئید و  هر دو ژئو .(2015همکاران  )سباستین پادوان و  يد  آدست میهبکیلومتر     18 ± 35ضخامت پوسته سیاره  طمتوس

پايین   با درجه  از   توانندیم  به طور طبیعی  توپوگرافی  لیتوسفر االستیك و گوشته زيرين ناشی  از طريق تغییر شکل 
به درجه  ر و گوشته محاسبه شده  های مکانیکی و گرانشی لیتوسف پاسخ د.های دمای عمیق از تعادل حفظ شونآنومالی

 ن حال به دلیل خنك شدنبا اي  . گیرندثیر حضور همرفت قرار میمی تحت تاحرارت مطلق گوشته بستگی ندارد و ک
  170-190به   میلیارد سال  1  کیلومتر پس از  85-100مقدار متوسط آن از  زمان    گوشته، ضخامت لیتوسفر به مرور 

 .(2015)توسی و همکاران  يابدکیلومتر در دوره کنونی افزايش می

  د، دهیپوشش مرا  سیاره   مساحت  از  درصد  6/2که حدود    ی جزئ  نسبتاچند شکاف داده    یبه استثنا  زهره:سیاره      -3-2

نشان  (  VenusTopo719توپوگرافی زهره )برگرفته از مدل هارمونیك کروی    است.  کنواختي  نسبتا  ارهیس  ن يپوشش ا

بديل دهد  می بی  زهره  دو حالتهاست    که هیپسومتری  زمین که  می  .است  بر خالف  را  با  زهره  به طور گسترده  توان 

فالتدشت ارتفاع،  کم  قارههای  کردوبرجستگیای  های  مشخص  آتشفشانی  و  میدان  .  های  شعاعی  گرانش 

ای از  ، هیچ سطح چرخشی قابل توجهگرد آهسته زهرهچرخش عقب  یدر نتیجهدهد  ن مینشا   MGNP180Uژئوئید
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   .های گرانشی و ژئوئیدی با توپوگرافی سطح ارتباط زيادی دارندبیشتر آنومالیهمچنین  اره وجود نداردسی

میلیارد    2/4تا    1/ 2های برخوردی که  )حوضههای ژئومورفولوژيکی با منشاء آتشفشانی در دريا ماه  ويژگی  .ماه     - 3-3

های آتشفشانی،  ( گنبدها و مخروط3های سینوسی، )( طوفان2( جريان گدازه، )1شامل )سال پیش با گدازه پر شدند.(  

های  شود و با ويژگیضربه و هم به آتشفشان مربوط میخصوصیات تکتونیکی ماه هم به  .باشد می ( رسوبات حلقوی4و )

( توانستند 2012واترز و همکاران )   .شودهای چین خورده آشکار میکششی و فشاری مانند گسل، گرابن، دايك و پشته

از ارتفاعات نیمکره دور و دريای نیمکره نزديك شناسايی    LROCرا در تصاوير با وضوح باال   تارهای تکتونیکی کششیساخ

تصاوير  .  کنند از  استفاده  با  اخیر  ويژگیLROمشاهدات  از  وسیعی  طیف  می،  نشان  را  تکتونیکی  جمله دهدهای  از   ،

.  (2012های گسترده، و چندين سطح با برآمدگی کم ارتفاع )جومن و همکاران  های باريك يا گرابن، گسلفرورفتگی

کیلومتر است. يك مکانیزم    10ارتفاعات ماه دارای حداکثر ارتفاع تقريبا    رای بررسی ايزوستازی پرات فرض شده است کهب

کیلوگرم بر   2270کیلوگرم بر متر مکعب در چنین ارتفاعی و    2040پوسته    دارد که تراکمخالص پرات داللت بر اين  

کیلوگرم بر متر    2550کیلومتر و تراکم پوسته    40امت پوسته  کیلومتر است، با توجه به ضخ  5متر مکعب در ارتفاع  

در    پوسته  ایدانهاگر تراکم  چرا که  (، اين مقادير را می توان رد کرد:2013مکعب در ارتفاع صفر )ويکزورک و همکاران  

در    های بااليیتخلخلنیاز دارد. چنین  درصد    30به تخلخل    پوسته  کیلوگرم بر متر مکعب باشد، تراکم  2900ارتفاعات  

های  همچنین با استفاده از تجزيه و تحلیل   .وان مکانیسم خالص پرات را رد کردتمی  بنابراينپوسته ماه امکان پذير نیست،  

GTR   ط  متوس  ، مقدارماهGTR    5/7−25/8 بهزديك  ندر نیمکره
ارتفاعات    برای  GTRمقدار متوسط  و    کیلومترمتر بر    7/5+

6/2−39/3  نیمکره دور
ايری از ايزوستازی به  توانند با الگوی جبران ارتفاعات ماه میدر نتیجه  .  باشدمی متر بر کیلومتر    5/7+

دهد و نه وضعیتی که  پتانسیل در عمق رخ میعنوان وضعیتی تعريف شوند که در آن فشارهای برابر در امتداد سطوح هم

  GTRهای مساوی باشد. دوگانگی نیمکره مشاهده شده در مقادير  های پوسته يك سطح معین حاوی تودهدر آن ستون 

تواند با يك  می  ايری  دهد. ضخامت مدل ايزوستاتیكدر ضخامت پوسته رخ می  کرهبه عنوان يك نتیجه از تفاوت نیم 

های بازالتی  )يکی از دشت  هااقیانوس طوفان  .(2018)مايکل و همکاران   پوسته يك اليه يا پوسته دو اليه مناسب باشد

به    بزرگترين فضای وسیع جريان گدازه در کره ماه است  (شودبسیار بزرگ بر روی ماه است که به اين نام شناخته می

دهد. بر اساس تجزيه و تحلیل انجام گرفته، ضخامت  های ماه را تشکیل میاز گدازهدرصد    50بیش از    اين منطقه  طوريکه

بازالت اين  حدود  ها  متوسط  0/85−0/97در 
است  0/38+ ديگر  کیلومتر  مورد  حوضه.  بزرگترين  از  يکی  ايمبريوم  های  حوضه 

ز اين مطالعه برای ضخامت حاصل امیلیارد سال قبل تشکیل شده است.    85/3حدود باشد که  میبرخوردی بر روی ماه 

نامشخص  حدودی  تا  حوضه  از  است    اين  آن  دامنه  است  45/2تا    2/0و  شده  برآورد  و   گونگ  ایشنگش)  کیلومتر 

لونار پراسپکتور برای ساختن  های میدان مغناطیسی بهداده  .(2016همکاران از هر دو فضاپیمای کاگويا و  دست آمده 

  30دهد که قدرت میدان در ارتفاع  نشان می  دست آمده به  اند. مدل میدان مغناطیسی ماه استفاده شدهسراسری  مدل  

النول  )  رسد میکرو تسال می  20کیلومتری به طور متوسط چند میکرو تسال است و در چندين ناحیه جدا شده به حدود  

های  های گرانشی گريل در ترکیب با توپوگرافی با وضوح باال جمعیت و ساختار سه بعدی حوضهداده.  (2018و همکاران  

غییرات جانبی در دمای  ها ممکن است نتیجه تتوزيع بزرگترين حوضه اختالف نیمکره در  .  ماه را آشکار کرده است  برخورد

های اوج حلقه کوچکتر توسط اين مکانیسم توضیح داده نشده است. تفاوت  های نیمکره در حوضه ، اما تفاوتپوسته باشد

  (.2015ن است )گرگوری و همکارا حلقه ناشی از تغییرات مکانی در شار ضربههای اوج ای در تعداد حوضه نیمکره
ارتفاع بین نیمکره شمالی و جنوبی و ارتفاعات    ، های دوگانگیترين ويژگیدو مورد از برجسته   مريخ. سیاره      -3-4

از    (figure)  لومتر مرکز شکلکی 3/3اين دو ويژگی باعث ايجاد انحراف  .  ستا  آتشفشانی تارسیسمنطقه   زياد،   ایمنطقه 
اختالف   لومتریک  20  بايتقر  زین  يیو استوا  ی شعاع قطب  نیطول موج بلند، ب  ی هایژگيو   ني. عالوه بر اشودمرکز جرم می

  ی سیمغناط  های ی آنومالیکانون  ریتعب  . (2015  )ويکزورک است  ارهیچرخش س  ی شدگپخ  جهیامر در نت  ن يکه ا  وجود دارد
پوسته   یهاهنگام خنك شدن سنگ شوند، که  یم  ی( ناش TRM)  یحرارت  ماندهیها از مغناطش باقنآ  که  است  نيا  خيمر

  نگاری نوارهای چکش . ضبط لرزه(2019)سوزان اسمريکار و همکاران    ند يآیدست مهب  یسراسر  دانیم  كيبا حضور  
𝐻𝑃3    همکاران و  سیگنال2017)کیدا  و  لرزه(  گردابهای  دلیل  به  همکارانای  و  )لورنز  جوی  و  2015 های  کندا  ؛ 
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تر را متر، باالی يك اليه بسیار سفت و سخت  3با تخلخل باال، سختی کم، و ضخامت تقريبا   اليهيك  (  2017همکاران،  
)گلومبك  را قرمز میزان تحرک حرارتی نزديك سطح سرانجام، راديومتر مادون(. 2020 کند )لگنون و همکارنتايید می

𝐽 𝑚−2 𝑠 160-230(،  2020و همکاران  
−

1

2 𝐾−1  میدان پوسته استاتیك اندازه گیری شده توسط   .دست آورده استرا به
به    رود است و انتظار نمی  نانوتسال  20  نیز  تغییرات روزانه  های دامنه  اوج و    نانوتسال  2013  ±  53اينسايت دارای قدرت  

کاتالوگ مريخ  .  های يونوسفری استنشان دهنده سهم جريان  در نتیجه  ای باشد،از میدان مغناطیسی بین سیاره  تنهايی
پس از بررسی   .(2020  )جاردينی و همکارن  باشدمی  رويداد  174( شامل  2019سپتامبر    30لرزه اينسايت )از تاريخ  

نگار،  لرزه به رسیدنها پس از هر بار مريخ لرزهتیجه رسیدند که نها به اين لرزهمقايسه آن با زمین ای و های لرزهسیگنال
  د. نباشدهند که نشان دهنده پراکندگی شديد پوسته است و فاقد امواج سطحی میکدهای نسبتا طوالنی را نشان می

)بروس باندرت    دهد ای نسبتا فعال را نشان میسیاره  ، نگاری سراسری برآورد شده از حوادث مشاهده شدهمیزان وقوع لرزه
 . (2020و همکاران 
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