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چكيده

هدف این تحقیق شبی هسازی تحوالت تنش و تغییرشکل ورق قارهای در فرایند فرورانش است .مفهوم اصل ی که به آن پرداخته شده این است که
یتواند به ایجاد رژیم تنش کشش ی در ورق قارهای سوار ،نازکشدگ ی آن و تکتونیک کشش ی در پوسته
پسروی درازگودال در حین فرایند فرورانش م 
افتهای را تجربه کرده بوده است .ی ک ی از نظری ههای ناظر بر این رویداد ،پسروی اسلب
قار های منجر شود .ورق ایران در ائوسن کشش توزیع ی 
سازیهای عددی برای حل معادالت بقاء حاکم بر جریان و دگرشکل ی در
نئوتتیس در آن دوران را مسبب رژیم تنش کشش ی م یداند .با کمک شبی ه 
یدهند که پسروی
پوسته و گوشته باالیی ،نقش رئولوژی ،ضخامت و سن ورق قارهای در این تحوالت مورد مطالعه قرار گرفته است .نتایج نشان م 
یتواند روی دهد .پسروی دراز گودال م یتواند در یک بازه زمان ی  7تا 12
سازیها م 
درازگودال در بازهای بزرگ از پارامترهای فیزی ک ی شبی ه 
میلیونساله منجر به رژیم تکتونی ک ی کشش ی متمرکز در نزدی ک ی لبه ورق قارهای شود .برای یک ورق لیتوسفری با رئولوژی قوی این رژیم
یشود  .در مقابل با کاهشیافتن استحکام رئولوژی ک ی ورق قارهای (و
نشناسی کوچک مقیاس ختم م 
تکتونی ک ی به نازکشدگی ناچیز و عوارض زمی 
یتوانند از نظر شدت و مقیاس زمان ی
یدهد که برخ ی از آنها م 
استری روی م 
یهای شدیدتر و بزرگ مقی 
همچنین با کاهش ضخامت آن) دگرشکل 
رویداد ،قابل مقایسه و تطبیق با آن چه در ائوسن در ایران رخ داده ،باشد .

قارهای ،دگرشکل ی کشش ی ،پسروی درازگودال
واژههای کلیدی  :شبی هسازی عددی ،فرورانش ،رئولوژی ،لیتوسفر 

* نگارنده رابط:

farhads@iasbs.ac.ir
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 1مقدمه
از مسائل مهم در فرايند فرورانش ،تغيير شکل کششی و

انفعاالت ورق فرورانده در اعماق و کف گوشته بااليی

نازکشدگی در ورق سوار است .يکی از عوامل اصلی

(هولت و همکاران ،)2015 ،تأثير نيروی برش حاصل از

تعيينکننده اين موضوع ،نحوه جابهجايی افقی درازگودال

جريان استنوسفری بر کف ليتوسفر (ناکاکوکی و مورا،

است .تصور بر اين است که مهاجرت درازگودال عامل

 ،) 2013اثر ساختار دمايی ورق سوار (رودريگز -گونزا لز و

دگرشکلی در ورق سوار است؛ پسروی آن منجر به تنش

همکاران ،) 2012 ،اثر جريانهای جانبی استنوسفری در

کششی و ايجاد حوضه پشت کمان و پيشروی آن موجب

مدلهای سهبعدی (ياماتو و همکاران2009 ،؛ فيچينی و

تشکيل محيطهای فشاری میشود (اويِدا و کاناموری،

همکاران .)2017 ،در اکثر شبيهسازیهای عددی برای

 .) 1979برای نمونه فرورانش ورق آفريقا به زير آناتولی و

بررسی مهاجرت درازگودال ،نيروی کشش اسلب را

دريای اژه و فرورانش ورق هند -استراليا به زير نيوهيبريدز،

بهعنوان عامل درج ه اول درنظرگرفته و با تغيير دادن آن از

همراهبا پسروی درازگودال بوده و در نتيجه آن،

طريق در نظر گرفتن ورق پير (اسلب سرد و سنگين) يا

دگرشکلی کششی در ورق سوار پديد آمده است (ژوليوه

جوان (اسلب گرم و سبك) به بررسی آن پرداختهاند

و همکاران2018 ،؛ پاتريا و همکاران .)2015 ،البته هورِت

(کنراد و هِيگر1999 ،؛ ليو و همکاران2010 ،؛ آريال و

و ال لُمان ( ) 2005نشان دادند چنين تصوری برای

بيلن .) 2013 ،در برخی مطالعات نيز اثر سرعت ورق سوار

سيستم های فرورانشی زمين عموميت ندارد .برای مثال

(سرپا و همکاران ) 2018 ،و جريانهای استنوسفری

فرورانش ژاپن و شيلی با پيشروی درازگودال همراه

بزرگ مقياس (هاسون )2012 ،بهعنوان يك عامل اثرگذار

هستند ،اگرچه در آنها حوضه پشتکمان تشکيل شده

در مهاجرت درازگودال بررسی شده است .در تحقيقی

است (الزم بهذکر است که حوضه پشت کمان ژاپن در

جديد ( السيف و همکاران ) 2020 ،اين پديده با اعمال يك

حال حاضر گسترنده نيست) .اللمان و همکاران ( )2008با

تباين چگالی بزرگ (  ) +70kg/m3در ورق اقيانوسی

بررسی آماری فررانشهای زمين در يك سيستم مرجع

مطالعه شده است.

جهانی نشان دادند که الگوی تغييرشکل در ورق سوار

در تحقيق حاضر يك مدل 2بعدی به منظور بررسی اثر

وابسته به برآيند سرعت آن و سرعت فرورانش است.

استحکام و ضخامت ورق سوار بر مهاجرت درازگودال و

گرچه مهاجرت درازگودال در يك سيستم جهانی

پيرو آن تغييرشکل ورق سوار طراحی شده است .تمرکز

نمیتواند شاخص مناسبی برای بررسی دگرشکلی باشد،

اين تحقيق بر تحوالت مراحل آغازين فرورانش است و

اما در مدلسازی عددی در مقياسهای محلی ،بهخصوص

برای طراحی خصوصيات هندسی و فيزيکی مدل از

هنگامی که ورق سوار از يك سمت مدل آزادی حرکت

گزارشهايی که آگار و همکاران ( ،) 2011فرانسوا و

ندارد ،میتواند نشانگر مناسبی برای بررسی اين پديده

همکاران ( ) 2014و موترو و همکاران ( ) 2012در رابطه

باشد.

با خصوصيات فرورانش نئوتتيس به زير ورق ايران ارائه

تأثير عوامل مختلف فيزيکی بر روی تحوالت

کرده اند ،استفاده شده است .شواهد زمينشناسی حاکی از

فرورانش از طريق مدلسازی عددی بررسی شده است.

کشش توزيعيافته در پهنه ايران در برهه ای از پالئوژن

نمونه ای از اين مدلسازیها عبارتاند از :تغييرات نيروی

است .اين شواهد عبارتاند از فورانهای ماگمايی و

شناوری در فرورانش (رويدن و هاسون ،) 2009 ،فعل و

تشکيل مجموعههای هسته دگرگونی در ايران مرکزی در
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دوره ائوسن و همچنين ايجاد حوضههای کششی در البرز

کمتری از سر گرفته شد .سناريوی ديگر را وردل و

مانند حوضه تالش (وردل و همکاران2007 ،؛ آگار و

همکاران ( )2011ارائه دادند .آنها حوادث پالئوژن ايران را

همکاران .) 2011 ،نکته قابلتوجه اين است که اين شواهد

به تغييرات متناوب شيب ورق فرورانده نسبت میدهند،

پس از توقف ماگماتيسم در ناحيه سنندج -سيرجان و

بهطوریکه بهتدريج در اواخر کرتاسه شيب ورق کم شده

مهاجرت آن به کمان ماگمايی اروميه -دختر اتفاق افتاده

و در دوران پالئوژن مجددا افزايش شيب رخ داده و در اثر

است .برای توضيح حوادث اين مقطع زمانی در فرورانش

اين افزايش شيب و پسروی ورق اقيانوسی ،کشش توزيع

نئوتتيس به زير حاشيه جنوبی اوراسيا ،چند سناريو توسط

يافته و هيجانات ماگمايی به وقوع پيوسته است .سناريويی

محققين ارائه شده که بهصورت مختصر مرور میشود.

هم ربيعی و همکاران ( )2020ارائه دادهاند که برخالف دو

يکی از اين سناريوها که توسط آگار و همکاران ()2011

سناريوی باال ،در يك چارچوب سهبعدی و بر اساس

ارائه گرديده ،بيان میدارد که پس از کاهش شديد

گسله تراديس قفقاز شرقی -ايران غربی و يك فرورانش

سرعت همگرايی ميان ورق نئوتتيس و اوراسيا در اواخر

دوتکه در امتداد راستای زون فرورانش به توضيح شواهد

کرتاسه ،ورق فرورانده بهخاطر رکود در حرکت و

میپردازد .در جدول  1مقادير تخمينیِ قابل استنباط از

تضعيف حرکت فرورانشی در اثر وزن خود دچار پارگی

منابع زمينشناسی برای برخی پارامترهای هندسی و

شد و قسمت فرورفته عميق از قسمت کمعمقتر جدا شد.

ديناميکی فرورانش نئوتتيس در پالئوژن ايران داده شده

در ادامه دوباره فرورانش ورق کمعمق اين بار با شيب

است.

جدول  .1مقادیر عددی برخی کمیت های هندسی و دینامیکی مربوط به فرورانش نئوتتیس در ایران
سن ورق اقیانوسی در اواخر کرتاسه

 90میلیونسال

تورسویک و کاکس () ۲0۱7

پهنای اقیانوس نئوتتیس در اواخر کرتاسه

 ۱400- ۱000کیلومتر

آگار و همکاران () ۲0۱۱

مدتزمان کشش شدید

بین  45تا  40میلیونسال پیش

آگار و همکاران () ۲0۱۱

اوج فعالیت های ماگمایی

 49تا  4۱میلیونسال پیش

وردل و همکاران () ۲007

سرعت فرورانش همگرایی در پالئوژن

 3سانتیمتر بر سال

آگار و همکاران () ۲0۱۱

سن ورق ایران در اواخر کرتاسه

 550- 450میلیونسال

تورسویک و کاکس () ۲0۱7

ضخامت ورق ایران در اواخر کرتاسه

نامشخص

آگار و همکاران () ۲0۱۱

ضخامت پوسته ایران در اواخر کرتاسه

حداقل  30کیلومتر

فرانسوا و همکاران () ۲0۱4

در اين مطالعه هفت مدل عددی فرورانش با

نئوتتيس متفاوت است؛ برخی آن را ضخيم دانسته و

نامهای M1تا  M7طراحی شده است .در همه مدلها

ضخامت کم امروزی را به عوامل ژئوديناميکی در

خصوصيات هندسی و فيزيکی ورق اقيانوسی و بخش

دورههای بعد نسبت میدهند ( فرانسوا و همکاران)2014 ،؛

استنوسفری يکسان است و تفاوتها تنها در ويژگیهای

برخی هم معتقدند ليتوسفر در حاشيه جنوبی اوراسيا از

رئولوژيکی و ضخامت ورق سوار قارهای است .در همه

همان دور ان پالئوسن نازک بوده و تغيير چندانی نداشته

مدلها سرعت ورق اقيانوسی  3سانتی متر بر سال در نظر

است (موترو و همکاران .) 2012 ،بر همين اساس در اين

گرفته شده که مطابق با تخمين سرعت ورق نئوتتيس در

مطالعه عالوهبر رئولوژی ورق سوار ،ضخامت آن نيز

پالئوسن است (آگار و همکاران .)2011 ،اطالعات

به عنوان يك پارامتر ،متغير در نظرگرفته شده است .در

منتشرشده درباره ضخامت ورق ايران در دوره فرورانش

شبيهسازی های ارائه شده در اينجا ،آغاز فرورانش ورق
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اقيانوسی مبدا ز مان شبيهسازی دگرشکلی فرض شده

گوشته زيرليتوسفری .به منظور ردگيری حرکت و

است .اين مدلها بهطور ضمنی فرض میکنند که ورق

تغييرشکل هر يك از اليه های مادی مدل و همچنين ثبت

فرورفته در پالئوسن دچار پارگی شده و فرورانش از نو در

تحوالت زمانی پارامترهای مدل مثل دما و سرعت ،از نقاط

اواخر پالئوسن از سر گرفته میشود (سناريوی آگار و

مادی يا نشانگرهای الگرانژی که در سراسر مدل پراکنده

همکاران.)2011 ،

شده استفاده شده است .خصوصيات مادی به اين نقاط

 2روش عددی

منسوب شده و اين نقاط با سرعت محاسبهشده در هر گام

 2- 1روش مدل سازی

زمانی حرکت داده میشوند .ويسکوزيته مؤثر جريان با
𝐼𝐼

pTatin2d

داشتن ناوردای دوم تانسور آهنگ کرنش ̇𝜀 برای

(لوپوريه و همکاران2017 ،؛ می و همکاران 2014 ،و

هرکدام از نقاط مادی از رابطه زير محاسبه میشود

 )2015استفاده شده است .اين برنامه معادالت بقا را

(رانالی:)1995 ،

در اين تحقيق برای شبيهسازی از برنامه عددی

بهروش المان محدود آميخته برای يك سيال
ويسکوپالستيك حل میکند .اين برنامه از المانهای
مستطيلی  Q2 -P1در يك شبکه اولری -الگرانژی ترکيبی و
همچنين روش نقاط مادی بهره می گيرد .معادله بقای تکانه
برای يك جريان خزشی آهسته با چگالی

مؤثر ρeff

بهصورت زير است:
∂σ
∂x - ∇P + ρg = 0,

()1

که در آن ) x (x,yبردار مکان g ،بردار شتاب گرانش،

P

فشار و  σتانسور تنش انحرافی است.

1

1
3
( ηeffv = (𝜀̇ 𝐼𝐼 )n ( A) exp
4

جريانی با سرعت )  v (v x,v yبهصورت زير نوشته میشود:
∇.v = 0,

4

که در آن ضرايب  P ،Q ،n ،Aو  Vپارامترهای وابسته به
جنس سنگ هستند و بهترتيب عبارت اند از :ضريب
پيشنمايی ،ثابت قانون توانی ،انرژی فعالسازی خزشی،
فشار فعالسازی خزشی و حجم فعالسازی خزشی.

R

ثابت جهانی گازها است .با داشتن ويسکوزيته مؤثر ،تنش
انحرافی برای جريان خزشی با رابطه زير قابل محاسبه
است:
𝜎 = 2ηeff 𝜀̇,

()5

معادله بقای جرم نيز برای سيال تراکمناپذير و در
()2

()4

Q+PV
)
nRT

-1
n

اگر مقدار تنش محاسبهشده از رابطه  5از تنش واگذاری
بر اساس معيار دراکر -پراگر که در اينجا بهصورت تابعی
از زاوي ه اصطکاک داخلی و چسبندگی بيان میشود ،بيشتر

همچنين معادله بقای انرژی برای يافتن ميدان دما نيز حل

شد؛ ويسکوزيته مؤثر پالستيك (  ) ηeffpاز رابطه زير

میشود:

حساب میشود:

()3

∂T
+ v.∇T = ∇.(k∇T),
∂t

ρCp

که در آن  Cpظرفيت گرمايی T ،دما k ،رسانايی گرمايی
و  tزمان است.
مدل عددی در اين تحقيق از چندين اليه با چگالی و
ويسکوزيته متفاوت تشکيل شده است .اين اليهها
عبارتاند از :پوسته اقيانوسی ورق فرورونده ،پوسته
قاره ای ورق سوار ،اليه گوشتهای ورقهای ليتوسفر ،و

Psinϕ+Ccosϕ

= ηeffp

()6

,

()7

= min ( ηeffv , ηeffp ) .

2ε̇ II

ηeff

برای محاسبه چگالی نقاط مادی از رابطه

()8

)) = ρ0 (1-α (T-T0 )+β(P-P0

ρ

استفاده شده است .در رابطه باال ρ0 ،چگالی در دما و فشار
استاندارد  T0و  P0است α .ضريب انبساط گرمايی و

β
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شكل  .1توصیف هندسی مدل :لیتوسفر اقیانوسی در سمت چپ و لیتوسفر قاره ای در سمت راست که هردو بر روی استنوسفر قرار دارند .شکل مربوط به پیش
از اجرای مدل است و هنوز رسوب گذاری روی نداده و الیه رسوبات درسطح دیده نمی شود .در شکل موقعیت درازگودال با پیکان مشخص شده است.

ضريب تراکمپذيری هستند .پس از اينکه ويسکوزيته و

که در آن  κeضريب پخش فرسايش و  hارتفاع

چگالی مؤثر در نقاط مادی ارزيابی شدند به نقاط شبکهای

توپوگرافی سطح آزاد است .حل معادله باال موجب

تصوير میشوند تا برای حل در گام زمانی بعدی استفاده

هموارساختن توپوگرافی میشود .لذا در پايان هر گام

شوند.

زمانی ،نشانگرهای رسوب از نقاط مرتفع بهسمت نقاط

خرابی در گسلهها از راه کاهش خطی زاويه
اصطکاک داخلی و چسبندگی بر اساس کرنش پالستيك
تجمعی تحقق میيابد:
()9
()10

),

)∞ε(C0 -C

C = max(C∞ ,C0 -

∞ε
)∞ε( ϕ0-ϕ
 ϕ = max(ϕ∞ ,ϕ0),
∞ε

زاويه اصطکاک داخلی اوليه و چسبندگی و زاويه
اصطکاک داخلی در پايان فرايند نرمشدگی کرنش است.
∞ εکرنش پالستي ك در پايان نرمشدگی است .شبيهسازی
عددی همچنين فرايند فرسايش و رسوبگذاری را نيز در
نظر میگيرد .در هر گام زمانی ،نقاط مادی از جنس
رسوب در سطح آزاد فعلی مدل قرار داده میشود .در
ادامه سطح جديد با حل معادله پخش توپوگرافی کالينگ
()11

 2- 2ساختمان مدل
الف -توصیف هندسی مدلها

که در اينجا ϕ0 ،C0 ،و ∞ ϕ∞ ،Cبهترتيب چسبندگی و

محاسبه میشود:

پست جابهجا خواهند شد.

2

κe ∂∂xh2 = ∂h
∂t

در اين مطالعه هفت مدل با نامهای  M1تا  M7طراحی
شده است .شکل هندسی عمومی مدلها يك مستطيل با
ابعاد  2500در  670کيلومتر متشکل از دو ورق ليتوسفری
است که روی استنوسفر قرار گرفتهاند (شکل  .) 1ورق
ليتوسفری سمت چپ که اقيانوسی است ،نقش ورق
فرورونده و ورق سمت راست که قاره ای در نظر گرفته
شده نقش ورق سوار را بازی میکند .طول ورق اقيانوسی
و قارهای بهترتيب  850کيلومتر و  1650کيلومتر انتخاب
شده است .ضخامت ورق اقيانوسی در همه مدلها 90
کيلومتر و ضخامت ورق سوار نيز در مدلهای مختلف از
 70تا  110کيلومتر متغير است .ورق اقيانوسی دارای
پوستهای با ضخامت  10کيلومتر و ورق قارهای دارای
پوستهی 30کيلومتری است (فرانسوا و همکاران .)2014
برای تسهيل حرکت نسبی دو ورق در امتداد مرز
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مشترکشان يك پهنه ضعيف به ضخامت  30کيلومتر و

کيلومتر و در نواحی حاشيه ای مدل در قسمت باال سمت

با شيب  25درجه قرار داده شده است .اين پهنه میتواند

چپ و راست  25 4کيلومتر و در قسمت پايين سمت

نقش گسله فرورانش را شبيهسازی کند .عالوهبر اين برای

چپ و راست  25 25کيلومتر است .نکتهای که در

اينکه نيروی کشش ورق فرورانده منجر به پسروی

طراحی شبکه نامنظم بايد در نظر داشت اين است که تغيير

درازگودال شود ،قسمت گوشتهای ليتوسفر اقيانوسی به

اندازه سلولها بهصورت هموار و تدريجی باشد و سعی

اندازه  10کيلوگرم بر مترمکعب چگالتر از استنوسفر در

شود که سلولها مربعشکل باشند.

نظر گرفته شد .اين مقدار تباين چگالی از ميان چندين

ب  -شرايط مرزی مکانيکی
در اين مطالعه

مدل با تباينهای مختلف از صفر تا  10کيلوگرم بر

دو نوع شر ايط مرزی مکانيکی  B1و B2

مترمکعب انتخاب شد .در اين مدلها برای تباين چگالی

(شکل  ) 2در نظر گرفته شد ،ولی از آنجاکه هردو منجر به

کمتر از  8کيلوگرم بر مترمکعب پسروی درازگودال

نتايج يکسانی در تحوالت منطقه فرورانش و ورق سوار

مشاهده نشد.

شدند و تفاوت تنها در جريانهای دوردست در نواحی

برای گسستهسازی مکانی محدوده محاسبات ،يك

مرزی مدل بود ،فقط نتايج حاصل از شرايط مرزی

B1

شبکه با تعداد  199 56سلول چهارگوش در نظر گرفته

ارائه میشود .در شرايط مرزی  B1در قسمت ليتوسفری

شد .در نزديکی منطقه فرورانش اندازه سلولها کوچكتر

ديواره عمودی چپ مدل ،بردارهای سرعت درونسو و در

انتخاب شدند .ابعاد سلولها در ناحيه فرورانش 4 4

قسمت استنوسفری آن بردارهای سرعت برونسو در ن

جدول .2پارامترهای رئولوژیکی و فیزیکی استفادهشده در مدل ها (برای مقادیر کمیت های ترمودینامیک از کانُلی ( ) ۲005و دکاپیتانی ( ) ۱994استفاده شده است.
گوشته
الیه

گوشته لیتوسفر قارهای

پوسته قارهای

پوسته اقیانوسی

لیتوسفر

رسوبات

استنوسفر

اقیانوسی
قانون

ضعیف

اولیوین

اولیوین

تر

خشک

اولیوین

اولیوین

خشک

تر

۱04

۱×۲7- ۱0

۱04

8×۱03

۱04

6/3×۲- ۱0

3۱

3

3

3/۱

3

5۱0

470

6-

6-

5۱0

98

6-

6-

7× ۱0

7× ۱0

7× ۱0
۱0

۱0
5

گرانیت تر

دیاباز

A

۲×4- ۱0

6/3×۲- ۱0

8×۱03

n

۱/9

3/۱

3

3

Q

۱4۱

۲76

470

5۱0

۲76

V

6-

7× ۱0

6-

7× ۱0

6-

7× ۱0

6-

7× ۱0

6-

7× ۱0

7× ۱0

ϕ0

30

30

۱0

۱0

30

۱0

5

∞ϕ

۱0

5

5

5

5

5

5

5

C0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

رئولوژی

دیاباز

اولیوین

زون

خشک

میکا

∞C

5

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

۲0

K

3

3

3/3

3/3

3

3/3

3

3

3/3

Cp

۱000

۱000

۱000

۱000

۱000

۱000

۱000

۱000

۱000

6-

۱0

6-

6-

6-

۱0

6-

6-

۱0

6-

6-

6-

۱۱-

۱0

۱۱-

۱۱-

۱0

۱۱-

۱۱-

۱0

۱۱-




۱0
۱0

۲800

ρ
منبع

هنسن و

پارامترهای

کارتر

رئولوژی

()۱983

۲800
کاریستان
() ۱980

۱0
۱0

۱۱-

33۱0
کاراتو و
جونگ
() ۲003

۱0
۱0

33۱0

3000

گوتز و اوانز

کاریستان

() ۱979

() ۱980

۱0
۱0

33۲0
شی و
کرونبرگ
() ۱99۲

۲۲00

۱0
۱0

۱۱-

33۱0

گوتز و اوانز

گوتز و اوانز

()۱979

() ۱979

۱0
۱0

۱۱-

33۱0
کاراتو و
جونگ
() ۲003
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جدول  .3ویژگی های رئولوژیکی مدل های عددی.
مدل

ضخامت قاره

رئولوژی پوسته

رئولوژی گوشته

( M 1گوشته قوی )

70

گرانیت تر

اولیو ین خشک

( M 2گوشته و پوسته قوی )

70

د یاباز

اولیو ین خشک

( M 3گوشته قوی )

90

گرانیت تر

اولیو ین خشک

( M 4گوشته و پوسته قوی )

90

د یاباز

اولیو ین خشک

( M 5گوشته ضعی ف)

70

گرانیت تر

اولیو ین تر

( M 6گوشته ضعی ف)

90

گرانیت تر

اولیو ین تر

( M 7گوشته ضعی ف)

۱۱0

گرانیت تر

اولیو ین تر

(کیلومتر )

شكل  .2دو گونه شرایط مرزی مکانیکی استفادهشده در این مطالعه (چپ  B1و راست .) B2

ظر گرفته شدهاند ،بهگونه ای که بقای جرم در عرض

ج  -ساختار گرمايی اوليه

ديواره حاصل شود .بر روی ديواره سمت راست و در

در اين مطالعه شرط مرزی دمای صفر درجه سلسيوس

امتداد کف مدل شرط لغزش آزاد (سرعت عمود بر مرز

برای سطح مدل و دمای 1450درجه برای کف مدل در

صفر و تنش برشی صفر) بهکار برده شده است .برای سطح

نظر گرفته شده است (شکل  .) 3ديوارههای چپ و راست

باالی مدل هم که نماينده سطح زمين است شرط مرزی

عايق در نظرگفته شده اند (شار گرما عمود بر مرز برابر با

سطح آزاد اعمال شده است .مدل  B2نيز دارای همين

صفر) .به مدل يك ميدان دمای اوليه نيز داده شده است.

شرايط است و تنها تفاوت آن اين است که بخش

در اين ميدان اوليه برای توزيع دما در درون دو ورق

استنوسفری ديواره چپ مسدود است ،ولی به مواد اجازه

ليتوسفر از پروفيل دمای رسانشی يك ورق با ضخامت

خروج از بخش استنوسفری ديواره راست داده شده است.

محدود استفاده شده است .دمای کف اين ورق 1300

بنابراين در هردو شرط مرزی ،ورق قارهای از سمت راست

درجه سلسيوس فرض شده است .دما در قسمت ليتوسفری

امکان خروج از ،يا ورود به مدل را نداشته و درنتيجه

تابعی از سن ورق است .سن ليتوسفر قارهای 500

مهاجرت درازگودال را میتوان بهعنوان شاخصی برای

ميليونسال و ليتوسفر اقيانوسی  90ميليونسال در نظر

بررسی تغييرشکل در ورق سوار درنظر گرفت .سرعت

گرفته شده است (نگاه کنيد به جدول  .)1برای استنوسفر و

حرکت ورق اقيانوسی در اين مطالعه در همه مدلها مقدار

گوشته عميقتر از پروفيل دمای بیدررو با گراديان 0/3

ثابت  3سانتی متر بر سال در نظر گرفته شد (جدول  .)1اين

درجه برکي لومتر استفاده شده است .عالوهبر اين ،يك

مقدار بهعنوان سرعت مرزی درونسو روی ديواره چپ

بیهنجاری دمايی سرد کمعمق در منطقه فرورانش نيز

مدل اعمال شده است.

برای ايجاد نيروی شناوری منفی و فراهمآوردن شرايط
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شكل  .3ساختار گرمایی اولیه مدل .منحنی های همدمای رسمشده بهترتیب از باال به پایین دماهای  ۱300 ، ۱000 ، 600،300 ، 0و  ۱400درجه سلسیوس را نشان
میدهند.

برای آغاز فرورانش تعبيه شده است .در جدول  ،2در کنار

هستند .مدل  M1و  M2دارای ورق قارهای با گوشته

پارامترهای رئولوژيکی ،مقادير ساير پارامترهای فيزيکی

ليتوسفری قوی (رئولوژی اوليوين خشك) بوده و تفاوت

که برای محاسبه ساختار گرمايی مورد نياز است ،آورده

آنها در بخش پوسته است .مدل  M1دارای پوسته قارهای

شدهاند.

ضعيف (رئولوژی گرانيتی) و مدل  M2دارای پوسته

د  -رئولوژی مدلها

مستحکم (رئولوژی دياباز) است .در مدل  M5ليتوسفر

در جدول  3ويژگیهای رئولوژيکی هرکدام از مدلها

قاره ای (رئولوژی اوليوين تر) و پوسته هردو ضعيف

بهصورت خالصه آورده شده است .مدلهای  M2 ،M1و

هستند .در شکل  4پوش تنش هر کدام از مدلها از رابطه

 M5دارای ورق قاره ای نازک با ضخامت  70کيلومتر

 5با توجه به خصوصيات ارائهشده در جداول  2و  3رسم

شكل  .4پوش تنش هر کدام از مدل ها که با فرض نرخ کرنش  ۱0- ۱4بر ثانیه رسم شده است .مقادیر مثبت ،تنش واگذاری سنگ در برابر فشارش و مقادیر منفی،
تنش واگذاری در برابر کشش هستند.
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شده است .مدلهای  M4 ،M3و  M6نيز هرسه دارای

مراحل آغازين فرورانش است ،پس تنها تحوالت 15- 20

ليتوسفر قارهای با ضخامت  90کيلومتری هستند .مدلهای

ميليونسال اول مدل ها ارائه شده است .در ادامه روند کلی

 M3و  M4دارای گوشته ليتوسفری قوی بوده و در اولی

تحول دگرشکلی و تکامل دمايی مدلها ارائه میشود.

پوسته ضعيف و در دومی پوسته مستحکم بهکار رفته
است .در مدلهای  M6و M7گوشته ليتوسفری و پوسته

مدل

ضعيف استفاده شده است .در مدل  M7ضخامت ورق

در اين مدل ،ضخامت ورق قارهای  70کيلومتر بوده و

قارهای  110کيلومتر است.

قسمت گوشته ليتوسفری آن از رئولوژی قوی برخوردار

M1

است .همانطور که در شکل  5مشخص شده ،در ابتدا
درازگودال در موقعيت افقی  850کيلومتر قرار دارد .در

 3نتایج شبیه سازی
همانطور که در بخشهای پيشين گفته شد ،در اين تحقيق

اثر حرکت همگرايی ،هردو ورق اقيانوسی و قارهای در

به منظور بررسی تحوالت دگرشکلی و تنش در ورق

رژيم فشاری قرار میگيرند .حرکت نسبی دو ورق در

سوار ،توجه خود را همزمان به جابهجايی درازگودال و

درون زون ضعيف مرزی موجب آغاز فرورانش میشود و

ميدان نرخ کرنش معطوف کرده ايم .موقعيت درازگودال

با افزايش عمق پيشانی فرورونده ورق اقيانوسی ،نيروی

پيش از اجرای مدل ،مرز ميان ليتوسفر اقيانوسی و زون

کشش اسلب افزايش میيابد .با توجه به شکل  ،5طی 4

ضعيف در نظر گرفته شده است (شکل  .) 1پس از آغاز

ميليونسال اول ،دراز گودال به اندازه  20کيلومتر پيشروی

فرورانش ،عميقترين بخش توپوگرافی در منطقه فرورانش

بهسمت راست داشته که اين همراه با کوتاهشدگی و

بهعنوان نشانگر موقعيت دراز گودال در نظر گرفته شده

رويدادی که بهوضوح در مراحل پايانی شبيهسازی مشاهده

است .عالوهبر اين چون هدف ما بررسی تحوالت در

میشود ،يك نازکشدگی نسبی در ورق قارهای

شکل  .5تحول زمانی مدل  .M1نمودارهای سمت چپ نمای کلی مدل و نمودارهای سمت راست قسمت مشخصشده در مستط یل با جزئیات ب یشتر را نشان
میدهند .پیکان سیاه نشاندهنده موقع یت اول یه درازگودال و پیکان قرمز نشانگر موقع یت آن در زمانهای بعدی است .پسزمینه سفید که در شکل های سمت چپ از
 ۱0میلیونسال دیده میشود بهخاطر جابهجایی نشانگرهای مادی و خالیشدن بخشی از سلول های شبکه از آنهاست.
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سوار در نزديکی لبه آن (در فاصله افقی  600تا 650

رخ میدهد .با توجه به شکل  7در اين مدل پيشروی

کيلومتر) است .اين نازکشدگی میتواند نشان از برقراری

درازگودال تا حدود  4ميليونسال ادامه داشته و پس از آن

يك زون کششی متمرکز در باالی منطقه فرورانش باشد.

تا  6/5ميليونسال درازگودال در وضعيت سکون و در

اين نازکشدگی همچنين همراه با کمعمق شدن خطوط

موقعيت  865کيلومتر باقی می ماند .در ادامه ،پسروی

همدما در درون ليتوسفر قاره ای است .برای ارزيابی مقدار

درازگودال رخ میدهد و در طی  12ميليونسال به

کشش در ورق قارهای میتوان تحوالت ميدان نرخ کرنش

موقعيت  770کيلومتر میرسد .پس از اين زمان ورق

را بررسی کرد .شکل  6تحوالت اين ميدان را برای مدل

قاره ای از ديواره سمت راست جدا شده و بهصورت

 M1نشان میدهد .در بازه زمانی بين  5تا  8/5ميليونسال،

يکپارچه بهسمت اقيانوس حرکت میکند .در اين مدل،

نرخ کرنش در ليتوسفر قارهای از مرتبه  10- 15بر ثانيه است

درازگودال در  17/5ميليونسال در موقعيت  430کيلومتر

و نشانی از تمرکز موضعی آن هيچجا در سراسر ورق ديده

قرار دارد .شکل  8تحوالت زمانی ميدان نرخ کرنش را

نمیشود .اين مقدار نرخ کرنش ،در حدی نيست که منجر

نشان میدهد .در  6/5ميليونسال اول نرخ کرنش در ورق

به تشکيل کشش متمرکز و تشکيل حوضههای کششی

قارهای کم و مقدار آن حدود  10- 18بر ثانيه است .ولی

شود .با توجه به نرخ کرنش نسبتاً يکنواخت و همگن در

پس از آن افزايش پيدا کرده و در  10ميليونسال مقدار آن

ورق سوار در اين بازه زمانی بهنظر میرسد که پسروی

 10- 16بر ثانيه است .اين مقادير برای نرخ کرنش بسيار

درازگودال منجر به دگرشکلی کششی متمرکز درمحدوده

کمتر از آن است که بهصورت پديدههای زمينشناختی

چندصد کيلومتر اول ورق سوار در منطقه فرورانش نشده،

قابل مشاهده باشد .در اين مدل نيز نرخ کرنش در بازه 6/5

اما در دو ميليونسال آخر شبيهسازی ( 12/5تا 14/5

تا  12ميليونسال نسبتاً يکنواخت بوده و میتوان گفت تمام

ميليونسال) مشاهده میشود که در باالی منطقه فرورانش

پسروی درازگودال به صورت همگن در ورق هضم شده

تغييرات جانبی قابلتوجهی در مقدار نرخ کرنش روی

است .بنابراين اين مدل توانايی توليد دگرشکلی های

میدهد .در اين بازه زمانی در فاصله افقی 600- 650

کششی در مقياس دگرشکلیهای زمينشناسی را ندارد .در

کيلومتر يك زون کمعرض با نرخ کرنش باال بهوجود

مقايسه با مدل پيشين يك کشش تمرکزيافته در ورق سوار

میآيد و تا اندازهای رشد میکند .از نظر ديناميك جريان

در باالی منطقه فرورانش مشاهده میشود .اما اين کشش

و تغييرشکل ،اين الگوی کرنش میتواند بيانگر ايجاد يك

به خاطر استحکام زياد پوسته قاره از مدل قبلی نيز کمتر

کشش تمرکز يافته در پوسته و گوشته ليتوسفر قارهای

است.

باشد.

مدل

مدل M2

در مدل  M3ضخامت ورق قارهای  90کيلومتر در نظر

M3

تنها تفاوت اين مدل با مدل  M1اين است که دارای پوسته

گرفته شده است .اين مدل از نظر رئولوژی

قارهای قویتری است .همين عامل موجب شده تا برخی

است ،يعنی گوشته ليتوسفری قوی و پوسته معمولی دارد.

تحوالت زمانی اين مدل با تأخير حدوداً  3/5ميليونساله

در اين مدل طی  4ميليونسال اول پيشروی درازگودال

نسبت به مدل  M1رخ دهد .بهعنوان نمونه ،پوسته قارهای

ادامه داشته و در موقعيت  865کيلومتر قرار میگيرد .پس

اين مدل استحکام بيشتری از خود نشان داده و گسست

از آن تا  7ميليونسال درازگودال در وضعيت سکون بوده

ورق از ديواره سمت راست برای آن در  12ميليونسال

همتایM1
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شكل  .7تحوالت مدل .M 2

شكل  .8تحوالت نرخ کرنش در مدل .M2

و سپس بهتدريج پسروی شروع میشود و نهايتاً در 15

ضخامت ورق سوار به ميزان قابلتوجهی به استحکام آن

ميليونسال يعنی هنگامی که پيشانی اسلب به کف مدل

افزوده و باعث شده تغييرشکل درونی کمتری داشته باشد.

رسيده در موقعيت  790کيلومتر قرار میگيرد (شکل .)9

اين مسئله را میتوان در نرخ کرنش کوچك آن در شکل

بهعبارت ديگر اين مدل در مدت  8ميليونسال 75

 10ديد .اين مدل حرکت انتقالی ناچيزی را برای ورق

کيلومتر پسروی درازگودال برابر با نرخ  0/9سانتی متر بر

قارهای بهسوی چپ مدل نشان میدهد .اين موضوع باعث

سال دارد که نسبت به دو مدل پيشين بسيار کمتر است .با

میشود که ورق اقيانوسی آزادی عمل کمتری برای

توجه به نمودار پوش تنش اين مدل در شکل  4و مقايسه

پسروی داشته باشد .در نتيجه ورق اقيانوسی به ناچار با

آن با مدل ( M1و همچنين  )M2میتوان گفت که افزايش

شيب زياد بهطرف کف مدل پايين میرود و با برخورد به

ثبوتی و همکاران

182

مجله ژئوفيزيك ايران ،جلد  ،16شماره 1401 ،2

کف مدل بر روی خود چين خورده و بهسمت چپ مدل

است .ليتوسفر قاره ای اين مدل حتی از مدل  M3نيز

بازمیگردد .اين مدل از  15تا  25ميليونسال نيز 70

قویتر است (شکل  .) 4همانطور که در شکل  11ديده

کيلومتر پسروی درازگودال داشته است .اما از آنجايیکه

میشود ،در اين مدل هم طی  4ميليونسال اول پيشروی

اين بازه زمانی بيرون از محدوده زمانی مراحل آغازين

درازگودال ادامه داشته و درازگودال در موقعيت 865

فرور انش است مورد توجه ما نبوده است .اين مدل

کيلومتر قرار می گيرد .پس از آن تا  7ميليونسال

نازکشدگی قابل مشاهده ای در ليتوسفر ورق سوار در

درازگودال در وضعيت سکون بوده و سپس بهتدريج

باالی منطقه فرورانش ندارد و ميدان نرخ کرنش آن نيز

پسروی اتفاق افتاده و نهايتاً با  2ميليونسال تأخير نسبت به

حاکی از توسعه نيافتن حوزه های کششی تمرکزيافته در

مدل  M3در  17ميليونسال پيشانی ورق فرورانده به کف

آن است.

مدل میرسد .در اين هنگام درازگودال در موقعيت 860

مدل

کيلومتر قرار دارد .بنابراين 5 ،کيلومتر پسروی در طول 10

M4

اين مدل نيز همانند مدل  M3دارای ورق قارهای با

ميليونسال رخ داده است .با توجه به اين ارقام و همچنين

ضخامت  90کيلومتر است .در اين مدل عالوهبر گوشته
ليتوسفری ،برای پوسته نيز رئولوژی قوی درنظرگرفته شده

شكل .9تحوالت مدل .M3
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شكل .10تحوالت نرخ کرنش مدل .M3

نگاهی به نمودارهای نرخ کرنش اين مدل (شکل )12

در موقعيت  710کيلومتر قرار میگيرد .پس از آن ليتوسفر

میتوان گفت که ورق قاره ای اين مدل بهصورت صلب

قاره ای از ديواره سمت راست جدا شده و حرکت انتقالی

رفتار کرده است .مقايسه نمودار اين مدل در 17

را تجربه میکند .در  8/5ميليونسال درازگودال در

ميليونسال با مدل  M3در  15ميليونسال شيب بيشتر و

موقعيت  480کيلومتر قرار می گيرد .اين مدل يك پسروی

نزديك  90درجه را برای ورق فرورونده آشکار میکند.

سريع و قابل مالحظه را برای درازگودال نشان میدهد .در

در اين مدل نيز ورق فرورانده دچار چرخش شده و

نتيجه اين پسروی سريع ورق فرورونده نشانههای آشکار

بهسمت چپ بر میگردد.

ايجاد يك کشش تمرکزيافته و نازکشدن ليتوسفر قارهای
از  6/5ميليونسال در سوی پشت کمان منطقه فرورانش در

مدل

فاصله  200کيلومتری (در فاصله افقی  700کيلومتر) بروز

M5

اين مدل همانند مدل  M1دارای ليتوسفر قارهای نازک 70

میکند .پوسته قاره ای و گوشته ليتوسفری زير آن در

کيلومتری است ،اما گوشته ليتوسفری ضعيف دارد (شکل

مدتزمان  3تا  4ميليونسال به طور کامل باز شده و مواد

 .) 4در اين مدل پيشروی درازگودال تا  4ميليونسال ادامه

استنوسفری گوه گوشته تا نزديکی سطح مدل باال میآيد.

داشته و پس از آن طی مدت کوتاهی (کمتر از يكدهم

صعود سريع خط همدمای  1300درجه در اين هنگام

ميليونسال ) پسروی شروع میشود .پسروی با سرعت
تقريباً ثابتی تا  6/5ميليونسال ادامه پيدا کرده و درازگودال

شكل .11تحوالت مدل .M4
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شكل .12تحوالت نرخ کرنش مدل M4

(شکل  ) 14و رسيدن آن به نزديکیهای سطح زمين حاکی

استحکام ليتوسفر به آن اندازه نيست که رفتار صلب در آن

از گرمايش سريع ليتوسفر و بهدنبال آن فعاليتهای

غالب شود .تاريخچه دگرشکلی اين مدل مانند

مدل M5

ماگمايی است .در ادامه با رسيدن ضخامت ليتوسفر قارهای

است .پسروی درازگودال قابل مالحظه ای در آن رخ می -

به نزديك صفر زايش يك حوضه اقيانوسی جوان آغاز

دهد که منجر به يك کشش متمرکز بزرگ در باالی

میشود .در ادامه تا  10ميليونسال پهنای اين حوضه به

منطقه فرورانش میشود .در نتيجه اين رژيم کششی با دوام

مقدار 140کيلومتر میرسد .در اين هنگام درازگودال در

ابتدا پوسته قاره ای نازک شده (که اين معموالً به تشکيل

موقعيت  325کيلومتر واقع است .شکل  14تحوالت ميدان

درههای کافتی قارهای منتج میشود) و در ادامه با استمرار

نرخ کرنش اين مدل را در مقاطع زمانی يادشده به تصوير

رژيم کششی يك حوضه اقيانوسی پشت کمان شکل می -

میکشد .همانطور که انتظار میرود پس از 8/5

گيرد .مدت زمان تشکيل حوضه پشت کمان در اين مدل

ميليونسال شاهد نرخ کرنش باالی بيش از  10- 12بر ثانيه

 3/5ميليونسال است( .در مدل قبلی اين مدت بسيار

در ناحيه ضعيف هستيم .اين مرتبه از نرخ کرنش در

کوتاهتر بود).

محدوده ای است که میتواند عوارض زمينشناسی معرف
مناطق کششی ،در سطح زمين برجای گذارد .گرچه

مدل
اين مدل دارای پوسته معمولی و گوشته ليتوسفری ضعيف

ولی پس از آن نيز شاهد نرخ کرنش قابلتوجهی هستيم.

بوده و ضخامت ورق قارهای آن  110کيلومتر است

بيشترين ميزان نرخ کرنش در  9ميليونسال اتفاق میافتد

M7

(شکل .)17افزايش ضخامت ليتوسفر اين مدل نسبت به
مدل
اين مدل دارای ورق ليتوسفری با ضخامت 90

اين موضوع از دو جهت قابل توجه است .اول اينکه ورق

کيلومتر بوده و گوشته ليتوسفری ضعيف برای ورق قارهای

قاره ای در اين مدل از سمت راست کنده نمیشود .نکته

آن در نظر گرفته شده است .اگرچه از نظر ضخامت مثل

بعد اين است که اين افزايش استحکام به اندازهای نيست

مدل  M3است اما ويژگی رئولوژيکی آن (شکل  )4و

که از شکل گيری ليتوسفر نازکشده و باز شدن

M6

رفتار و تحوالت زمانی اش بسيار متفاوت است .همانطور
که در شکل  15ديده میشود ،با وجود افزايش ضخامت

مدل  M6باعث افزايش استحکام آن شده است (شکل .)5
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شكل .14تحوالت نرخ کرنش مدل .M5

شكل .15تحوالت مدل .M6

حوضه اقيانوسی در پشت منطقه فرورانش جلوگيری کند.

 840کيلومتر قرار می گيرد .در اينزمان ،يعنی در 13

در اين مدل در طی  5ميليونسال اول موقعيت درازگودال

ميليونسال ،ورق قاره ای در فاصله  230کيلومتر از

در  865کيلومتر قرار می گيرد و پس از آن تا 10

درازگودال دچار ضعف شده و بهتدريج کافت قارهای

ميليونسال ثابت باقی می ماند .در ادامه درازگودال طی 3

تشکيل میشود .اين کافت طی  1ميليونسال به اقيانوس

ميليونسال به ميزان  25کيلومتر پسروی کرده در موقعيت

باريکی تبديل شده ،در  15ميليونسال پهنای آن 50
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جدول  .4اطالعات مربوط به جهت و زمان مهاجرت درازگودال در  7مدل بررسیشده دراین تحقیق.
مقدار

از دیواره

گسست (کيلومتر) و

پس از گست

سمت راست

بازه انتقال

(سانتیمتر بر

(ميليونسال)

(ميليونسال)

سال)

M1

4 -۲0

0/5

۱

3/5-۱00

۲/9

8/5

6-4۲0

7

M2

4-۱5

0/4

۲/5

6-95

۱/6

۱۲

5/5-340

۲/6

M3

4-۱5

0/4

3

8-75

0/9

-

-

-

M4

4-۱5

0/4

3

۱0-5

0/05

-

-

-

M5

4-۲5

0/6

0/۱

۲/5-۱65

7

8/5

0/5-۲30

46

M6

4-۲0

0/5

۲

4-۱۱0

۲/8

۱0

3-3۱0

۱۱

M7

5-۱5

0/3

5

3-۲5

0/8

-

-

-

مدل

کوتاهشدگی

نرخ پيشروی

مدتزمان

(کيلومتر) و بازه

(سانتیمتر بر

سكون

زمانی

سال)

(ميليونسال)

(ميليونسال)

مقدار کشآمدگی

نرخ پسروی

زمان گسست

مقدار انتقال پس از

نرخ پسروی

(کيلومتر) و بازه
پسروی
(ميليونسال)

پيش از
گست
(سانتیمتر بر
سال)

کيلومتر میشود .در اين مدل ،صعود مواد استنوسفری به

يکنواخت در سراسر ورق قاره ای و ديگری بهصورت

سطح زمين نسبت به دو مدل پيشين در حجم کمتری اتفاق

محلی در پشت منطقه فرورانش) رخ میدهد .ج -

می افتد .در اين مدل واضح است که سطحیترين رسوبات

مدل هايی که در آنها کشش تنها در يك مرح له (يا در

هنوز از هم جدا نشده اند .در ضمن در  1/5ميليونسال

ديواره راست و يا در پشت منطقه فرورانش) رخ میدهد.

آخر ،نازکشدگی ليتوسفر بهصورت ناگهانی شدت
گرفته است.

جدول  4اطالعات مربوط به نحوه مهاجرت
درازگودال در هفت مدل اين تحقيق را خالصه کرده
است .ستون اول مربوط به ميزان کوتاهشدگی مدلها است.

 4بحث

مدلهای  M1 ،M5و  ،M2هر سه دارای ليتوسفر قارهای

در اين تحقيق به بررسی دگرشکلی کششی در ورق سوار

با ضخامت  70کيلومتر بوده و از نظر استحکام و رئولوژی

در اثر مهاجرت درازگودال پرداخته شد .در مدلهای

مدل  M5ضعيف ،مدل  M1متوسط و مدل  M2قوی

حاضر با توجه به اينکه ديواره مدل از سمت راست بسته

است .با توجه به اطالعات جدول ،نرخ پيشروی

است و ورق قاره ای امکان حرکت بهسمت راست را

درازگودال در مدل ضعيفتر بيشتر از همه و به ميزان 0/6

ندارد ،پسروی درازگودال بهعنوان يك شرط الزم برای

سانتی متر بر سال است.

همين کميت برای مدل قویتر M2

وقوع دگرشکلی کششی عمل میکند .در نتيجه پسروی

مقدار  0/4سانتی متر بر سال است .همچنين مدتزمان

درازگودال ،ورق قاره ای دچار کشش میشود و اين

سکون درازگودال يا بهعبارت ديگر بازه زمانی گذار از

کشش میتواند به صورت يکنواخت در سرتاسر ورقه

پيشروی به پسروی درازگودال در مدل قویتر ،طوالنیتر

پخش شده ،يا به صورت موضعی در نواحی معينی متمرکز

است .مدتزمان گذار برای مدل  2/5 ،M2ميليونسال

شود .به طور کلی سه دسته رفتار در اين مدلها مشاهده

بوده در حالیکه برای مدل  M5زمان گذار  100هزار سال

شد :الف  -مدل هايی که در آنها کشش محلی

است .پس از دوران گذار ،مرحله پسروی درازگودال در

قابل مالحظه ای رخ نمی دهد .ب  -مدلهايی که در آنها

مدلها آغاز میشود .نرخ پسروی در مدلهای  M1 ،M5و

کشش در دو مرحله و در دو محل متفاوت (يکی کشش

 M2بهترتيب  2/9 ،7و  1/6سانتی متر بر سال است .پسروی
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درازگودال در هرسه مدل بهصورت تغييرشکل کششی

اين مدلها ميزان توقف درازگودال و گذار از حرکت

توريعيافته در سراسر ورق قارهای جایگير میشود .در دو

پيشروی به پسروی طوالنیتر است .عالوهبر اين موارد،

مدل  M1و  M5جدايی ورق از ديواره سمت راست و

نکته جالب اينکه نرخ پسروی در اين مدلها حدود يك

حرکت انتقالی آن بهسمت منطقه فرورانش روی میدهد.

سوم همتاهای با ضخامت  70کيلومتر است .باز هم در ميان

در مدل  M2استحکام پوسته به استحکام کلی ورق افزوده

اين سه مدل ديده میشود که فقط در مدلی که رئولوژی

و به دليل نرخ پسروی کم ،جريان استنوسفری تأثيرگذاری

ضعيفی دارد ) ،(M6رژيم تنش کششی منجر به تغيير شکل

در زير ورق قارهای شکل نمی گيرد .در بين اين سه،

شديد و کشش در مقياس رويدادهای زمينشناسی در

مدلهای  M2 ،M1به کشش متمرکز کمی در پشت منطقه

پوسته قارهای میشود.

فرورانش منتهی میشوند .در اين دو مدل پوسته ورق سوار

مدل  M7در ميان همه مدلها ضخيمترين ليتوسفر

مقدار نسبتاً کمی نازکشدگی نشان میدهد .انتظار اين

قاره ای را دارد .گرچه به لحاظ ژئولوژی دارای پوسته و

است که اين مقدار نازکشدگی در نگاشت زمينشناسی

گوشته ليتوسفر ضعيف است ،ولی ضخامت زياد آن

منطقه بهصورت حوضه های کششی محلی و گسلش عادی

موجب شده که بهصورت نسبتاً قوی ظاهر شود (شکل )4

ثبت شود .مدل  M5به خاطر رئولوژی ضعيف قسمت

بهطوریکه در اين مدل تا  10ميليونسال اول هيچ گونه

گوشته ای ليتوسفر آن در برابر رژيم کششی متمرکز تاب

پسروی ورق ديده نمیشود .در ادامه اما با شروع پسروی،

مقاومت کمتری دارد و در نتيجه پوسته قاره ای آن دچار

رژيم کششی در منطقه فرورانش چيره شده و ورق قارهای

تغيير شکل بزرگ مقياس میشود .ادامه اين تغييرشکل در

به لحاظ پوسته و ليتوسفر ضعيفش دچار تغييرشکلهای

پايان به بازشدن حوضه اقيانوسی می انجامد .نتيجه کلی که

شديدی شده که به تحوالت ژئوديناميکی جديد منجر

از مقايسه ای اين سه مدل به دست میآيد اين است که

میشود.

آنچه موجب نازکشدگی پوسته و ليتوسفر قارهای در

در ميان شبيهسازی های انجام شده در اين تحقيق ،در

منطقه فرورانش میشود در درجه اول مواد سازنده اين

سه مدل  M6 ،M5و  M7دگرشکلی کششی محلی

اليهها است :چنانچه پوسته و گوشته ليتوسفری از مواد

تمرکزيافته بزرگ مقياس در نزديکی لبه ورق قارهای

قوی ساخته شده باشند (مدلهای  M1و  ) M2حتی با

روی می دهد .با توجه به رئولوژی ضعيف اين مدلها با

وجود ضخامت کم ،ليتوسفر میتواند انسجام خود را در

عميقتر شدن فرورانش و امکان پسروی درازگودال يك

برابر نيروهای کششی حفظ کند.

جريان قوی در گوه گوشته ايجاد شده و در نهايت منجر

افزايش ضخامت ورق قارهای منجر به افزايش

به ايجاد حوضه اقيانوسی در لبه ورق سوار میشود .هرسه

استحکام آن میشود .مدلهای  M3 ،M6و  M4بهترتيب

مدل الگوی دگرشکلی مشابهی دارند ،با اين تفاوت که در

همتای رئولوژيك مدلهای  M1 ،M5و  M2هستند و لی

مدلهای قویتر اين دگرشکلی با تأخير زمانی بيشتری رخ

ضخامت ورق قارهای آنها  90کيلومتر است .از ميان اين

میدهد .نقش استحکام بيشتر ليتوسفر قارهای را میتوان در

سه مدل فقط در مدل  M6ورق قاره ای از ديواره راست

مدتزمان بين لحظه شروع نازک شدن ليتوسفر تا باز شدن

جدا میشود .نرخ پيشروی درازگودال در اين مدلها به

اقيانوس ديد .در  M5اين بازه  0/5و در  M6اين مدتزمان

اندازه يك ميلی متر در سال کمتر از مقدار اين کميت در

 3/5ميليونسال است .از آنجاکه مدل  M7فاقد مرحله

همتاهای با ضخامت  70کيلومتری آنها است .همچنين در
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حرکت انتقالی ورق قارهای بوده ،مدتزمان يادشده برای

بهدنبال آن ورق اقيانوسی در اثر وزن خود قادر به پسروی

آن  1ميليونسال است.

خواهد بود .اين پسروی به تشديد تغييرشکل کششی در لبه

همچنين نتايج مدلسازی اين تحقيق حاکی از آن

ورق قارهای میانجامد.

است که بين پسروی درازگودال و شيب ورق رابطه

موترو و همکاران ( ) 2012در بازسازی همگرايی

معکوس وجود دارد .بهطوریکه هرچه ورق قارهای

سنوزوييك عربی و ايران ،به يك ليتوسفر نسبتاً نازک

صلبتر رفتار نمايد ،ورق فرورانده پسروی کمتری دارد و

برای حاشيه جنوبی اوراسيا رسيدند .در مدل  M5که

شيب آن نيز بيشتر خواهد شد.

دارای ليتوسفر نازک  70کيلومتری و رئولوژی ضعيف

ورق ايران در دوران پالئوژن در طی مدت کوتاه 5

قاره ای در فاصله 6/5
است ،کشش متمرکز در پوسته 

ميليونساله (از  45تا  40ميليونسال پيش) کشش

ميليونسال پس از آغاز فرورانش به وضوح آشکار

توزيعيافته ای را تجربه کرد .آگار و همکاران ( )2011بر

میشود و از آن پس گسترش میيابد .اين فاصله زمانی در

اساس اين شواهد يك سناريوی ژئوديناميکی طراحی

مدل با شواهد زمينشناسی (آگار و همکاران)2011 ،

کرده و کشش را به فرورانش مجدد اقيانوس نئوتتيس به

همخوانی نسبی دارد (فاصله زمانی بين گسست اسلب

زير ورق ايران پس از گسست ورق و وقفه در همگرايی

پالئوسن و کشش در  45ميليونسال پيش در حدود 8

نسبت دادند .مدلسازی های ما نشان دادند که کشش

ميليونسال است) .فرانسوا و همکاران ( ) 2014در شبيه -

تمرکزيافته در مدتزمانی چند ميليونساله پس از آغاز

سازی عددی خود ضخامت ورق ايران در پالئوسن را 100

فرورانش با کلربرد ترکيبی مناسب از ويژگیهای

کيلومتر در نظر گرفته و فرض کردند که در طی فرايند -

رئولوژيکی ليتوسفر قارهای دستيافتنی است .با توجه به

های ژئوديناميکی بعدی ليتوسفر ايران نازک شده است.

نتايج مدلسازی ،بهنظر میرسد برای رخداد تغييرشکل

چنانچه مانند مدل  M7ضخامت ورق ايران را زياد در نظر

کششی موضعی ،فارغ از مقدار ضخامت آن ،ورق بايد

بگيريم ( 110کيلومتر) ،رويدادهای کششی بهطور

دارای رئولوژی ضعيف باشد .پارامترهای رئولوژيکی

قابل مالحظه ای ديرتر و در حدود  13- 15ميليونسال آغاز

بهکاررفته در مدلهای  M6 ،M5و  M7که کشش

میشوند .بهنظر میرسد که مدلهای با ضخامت زياد

موضعی را با موفقيت توليد کردهاند ،در بازه مقادير قابل

فاصله زمانی بين گسست اسلب اقيانوسی و کشش قارهای

قبول برای ليتوسفر قاره ای هستند .بنابراين ،میتوان

را بيشتر از آنچه شواهد زمينشناسی نشان میدهند،

نتيجه گيری کرد که از نظر ديناميکی اين مدلها فرايندهای

پيشبينی میکنند .بنابراين و با در نظر گرفتن تمام

تغييرشکلی را بهصورتی نزديك به واقعيت شبيهسازی

عدميقينها و محدوديتهايی که در مدلهای مکانيکی

کرده اند .در خصوص نازک يا ضخيم بودن ليتوسفر ايران

وجود دارد میتوان با احتياط گفت که نتايج مدلسازی ما

در پالئوژن ،مدلهای ما چيزی را مستقيماً پيشبينی

نشان می دهد که ليتوسفر ايران در زمان پالئوژن ضخيم

نمیکنند .همانطور که ديده شد ،کشش متمرکز در ورق

نبوده است.

ضخيم و نازک هردو امکانپذير است .آنچه در ديناميك
جريان تأثير بزرگتری دارد استحکام پوسته و ليتوسفر

 5نتیجهگیری
در اين تحقيق تحوالت دگرشکلی ورق سوار قارهای در

ليتوسفر باعث کاهش جفتشدگی دو ورق همگرا شده و

هنگام فرورانش اقيانوسی -قاره ای بر مبنای پارامترهای

قاره ای در برابر نيروهای کشش است .ضعيفبودن
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 نتايج.رئولوژيکی و ضخامت آن شبيهسازی شده است
شبيهسازی حاکی از اين است که پسروی درازگودال
اقيانوسی در اثر نيروی شناوری منفی آن نقش مهمی در
 پسروی.تحوالت رژيم تنشی در منطقه فرورانش دارد
درازگودال موجب تغيير تنش از فشارشی به کششی
 در مرحله ای معين اين تنش کششی بهصورت.میشود
.موضعی در باالی منطقه فرورانش متمرکز میشود
 اين،چنانچه ورق قاره ای دارای رئولوژی ضعيفی باشد
رژيم تنش به نازکشدن پوسته و گوشته ليتوسفری منجر
 بسته به رئولوژی و ضخامت، مقدار اين نازکشدگی.شود
 بازه وسيعی از تحوالت زمينشناسی را در بر،ورقه قارهای
 از نازکشدگی ناچيز پوسته و تشکيل:می گيرد
حوضههای کششی محلی تا جدايش لبه قاره و تشکيل
 زمان وقوع کشش و مدتزمان آن نيز.حوضه اقيانوسی
 بر اساس اين سناريو و.وابسته به ضخامت ورق است
8 شبيهسازیهای اين تحقيق يك کشش کوتاه مدت در
.ميليونسال پس از آغاز فرورانش قابل دستيابی است
تشکر و قدردانی
نويسندگان از دو داور ناشناس محترم به خاطر نظرات
انتقادی مثبت و راه گشا و همچنين سردبير محترم مجله
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Summary

The aim of this study is to simulate stress variations and deformation of the continental plate in
the subduction process. The main concept considered is that trench retreat during the
subduction process can lead to the creation of an extensional stress regime in the overriding
continental plate, and subsequent extension tectonics, and the thinning of the continental crust.
The Iranian plate experienced distributed extension in the Eocene. One of the scenarios
regarding this event considers the roll-back of the Neo-Tethys slab at that time as the cause of
the extensional stress regime. Through numerical simulations to solve the conservation
equations governing the flow and deformation in the crust and mantle, the role of rheology,
thickness and age of the continental plate in the above-mentioned developments have been
investigated. The results show that trench retreat can occur for a large range of physical
parameters. Prolonged trench retreat can lead to a localized extensional tectonic regime near
the edge of the continental plate above the subduction zone, 7 to 12 million years after the
initiation of subduction. For a lithosphere with strong rheology, this tectonic regime results in
negligible thinning, too small to be observable in the geological record. In contrast, for weaker
continental plate, as well as a thin lithosphere, a wide-range of extensional deformations can
occur, some of them comparable in terms of amplitude and time-scale with the events of the
Eocene in central Iran.
Keywords: Numerical modeling, subduction, rheology, continental lithosphere, extensional deformation, trench
retreat

___________________________________________________________________________________________

Corresponding author:
farhads@iasbs.ac.ir

