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  سازي جريان دو فاز ي توليد و مهاجرت مذاب در مناطق فرورانش به كمك شبيه مطالعه
  
  

  فرهاد ثبوتي و عبدالرضا قدس

  
  بخش فيزيك، مركز تحصيالت تكميلي در علوم پايه زنجان، زنجان

  
  

  خالصه
  

روش كار بر .  كيرد العه قرار ميسازي عددي مورد مط ي فرورانش به كمك يك شبيه در اين پژوهش توليد و مهاجرت مذاب در منطقه
به كمك اين مدل . ي متخلخل و تغييرشكل يابنده استوار است حل عددي معادالت حركت يك مذاب سيال در يك سنگ گوشته

نتايج نشان . كنيم عددي ما مقدار مذاب توليد شده و چگونگي حركت آن را در شرايط گوناگون و با پارامترهاي مختلف بررسي مي
ترين نقش را در آهنگ تغييرات زماني توليد مذاب و الگوي  ه بستگيِ غيرخطيِ تراوايي سنگ گوشته به تخلخلِ سنگ، مهمدادند ك

ما هم چنين اثر پارامترهاي ديگر مانند سن ورق ليتوسفر فرورونده، و سرعت و شيب فرورانش . مهاجرت آن به سمت سطح زمين دارد
  .كنيم را بررسي مي

 
 
A Study of melt production and migration in subduction zones; 
a two-phase flow simulation 
 
In this study we investigate the production and migration of melt in subduction zones with the aid of a 
numerical simulation. We solve the governing equations of the flow of a fluid melt phase through a porous 
and deforming mantle rock. We investigate the volume of melt produced and its subsequent movement under 
a variety of conditions. We find that the nonlinear dependence of the mantle rock permeability on its porosity 
is the defining factor in the time variations of melt production and the pattern of migration through the 
mantle. Furthermore, we investigate the importance of other parameters, such as the age of the subducting 
plate, and subduction dip and velocity. 
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  مقدمه
هاي آذرين ناشي از اين مهاجرت  هاي ليتوسفر و مهاجرت آن به سوي سطح زمين و فعاليت ذاب در هنگام فرورانش ورقتوليد م

ماهيت فرايند ذوب و الگوي مهاجرت آن يكي از موضوعات عمده . دهد قسمتي عمده از چرخه تكتونيك ورقي در زمين را تشكيل مي
ي فرورانش مورد مطالعه قرار  در اين پژوهش توليد و مهاجرت مذاب در منطقه. ستشناسان ا دانان و زمين پژوهش براي ژئوفيزيك

سنگ . روش كار بر حل عددي معادالت حركت يك فاز سيال در يك فاز جامد متخلخل و تغييرشكل يابنده استوار است. گيرد مي
شود كه مذاب سيال در آن  در نظر گرفته ميگوشته كه در باالي ورق ليتوسفر قرار دارد يك ماتريكس متخلخل تغييرشكل يابنده 

اين محيط متخلخل اجازه دارد كه زير فشار متراكم يا منبسط . شود تخلخل ماتريكس از ذوب بخشي آن حاصل مي. كند حركت مي
ي سنگ ما معادالت بايستگي جرم و تكانه براي ماتريكس جامد و مذاب، معادله ترابري گرما و معادله ترابري همرفتي برا. شود

حركت . كند سازي مي ي بااليي را شبيه مدل عددي ما فرورانش يك ورق ليتوسفر تا كف گوشته. كنيم ي فقير شده را حل مي گوشته
كنيم كه ذوب در اثر تراوش  ما فرض مي. آورد ي باالي خود به وجود مي بسمت پايين ليتوسفر يك جريان همرفتي واداشته را در گوشته

براي به دست آوردن . گيرد ي گوشته، و پايين آورده شدن دماي ذوب گوشته صورت مي ي ورق ليتوسفر به منطقهآب رسوبات اقيانوس
به كمك مدل عددي ساخته شده ما .  كنيم هاي فاز براي ذوب پريدوتيت خشك و تر استفاده مي شرايط ذوب گوشته ما از دياگرام

اين پارامترها عبارتند از . كنيم يط گوناگون و با پارامترهاي مختلف بررسي ميمقدار مذاب توليد شده و چگونگي حركت آن را در شرا
  . شناوري مثبت مذاب، تراوايي سنگ گوشته، سن ورق ليتوسفر، سرعت فرورانش، زاويه فرورانش،

 
  معادالت جريان و مدل عددي

بندي حركت مذاب در  اين فرمول. ايم رده استفاده ك١٩٨٤ ,McKenzieبندي جريان دوفاز  در حل معادالت جريان ما از فرمول
ي زياد  تغييرشكل يابنده با ويسكوزيته) ماتريكس(ي كم در درون يك فاز سنگي  گوشته را به صورت حركت يك فاز مايع با ويسكوزيته

هر . كند ست ميفرض بر اين است كه مذاب يك شبكه متخلخل به هم پيوسته را در ماتريكس سنگ گوشته در. گيرد و تراوا در نظر مي
اي كه ذوب بخشي صورت  پس در منطقه. شود اختالف فشاري بين ماتريكس جامد و مذاب منجر به يك تغيير شكل حجمي آني مي

 و خروج مذاب از آن منطقه (compaction)تر بودن فشار ماتريكس از فشار مذاب باعث متراكم شدن ماتريكس  گرفته است، بيش
 و ورود مذاب به آن (decompaction) بودن فشار مذاب از فشار ماتريكس موجب  انبساط ماتريكس تر در حالي كه بيش. شود مي
در نتيجه چگالي سنگ ماتريكس، . شود در اثر ذوب پريدوتيت گوشته، محتوي آهن آن كاسته شده و وارد مذاب بازالتي مي. شود  مي

  .ي نيز استعالوه بر دما، تابعي از مقدار تهي شدن آن از تركيب بازالت
  

براي گسسته . هاي زماني متوالي حل شدند  در پله(iterative)هاي محدود و با يك الگوريتم تكراري  معادالت جريان با روش حجم
ي بااليي زمين  اي از گوشته  دو بعدي فرورانش ما منطقه مدل.  كوتاي درجه دوم استفاده شدـكردن مشتقات زماني از يك روش رانگه 

اجزاي مدل از دو ورق ليتوسفر مجاور هم ). ١شكل (گيرد   كيلومتر را در بر مي١٥٦٠ تا ١٣٤٠ي افقي   كيلومتر و گستره٦٧٠به عمق 
نواخت و  حركت ورق فرورونده با دادن يك سرعت يك. رود، و يك اليه گوشته در زير تشكيل شده است كه يكي در زير ديگري فرو مي

  .شود سازي مي ثابت به آن شبيه
   
  تايجن

در مدل اول فرض شد كه ماتريكس فقير شده نسبت به سنگ اوليه داراي شناوري . ما رفتار مذاب را در سه مدل مختلف مطالعه كرديم
در هر . در مدل دوم به سنگ فقير شده يك شناوري مثبت داده شد اما همچنان ناتراوا نگاه داشته شد. نيست و هيج تراوايي هم ندارد

در مدل سوم به سنگ ماتريكس اجازه ). ٢شكل (م مذاب توليد شده تغييرات پيوسته و ماليمي را در زمان داشتند دو اين مدل ها حج
 تفاوت اندكي  دارد و باز ١ با مدل ٢نتايج مدل . داده شد كه تراوايي داشته باشد و آن را تابعي غيرخطي از تخلخل در نظر گرفتيم

دهد كه  اين مدل نشان مي. شود اب و ماتريكسي كه از آن توليد شده است ديده نميهيچگونه حركت نسبي قابل مالحظه بين مذ
و مذاب و سنگ فقير شده با وجود داشتن شناوري . تواند مذاب را بطرف سطح زمين براند شناوري سنگ فقير شده به تنهايي نمي

در اين مدل توزيع مذاب كامال متفاوت از توزيع . دهد مي نتيجه كامال متفاوتي را نشان ٣مدل . شوند مثبت هنوز بطرف پايين رانده مي
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شود، در  اي از آن در زير ليتوسفر افقي جمع مي حركت مذاب عمدتا رو با باال است و قسمت قابل مالحظه. سنگ منشا مذاب است
دهد كه در اثر  ه ميتراوايي غيرخطي ماتريكس جامد به مذاب اجاز. شود حاليكه قسمت عمده سنگ منشا بطرف اعماق رانده مي

اين سه مدل در تغييرات زماني توليد مذاب . شناوري خود از ماتريكس جدا شده و بطرف باال حركت كند و در نزديكي سطح جمع شود
شود، توليد  گونه كه ديده مي همان. دهد  مقدار توليد مذاب در زمان را براي هر يك از آنها نشان مي٣شكل . نيز با هم متفاوت هستند

هاي مختلف   حجم مذاب توليد شده در زمان٣ يك فرايند پيوسته و كم افت و خيز است، در حاليكه در مدل ٢ و ١هاي  مذاب در مدل
. هاي آذرين متناوب باشد تواند بصورت فعاليت تجلي اين رفتار در سطح زمين و يا در زير پوسته زمين مي. بشدت در نوسان است

شود، متراكم يا منبسط شود و سيال در  كه ماتريكس متخلخل در اثر فشار سيالي كه رو به باال رانده ميشود  تراوايي غيرخطي باعث مي
اين يك رفتار شناخته شده است و نظير آن در حركت سياالت رسوبي در درون . درون مناطقي از ماتريكس با تخلخل زياد حركت كند

   .هاي رسوبي مطالعه شده است هاي تخلخلي در حوضه موج
  

سنگي كه از ذوب بخشي به جاي (در مدل اول فرض شد كه ماتريكس فقير شده . ما رفتار مذاب را در سه مدل مختلف مطالعه كرديم
در اين مدل هيچ حركت نسبي بين مذاب و سنگ فقير . نسبت به سنگ اوليه داراي شناوري نيست و هيج تراوايي هم ندارد) ماند مي

در مدل دوم به سنگ فقير شده يك شناوري . كرد  سبك بودن، بهمراه گوشته بطرف پايين حركت ميرغم شده ديده نشد و مذاب به
نتايج با مدل اول تفاوت اندكي داشت و مذاب به رغم داشتن شناوري قابل مالحظه باز . مثبت داده شد اما ناتراوايي آن نگاه داشته شد

ل ها حجم مذاب توليد شده تغييرات پيوسته و ماليمي را در زمان داشتند در هر دو اين مد. حركتي نسبت به ماتريگس جامد نداشت
. در مدل سوم به سنگ ماتريكس اجازه داده شد كه تراوايي داشته باشد و آن را تابعي غيرخطي از تخلخل در نظر گرفتيم). ٢شكل (

داد كه در اثر شناوري خود از ماتريكس  ب اجازه ميتراوايي غيرخطي ماتريكس جامد به مذا. رفتار مذاب در اين مدل بسيار متفاوت بود
كرد  عالوه بر اين حجم توليد مذاب در زمان افت و خيز زيادي مي. جدا شده و به طرف باال حركت كند و در نزديكي سطح جمع شود

ها  اين دوره. تر بوده است  فعالتوان ديد كه در آنها گوشته در توليد مذاب  اپيزود زماني را مي١٠ در حدود ٣از نمودار مدل ). ٢شكل (
تواند به  مي) و يا حداقل در زير پوسته زمين(تجلي اين رفتار در سطح زمين . اند  ميليون سال از يكديگر جدا شده٣ تا ٢با فواصل 

ه باال رانده شود كه ماتريكس متخلخل در اثر فشار سيالي كه رو ب تراوايي غيرخطي باعث مي. هاي آذرين متناوب باشد صورت فعاليت
اين يك رفتار شناخته شده است و . شود، متراكم و منبسط شود و سيال در درون مناطقي از ماتريكس با تخلخل زياد حركت كند مي

 Connolly and)هاي تخلخلي در حوضه هاي رسوبي مطالعه شده است نظير آن در حركت سياالت رسوبي در درون موج
Podladchikov, ٢٠٠٠).  

  
براي بررسي اثر سرعت . ويه فرورانش و سرعت فرورانش نيز را  بر حجم مذاب توليد شده و تغييرات زماني آن مطالعه كرديمما اثر زا

. و با شرايط ديگرِ مشابه ساخته شد) مدل تُند(متر در سال   سانتي١٠و ) مدل كُند(متر در سال   سانتي٥فرورانش دو مدل با دو سرعت 
. تر مذاب توليد شده در مدل تند است تفاوت دو مدل در مقدار بيش.  يابد  مذاب در بلندمدت كاهش ميدر هر دو مدل آهنگ توليد

ي ذوب بخشي  ي فقير نشده را به منطقه تري از سنگ گوشته تر ليتوسفر تند، مربتاً حجم بيش اين به آن علت است كه حركت سريع
  . دهد  در دسترس قرار ميتري را براي ذوب ي بيش كند، و در نتيجه ماده وارد مي

  
نتايج نشان داد كه با افزايش شيب به .  درجه ساخته شد٧٠، و  ٤٥، ٣٠هاي  ي شيب  مدل با زاويه٣ي اثر شيب فرورانش  براي مطالعه

به طور كلي اثر شيب . ي ذوب بخشي است تر بودن منطقه اين به علت گرم. شود طور نسبي بر حجم مذاب توليد شده افزوده مي
  .تري برخوردار است ورانش بر توليد مذاب در مقايسه با پارامترهاي ديگر از اهميت كمفر
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  گيري نتيجه
  :توان به صورت زير خالصه كرد سازي به دست آمده است را مي ترين نتايجي كه از اين شبيه مهم

  
 حتي اگر شناوري كذاب نيز در نظر .ي فرورانش بستگي قوي به تراوايي سنگ كوشته دارد توليد و مهاجرت مذاب در منطقه ‐١

  .آورده شود، اين شناوري بدون در نظر گرفتن ترتوايي سنگ، اثر زيادي بر مهاجرت مذاب ندارد
به ) يا درون ليتوسفر(تجمع مذاب در زير . شود كه توليد مذاب به شدت وابسته به زمان باشد  مهاجرت مذاب باعث مي ‐٢

فشاني در مناطق فرورانش  تواند اين گونه برداشت كرد كه رفتار اپيزوديك آتش ياز اين رفتار م. صورت اپيزوديك باشد
 .اي هم داشته باشد گوشته تواند منشا  درون مي

 .افزايد مهاجرت مذاب با افزودن بر مقدار ذوب انبساطي بر حجم توليد مذاب مي ‐٣
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