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 تشکر و قدردانی
، کمال تشکر و قدردانی استاد راهنما، در مقام سید احمد علوی استاداز استاد گرانقدر، جناب 

مند شوم. ایشان استادی نمونه، الگو، دلسوز و را دارم و باعث افتخار بنده بود که از تجربیات ایشان بهره

کنم پژوهشگری مستقل باشم. از ایشان تشکر میصبور هستند که با ایجاد اعتماد به نفس سبب شدند تا 

، تشکر سازی عددی را دنبال کنمکه فرصتی در اختیار بنده قرار دادند تا عالقه خود در مبحث مدل

داشت، این پژوهش ایشان به بنده وجود نمی یهاحمایتها و ها، راهنماییقین اگر مساعدت. به یکنممی

 گردید.آغاز و تکمیل نمی

که از آغاز تا پایان این فرآیند  استاد مشاوردر مقام  سهیل محمدید ارزنده جناب استاد از استا

سازی قرار دادند های ارزنده خود در انجام مطالعات عددی و مدلها و مساعدت، راهنماییمرا مورد لطف

رخصت شرکت در کالس نمایم. در اینجا جا دارد از ایشان به جهت صمیمانه تشکر و قدردانی می

نیز  محمدرضا قاسمیمکانیک شکست کمال تشکر و قدرانی نمایم. از استاد ارزنده خود جناب استاد 

ها تحلیلکه افزون بر زحمات ایشان در خالل تحصیل، همواره از تجربیات ایشان در  استاد مشاوردر مقام 

 نمایم.ام، صمیمانه تشکر و قدردانی میمند شدهو نگارش رساله بهره

که زحمت آبادی، دکتر رضا نوزعیم و دکتر علی یساقی محسن احتشامی معیناز جناب آقایان دکتر 

محبوبه حسینی دکتر  سرکار خانماز نمایم. همچنین اند سپاسگزاری میپذیرفتهنامه بنده را داورانی پایان

 به عنوان نماینده تحصیالت تکمیلی در این جلسه سپاسگزارم. برزی

های ها و تحلیلدر بحث Marcel Frehnerهای دکتر ها و راهنماییاینجا جا دارد از مساعدتدر 

های تفاضل محدود در نویسی مدلبه منظور تعلیم برنامه Jonas B. Ruhهای اجزا محدود، دکتر مدل

 Institute of Earth Sciences “Jaumeخالل دوره کوتاه مدت مطالعاتی بنده در کشور اسپانیا، بارسلونا )

Almera” پروفسور ،)Jordi Carreras دکتر و Elena Druguet  مشاهدهدعوت از بنده در میزبانی و برای-

-بحثو  Axial Zone of Pyreneesو  Roses، Cap de Creus ،Cadaquesهای منطقهاز صحرایی  های

بنده، و همچنین از پروفسور  در خالل دوره کوتاه مدت مطالعاتی های ایشان درباره دگرریختی پیشرونده

Manuel Díaz-Azpiroz  برای دعوت از بنده در مطالعه صحراییTorcal Shear Zone  در خالل دوره

 های ترافشارش کمال تشکر را داشته باشم.های ایشان در تحلیل پهنهکوتاه مدت مطالعاتی بنده و مساعدت
ساخت های زمینسنگ بنایی باشد در اعتالی پژوهشامید است این نوشتار، مفید، راهنما و در پایان، 

 شناسی ساختاری عددی کشور.و زمین





 چکیده

شتترای   درهای ترافشتتارش های هندستتی و عددی انجام شتتده بر روی پهنه مدل بیشتتتربا توجه به اینکه  هدف:

دگرریختی با مرزهای پهنه بوده استتت، از  کنشبرهمنبود ای و رئولوژی یکنواخت، کرنش همگن، تنش صتتفحه

که مرزهای پهنه با یکدیگر  پذیرشتتکل -های ترافشتتارش ناهمگن شتتکننده، شتتکننده   اینرو در این پژوهش، پهنه

و هندستته های همگرایی مورب اثر زاویهشتتناستتی مکانیکی، اثر مرزهای قائم و مورب، اثر چینه کنش دارند،برهم

در آنها  بندی کرنشبخشتوزیع تنش و ها، و چگونگی و شتتتکل این پهنهفرگشتتتت توستتتعه، بر های گستتتلی پله

  گردد.واکاوی می

سی    روش ستتازی برای مدل CAE/TMABAQUSو برنامه در این پژوهش از روش اجزا محدود  پژوهش:شنا

قابلیت بکارگیری آن های این روش، استفاده شده است. از جمله مزیت    )و تراکشش(  های ترافشارش عددی پهنه

سه    سائل غیرخطی، هند سامانه   های پیچیده، محی برای م سانگرد و ناهمگن،  مقیاس، نمایش های بزرگهای ناهم

های های طبیعی و نتیجه  های این پژوهش با نمونه   نتیجه  جایی استتتت. جابه  های  تنش، تمرکز کرنش و میدان توزیع 

 های نظری و تجربی نیز مقایسه گردید.مدل

بررستی   برایستازی اجزا محدود دو بعدی رئولوژی کشتستان نیوتنی    در پژوهش نخستت، مدل  :هافتهیا

توزیع تنش و الگوهای تمرکز کرنش در یک پهنه ترافشتتتارش بین دو پاره گستتتلی امتدادلگز، چپگرد و 

 ستتازی واز پاره گستتلی بدون همپوشتتانی، خن ی و همپوشتتان مدل کنشبرهمپله استتتفاده شتتد. ستته چپ

جایی نسبت به دهد که با پیشرفت دگرریختی، بردارهای جابهسازی نشان میمدل یهاواکاوی شد. نتیجه

)تنش فشاری بیشینه(    1σهای موضعی  گیریدرجه( است. جهت  20-90ای مورب )جهت فشارش ناحیه 

های )تنش فشتتاری کمینه( بستتیار به موقعیت ستتاختاری در پهنه ترافشتتارش بستتتگی دارد. برای پله  3σو 

های های گسلی وجود دارد. برای گسل  گسلی خن ی و همپوشان، پهنه تخریب اتصالی تراکمی بین پاره    

ویی های قابل توجهی نشتتان داده و گونا الگدر پهنه ترافشتتارش، انحرا  1σهای ستتیر همپوشتتان، خ 

اند. این های گستتلی ایجاد شتتده  ستتیگمایی استتت که با دو الگوی جریانی چرخشتتی در نزدیک ر س   

های الگوهای جریانی به اثرات اصتتطکاکی و دگرریختی برشتتی متفاوت از برش مح  در بیرون از پله 

بین دو پاره گستتلی ستتبب  کنشبرهم. وابستتته استتتهای گستتلی گستتلی به برش ستتاده در راستتتای پاره

شکل  ماهیت ناهمگن دگرریختی است. پهنه ترافشارش لوزی   دهندهبازتابفتگی میدان تنش شده و  آش 

شانی(، متوازی   )برای پله سیگمایی )برای    االضالع )برای پله های گسلی بدون همپو های گسلی خن ی( و 

شان( در بین پاره   پله سلی همپو سعه می   های گ سلی تو س   های گ ست  یابد. الگوی تنش متو از  آمدهبه د



 

 

های گسلی بدون همپوشانی   دهد که به ترتیب در پلههای تراکمی نشان می ها، الگوی مشابهی از پله نتیجه

ستتازی، پهنه ترافشتتارش  های به دستتت آمده از مدلیابد. بر پایا نتیجهو همپوشتتان، کاهش و افزایش می

ستگرد چپ   کنش پارهکوه هوری، که نتیجا برهم سلی امتدادلگز را سماعیل های گ آباد و نه غربی در پله ا

 دهد.های قابل توجهی را با چارچوب پله گسلی خن ی نشان میخاور ایران است، شباهتجنوب

های ترافشتتتارش مت ثر از   پژوهش دوم توستتتعه پژوهش اول استتتت که در آن فرگشتتتت مکانیکی پهنه      

حدود بررسی شده است.     خمیری سه بعدی اجزا م -های مکانیکی کشسان  گسلی با مدل های کنشبرهم

های دهد. نتیجهزدگی قائم و جانبی را نشتتان میهای غیرصتتلب، بیرونپذیر بین دیوارهترافشتتارش شتتکل

دهد که پهنه ترافشتتارش در یک میدان کرنش ستته بعدی و در راستتتای مستتیرهای ستتازی نشتتان میمدل

لگزش، و کرنش خمیری بیشینه در شده، انتقال یابد. کرنش خمیری توزیعمحور فرگشت میکرنشی ناهم

دهد. در بیرون از پهنه ترافشارش، لگزش گسل به سبب اینکه دگرریختی با برش پهنه ترافشارش روی می

در پهنه  3σیابد. طی دگرریختی پیشتترونده، محور شتتده همستتاز شتتده استتت، کاهش می  خمیری توزیع

شارش   سبت به جهت انتقال ناحیه در 9-10شود و زاویه مایلی )حدود  چرخش می دچارتراف ای جه( را ن

تر افزایش بیرونی آن ستتریع هایناحیهجایی در پهنه ترافشتتارش نستتبت به  دهد. بزرگی جابهتشتتکیل می

دهد که پهنه جایی همگرایی مورب طی فرگشتتت زمانی مدل نشتتان می یابد. چرخش بردارهای جابهمی

صفحه      سمت یک دگرریختی کرنش غیر شارش به  شت می ای فرتراف ستای پاره گ های یابد. لگزش در را

سلی و با افزایش   سازی کوتاه یابد که می، کاهش میژرفاگ سلی  شدگی کلی در پاره تواند به هم های گ

شود. نتیجه    سبت داده  سبب دگرریختی را  همجوار ن ها مدل یک باالآمدگی گنبدی کمابیش متقارن به 

کند. در بیرون از پهنه   ستتتاخت م بت را ایجاد می   و گل  داراز دو ستتتو میل دهد که یک چین    نشتتتان می

ضه    شان، حو سعه گل   همپو شینی نامتقارنی با تو شارش    سوی ساخت منفی در هر دو  های فرون پهنه تراف

های گسلی سبب شده است که      شوند. انحرا  پاره های ترافشارشی نامیده می  یابد که حوضه توسعه می 

سطح )حدود      سل در نزدیکی  شود. این   86-89درجه )حدود  90کیلومتر( کمتر از  5/1شیب گ درجه( 

شخصه    شان م سته، تری   ها ن شارش جریان ناهمگن ناپیو کلینیک و برش مح  غالب دهنده یک پهنه تراف

 است.

شتر با توجه به اینکه  شناسی   های ترافشارش، سه بعدی بوده و دربردارنده چینه  های طبیعی از پهنهنمونه بی

سازی اجزا محدود سه بعدی   پایانی، با انجام مدل پژوهشمکانیکی و مرزهای مورب هستند، از اینرو در  

سان،     ش شت پهنه    بهغیرک سی فرگ ست.      برر شده ا شارش مورب پرداخته  سازی  مدلهای نتیجههای تراف



و  ،ودهای مورب از پیش موجبا دگرریختی ستتتواشتتتده در گستتتل ،دهد که همگرایی موربنشتتتان می

های فعال های فعال، همساز شده است. تراکم مورب در قطعه    شده در قطعه پذیر توزیعدگرریختی شکل 

شتر به گونا  ضخیم  شدگی عمود کوتاهشدگی موازی با الیه،  کوتاه بی شدگی  بر مرزهای بیرونی مدل، و 

زدگی زی با الیه، بیرونزدگی مواکه به ترتیب با بیرون نمود پیدا کرده استتتتهای افقی و قائم در جهت

سل، و بیرون  سبت تنش و کرنش        موازی با گ ست که با توزیع نامتقارن ن شده ا ساز  زدگی رو به باال هم

شدگی و کاهش حجم نیز در دگرریختی شرکت   زدگی جانبی، کوتاهبرشی مشخص شده است. بیرون     

ضخیم دارند. چین ستوانه   خوردگی و  شی را  ای، شدگی قطعه متحرک، تاقدیس غیرا نامتقارن و دو گرای

های گستتلی یال پرشتتیب توستتعه یافته استتت. پهنههای دائمی در استتاس در پیشکند که کرنشایجاد می

شارکت دارند. بردارهای جابه    ساز کرده و در باالآمدگی م جایی ثانویه و مزدوج نیز لگزش مورب را هم

درجه(  20-30چرخش پادستتتاعتگرد )بین  دچاردر پهنه ترافشتتتارشتتتی نستتتبت به بردارهای قطعه ثابت  

شتر  های ناحیهرسد  شوند. به نظر می می ضیوت باالتری   بیانگربا مقدار چرخش بی ستند مقدارهای بی ، از ه

ستتتازی اجزا مدلهای نتیجهشتتتوند. مقایستتته محور را موجب میاینرو مقدارهای باالتری از کرنش ناهم

، جنوب Torcal (External Beticsزی تجربی پهنه برشتتتی ستتتامدلهای نتیجهمحدود با نمونه طبیعی و 

های کلی خوبی با هندستتته پهنه همستتتانیتواند ستتتازی مکانیکی ما میدهد که مدلاستتتپانیا( نشتتتان می

  شود.بندی و تمرکز کرنش را سبب میهای مختلفی از بخشترافشارش مورب داشته باشد که حالت
ساختارهای زمین     هاییافته :گیریهجینت ست که دگرریختی  شان داده ا سی، افزون بر    این پژوهش ن شنا

د و با بکارگیری نیروهای    حتی در مواد همستتتانگرهای مادی و ستتتاختاری،    ناهمستتتانگردی  بکارگیری 

های های طبیعی و مدلنمونههای ترافشتتارش پهنهبر این،  ناهمگن  و پیچیده استتت. افزون یکنواخت نیز

شتر  مسانگرد،  ناهمگن و ناه ای که حتی مورب هستند به گونه جریان و  کلینیکتقارن تری دربردارندۀبی

کلینیک دستتتت ژرفای پهنه به تقارن تریهای کمهای گستتتلی قائم نیز، بخشهای همگن با پارهدر مدل

های مدله  و موافق با برخی شتتتدهای هندستتتی ارائههای این پژوهش، برخال  مدلیابد. بر پایا یافتهمی

های رو به باال و جانبی، زدگیبلکه افزون بر بیرونهای ترافشارش تخت نیست   ، سطح باالیی پهنه تجربی

های ترافشتتتارش،  به طور کلی، کرنش در پهنه   گردند. های کاو و کوژ رو به باال نمایان می      با خمیدگی  

شدت بخش    سته باالیی، به  ست،    بویژه در پو شده ا های از حالت خوبیدرک پژوهش  از اینرو اینبندی 

های مکانیکی های ترافشارش )و تراکشش( )در مدلبندی کرنش و همچنین تمرکز کرنش در پهنهبخش

 دهد.صحرایی( ارائه می هایمشاهده و



 

 

 بعدی ناهمگنستتهعددی ی هاپژوهشبرخی ستتاختاری عددی، های زمیندر پایان، برای توستتعه مطالعه 

 :همچون

های ای از پهنههای مکانیکی و دینامیکی الیهگون در مدلبیضتتیهای گستتلی ستتطحالف( بررستتی اثر 

 تراکمی، کششی و امتدادلگز

 آنهاها در ساختی و تگییرات فراسنجساختارهای زمین آسیب درهای ب( بررسی پهنه

 فشارش و تراکششهای تراها در پهنهج( توسعه و فرگشت چین

حاصتتل از مرزهای همگرای مورب های تراکمی و ترافشتتارشتتی  بندی کرنش در پهنهد( بررستتی بخش

 مانند کمربند چین و رانده زاگرس

 ساختاری یک کمربند چین و رانده فرگشتشده بر های کششی دوباره فعاله( بررسی اثر گسل
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 هاهای ترافشارش: از مفهوم تا مدلپهنه. 1

 . مقدمه1-1

  هایصتتفحهتواند رفتار ترین علومی استتت که مییکی از موفق ایصتتفحهستتاخت نظریه زمین

کره زمین شتتناور و در حرکت هستتتند را توضتتیح دهد به ستتاختی ستتختی که روی ستتستتتزمین

(. 1-1 تصویر باشد )  واگرا و ترادیستواند به سه نوع اصلی همگرا،   می هاحرکتطوری که این 

  های صتتتفحه کره در مرزهای  توان فرگشتتتت دینامیکی ستتتن    آن میبه کمک    افزون بر آن،

ستتاختی که  زمین هایصتتفحهترین رفتار مرزهای توجهستتاختی را شتترح داد. یکی از جالبزمین

دهد. روی می شتتتود، در مرزهای همگراای میهای پوستتتتهمنجر به انواع مختلفی از دگرریختی

های برخوردی  های فرورانش و یا پهنهتواند به صورت پهنهساختی میزمین هایصفحههمگرایی 

دهد که همگرایی با های فرورانش نشتتتان میشتتتناختی و ژئوفیزیکی پهنهباشتتتد. شتتتواهد زمین

ی،  ای برخوردشود. در مرزهای صفحهای همساز میفرورانش صفحه اقیانوسی به زیر صفحه قاره

ای یا یک قاره با یک کمان هستتتتند که منجر به تشتتتکیل              برخوردی هر دو قاره  های صتتتفحه 

 شوند.کوهزادهای برخوردی )مانند زاگرس، البرز، آلپ، هیمالیا( می
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ساختی )با ترسیم و تغییرات، برگرفته مفهوم ترافشارش و تراکشش به عنوان نوعی از شرایط مرزی زمین .1-1 تصویر

 (Harland, 1971از 

 

کره روی یک ستتطح  های ستتن های نستتبی صتتفحه جایی، جابه ایصتتفحهستتاخت در زمین

جایی این است   آید. نتیجه این جابهیک حرکت چرخشی به شمار می   بر حسب لزوم کروی شبه 

شوند، به طور طبیعی نسبت به مرزهای جایی بررسی میکه بردارهای سرعت خطی که مانند جابه

 ,.Harland, 1971; Dewey, 1975; Dewey et alستتاختی، مورب هستتتند )زمین هایصتتفحه

(، مرزهای Teyssier et al., 1995های جانبی کوهزادها )(. این پدیده به ویژه در شتتتاخه1998

شانی و خم   ای همگرای فعال، کمانصفحه  شف های امتدادلگز موازی با سامانه  های مهاریهای آت

  های ترافشارشپهنه. دهدروی می( Cunningham and Mann, 2007) کوهزاد در مقیاس پوسته

(Harland, 1971به صتتورت همگرایی مورب )  به شتتود که می ای تعریفپوستتته قطعهبین دو

ماهیت کروی زمین و توزیع     بب  یک ستتتطح کروی،   بردارهای لگزشتتتی    ستتت همگرایی  روی 

(. Dewey et al., 1998ب است ) نسبت به یکدیگر مور  به طور عمومی ساختی زمین هایصفحه 
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Harland (1971) در  های کالدونیناولین بار از این مفهوم برای شتترح بهتر چرخش محور چین

Spitsbergen  ( ستفاده نمود صویر ا ( )بیانی از مؤلفه برش -trans(. این مفهوم از دو کلمه )2-1 ت

(. 3-1 تصویر است )  تشکیل شده   ( )بیانی از فشارش و همگرایی( pressساده یعنی امتدادلگز( و ) 

 های ماگمایی هستند.های رایج بسیاری از کوهزادها و کمانهای ترافشارش از مشخصهپهنه

 

 
های ترافشارش که با پیشرفت دگرریختی به سمت توازی با شده در پهنههای پلکانی تشکیللوالی چین .2-1 تصویر

 (.Harland, 1971رگرفته از چرخند )با ترسیم و تغییرات، بمرزهای پهنه می
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 همزمان مؤلفه برش ساده و برش محض وارد شدن. تعریف مفهوم ترافشارش نتیجه 3-1 تصویر

 

  شتتناختیجنبشهای مؤلفه پایهها بر وجود دارد. ترافشتتارشنیز  شهای تراکشتتدر مقابل، پهنه

ای، مسیر دگرریختی   پوسته  قطعهبر بردار همگرایی دو  افزوناند که موجود در آنها تعریف شده 

برش  هبرش ستتتاده استتتت. مؤلف   هبرش مح  و مؤلف  همؤلف همزمان   نتیجه فعالیت   در خود پهنه،  

شتتتدگی قائم بر مرز پهنه دگرریختی و کشتتتیدگی  کوتاه به صتتتورتمحور یا جریان هممح  

 Sanderson) شود می وارددگرریختی  همرزهای پهن موازی بابرش ساده   همؤلف وموازی با مرز، 

and Marchini, 1984; Robin and Cruden, 1994; Fossen and Tikoff, 1998; Jiang and 

Williams, 1998; Jiang et al., 2001; Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009; Nabavi et 

al., 2016).  شه از نوع پهن  بیضوی کرنش در پهنه شارش همی ست ) شده  های تراف  Sandersonا

and Marchini, 1984; Fossen et al., 1994; Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009; 

Fossen, 2010; Nabavi et al., 2016از  برآمده هایهای تراکشش بیضوی(. در مقابل، در پهنه

( در Xترین محور بیضتتوی کرنش )یعنی هستتتند. همچنین بزرگ کرنش همیشتته از نوع دوکی

در افزون بر آن، های تراکشتتش همیشتته افقی استتت. در پهنههای ترافشتتارش همیشتته قائم و پهنه

نه  قدار    په ( >1k)استتتت   1همیشتتته کمتر از   kیعنی  فلیننمودار  فراستتتنجهای ترافشتتتارش م

(1993; Fossen and Tikoff, 1982Sanderson, ( .)XY

YZ

R
k

R





1
1 .)R    متتقتتدار

نیافته،  های اولیه موجود در مدل کرنشها یا کرهسازی دایرهمدل بیضویت است. به طوری که در

شوند که بر پایه سامانه مختصات تعریف شده     پس از کرنش به شکل بیضی و بیضوی تبدیل می   
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صلی کرنش )  هایصفحه و  صفحه )   YZو  XY ،XZا ضویت را در هر  و  XYR ،YZR(، مقدار بی

XZRتوان تعیین نمود و ستتتپس مقدار ( میk  1994(به دستتتت آورد.  باالرا از رابطه( Milnes  به

ستتتیر کرنش در حالت دو بعدی  هایخ های امتدادلگز و تگییر های کرنشتتتی پهنهبررستتتی جنبه

عدی         یه نمودار کرنش دو ب پا خت. او بر  یدان   Ramsay (1967)پردا یدان     2م به دو زیرم را 

صورتی که میدان دگ        سیم نمود. در  شش تق شارش و تراک شد، در این     تراف شی با رریختی چرخ

نمودار خ  جداکننده این دو زیرمیدان که مساحت ثابتی دارد )برش مح / برش ساده(، بیانگر 

ست. زیرمیدان  شارش به ترتیب در باال و زیر    دگرریختی امتدادلگز مح  ا شش و تراف های تراک

 (.4-1 تصویرقرار دارند ) یادشدهخ  
 

 
 اینمونههای مختلف همگرایی بین دو صفحه )های کرنش در موقعیتهندسه بیضیدهنده شرایط نشان. 4-1 تصویر

 (Milnes, 1994ایران( )با ترسیم و تغییرات، برگرفته از  آفریقایی و صفحه -از همگرایی صفحه عربی

 

شارش  شونده در بین دو پاره یا تکه گسلی امتدادلگز )موازی یا نیمه   تراف موازی( که  های ایجاد
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ست پله   توانند به ها میکنند و این پلهرا ایجاد می یک پله سه را شند.   دو نوع یا هند و چپ پله با

نسبت به یکدیگر دارند. بسته به    گوناگونیهندسی   پیوندهایهای امتدادلگز در نمای نقشه  گسل 

های ترافشتتارش و تراکشتتش  های گستتلی و نوع هندستته پله، پهنهمؤلفه لگزش در هر یک از پاره

ستی تا  های مختلف، از نمونهشود )در مقیاس می ایجاد صویر ساختی( ) زمین هایصفحه های د   ت

های  پله در راستتتای گستتلها )به طور م ال چپای که نستتبت به مؤلفه لگزش گستتل(. در پله5-1

شته باشد، دگرریختی کششی ایجاد می       الف(. در -5-1 تصویر شود ) چپگرد(، مؤلفه یکسانی دا

سل    ایمقابل در پله سبت به مؤلفه لگزش گ ست که ن سل   ها )به طور م ال را ستای گ های  پله در را

 تصویر شود ) ای مخالف داشته باشد، دگرریختی فشارشی یا تراکمی ایجاد می     راستگرد(، مؤلفه 

دگرریختی   شدتجنبشی دگرریختی، ماتریس دگرریختی که به تنسور  پژوهشبرای ب(. -5-1

 باشد.شناسی ساختاری میوابسته است، ابزار رایج در زمین
 

 
های های چپگرد و تشکیل پهنههای کششی )الف( و تراکمی )ب( در راستای گسل. طرحی از هندسه پله5-1 تصویر

 تراکشش )الف( و ترافشارش )ب(

 
 پیشینه تحقیق .2-1

 70ای( از اوایل دهه های قارهمقیاسهای ترافشارش )در در خصوص پهنه هاپژوهشآغاز 

-مصاد  با دوران ابتدایی رشد نظریه زمین کمابیش( که Harland, 1971میالدی آغاز شد )

بوده است. پس از این سال با درک بهتر از وضعیت پوسته زمین و حرکت  ایصفحهساخت 

بسیاری تا به امروز در  هایپژوهشآن نسبت به یکدیگر )همگرا، واگرا، امتدادلگز(  هایقطعه
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های ترافشارش انجام گرفته است و خواهد گرفت و به عنوان یکی از موضوعات خصوص پهنه

ها پژوهششناسی است. در راستای این مهم و مورد عالقه اساتید و محققان این شاخه از علم زمین

های هندسی مدل آنها بیشترهای ترافشارش ارائه شده است که های گوناگونی برای پهنهمدل

-شناسی بوده است که البته این مدلشده از مشاهدات صحرایی و برداشت ساختارهای زمینارائه

های هندسی با توجه به پیشرفت بیان ریاضی آنها به مرور از اولین مدل تا جدیدترین مدل هندسی 

فشارش طبیعی دست های تراشده بر پیچیدگی آن افزوده شده است تا به درک بهتری از پهنهارائه

های شده تاکنون در یکی از این مدلشده و مقاالت معتبر منتشرهای انجامپژوهش بیشتریابند. 

های مشابه، مدل ها وپژوهشجلوگیری از تکرار برای رو گیرند. از اینشده قرار میهندسی ارائه

 شود:های ترافشارش اشاره میهای اصلی پهنهدر ذیل به مدل

 های هندسیمدل .1-2-1

به عنوان نخستین مدل جنبشی در  Ramsay and Graham (1970) مدل پهنه برشی آرمانی( 1

( پهنه الف باشد:می ایبه صورت برش عمومی کرنش صفحهشناسی ساختاری است که زمین

-1 تصویرو هیچ لگزشی در راستای مرز پهنه وجود ندارد ) شودبرش ساده می دچار تنهابرشی 

 دچار( پهنه برشی ب. ای از سازگاری کرنش در اینجا مطرح نیسترو هیچ مسئلهالف( از این-6

زدگی بیرونلگزش در راستای مرز پهنه و همچنین بدون شود بدون برش ساده و برش مح  می

های کشیدگی خطوارگی کمابیشهای برشی، برش افقی، . در این پهنهواحد میانی بین دو مرز

های کشیدگی ج( که فرض بر این است خطوارگی-6-1ب، -6-1 تصویرکند )اد میافقی ایج

 محور طویل بیضوی کرنش نهایی هستند. موازی با
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. (Ramsay and Graham, 1970)برگرفته از  چارچوب جنبشی و هندسه کرنش پهنه برشی آرمانی .6-1تصویر 

دگرریختی برش ساده شده است. ب( هندسه کرنش یک قلمرو در پهنه برشی  دچارالف( پهنه برشی آرمانی که تنها 

مساحت هندسه های کرنش نهایی هستند. ج( شبکه همدهنده بیضیهای سیاه نشاننیز نشان داده شده است. بیضی

رگی ، خطواLکرنش پهنه برشی آرمانی. مرز پهنه برشی و جهت حرکت به ترتیب قائم و افقی هستند. در این شکل 

 ، بردار تاوایی است.Wتاوایی؛ و  عمود بر بردار، برش VNS، مرز پهنه برشی؛ SZB، برگوارگی؛ Sکشیدگی؛ 

 

2 )Sanderson and Marchini (1984) های برشی و اصالح مفهوم ترافشارش را برای پهنه

 Sanderson andمدل به کار بردند.  Ramsay and Graham (1970)مدل پهنه برشی آرمانی 

Marchini (1984) زدگی به صورت یک پهنه برشی قائم با تقارن مونوکلینیک همراه با بیرون

آن را گسل  Ramsay and Graham (1970))چیزی که  باشدمیقائم واحد بین دو مرز پهنه 

 ایکرنش همگن صفحهرئولوژی همگن و در این مدل،  الف(.-7-1 تصویرنامیدند.( ) پذیرشکل

به صورت ترکیبی از برش ساده امتدادلگز و برش مح  )به عبارتی  ذرات حاکم است و مسیر

در این مدل، برای یک پهنه برشی . الف(-7-1 تصویر) شدگی( عمود بر مرزهای پهنه استکوتاه

های کشیدگی یا افقی و یا قائم هستند که این حالت به زاویه ترافشارشی قائم، خطوارگی

های پهنه دگرریختی این مدل به طور مرزج(. -7-1ب، -7-1 تصویرهمگرایی بستگی دارد )

 ( افقی یا قائم است.1Sیا  Xمحور ) بیشینه . در این مدل محور کرنش نهاییدارندلگزش  جداگانه
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سخت )با ترسیم و تغییرات،  قطعهمدل هندسی ترافشارش مونوکلینیک. وجود کرنش همگن بین دو  .7-1تصویر 

 (.Sanderson and Marchin, 1984; Fossen and Tikoff, 1993از برگرفته 

 

 قطعهجایی همگرایی دو ( یعنی بردار جابهdFجایی نهایی میدان دور )در این مدل بردار جابه

شده مرز پهنه نسبت شمال، در گیریای، افقی بوده اما نسبت به آزیموت )زاویه افقی اندازهپوسته

با  Sanderson and Marchini (1984) مورب است.جهت ساعتگرد( مرزهای پهنه دگرریختی، 

را  D)برش ساده(، ماتریس دگرریختی  )برش مح ( و  بندی کرنش به دو مؤلفه بخش

 های ترافشارش ارائه نمودند:برای این نوع از پهنه

D

 

 

 



 

    
          
         

1

1 1

1 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0

 

-شدگی، جهتبینی یا تعیین مقادیر کوتاهتوان برای پیشکه از تگییر مقادیر این دو مؤلفه می

 استفاده نمود. وابستههای های کرنش نهایی و بیضویدر تحلیل هاصفحهو  هاخ گیری 

مونوکلینیک )در مدل هندسی و ترافشارش  هبحث همزمانی برش ساده و برش مح  در پهن
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های مح  و ساده برش وارد شدن Sanderson and Marchini (1984)ماتریس دگرریختی 

با  Tikoff and Fossen (1993)و  Fossen and Tikoff (1993) بوسیلههمزمان نبوده است.( 

( و محورهای بیضی  kWکمیتی جنبش جریان مانند عدد تاوایی جنبشی ) فراسنجاستفاده از 

 شد:بررسی  رنش در شرای  دگرریختی حالت پایاک
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، کرنش برشی )عمود بر صفحه برش( و  x2، مؤلفه برش مح  افقی در جهت kدر اینجا 

استفاده ها را با از این پهنهبرآمده )افقی( است. در ادامه آنها شکل بیضوی کرنش  x1در جهت 

های آن مشخص شد که پهنه برپایه(. 8-1 تصویرارائه نمودند ) از نمودار لگاریتمی فلین

kشده )و بیضوی پهن شدگیترافشارش، کرنش پهن  و  1 0های ( )توسعه بیشتر ساخت

)های خطی، ای نسبت به ساختصفحه )S Lهای تراکشش کرنش تراکمی (، در حالی که پهنه

k) و بیضوی دوکی  و  1 0های صفحهتهای خطی نسبت به ساخ( )توسعه بیشتر ساخت-

)ای،  )L S1993 ;کنند )( ایجاد می; Fossen and Tikoff, 1984Sanderson and Marchini, 

Tikoff and Fossen, 1993.) 
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)برش محض( و با استفاده از ماتریس  k)برش ساده( و  فلین برای مقادیر  ترازشده. نمودار لگاریتمی 8-1 تصویر

 Sanderson and Marchiniشده برش محض مانند نمودار ارائه ترازهایتراکشش(. -دگرریختی )ترافشارش

 Fossen and، متفاوت است )برگرفته از برش ساده به دلیل تعریف متفاوتی از  ترازهایهستند اما  )1984(

Tikoff, 1993.) 

 

با اصالح مدل ترافشارش  Dutton (1997)و  Robin and Cruden (1994)مدل ( 3

Sanderson and Marchini (1984)  بین پهنه  سواشدهکه در آن سازگاری کرنش در مرز

)در لگزش در مرزهای پهنه شود، مدل ترافشارش بدون های دیواره حفظ نمیدگرریختی و سن 

( را ارئه Coupled boundary modelشده )عبارتی مدل مرزی جفتجهت افقی و قائم( یا به 

است که در آن به بررسی جریان  Jaeger (1964)(. این مدل بر پایه مدل 9-1 تصویرنمودند )

شود به آن مدل ترافشارش متقارن رو به بیرون با نزدیک شدن دو صفحه سخت موازی پرداخته می

 Ramsay and Graham(. در این مدل نیز همانند مدل 9-1 تصویرشود )پذیر نیز گفته میشکل

یابد. شرای  بدون لگزش یک برآمدگی بزرگی کرنش به سمت مرکز پهنه افزایش می (1970)

 سواشدهکند که بیشتر از یک قطعه را در باالی پهنه میانی )مرز آزاد پهنه ترافشارش( ایجاد می
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(. 9-1 تصویرکند )ت به سمت باال حرکت میهای سخدر حال دگرریختی است که بین دیواره

های رو فابریکبر حسب کرنش جزئی انجام شد که از این Robin and Cruden (1994)تحلیل 

کند. این مدل یک مدل ترافشارش مونوکلینیک با دگرریختی حجم کرنش نهایی را بررسی نمی

های  کرنش ی مرز پهنه به مدلتواند با وجود برش ساده مورب نسبت به راستاثابت است اما می

 بوسیله(. با این حال مدل آنها Lin et al., 1998کلینیک تبدیل شود )مانند ناهمگن و با تقارن تری

Dutton (1997)  و کرنش نهایی توسعه یافت.  هاورود ساختبا ارائه مدل ترافشارش حالت پایا و

Dutton (1997) ها و پهنه ترافشارش برگوارگی نشان داد که شرای  مرزی در راستای لبه

ها در عرض گیری خطوارگیرو جهتآورد. از اینهای مورب و متگیری را بوجود میخطوارگی

کنند که بینی میها پیشکند. این مدلپهنه دگرریختی هم به صورت افقی و هم قائم تگییر می

بوده و شیب کمتری نسبت  های پهنه نسبت به مرزهای پهنه موربها در نزدیکی حاشیهبرگوارگی

درجه نسبت به مرزهای پهنه( دارند. این الگو  45های موجود در مرکز پهنه )با زاویه به برگوارگی

دیگر های پژوهش( و برخی Ramsay and Graham, 1970بر خال  مدل پهنه برشی آرمانی )

 ( است.Lin et al., 1998, 1999; Czeck and Hudleston, 2003; Jiang, 2007)مانند 

 
سیر  هایخطها، فراسنجپذیر فاقد شرایط لغزشی در مرزهای پهنه. محورها، . مدل ترافشارش شکل9-1 تصویر

سخت در حال دگرریخت شدن نشان داده شده است )با  قطعهجریان و بردارهای سرعت مواد میانی بین دو 

 (. Jaeger, 1964; Robin and Cruden, 1994تغییرات، برگرفته از 
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4 )Dias and Ribeiro (1994) شده و ثبت با تحلیل کرنش نهایی واحدهای دگرریخت

-10-1 تصویر) هاهای کشیدگی موازی با محور چینساختارهایی شاخص همچون خطوارگی

را به طور عرضی  های بادبزنی که چینهای دارای رخب(، چین-10-1 تصویرها )الف(، بودین

-10-1 تصویرهای اسکولیتوس )ج(، انحرا  نشانگرهای سنگواره-10-1 تصویرکنند )قطع می

 تصویر)های پلکانی ه(، چین-10 تصویربندی )الیه هایصفحههای مورب بر روی د(، خطواره

)غرب اروپا که  Ibero-Armoricanز( در کمان -10-1 تصویرهای پلکانی )و( و رگه-1-10

را به عنوان یک پهنه ترافشارش معرفی کردند. طی  است.( این بخش Variscanبرخورد  نتیجه

-بیرون آنها سه مدل هندسی از ترافشارش پیشنهاد نمودند که وجه مشترک آنهاها، پژوهشاین 

زدگی جانبی )کشیدگی و ( بیرون1اند از: میانی است. این سه مدل عبارتزدگی جانبی واحد 

-( بیرون2الف(، -11-1 تصویرهای پهنه( )دیواره موازی باشدگی افقی پهنه دگرریختی طویل

زدگی جانبی و تگییر حجم ( بیرون3ب( و -11-1 تصویرزدگی جانبی و فرورفتگی محوری )

عمود بر مرز  zقائم است و محور  yافقی و  zو  xج(. در سامانه مختصات آنها -11-1 تصویر)

های های آنها همانند مدلموازی با مرز پهنه است. روش تحلیلی و هندسی مدل xپهنه و محور 

Sanderson and Marchini (1984)  وFossen and Tikoff (1993) است که در اینجا به بیرون-

بندی در تقسیم Eشده مشابه مدل های ارائهزدگی جانبی و کاهش حجم پرداخته شد. این مدل

Fossen and Tikoff (1998) .است 
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. الف( D1در طی رویداد ترافشارشی  Iberian-Centroیافته در برجازمین ساختارهای اصلی توسعه .10-1تصویر 

را به طور عرضی قطع  های بادبزنی که چینهای دارای رخها. ج( چینکشیدگی موازی با محور چین. ب( بودین

بندی. و( الیه هایصفحهب بر روی های مورهای اسکولیتوس. ه( خطوارهکنند. د( انحراف نشانگرهای سنگوارهمی

 (Dias and Ribeiro, 1994های کوارتزی پلکانی )با تغییرات، برگرفته از های پلکانی. ز( رگهچین
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زدگی جانبی و همراه با یک مؤلفه زدگی جانبی. ب( ترافشارش با بیرونالف( ترافشارش با بیرون .11-1تصویر 

زدگی محوری که پیش از این شود. ج( ترافشارش با بیرون فرورفتگی محوریتواند منجر به برشی اضافی که می

کاهش حجم  دچارتحت تأثیر تراکم دیاژنزی قرار گرفته است. د( همانند ترافشارش مدل )ب( است اما در اینجا 

 (.Dias and Ribeiro, 1994ساختی شده است )با ترسیم و تغییرات، برگرفته از زمین

 

5 )Fossen, Tikoff, Teyssier (1994) 12-1 تصویر) های ترافشارشدو نوع کلی از پهنه ،

 ( ترافشارش برش مح  غالب2و الف( -12-1 تصویر) ( ترافشارش امتدادلگز غالب1(: 1-13

( تراکشش امتدادلگز 1: (13-1 تصویر) های تراکششو دو نوع کلی از پهنهب( -12-1 تصویر)

، زاویه بین محور کرنش جزئی کمینه )ISA بر پایه؛ را ب( تراکشش برش مح  غال2غالب و 

s3( و مرز پهنه ترافشارش )( و مقدار عدد تاوایی )kW )که در نمونه ایگونهبه  پیشنهاد دادند-

الف(؛ -12-1 تصویر) <°45>35°و  kW<1>81/0برش ساده غالب(  یاهای امتدادلگز غالب )

ب( است. در ترافشارش برش -12-1 تصویر) kW<81/0های برش مح  غالب و برای نمونه
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داشته و نسبت به صفحه ای افقی قرار در صفحه s3و  s2قائم است در حالی که  s1مح  غالب، 

کرنش جزئی  موازی باب(. بیضوی کرنش نهایی در ابتدا -12-1 تصویر( مایل هستند )XZبرش )

به ترتیب به سمت حالت موازی و عمود بر صفحه  3و  2است، اما با پیشرفت دگرریختی، 

 Fossen andقائم است ) s2ل، در ترافشارش امتدادلگز غالب، چرخند. در مقابکرنش جزئی می

Tikoff, 1993; Tikoff and Teyssier, 1994; Teyssier et al., 1995.) 

 
گیری محورهای کرنش الف( نمای باالیی ترافشارش برش محض غالب و امتدادلغز غالب که با جهت .12-1تصویر 

 برآمدهگیری بیضوی کرنش نهایی بعدی که اختالف شکل و جهتهای هندسی سهاند. ب( مدلجزئی مشخص شده

دهند )با ترسیم و تغییرات، برگرفته از های ترافشارش برش محض غالب و امتدادلغز غالب را نشان میاز پهنه

Tikoff and Teyssier, 1994.) 
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های ترافشارش و تراکشش )برگرفته از انواع پهنهکرنش نهایی در  گیری و شکل بیضوی. جهت13-1 تصویر

Fossen et al., 1994; Fossen 2016) 

 

برآمده کلنیک به صورت یک پهنه ترافشارش دارای تقارن تری Lin et al. (1998)مدل ( 6

قائم واحد بین دو غیر -قائمزدگی به همراه بیرون های برش ساده و برش مح  موربلفهاز مؤ

شود )مانند مدل پرداخته میهای با میل مورب باشد که در آن به بررسی خطوارگیمی مرز پهنه

Jones and Holdsworth, 1998; Czeck and Hudleston, 2003; 2004 مدل .)Lin et al. 

( بین راستای مرز پهنه برشی و جهت مؤلفه برش 𝜙شامل یک زاویه مورب یا تمایل ) (1998)

، به سبب شرای  مرزی، در عرض پهنه دگرریختی، ثابت 𝜙زاویه ساده کل است. در این مدل، 

آورد. در ادامه آنها های با میل مورب را بوجود میاست. تمایل نسبی برش ساده، خطوارگی

 کلینیک ارائه نمودند:های ترافشارش تریماتریس دگرریختی عمومی در حالت پایا برای پهنه
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، زاویه  ح  قائم بر مرز پهنه؛، برش م ، برش ساده موازی با مرز پهنه؛که در اینجا 

 دگرریختی، زمان است. مسیرهای tو  رنش برشی ساده و راستای مرز پهنه،بین جهت مؤلفه ک

های مشخصی از نرخ برش ساده به کلینیک نیز با استفاده از نسبتهای ترافشارش تریبرای پهنه

 1و  2، 4، 6، 20نرخ برش مح  )برای مقادیر 


 برای ( بررسی شد. عدد تاوایی جنبشی نیز

های برش ا بر حسب نسبت نرخمحوری دگرریختی به کار گرفته شد که رابطه زیر رتعیین ناهم

 باشد:ساده به برش مح  می

kW
 

 



  
   

   

1
2 2

4 

 1، 2، 4، 6، 20برای مقادیر 


  894/0، 949/0، 995/0به ترتیب اعداد تاوایی جنبشی ،

707/0 ،447/kW  ها در هندسه یک پهنه محاسبه گردید. توجه شود که اگر این دگرریختی

 4، 6، 20ترافشارش مونوکلینیک روی دهد، 


 ،های اعداد تاوایی جنبشی، بیانگر پهنه برپایه

ت، برش ساده تمایل به تمرکز کرنش ترافشارش برش ساده غالب هستند. همانطور که مشخص اس

 .Lin et alمرکز پهنه و برش مح  تمایل به توزیع گسترده کرنش دارد. از آنجایی که مدل در 

های با میل مورب در گیری خطوارگیرو جهتیابد از اینبا کرنش همگن توسعه می (1998)

اثرات ضخامت پهنه برشی و  Schulmann et al. (2003)های مختلف پهنه ثابت است. بخش

در فرگشت زمانی برگوارگی و خطوارگی را بررسی نمودند. در  هاقطعهنسبت همگرایی بین 

شود، به صورت تصویر قائم بردار اینجا جهت برش ساده که سبب مورب شدن ترافشارش می

نشده بر روی یک مرز پهنه برشی مورب سرعت افقی موجود در بین دو قطعه پوسته دگرریخت
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(، شیب پهنه برشی و زاویه kWتاوایی جنبشی )تعریف شده است. همچنین ارتباطی بین عدد 

های های ساختاری و جنبشی در پهنهرو برای ارتباط بین تحلیلهمگرایی برقرار شد که از این

ساختی مفید است. آنها نموداری از ارتباط بین زمین هایصفحههای نسبی بین جاییبرشی با جابه

تداخلی  هایخ زاویه همگرایی و زمان برای دگرریختی همگن ارائه نمودند که دربردارنده 

توزیع  پژوهششدت کرنش، تقارن کرنش و ارتفاع قائم واحدهای سنگی است. طی این 

اس است که بندی کرنش حسهای کرنش داخلی همگرایی مورب به سه نوع بخشفراسنج

از کاهش عمومی مقدار کرنش نهایی و افزایش مؤلفه برآمده  سواشدهبندی اند از: بخشعبارت

که قلمروی ترافشارش را به پهنه برش مح  که در  پذیربندی شکلبرش مح  است.؛ بخش

یابد.؛ و یابد و قلمروی امتدادلگز که در آن مقدار کرنش افزایش میآن مقدار کرنش کاهش می

رو های با گرانروی متفاوت )و از اینهای متفاوت کرنش در پهنهکه با نرخ بندی گرانروشبخ

 های متفاوت کرنش( مشخص شده است.فراسنج

 

7 )Fossen and Tikoff (1998)  های ترافشارش خود بر روی پهنههای پژوهشدر ادامه

همگرایی، مقدار کشش و  بین زاویه افقیکنش برهممونوکلینیک با مرزهای قائم، با بررسی 

(، سامانه مختصات کرنش نهایی Zو  X ،Yتراکم، عدد تاوایی جنبشی، محورهای اصلی کرنش )

(x ،y  وz چرخش ،) شرای  مرزی که در آن پهنه  به کارگیریمادی، و  هایصفحهو  هاخ

تراکششی را معرفی تواند به طور قائم و افقی گسترش یابد، پنج رژیم ترافشارشی و پنج رژیم می

ه شدگی قائم بر پهنه برش به چشده در این است که کوتاههای معرفینمودند. اختال  میان رده

ها مشخص گشت که سازیاین مدل برپایهگردد. می صورت در راستای صفحه برش همساز

د. کنگیری، بزرگی و هندسه کرنش در طی ترافشارش حالت پایا به طور پیوسته تگییر میجهت

برابر  yو  xشدگی در راستای محورهای الف(، مقدار کوتاه-14-1 تصویرترافشارش ) Aدر نوع 

ب( نیز کشیدگی -14-1 تصویر) Bدهد. در نوع روی می zاست و کشیدگی در راستای محور 

( وجود ندارد. این نوع، مدل xدهد اما هیچ کشیدگی در جهت برش )محور قائم روی می

 تصویر) Cاست. در نوع  Sanderson and Marchini (1984)ونوکلینیک کالسیک ترافشارش م
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یکسان است.( روی  zو  xهای شدگی صفحه برش )مقدار کشیدگی در جهتج(، پهن-1-14

ساده د(، ثابت است و به نام برش شبه-14-1 تصویرترافشارش ) Dدهد. ارتفاع قائم در نوع می

-1 تصویر) Eدر نوع  سرانجام(. Weijermars, 1991; Simpson and De Paor, 1993)مانند 

و کشیدگی در راستای محور  zشدگی قائم در راستای محور محور سبب کوتاهه(، مؤلفه هم-14

x مانند مدل می( گرددDias and Ribeiro, 1994.)  شده دربردارنده جریان های ارائهمدل همه

مرز پهنه  و راستای پهنه برشی برابر صفر درجه  بوده و زاویه بین بردار سرعت موازی با عمومی

 90و شیب پهنه برشی برابر با صفر یا  زدگیدر اینجا زاویه بین جهت بیرونافزون بر آن، است. 

 درجه است.

 
دهند. این پنج رده کاهشی در کشیدگی قائم نشان می)ه( . انواع دگرریختی ترافشارش که از )الف( تا 14-1 تصویر

 (.Fossen and Tikoff, 1998محور اختالف دارند )برگرفته از های دگرریختی هممؤلفهتنها در 

 

از برآمده  کلینیکپهنه ترافشارش مورب تری به صورت یک Jones et al. (2004)مدل ( 8

یواره در راستای زدگی واحد بین دو دهای برش ساده و برش مح  مورب به همراه بیرونمؤلفه
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(. این مدل دو مؤلفه برش ساده دارد که بر پهنه عمل 15-1 تصویرباشد )می شیب مرزهای مورب

شدگی دهد. در این مدل جهت کوتاهتگییر می محورکند و عرض پهنه را با دگرریختی هممی

نسبت به پهنه، مایل است و دگرریختی از نوع همگن، حجم ثابت، است و دگرریختی تنها بین 

 زدگی آن به سمت باال و در جهت شیب پهنه است.و بیرون مرزهای پهنه محدود شده است

XY XY z

z z

ZY z ZY z z

D

  

 

    



 



    
    

      
     
     

1

1 1

1

1 0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0

 

 لگز( برش ساده )امتدادلگز(برش مح  )تراکم(  برش ساده )شیب           ترافشارش مورب               

 

 
، شیب (. در اینجا  2004al., Jones et. مدل پهنه ترافشارش مورب )با ترسیم و تغییرات، برگرفته از 15-1 تصویر

 و راستای پهنه برشی است. dFزاویه بین  مرزهای پهنه برشی، و 

 

Davis and Titus (2011) های ترافشارش مورب را با استفاده از ماتریس دگرریختی پهنه

 محاسبه نمودند. آنها در گام نخست از الگوریتم زیر استفاده نمودند: In-sum-expروش 
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, , ln

ln

xy

z

zy z





 

    
        
        

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

 

ها ( ترافشارش مورب به صورت جمع این الگوریتمL) در گام دوم، تنسور گرادیان سرعت

 گردد:بیان می

ln

ln

xy

z

zy z

L





 

 
 

  
 
 

0 0
0 0
0

 

این تنسور گرادیان سرعت ترکیبی  جُردنبایست تجزیه تعریفی مناسب، میبرای در گام سوم، 

zرا محاسبه نمود. با فرض اینکه   1 ،tL شود:به صورت زیر قطری می 

ln

ln

z

z

tL P t P

t







 
  
 
  

1

0 0 0
0 0
0 0

 

 که در اینجا:

ln

xy

z

zy

P







 
 

  
 
 

1 2 0
0 2 0
0 1

 

 به صورت زیر است: رو تنسور دگرریختی پیشروندهاز این

ln

exp

ln

t

z
xy

z

t t

z z

t t t
z tz z

zy z

z

tL P P






 

  
 





  



 
 

   
    
   
     

  

1

11 0
0 0 0
0 0 0 0
0 0

0
2

 

 و تنسور دگرریختی نهایی برابر است با:
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ln

exp

ln

z
xy

z

z

z z
zy z

z

F L








 
 









 
 
 
  
 

 
  

1

1

1

11 0

0 0

0
2

 

 Jones et al. (2004)شود که تنسور دگرریختی ترافشارش مورب رو مشخص میاز این

 است: F32برای  باالمتفاوت از تنسور ترافشارش مورب به دست آمده در رابطه 

ln

ln

z
xy

z

z

z
zy z

z









 









 
 
 
 
 

 
  

1

1

1

11 0

0 0

10

 

که در باال بیان شده است صحیح نیست. همانطور که  Jones et al. (2004)تنسور دگرریختی 

-مشخص است، تنسور گرادیان سرعت به دست آمده با تنسور گرادیان سرعت ترافشارش تری

 آن:برابر است که در  Lin et al. (1998)کلینیک 

, cos , sinz xy zye         

 به صورت زیر است: Lin et al. (1998)ماتریس دگرریختی نهایی 

 cos

sinh sin

e

e

e













 







 
 

 
 
 
 
 

1 1 0

0 0

0

 

 Jones etمشخص است که این ماتریس همانند رابطه تنسور دگرریختی نهایی است نه رابطه 

al. (2004)توان از رابطه رو نمی. از اینJones et al. (2004) های ترافشارش مورب برای پهنه

کنند و استفاده نمود چرا که در مدل آنها سه دگرریختی اصلی نامبرده به طور همزمان عمل نمی

 (.Nabavi et al., 2016ترافشارش نیست )
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 کلینیکه صورت پهنه ترافشارش تریب Fernández and Díaz-Azpiroz (2009)مدل ( 9

واحد بین دو مرز پهنه  زدگی موربورب به همراه بیرونم از برش ساده و برش مح برآمده 

تصویر باشد )می دار باشند هم نباشند.(توانند هم شیب)در این مدل، مرزهای پهنه دگرریختی می

 در این مدل هندسی، همگن و پایا است. الف(. جریان-1-16

 
زدگی مورب )برگرفته از بیرونکلینیک با برش ساده مورب و الف( مدل ترافشارش تری .16-1 تصویر

2009Azpiroz, -Fernández and Díaz .)زدگی و شیب پهنه برشی است. ، زاویه بین جهت بیرون زاویه ،

فه برش ساده و راستای مرز پهنه برشی ، زاویه بین مؤلزدگی است. حاده بین جهت برش ساده و جهت بیرون

Xمرز پهنه برشی )صفحه سو با صفحه بوده و روی سطح هماست. این سه زاویه هم X1 ( قرار دارند. ب( 3

 مساحت پهنه برشی ترافشارشی.هم شده و نگاشت آنها در شبکهمعرفی هایزاویهوار تعریف طرح

 

زدگی است، یکی از ب(، که بین جهت برش ساده و جهت بیرون-16-1 تصویر) ξزاویه 

-درجه( بیضوی 40کننده در این مدل است. مقادیر کم این زاویه )کمتر از های مهم کنترلفراسنج

درجه(  40کنند در حالی که مقادیر باالی آن )یعنی بیشتر از ای را ایجاد میهای کرنش صفحه

 نمایند.را ایجاد می شدهپهنهای کرنشی توانند بیضویمی
( )

( )

    

    

    

    

90
90

 

قائم است. جریان  3Xقائم بر مرز پهنه و  2Xموازی با راستای پهنه برشی است،  1Xدر این مدل 

محور است. مؤلفه و یک مؤلفه هم محوردر پهنه برش مجموعی از یک مؤلفه برش ساده ناهم

مشخص شده  مرز است و با نرخ کرنش برشی ساده موازی بااز حرکت برآمده برش ساده 
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)بین بردار سرعت موازی با مرز برش و راستای  است. میزان مورب بودن ترافشارش با زاویه 

و از حرکت قائم بر مرز پهنه است برآمده محور جریان پهنه برشی( مشخص شده است. مؤلفه هم

 و 2 و 1محور های کرنش همبا نرخ شدگی قائم محور کوتاهتعریف شده است. مؤلفه هم 3

)جهت  محوردهد در حالی که محور کشیدگی جزئی بیشینه مؤلفه همبر صفحه برش را نشان می

)زاویه بین  زدگی با زاویه بودن بیرونپهنه برشی است. میزان مورب موازی بازدگی( بیرون

برای  ده است. تنسور گرادیان سرعت کلیزدگی و شیب پهنه برشی( تعریف شجهت بیرون

( و SLهای برش ساده )( برابر است با مجموع مؤلفهCSLزدگی مورب )ترافشارش موربی با بیرون

و  ه برش ساده با توجه به صفحه برشی(. ماتریس مؤلفCLمحور )برش مح ( )های هممؤلفه

 (:´SLشود )ماتریس جهت برش به صورت زیر تعریف می

´

SL

 
 


 
 
 

0 0
0 0 0
0 0 0

 

 2Xمحور  پیراموناین زاویه،  دربایست می باالماتریس  در هر صورت با معین بودن زاویه 

 خواهد بود: چرخش شود. ماتریس چرخش دچار

cos sin

sin cos

SR

 

 

 
 


 
 
 

0
0 1 0

0
 

برابر با ماتریس اش رو ماتریس ترانهادهاست، از این تعامدیک ماتریس م باالماتریس 

Tمعکوسش است )یعنی 

S SR R (. تنسور گرادیان یا شدت سرعت مربوط به مؤلفه برش ساده 1

T( به طور ریاضی با رابطه SL)یعنی  3Xو  1X ،2Xمختصاتی به  چارچوبدر 

S S S SL R L R   

 به دست آمده است که در نتیجه داریم:

cos

sin

SL

 

 

 
 


 
 
 

0 0
0 0 0
0 0

 

در نظر گرفته مرجع  چارچوبور جریان به عنوان محمؤلفه هماگر محورهای کشیدگی اصلی 
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محور )برش مح ( به کننده تنسور گرادیان سرعت مربوط به مؤلفه همشوند، ماتریس بررسی

 صورت زیر است:

SL







 
  
 
 
 

1

2

3

0 0
0 0
0 0

 

ماتریس  برپایهبایست می CLدهد که ( نشان میزدگی )یعنی زاویه بودن بیرونمیزان مورب

 زیر بچرخد:

cos sin

sin cos

SR

 

 

 
 


 
 
 

0
0 1 0

0
 

 3Xو  1X ،2Xمحور را بر حسب محورهای رو تنسور گرادیان سرعتی را که مؤلفه هماز این

Tکند، با رابطه بررسی می

S C C CL R L R   :مشخص شده است که در نتیجه داریم 

cos sin ( )cos .sin

( )cos .sin sin cos

CL

       



       

  
 

  
   

2 2
1 3 1 3

2
2 2

1 3 1 3

0
0 0

0
 

 تنسور گرادیان سرعت کلی به صورت زیر است: سرانجام

CS S CL L L  

cos sin cos ( )cos .sin

( )cos .sin sin sin cos

CL

         



         

  
 

  
   

2 2
1 3 1 3

2
2 2

1 3 1 3

0 0 

 آید:( در این مدل از رابطه زیر به دست میkWمقدار عدد تاوایی جنبشی )

( )
kW



   


  2 2 2 2
1 2 32

 

رو برای مقایسه انواع جریان مناسب است. از این و  در این مدل عدد تاوایی مستقل از 

بایست از عدد تاوایی اریب های حالت پایا عدد تاوایی ثابت است و مینیست چرا که در جریان

 کرد. ( استفادهIacopini et al., 2007یا مورب )
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های ها یا مدلدر دهه اخیر چند پیشنهاد از یک روش استانداردشده برای مقایسه با ترافشارش

 Czeck andپذیر ارائه شده است )مانند تری از دگرریختی با موردهای طبیعی شکلعمومی

Hudleston, 2003; Davis and Titus, 2011; Fernández et al., 2013 برتری دگرریختی .)

بندی کرنش در مقیاس میکروسکوپی ( بخش1پذیر نسبت به شکننده از این جهت است که شکل

رو به طور عمومی کرنش نهایی کل در چند پهنه برشی اما به طور پیچیده، دهد و از اینروی می

پذیر )مانند برگوارگی های برشی شکل( ساختارهای مشاهده شده در پهنه2شود. و توزیع می

ها )جهت و از مدلبرآمده  هاینتیجهتوانند به طور مستقیم با ارگی کشیدگی( میمیلونیتی، خطو

شکل بیضوی کرنش نهایی، محورهای کشیدگی آنی و غیره( مقایسه شوند. در مقابل، در پوسته 

-بندی کرنش شدیدی را نشان میناهمگن هستند و بخش به شدتهای برشی باالیی زمین، پهنه

(. در این موردها، یک رویداد دگرریختی یکنواخت، یک ساختار Jones et al., 2005دهند )

ای از کند بلکه دستهپذیر( را ایجاد نمیترافشارش منفرد در مقیاس نقشه )یک پهنه برشی شکل

کند که به طور فضایی در قلمروهای دگرریختی ناهمگن توزیع را ایجاد می سواساختارهای 

 Jonesشود )همساز )یا سازگار( می وارده،شی از کرنش کلی اند که هر یک از آنها با بخشده

et al., 2004.) 

سازی است، روش آنها برپایه ریاضی ترین روش مدلهای هندسی و تحلیلی قدیمیمدل

های استاندرد برای حل دارند، نیاز به معادالت خطی یا است، روش PDE)ایساک نیوتن( و 

linearized )بهترین روش است،  است، برای مرزها و شرای  نامتگیر )به صورت خطی در آوردن

 های ناپایدار، قابل اطمینان نیستند.و البته برای جریان

 

 های قیاسی یا تجربیمدل .1-2-2

های نظری و هندسی تواند میزان صحت و کارایی مدلکه میها پژوهشیکی دیگر از انواع 

است که  سازی قیاسی یا تجربیقرار دهد، مدلشده را برای موردهای طبیعی مورد آزمایش بیان

ای داشته است. از ساخت جایگاه ویژهشناسی ساختاری و زمینهمواره از دیرباز در مباحث زمین
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 توان به موردهای ذیل اشاره نمود:های ترافشارش میشده برای پهنهجمله کارهای تجربی انجام

- Wilcox et al. (1973) های پلکانی را در ها و چینز تشکیل گسلسازی اکه اولین شبیه

-های رسی مت ثر از همگرایی و واگرایی مورب و نیز گسلش امتدادلگز را ارائه نمود. در مدلمدل

هایی که در ابتدا تشکیل شدند سپس با گسل امتدادلگز، معکوس و نرمال همساز های آنها چین

 شوند.می

- Richard and Cobbold (1990) نده که دربردار مورب را بر روی جعبه ماسهمگرایی ه

 سازی نمودند.، شبیهیک الیه سیلیکونی در خود بود

این  Tikoff and Peterson (1998)های ترافشارشی، ها در پهنهدرک توسعه چینبرای  -

موضوع را به صورت آزمایشی تجربی در یک چارچوب برشی که توانایی ایجاد دگرریختی 

(. این آزمایش از سه الیه 17-1 تصویرقرار دادند ) پژوهشدارد، مورد  ترافشارشی همگن را

یا الستیک، سیلیکون   اند از: ورقه رزیناست که به ترتیب از پایین به باال عبارتتشکیل شده 

 هایزاویهکند.(، و ترکیبی از سیلیکون و پالستیسین و برای )که به صورت مواد نیوتنی رفتار می

درجه( انجام شده است. استفاده از این مواد بیانگر  90و  60، 45، 25، 15، 0همگرایی مختلف )

های کششی در لوالی این است که این آزمایش قادر نیست با دگرریختی شکننده )شکستگی

به  سوها(، دگرریخت شود. در اینجا دگرریختی همگن با استفاده از ورقه رزین که از دو چین

خوردگی در ابتدا ها، چینشود. در این آزمایشمتصل هستند، ایجاد میای فلزی ورقه هایصفحه

است.  35/1تا  13/1زمانی قابل شناسایی است که نسبت بیضی کرنش نهایی در صفحه افقی بین 

خوردگی الیه ای همزمان با چینشدگی الیه سیلیکونی قاعدهدر این حالت ضخیم

درجه در  45شونده در زاویه همگرایی های تشکیلندهد. چیپالستیسین/سیلیکون مقاوم روی می

ورقه الستیکی. از تحلیل این ناحیه به دلیل  هایکناره( نزدیک 1دهند: روی می سواسه ناحیه 

دهد، اجتناب شدن ناشی از اثر پوآسون که در زمان توسعه روی می تمایل ورقه الستیکی به نازک

ورقه الستیکی را در بستر و باالی پهنه دگرریختی حفظ  ای کههای انتشاریافته( چین2شده است. 

گیری و سبک دگرریختی آنها ای که جهتهای گوشههای موجود در پهنه( چین3کنند. و می

 شوند.(. کند )به عنوان م ال کمی خوابیده میتگییر می
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 واردهدرجه. دگرریختی  45خوردگی در زاویه همگرایی مراحل توسعه دگرریختی و چیند( -الف. 17-1 تصویر

 Tikoffدهد )برگرفته از جایی در طی آزمایش را نشان میمقدار جابه Lترکیبی از برش راستگرد و تراکم است. 

and Peterson, 1998.) 

 

-دامنههای باز، دور از پهنه برشی امتدادلگز، هندسه هاینقطهیافته در برخی از های توسعهچین

ی از هایهای پلکانی و چیندهند. چینقائمی را نشان میمحوری نیمه هایصفحهتر و های کوتاه

گردند، به طور عمومی در دو سویه دارند که در قالب ساختارهای گنبد و حوضه نمایان میمیل 

های های مخالف در جفت چین(.  میل17-1 تصویرشوند )های ترافشارشی مشاهده میمحی 

بندی کرنش، با چرخش مجوار، در طی جنبش امتدادلگز، در نتیجه درجات متفاوتی از بخشه

آمده، از به دست هاینتیجههای متفاوت همراه است. پس از انجام آزمایشات و ها در نرخچین

آن دو مدل جنبشی  نتیجهنمودارهای نظری کرنش نهایی دگرریختی ترافشارشی استفاده شد که 
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گیری محورهای کرنش ( موازی با جهت1گیری به دست آمد: شناختی( متفاوت در جهت)جنبش

مادی. هم محورهای کرنش نهایی و هم عمل چرخش  هایخ ( موازی با چرخش 2نهایی افقی، 

شوند، هرچند محورهای کرنش جزئی آغاز می موازی بامادی در یک زاویه برابر و  هایخ 

تر از مادی سریع هایخ اوت است. به طور کلی چرخش های بعدی آنها متفگیریجهت

همگرایی کم ) هایزاویهمحورهای کرنش نهایی است که این موضوع در   25تر ( نمایان

دهد که لوالی همگرایی نشان می هایزاویه همهشده در های تحلیلچین همه هاینتیجهاست. 

دهد که لوالی بیضی کرنش نهایی افقی است، این توازی نشان میمحور طویل  موازی باها چین

 Fossenبه توجه به اینکه چرخند. شوند، با بیضی کرنش افقی میها از زمانی که تشکیل میچین

and Tikoff (1993)  وTikoff and Teyssier (1994)  های درجه را به عنوان مرز پهنه 20زاویه

برش مح  غالب معرفی کردند اما در این آزمایشات که برحسب ترافشارش امتدادلگز غالب و 

درجه(  15و  0 هایزاویههای امتدادلگز غالب )ها بوده است، هیچ اختالفی بین آزمایشتوسعه چین

ها در راستای و برش مح  غالب دیده نشد. به طوری که در هر دو مورد، لوالی محور چین

 هایصفحهگیری بیشینه کشیدگی اولیه نسبت به د. جهتگیرنمحور کرنش افقی بیشینه قرار می

درجه قرار دارد که با افزایش دگرریختی،  45تا  25های برشی ترافشارشی در بازه برش در پهنه

 شود.تر میاین زاویه کوچک

- Schreurs and Colleta (1998, 2003) شده شامل مواد آنالوگ بندیهای طبقهمدل

درجه دگرریخت  15و  7همگرایی  هایزاویهرا در  نازکی از مواد گرانروه روی الیه شکنند

شدگی ای به همراه کوتاهنمودند. دگرریختی مورب با ترکیبی از یک مولفه برش امتدادلگز قاعده

های ترافشارش، عرضی )ترافشارش( و نیز کشش عرضی )تراکشش( ایجاد گردید. در آزمون

کننده در شدگی به عنوان یک عامل مهم کنترلنش کوتاهنسبت نرخ کرنش برشی به نرخ کر

قائم پلکانی توسعه های امتدادلگز نیمهها معرفی گردید. با افزایش این نسبت، گسلفرگشت گسل

های گسلی (. با افزایش دگرریختی، پاره18-1 تصویرم بت را ایجاد نمودند ) ساختگلیافتند و 

شکل( را  Sو  Zیابند و اثر سیگمایی )شار میتطور جانبی ان منفرد با شیب و راستاهای مختلفی به

هایی با شیب مالیم که به سمت ژرفا حالت های پایین کرنش ابتدا گسلکنند. در نرخایجاد می
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 شوند.لگز همراه میهای معکوس موربشوند که سپس با گسلهمگرا دارند تشکیل می
 

 
(. الف( Schreurs and Colletta, 1998, 2003شده )برگرفته از . مدل تجربی پهنه ترافشارش توزیع18-1 تصویر

 پیاپیتصویری از نمایی باالیی ترافشارش در مراحل اولیه آزمایش. ب، ج، د( فرگشت گسل در سه مرحله 

-پرتونگرای برشی کامپیوتری را نشان می Xشده با اشعه ج منطقه تحلیل-18ترافشارش. مستطیل رسم شده در شکل 

 از ترافشارش. پیاپیقائم در دو مرحله  هایبرشدهد. ه، و( 

 

- Casas et al. (2001)  با انجام سه مدل تجربی متفاوت )مدل ترافشارش ساده، مدل

باالآمده در فرادیواره، و مدل ترافشارش همراه با فرسایش  هایناحیهترافشارش همراه با فرسایش 

تشکیل های ماسه و سیلیکون از الیهکه باالآمده(  هایمنطقهفرادیواره و رسوبگذاری در بستر 
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درجه( پرداختند  90تا  0مختلف )از  هایزاویههای ترافشارشی در به بررسی سامانهشده  است 

) پایینی از همگرایی به امتدادلگزهای دهد که در نسبتنشان میها نتیجه(. 19-1 تصویر)

   0 ساختارهای رژیم  بیشتراست و  ی در اساس امتدادلگز و متمرکزشده(، دگرریخت15

(. در این بازه باالآمدگی قابل توجهی 19-1 تصویریابد )( توسعه میYو  Rهای امتدادلگز )گسل

، Tchalenko, 1970های تجربی ای کلی است )مانند مدلکرنش صفحهشود که بیانگر دیده نمی

Naylor et al., 1986 های درجه، گسل 15(. در زاویه همگراییY هایشوند. در زاویهمحو می 

°90)همگرایی بیشتر  °30) نها یک ها مشابه است که در آمدل همه، دگرریختی در

 45همگرایی  هایزاویهدهد )در هندسه چین انتشارگسلی را نشان میباالآمدگی نامتقارن طویل 

 Viola( )مانند 19-1 تصویرشود )درجه( که به طور عمومی با دو پهنه گسلی محصور می 90و 

et al., 2004 تقارن بوده ومکمابیش درجه، ساختارها در برش عرضی  30(. در زاویه همگرایی 

درجه،  15همگرایی کمتر از  هایزاویهها در دهد. شیب گسلرا تشکیل می یک ساختار باالجسته

 40درجه، کمتر از  30تر از همگرایی بزرگ هایزاویهدرجه است در حالی که در  70بیش از 

درجه، سامانه  20ها مشخص نمودند که در زاویه همگرایی سازیدرجه است. طی این مدل

 Tikoff andکند )مانند ز حالت امتدادلگز غالب به برش مح  غالب تگییر میترافشارشی ا

Teyssier, 1994 ،Soto et al., 2006 هندسه و نگاریمکان(. این تگییر با میزان دگرریختی ،

(، های انتشارگسلی و باالجستهبه ساختار ساختگلها در برش عرضی )تگییر از الگوی گسل

 (.19-1 تصویرها مشهود است )نقشه و شیب گسلها در نمای الگوی گسل
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الف(  همگرایی زاویۀشده مدل ترافشارش ساده برای عرضی دگرریخت هایبرش. نماهای سطحی و 19-1 تصویر

-. در نماهای سطحی، ناحیه طوسیدرجه 90درجه، و(  75درجه، ه(  60درجه، د(  45درجه، ج(  30درجه، ب(  15

 باشده های جدید تشکیلسفیدرنگ بخش میانی بیانگر دامنه هایناحیهرنگ بخش میانی بیانگر پهنه باالآمده است. 

 ,.Casas et alدهد )برگرفته از گیری ترجیحی اثرات گسل را نشان میسرخی، جهتراندگی است. نمودار گل

2001.) 
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- Leever et al. (2011a,b) درجه(  30تا  4قاره )از زاویه همگرایی -برخورد مورب قاره

سازی نمودند با این تفاوت کوارتزی خشک به طور تجربی شبیه ( را بر روی ماسه20-1 تصویر)

بندی تر فرگشت جنبشی بخشبررسی دقیقبرای که همگام با پیشرفت دگرریختی، از این رویداد 

همگرایی، از  شکننده ترافشارشی به صورت تابعی از زاویه ایهای( ماسههای )پانهکرنش در گوه

نیز استفاده شده است. طی این آزمایش، فرگشت دگرریختی به سه  های رقومیتحلیل تصویر

شده، که در این مرحله هیچ ( مرحله آغازی کرنش توزیع1شود: تقسیم می سوامرحله جنبشی 

لگزش روی وه مورب، که در این مرحله ( مرحله گ2شود.، نمیگسلی در سطح مدل نمایان 

بندی کرنش. این ( مرحله بخش3بندی شده است. و گسلی امتدادلگز و معکوس بخش هایپاره

تر و پهنه دگرریختی های پرشیبتر، گسلهمگرایی کوچک هایزاویهسازی نشان داد که مدل

های ترافشارشی تابعی از کند. اختالفات موجود در فرگشت آغازین گوهتری را ایجاد میباریک

. در شودنتیجه می واردهگیری تنش زاویه همگرایی معرفی شده است که به سبب تگییر جهت

با افزایش زاویه همگرایی  Viola et al. (2004)و  Casas et al. (2001)های اینجا نیز همانند مدل

با افزون بر آن، شود. درجه( بر میزان ناتقارنی ساختار در برش عرضی افزوده می 75)تا حدود 

تگییر کرده و اختال  بین آنها کاهش  3σو  2σ افزایش زاویه همگرایی مورب، بزرگی نسبی

شود. حالت قائم خارج میاز  2σموقعیت درجه به بعد  20یابد. به طوری که از زاویه همگرایی می

درجه را مرز ترافشارش امتدادلگز غالب و ترافشارش برش مح  غالب معرفی  20رو زاویه از این

 (.Tikoff and Teyssier, 1994 ،Casas et al., 2001 ،Soto et al., 2006نمودند )مانند 
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، 15°، ج( 5/7°، ب( 4°مدل. زاویه همگرایی الف( سطحی و عرضی . اثر تغییر زاویه همگرایی بر هندسه 20-1 تصویر

 (.Leever et al., 2011دهد )برگرفته از شده را نشان میسفید برش عرضی مشخص هایخط. 30°و د( 

 

- González et al. (2012)  های گسلی امتدادلگز پیچیده در شیلی، ارتباط درکی از سامانهبرای

های گسلی شدگی، چرخش و باالآمدگی، سامانهکوتاه های رانده و ارتباط بینآنها با گسل

-سازی تجربی و عددی برای پوسته باالیی مورد بررسی قرار دادند. مدلامتدادلگز را طی دو مدل

متر( دربردارنده گسل امتدادلگز راستگردی است که در سانتی 50سازی تجربی آنها )با عرض 

های کوارتزی سازی از ماسهاست. در این مدل های رهایی و مهاریراستای طول خود دارای خم

-کولمب است، استفاده شد و نرخ جابه -معیار ناویر برپایهمتر، که رفتار آنها سانتی 5به ضخامت 

و  45، 30خم متفاوت ) هایزاویهها، متر بر ساعت بود. آنها در این آزمایشسانتی 3جایی گسل، 

اصلی  هاینتیجهدرجه( را به کار بردند.  45و  30، 0)همگرایی متفاوتی  هایزاویهدرجه( و  60

ای عبارت است از: الف( افزایش زاویه بین ساختارهای مورب قاعده هایافتهاز این به دست آمده 
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تری در ساختارهای بزرگ ایقطعههای های همپوشان با سامانه امتدادلگز اصلی، چرخشیا پهنه

افزایش زاویه بین بردار تنش اصلی )زاویه همگرایی( و ساختارهای کند. ب( با ایجاد می باالجسته

داخلی  هایقطعهو چرخش کمتر  عمومی بیشتری از ساختار باالجستهای، باالآمدگی مورب قاعده

های امتدادلگز همسو و های رانده و گسلشونده در بین گسلشود. ج( هندسه تشکیلرا سبب می

 ای کنترل شده است.مگرایی و ساختارهای مورب قاعدهبا ارتباط بین زاویه ه ناهمسو

- Ghosh et al. (2014)  از قیر  شدهتشکیلهای را بر روی مدل هاآزمایشسه نوع مختلف از

پالستیسین را برای مشاهده تگییرات فضایی و زمانی الگوی کرنش -و یا ترکیبی از قیر)بیتومن( 

ساختی خوردگی در یک پهنه زمینهای چینو سبک ای کرنش()با استفاده از نشانگرهای دایره

از یک ترافشارش چپگرد انجام دادند. در سری اول، مدلهای مستطیلی قیری با  دچار شده

ترافشارش شدند، نشانگرها به بیضی  دچارای کرنش وقتی به طور قائم و جانبی نشانگرهای دایره

درجه با صفحه  45ای کمتر از ( زاویهmaxISAتبدیل شدند به طوری که محور طویل آنها )محور 

برش ساده در آغاز دگرریختی دارد )مدل ترافشارش همگن(. این زاویه با افزایش زاویه همگرایی 

است که پهنه  ای از جنس قیرنخوردهبرش قطعهیابد. مدل دوم آنها بین دو دیواره کاهش می

در طی همگرایی مورب، کرنش ترافشارش  کند.سازی میگسلی از پیش موجود در پوسته را شبیه

مؤلفه برش مح (  بیشترقیر ) هایقطعهمؤلفه برش ساده( و  بیشتربین برش از پیش موجود )

شده(. در اینجا مؤلفه برش ساده با گسلش بندیشود )مدل ترافشارش بخشبندی میبخش

با  بیشترمجاور  هایقطعهگردد که طی آن امتدادلگز در راستای ناپیوستگی ایجادشده، همساز می

ها در یک الیه پالستیسین نازکی که شوند. در مدل سوم، چینتراکم قائم بر پهنه، دگرریخت می

محور طویل بیضی کرنش نهایی در ترافشارش است،  موازی بابر روی قطعه قیری که در ابتدا 

ای جدید ممکن است در هچرخند. چیناند و با افزایش کرنش به طور پادساعتگرد میقرار گرفته

-خوردگی و چرخش چینالف(. آغاز چین-21-1 تصویرتشکیل شوند ) maxISAراستای محور 

گردد. در نمای نقشه محور های اولیه کنترل میبندی نسبی چینگیری و فاصلههای اولیه با جهت

مؤلفه برش دگرریختی ترافشارشی نیست.  دهندهبازتابها دارای انحنا است اما انحنای آنها چین

شوند در برخی موردها دو تاقدیس از یک چین پیچیده با ایجاد تاقدیس سوم به یکدیگر متصل می



 53 هاترافشارش: از مفهوم تا مدلهای پهنه

 

رو، ادامه انتشار ناودیس بین این دو تاقدیس متوقف شده و به یک ب(. از این-21-1 تصویر)

لوالیی دارد که دو شاخه شده  ست آمده،به دشود. به این ترتیب، ساختار پایان پر میل تبدیل می

 ب(.-21-1است )شکل 

 
، چینی با SSهای خمیدگی متفاوت.هایی با مؤلفهدهنده تشکیل چین. الف( مدل تجربی نشان21-1 تصویر

ZZشکل.Sخمیدگی چینی با خمیدگی ،Zهای هایی که بیش از نصف طول موج خود از چینشکل. چین

شدن لوالی دهنده دو شاخهشوند. ب( ساختار نشانو پرشیب میپایان یافته ناگهانی  به طورهمجوار فاصله دارند، 

 (. Ghosh et al., 2014شدگی دو رشته چین همجوار )برگرفته از شده در اثر اتصال و قفلتشکیل

 

- Barcos et al. (2016)  سازی تجربی و استفاده از روش سرعتتحلیلی، مدل پژوهشبا-

های ترافشارش کننده فرگشت پهنههای کنترلفراسنجسنجی تصویر ذرات دیجیتال به بررسی 

برای  پژوهشپردازند. در این کلینیک به ویژه زاویه همگرایی و شرای  مرزی میمورب تری

)برای  15 هایزاویه، اسپانیا، Torcal de Antequera توده، Beticسازی پهنه ترافشارش شبیه

حاکی از تفاوت  هانتیجهدرجه )برای قلمروی داخلی( به کار رفته است.  30قلمروی بیرونی( و 

بندی و تمرکز کرنش در قلمروهای مختلف دارد که به تگییر زاویه همگرایی و در بخش

درجه طی  15سرعت صفحه ای و رئولوژیکی، مربوط است. در زاویه همگرایی های ناپیوستگی

بندی کرنش، شدگی قائم بر مرز پهنه، بخشکوتاه %19ارز جایی کلی و هم متر جابهسانتی 20

ساده و تمرکز آن، باال است و به صورت یک پهنه برشی واحد، باریک )ترافشارش امتدادلگز 

 Rهای های امتدادلگز و برشائل عقبی توسعه یافته است که با گسلدیواره ح موازی باغالب( و 

زدگی شدگی، میزان بیرونهمسازی کوتاهبرای (. 22-1 تصویرداخلی محصور شده است ) Pو 

شدگی قائم بر مرز پهنه، کوتاه %37درجه و طی  30است. در زاویه همگرایی  2/1قائم مدل برابر 
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های شود )ترافشارش تراکمی غالب( که در آن گسلمی ای ایجادبندی کرنش گستردهبخش

اند. بندی منظمی به طور مورب نسبت به دیواره حائل عقبی امتداد یافتهرانده و امتدادلگز با فاصله

درجه به  20های محورهای کرنش نهایی، زاویه همگرایی گیریبا توجه به جهت پژوهشدر این 

آنها افزون بر آن، عنوان مرز ترافشارش برش مح  غالب و برش ساده غالب معرفی شده است. 

های کننده فرگشت پهنهترین مشخصه کنترلای اولیه را به عنوان مهمهای پوستهحضور ناهمگنی

، عدم پژوهشجالب این  هاینتیجهدارند. از ن میبندی کرنش در آنها بیاای و بخشبرشی صفحه

صحرایی است که متفاوت از چرخش های پژوهشسازی و مشاهده شواهد چرخش چین در مدل

 Wilcox etهای ترافشارش مونوکلینیک است )مانند های تجربی و تحلیلی پهنهها در مدلچین

al., 1973; Richard et al., 1991; Tikoff and Teyssier, 1994; Tikoff and Peterson, 

1998; Titus et al., 2007.) 



 55 هاترافشارش: از مفهوم تا مدلهای پهنه

 

 
سیاه و آبی به ترتیب  هایخطدرجه.  15زاویه همگرایی  درالف( نمای سطحی مدل ترافشارش  -22-1 تصویر

های پهنه برشی قرمز بیانگر دیواره هایخط( هستند. Pراستا )( و ناهمRراستا )های ریدل همدهنده برشنشان

از همگرایی مورب را  برآمدهدرجه که ساختارهای  30زاویه همگرایی  درهستند. ب( نمای سطحی مدل ترافشارش 

درجه. ه( نمای  30درجه. د( برش تفسیرنشده مدل  15دهد. ج( برش تفسیرنشده مدل در پهنه ترافشارش نشان می

ایی جزئی )راست( از مرحله نهایی مدل ترافشارش جسطحی )چپ(، کرنش برشی جزئی )وسط( و میدان جابه

 (.Barcos et al., 2016درجه )برگرفته از  30همگرایی  در(  %37شدگی )کوتاه

 

 های عددیمدل .1-2-3

شود. شناختی و یا مکانیکی بررسی میهای جنبشبا استفاده از مدل بیشتردگرریختی سن  

های دو صفحه برش و انواع گوناگونی از دگرریختی را گیریشناختی جهتهای جنبشمدل
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های مکانیکی با فرض کنند، در حالی که مدل)مانند برش ساده، ترافشارش، تراکشش( بررسی می

کند. توانایی نشان دادن دگرریختی خمیری از روش المان محدود استفاده می-رفتار کشسان

م بر دگرریختی آن ساختار از مزایای مهم تحلیل معادالت حاکبرای های گسل ناهمگن و لگزش

 شناختی است. های جنبشهای مکانیکی بر مدلمدل

- Braun (1993, 1994) ،Beaumont et al. (1994)  وBraun and Beaumont (1995)  با

بندی کرنش استفاده از روش المان محدود، ماهیت و توزیع دگرریختی بزرگ مقیاس و بخش

ای یکنواخت از سازی آنها الیههمگرا را در سه بعد بررسی کردند. در مدلای در مرزهای صفحه

خمیری، معیار گسیختگی گریفیث و کشیدگی مورل لحاظ گردید. طی دگرریختی  -نوع کشسان

های برشی به گردد، دگرریختی در پهنهمنجر به ایجاد یک پهنه فرورانش مورب می سرانجامکه 

های های برشی یا گسلآنها نشان داده که هندسه این پهنه هایافتهیشود. نسبت باریک متمرکز می

ای یا خمیده( به مقدار نسبی همگرایی نسبت به صفحه ای )شیب آنها و دیوارهدر مقیاس پوسته

هایی که برش امتدادلگز غالب است مقدار برش امتدادلگز در عرض مرز پهنه بستگی دارد. در مدل

کم  به نسبتیوغ، ( یک جفت پهنه راندگی هم1یابند: مزمان توسعه میدو دسته از ساختارهای ه

که در نزدیکی قاعده  قائمهای امتدادلگز نیمهای از پهنه( دسته2ای و درجه و صفحه 40±10شیب )

هایی که تراکم و همگرایی غالب است، دهند. در مدلرا تشکیل می ساختگلاند و الیه، خمیده

و هم دگرریختی امتدادلگز با لگزش مورب در عرض یک جفت از  هم دگرریختی تراکمی

شده است. در اینجا مدل همگرایی مورب به نسبت  یی که هندسه یکسانی دارند، همسازساختارها

همگرایی یا تراکم به امتدادلگز وابسته است. به طوری که اگر این نسبت پایین باشد، دو دسته از 

بندی کرنش هستیم که این حالت هم ارز مدل ایجادشده در خشساختارها توسعه یافته و شاهد ب

درجه است. در  60تر از برای زاویه همگرایی بزرگ Vernant and Chéry (2006b) پژوهش

های ای واحد از پهنهرسد دو سامانه به سمت دستهحالتی که این نسبت بزرگ باشد، به نظر می

-کند و هم هندسههم نوع دگرریختی را همساز میشود که دار همگرا میای و شیببرشی صفحه

بندی ای مشابه ساختارهای راندگی دارد به طوری که در اینجا برخال  حالت قبل، کرنش، بخش

 Vernant and Chéry (2006b) پژوهششود که این حالت هم ارز مدل به دست آمده در نمی
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قال تدریجی نسبت تراکم به امتدادلگز درجه است. آنها این انت 30برای زوایه همگرایی کمتر از 

بندی کرنش نیست کنند. البته این عامل تنها عامل مؤثر در بخشمعرفی می 25/0-5/0را در بازه 

با  هایناحیهبندی کرنش در های بدون بخشتواند سبب ایجاد پهنهمی شدگی کرنشچرا که نرم

بندی کرنش را معرفی عوامل مؤثر بر بخشرو آنها نسبت تراکم به امتدادلگز پایین شود. از این

شدگی بین ( مقاومت جفت2جایی، ( شرای  مرزی در قاعده پوسته و بردارهای جابه1کردند: 

مانند مرزهای مقیاس موروثی ( مقاومت مرزهای بزرگ3ای، های پوستهپوسته و گوشته و بین الیه

 Vernant and Chéry( زاویه همگرایی، به طوری که 4ترادیس یا ساختارهای فشارشی هم ارز، 

(2006b) های راندگی و امتدادلگز در حالتی بندی کاملی از کرنش بین گسلنشان دادند بخش

فرورانش ( نسبت پوسته همگرا که ابتدا 5پذیر نیست.، و درجه است، امکان 45که زاویه همگرایی 

 و سپس برخورد کرده است.

- Gölke et al. (1994) سازی المان محدود دو بعدی )استفاده از برنامه با استفاده از مدل

ANSYSخن ی( )در این سواهای امتدادلگز )همپوشان، (، کشسان، اثر ارتباط بین هندسه گسل ،

( و left-step left-lateral strike-slip faultsپله( )های امتدادلگز چپگرد و چپ، گسلپژوهش

، زمانی که دو گسل امتدادلگز پژوهشنمودند. طی این  پژوهشهای واکششی را تشکیل حوضه

شود که با تشکیل می سواالف( دو حوضه -23-1 تصویرنسبت به یکدیگر همپوشان نیستند )

 تصویرهمپوشان باشند )ها، اند. در صورتی که گسلای از باالآمدگی جدا شدهای گستردهپهنه

برابر میزان جدایش  3ین همپوشانی دهد. در صورتی که اها روی میج(، مهاجرت حوضه-1-23

ای از فرونشست که کل پهنه های گستردههای ژر  در ناحیهها باشد، ممکن است حوضهگسل

های گسلی موجود در پهنه نگاریمکانگیرد، تشکیل شود. ناتقارنی گسلی داخلی را دربر می

های امتدادلگز باشد به طوری که این ناتقارنی به جایی متفاوت گسلتواند به علت نسبت جابهمی

های با بیشترین ها به سمت گسلشدگی حوضهرو ژر تر بیشتر است. از اینهای فعالسمت گسل

-مقدار جابهیابد )در حالتی که دو گسل، جایی جانبی، به طور پیشرونده افزایش میمقدار جابه

و  20، 10ها در سه مقدار بر عامل همپوشانی، میزان جدایش گسل افزونجایی متفاوتی دارند.(. 

، دو حوضه طویل و بزرگ در انتهای %30درصد، نیز بررسی شده است. در میزان جدایش  30
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ی با شود که با با یک پهنه به نسبت باالآمده که راستای آن زاویه تمایل کمها تشکیل میگسل

شود. ، یک حوضه طویل در پهنه گسلی تشکیل می%20ها دارد، جدا شده است. در جدایش گسل

)جدایش کم و  %10دارد. در جدایش  %30پهنه باالآمدگی کمتری نسبت به جدایش  هایکناره

-کنارهو نبود  فرونشستشود که با افزایش مقدار همپوشانی زیاد( یک حوضه طویل تشکیل می

 است. مشخص دهباالآم های

 
پله الف( حالت )بر حسب متر( یک سامانه امتدادلغز چپگرد چپ نگاریمکانتغییر  ترازشده. نگاشت 23-1 تصویر

های واکششی با مقادیر منفی و باالآمدگی با از تشکیل حوضه برآمده نگاریمکانبدون همپوشانی. در اینجا تغییر در 

-وشانی صفر، و ج( حالت همپوشان. در اینجا جدایش گسلیا همپ خنثیمقادیر مثبت مشخص شده است.، ب( حالت 

 (.Gölke et al., 1994همپوشانی آنها است )برگرفته از  %10ها برابر 

 

- Bertuluzza and Perotti (1997)  با استفاده از روش المان محدود دو بعدی و با در نظر

های تشکیل مقایسه میدان تنش حوضهای به بررسی و گرفتن شرای  کشسان خطی و تنش صفحه

های های آنها پلههای امتدادلگز مح ، تراکشش و ترافشارش پرداختند. مدلشونده در سامانه

گیرد که که در حالت خن ی )نسبت همپوشانی به جدایش برابر صفر است.( و همپوشان را دربر می

-1 تصویر( استفاده نمودند )2و  1، 5/0همپوشان، از سه نسبت همپوشانی به جدایش مختلف )
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یک  کمدستها وجود یک میدان تنش کششی )مدل همهشده، سازی انجامد(. طی مدل-ب-24

های گسلی های کششی بزرگ موجود در پارهدهند. پهنهمحور تنش اصلی کششی( را نشان می

هم با افزایش همپوشان مت ثر از کشش عمومی )یعنی هر دو محور اصلی تنش( هستند و اندازه آنها 

یابد. نسبت همپوشانی به جدایش، و هم با تگییر از شرای  ترافشارشی به تراکششی، افزایش می

 هایپهنهدر داخل  ،های گسلیپاره هایر سدارای کشیدگی بیشینه در نزدیکی  هایناحیه

 موازی باکنند های واکششی را محصور میکه حوضه های کششیهمپوشان قرار دارند. گسل

های های نرمال بالقوه و گسلمحور تنش فشارشی بیشینه هستند. زاویه بین گسلسیر  هایخ 

های مادی به شرای  مرزی کلی مدل وابسته است. در حالی که ویژگی به طور کاملامتدادلگز 

آیند. زاویه کننده فرعی به شمار میهای کنترلفراسنجکشسان و نسبت همپوشانی به جدایش از 

درجه برای  100-120درجه برای شرای  تراکشش تا  10-65های نرمال و امتدادلگز از بین گسل

 کند.شرای  ترافشارش تگییر می

 
های المان محدودی که یک پله رهایی را در راستای در مدلبیشینه سیر محور تنش اصلی  هایخط .24-1تصویر 

-نتیجهکند. الف( شرایط مرزی ترافشارشی.  سازی میشرایط مرزی ترافشارش شبیه دردو گسل امتدادلغز راستگرد 

 Bertoluzza and)با تغییرات، برگرفته از  1و د(  5/0، ج( 0سازی در نسبت همپوشانی به جدایش ب( مدل های

Perotti, 1997) 

- Nemčok et al. (2002)  با استفاده از برنامه المان محدودANSYSهای کششی و ، پله

به  هاینتیجهسازی نمود. طی راستای دو گسل امتدادلگز راستگرد را مدلتراکمی موجود در 
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در پله طی  1σگیری ب(، جهت-25-1الف، -25-1 تصویرهای تراکمی )دست آمده برای پله

چرخند. الگوی تنش های محصورکننده پله میرشد پهنه همپوشان، به سمت توازی با گسل

-دو جفت موقعیتافزون بر آن، دهد در درون پله نشان می ای با مقدار بیشینه رامیانگین محدوده

های محلی با بیشینه )ربع تراکمی گسل امتدادلگز( و کمینه )ربع کششی گسل امتدادلگز( مقدار 

 تصویرهای کششی )برای پلهها نتیجهشوند. های در حال انتشار تشکیل میگسل هایر سنیز در 

های دهد با این تفاوت که در پلههای تراکمی نشان میا پلهد( الگوی مشابهی را ب-25-1ج، -1-25

های کششی طی لگزش های بیشینه و کمینه تنش تگییر کرده است. تنش در پلهکششی، موقعیت

مراحل توسعه پله و برای هر  همهیابد. در های محصورکننده، کاهش مینسبی واگرا روی گسل

 هایناحیهشتر، بیشینه و کمینه تنش میانگین موجود در دو پله تراکمی و کششی، در تنش تفریقی بی

ای را های فشاری بالقوههای مرزی بیشتر مشهود است. تنش میانگین بیشینه، گرادیانر سی گسل

کند. در حالی که تنش میانگین کمینه، برای انتقال جریان سیال به سمت خارج از پله ایجاد می

آورد. لگزش در برای نفوذ جریان سیال به درون پله بوجود میای را های فشارشی بالقوهگرادیان

شود سیال در راستای گسل، ، سبب میی گسلیهاپلهانواع کننده راستای گسل مرزی متصل

های گسلی امتدادلگز، افزایش این انتقال با کاهش جدایش پاره شدتکه  ایگونهمهاجرت کند به 

 خواهد یافت.
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-های اصلی در پله تراکمی. مدل آشفتگی تنش قابل توجهی را نشان می. الف( نگاشت بردارهای تنش25-1 تصویر

درجه مشخص شده است. ب( نگاشت تنش میانگین یک پله  43در حدود  1σدهد که با چرخش پادساعتگرد 

دهد که را نشان می های اصلی در پله کششی. مدل آشفتگی تنش قابل توجهیتراکمی. ج( نگاشت بردارهای تنش

دهد. د( نگاشت تنش میانگین یک پله کششی )برگرفته از درجه را نشان می 31در حدود  1σچرخش ساعتگرد 

Nemčok et al., 2002) 

 

- Vos et al. (2005, 2007)  سازی سامانه گسلی شبیهبرایPalmerville خاوردر شمال 

زایی، جریان سیال و دگرریختی کانی FLAC3Dسازی عددی افزار مدلاسترالیا، با استفاده از نرم

نمودند. در یک بخش از این  پژوهشهای ترافشارش های تراکمی مح  و پهنهرا در پهنه

-ای و هم قاشقی را برای هر یک از دو مدل نامبرده با راستای شمالآنها هم گسل صفحه پژوهش
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د که ندهنشان می هانتیجه، واردهفشارش  %9جنوب بررسی نمودند. در مدل گسل قاشقی، پس از 

قاشقی توزیع شده است. در این  هایگسلهمه کرنش برشی، در راستای بخش جنوبی  بیشتر

دهد. در روی می باختری،به جز بخش شمالی گسل  ،ها، تگییر حجم در راستای همه گسلمدل

 ،کرنش برشی فرعیگسل و خاوری در راستای بخش  بیشترای، کرنش برشی مدل گسل صفحه

گردد. این حالت با در راستای بخش جنوبی و مرکزی آن توزیع میبخش باختری گسل و در 

ای برای جریان سیال باشد. در تواند به عنوان نمایندهشود که میتوزیع تگییر حجم مربوط می

تراوایی را شناختی و های سن ، آنها فشار سیال منفذی اولیه، مشخصهپژوهشبخش دیگر این 

کند. ای تگییر میتگییر دادند که در مقایسه با دو مدل قبلی، توزیع کرنش برشی تنها به طور حاشیه

ها کنترل شده است، فشار سیال منفذی بیشتر، در جایی که جریان سیال تنها با موقعیت گسل

ی که تراوایی با در جایافزون بر آن، دهد. ها را افزایش میبزرگی جریان سیال در راستای گسل

رو ها خیلی بیشتر است. از اینکند، بزرگی جریان سیال در راستای گسلگسیختگی تگییر می

توزیع دگرریختی جریان سیال  به شدتشود که حضور گسل قاشقی ها مشخص میمدل برپایه

ل و خم گس هایناحیهشناختی و گسل، در های سن کند. در مقابل با تگییر مشخصهرا کنترل می

 زایی بیشتر است.های آن کانیپایانه

- Vernant and Chéry (2006a,b)  های زاگرس و پیشین در کوههای پژوهشبا توجه به

همگرایی مورب  نتیجهشناختی زاگرس دهند جنبشبه دست آمده که نشان می GPSهای داده

به عنوان یک پهنه متر بر سال بوده و میلی 7بین صفحه سخت ایران و صفحه عربی با نرخ 

آزمون ارتباط بین دگرریختی کمربند چین و رانده زاگرس و برای شود، ترافشارش معرفی می

سازی سه بعدی المان محدود )سطحی و ژرفی( همگرایی مورب نرخ لگزش گسل، اقدام به مدل

ه زاوی درآن  باختردر شمال و قائم کمابیشزاگرس  خاورزاگرس نمودند. همگرایی در جنوب

این بخش شده است. گسل جدید  بندی دگرریختی دردرجه است که طی آن سبب بخش 45

کند سازد، همه حرکت مماسی را همساز میکه مرز فالت ایران را مشخص می( MRFاصلی )

ایجاد کمربند چین و رانده روی در شدگی کوتاه های سازوکار کانونیحل برپایهدر حالی که 

خمیری -کشسان-سازی از حالت گرانروبرای مدل Vernant and Chéry (2006a)داده است. 
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( دگرریختی زاگرس 1استفاده کردند و دلیل انتخاب آنها از این مدل مادی به دو علت بوده است: 

دهد. در کمربند چین و رانده، کرنش توزیع شده است و چین و با دو نوع دگرریختی روی می

کرنش تنها در چند ناپیوستگی  MRFدر حالی که در های متعددی را ایجاد کرده است گسل

کند. به طوری ای با ژرفا تگییر می( سبک دگرریختی در کوهزادهای قاره2متمرکز شده است. 

-گسلش و شکستگی و در اعماق و دماهای بیشتر کرنش شکلبیشترکه در پوسته باالیی زاگرس 

( زاویه همگرایی مورب 1شود: ررسی میهای زیر بفراسنجاثر  پژوهشدهد. در این پذیر روی می

کره )پوسته باالیی مقاوم، پوسته بندی رئولوژیکی سن ( الیه2درجه(،  85و  67، 45، 22، 0)

که  MRF( ضعف احتمالی 3پایینی ضعیف، گوشته باالیی مقاوم یا ضعیف( و میدان حرارتی، و 

همگرایی صفر درجه که یک بر زاویه  افزونبا زاویه اصطکاک مؤثر گسل کنترل شده است. 

غیرفعال است به این  MRFدرجه،  22حالت بدیهی از تراکم مح  است، در زاویه همگرایی 

 24درجه تنها  45دهد. در زوایه همگرایی دگرریختی برشی در زاگرس روی می همهمعنی که 

های به دست آمده مشخص شد که حالت دهد. طی مدلدرصد از حرکت بر روی گسل روی می

درجه( به دست  85و  67همگرایی خیلی زیاد ) هایزاویهبندی کرنش تنها در کاملی از بخش

های دهد. همانطور که از دادهدرصد از حرکت بر روی گسل روی می 72و  34آید که طی آن می

GPS  ،5زاگرس حدود  باختریحرکت موازی کوه در عرض بخش شمالاستنباط شده است 

متر بر سال میلی 2/1 تواند تادهد نرخ لگزش مینشان میهای کنونی اما داده متر بر سال است،میلی

-پژوهشزاگرس، شواهد و  خاوریهای به دست آمده برای بخش جنوبباشد. در مقابل مدلنیز 

ها مشاهده نشده است به کند چرا که هیچ حرکت امتدادلگزی در مدلپیشین آن را ت یید میهای 

 هایزاویههای امتدادلگز در آنها بسته به زاویه اصطکاک داخلی مؤثر، گسلعبارت دیگر از نظر 

سازی مشخص شد که عوامل این مدل برپایهدرجه غیرفعال هستند.  25-45یا  10-30همگرایی 

زاویه همگرایی و مقاومت  MRFکننده دگرریختی داخلی زاگرس و نرخ لگزش کلیدی کنترل

MRF .است 

- Lechmann et al. (2011, 2014) سازی المان محدود سه بعدی همگن و استفاده طی مدل

، هم در ماده گرانروی خطی )مواد نیوتنی( و هم ماده LaMEMهای شش وجهی و کد از المان
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گرانروی قانون نمایی که به ترتیب از باال به پایین از چهار الیه پوسته باالیی قوی، پوسته پایینی 

های فراسنج)در ضخامت و اند تشکیل شدهو گوشته پایینی ضعیف ضعیف، گوشته باالیی قوی 

های مدل برخورد ای و شبیهساختی برخورد قارهمادی متفاوت هستند.(، به تفسیر دگرریختی زمین

بعدی گره در دو بعد در حالت سه 201×201کیلومتر ) 500×500هند به آسیا در ابعاد سطحی 

، نیمی از عرض مدل پژوهشمتر پرداختند. در این کیلو 120گره( و ضخامت  129×129×65

متر بر سال، قرار گرفت و طی آن نرخ کرنش، میدان سرعت، سانتی 5/1فشارش افقی  دچار

(. 26-1 تصویرای و جریان جانبی پوسته بررسی گردید )شدگی، کمانش چندالیهفرگشت ضخیم

قانون نمایی را با یکدیگر مقایسه  از ماده گرانروی خطی و گرانرویبه دست آمده های آنها مدل

یاس عمومی به ویژه در طی مقای بزرگکرهنمودند. در مدل گرانروی خطی، دگرریختی سن 

زیرین در  ای وجریان پوستهدر اینجا کمانش چندالیهافزون بر آن، گردد. نمایان میتورفتگی 

شود. در تورونده ایجاد میهای جسم مقیاس چند کیلومتری در پیرامون پهنه برخورد و گوشه

های که نرخ ایگونهمدل گرانروی قانون نمایی، کمانش و جریان پوسته زیرین قابل توجه است به 

تواند چند صد درصد با نرخ کرنش در اعماق متوس  متفاوت باشد از کمانش میبرآمده کرنش 

یان مواد پوسته باالیی باشد. تواند تا شش برابر بیشتر از جرو جریان جانبی مواد پوسته زیرین می

های کرنش اجزا در گوشته باالیی بیشترین مقدار است. در اینجا دامنه چین و اختال  بین نرخ

ماند در حالی که ضخامت ثابت می کمابیشضخامت گوشته باالیی و پوسته باالیی افزون بر آن، 

های از اندازه ه دست آمدهببایست دگرریختی پوسته زیرین ضعیف بسیار متگیر است چرا که می

سازی کمانش در طی متفاوت دامنه چین در گوشته باالیی و پوسته باالیی را همساز کند. کمی

شدگی هندسی یا ساختاری  شده و کره مهم است چرا که کمانش سبب نرمشدگی سن کوتاه

سرعت افقی های دهند که میدانها نشان میسازینقش مهمی در تمرکز کرنش دارد. این مدل

پوسته باالیی و گوشته باالیی به غیر از موردهای جدایش مکانیکی آنها به سبب وجود پوسته 

 مانند.بعدی ثابت باقی میطی تورفتگی در مدل سه کمابیشزیرین ضعیف، 
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بعدی چندالیه. ابعاد مدل و ب( مدل سه ایصفحه. الف( چارچوب مدل و شرایط مرزی یک مدل 26-1 تصویر

بعدی مدل شده سهاست. ج( شبکه دگرریخت zکیلومتر در جهت  120، و yو  x هایجهتکیلومتر در  500×500

الیه شده است شدگی کلی مدل و کمانش چندسال تورفتگی که سبب ضخیم میلیون 10گرانروی خطی پس از 

 (.Lechmann et al., 2011)برگرفته از 

 

های هم های سرعت افقی تشابه زیادی با حلاز میدان به دست آمدههای حل پژوهشدر این 

های گرانرو دارد که در آنها سهم کمانش پایین است و این یعنی اختال  مقاومت ارز در الیه

ای به الیه دیگر، کرنش نهایی پایین، گرانروی از نوع نیوتنی. وقتی این شرای  حاکم پایین از الیه

ژرفا وابستگی کمی  فراسنجرو به مشابه یکدیگر است و از این های سرعت در هر الیهباشد، میدان

ها غیرخطی و کرنش نهایی باال باشد، دارند. در مقابل وقتی اختال  مقاومت زیاد ، گرانروی

 بر تگییر حجم، با جریان داخلی افزونهای با مقاومت کم های مقاوم دچار کمانش شده و الیهالیه

طوری که میدان سرعت در هر الیه متفاوت خواهد بود. با این شرح شوند به نیز دگرریخت می

های مکانیکی هر الیه بسیار حساس است. شود که این مدل بسیار به انتخاب ویژگیمشخص می

نیز با استفاده از  Braun and Yamato (2010)و  Braun et al. (2008) پژوهشپیش از این 



 های ترافشارش به روش المان محدودسازی پهنهمدل 66

 

)برای  CASCADEبعدی( و )برای دگرریختی سه DOUARهای سازی به نامافزارهای مدلنرم

استاتیک ای( که بر پایه حل المان محدود معادالت توازنی شبهای و دامنهبررسی اثرات رودخانه

اندازها، ساختی و فرگشت چشمشدگی و بازخورد بین فرآیندهای زمینجفت پژوهشبرای است، 

گرهی استفاده شده و مواد از  8های المان سازی مشابهی را برای یک مکعب که در آن ازمدل

های برشی جلویی و عقبی را در دو های پهنهخمیری است، ارائه نمودند. در این مدل-نوع گرانرو

گیری تنش در راستای ، جهتودند. در راستای پهنه برشی عقبیسمت گوه دو گرایشی معرفی نم

یک راندگی مح  است. در مقابل دهد این پهنه برشی چرخد که نشان میمحوری قائم می

هد این پهنه به طور دچرخد که نشان میهای پهنه برشی جلویی در راستای محوری افقی میتنش

یابد. در راستای برش خمیده از پهنه برشی پیشرونده به سمت یک راندگی مورب فرگشت می

تای یک ساختار عقبی و قائم بر جهت فشارش، حرکت رو به بیرون با کشیدگی مورب در راس

سازی با افزایش دمای پایه، ثانویه ناهمسو نسبت به پهنه برشی عقبی همساز شده است. در این مدل

پذیر شروع به فعالیت نموده که طی آن، گوه، شدگی کرنش شکلپذیر و نرمجریان شکل

 گردد.مانند بیشتر میشود و میزان شباهت دینامیک آن به کوهزاد گیرهتر میعری 

- Leever et al. (2012)  با در نظر گرفتن رئولوژی و سرعت همگرایی یکسان و استفاده از

را با  های ترافشارشی شکنندهکولمب و اثر زاویه همگرایی، فرگشت گوه-معیار گسیختگی مور

 60، 90 هایزاویهبررسی نمودند. این موضوع برای  ELEFANTاستفاده از برنامه ژئودینامیکی 

دهد، نشان می به دست آمده هاینتیجهسازی شده است که که به ترتیب زاویه، مدلدرجه  30و 

 30درجه به سمت  90یابد )از ای که در بخش میانی مدل ایجاد شده است، افزایش میشیب پهنه

شود. در ادامه درجه(. در مقابل هر چه زاویه همگرایی بیشتر باشد میزان تمرکز کرنش کمتر می

بندی کرنش های اصلی و فرگشت زمانی آن در بخشبا دانستن بزرگی و جهت تنش، پژوهشاین 

 کننده است.کمک

- González et al. (2012) را به عنوان مدلدوم پژوهش خود، بازسازی رقومی  در بخش-

های گسلی امتدادلگز مورب نامبرده استفاده نمودند. در این روش سازی عددی خود برای سامانه

ساختی با روش کمینه مربعات در زمین هایقطعههای مرزی افقی حرکت در گسلهای مؤلفه
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سازی آنها سه گردد. در این مدلبین آنها حذ  می هایو یا همپوشانی هاقطعهبین  هایشکا 

( 2همجوار،  هایقطعه( هندسه قطعه و ارتباط فضایی آن با 1اصلی را لحاظ نمودند:  فراسنج

گردد، می تعیین هاقطعهشده در های مشخصکه با کاهش مساحت بیضی شدگیهای کوتاهداده

گردد. شده در آزمایش تجربی تعیین میمشخصها خ های چرخشی که با چرخش ( داده3و 

های چرخشی بر اینکه داده افزونیک نتیجه اصلی در پی داشت و آن این بود که  پژوهشاین 

-های کوتاههای عددی نسبت به دادهدارد، مدل هاقطعهنقش مهمی در کنترل درصد همپوشانی 

چگونه حرکت  هاقطعهکند ها هستند که کنترل میشدگی بسیار حساس هستند چرا که این داده

 دارند. هاقطعهو همپوشانی بین  شکا رو نقش مهمی در خواهند کرد و از این

- Brune (2014) بعدی با استفاده از کد المان محدود سهSLIM3D مدل مجازی شبه(-

با ابعاد  های کافتی  مورببعدی( الگوهای تنش و گسلش در سامانهالگرانژی برای موردهای سه

نمود چرا که به سبب پیچیدگی ارتباطات  پژوهشکیلومتر را  120کیلومتر و ضخامت  249×249

مجدد کننده آنها همچون جهت کشیدگی، فعالیت های نرمال و عوامل متعدد کنترلبین گسل

صحرایی بسیار مشکل های پژوهشآنها تنها با  پژوهشساختارهای قبل از کافتش و رسوبگذاری، 

 20( 1اند از: است که از باال به پایین عبارت سواالیه رئولوژیکی  4سازی مرکب از است. مدل

وژی کیلومتر پوسته پایینی با رئول 15( 2کیلومتر پوسته باالیی و رئولوژی کوارتزیت مرطوب، 

کره با رئولوژی ( سست4کره با رئولوژی الیوین خشک و کیلومتر گوشته سن  45( 3گرانولیت، 

، گرمایش شدگی اصطکاکیشدگی ترمومکانیکی با سه سازوکار نرمالیوین مرطوب. ضعیف

های سازی که از المانو خزش دررفتگی، بر فرگشت مدل اثرگذار هستند. در این مدل شیبر

متر بر میلی 10کیلومتر استفاده شده است، سرعت و جهت کشیدگی ثابت ) 3مکعبی به طول 

و بدون کشسان گرانروی خمیری سال(، ماده در نظرگرفته که به طور جانبی همگن و از نوع 

ای، عرض مدل در طی شرای  مرزی دوره باسازی ساختارهای موروثی است. در این مدل

زدگی در یا بیرون و یک جریان رو به بیرونی از موادرماند که از اینکشیدگی ثابت باقی می

شود مدل وجود خواهد داشت. در اینجا سطح آزادی در مرز باالیی در نظر گرفته می هایکناره

ایستایی با استفاده از پایه وینکلر مشخص شده است در هم ترازمندیدر حالی که در مرز پایینی، 
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تفسیر تنش بر حسب نسبت تنش رژیم  پژوهشر این آنجا جریان رو به داخل وجود دارد. د

(RSR انجام شد که با در نظر گرفتن یک شاخص )n ( گسلش رانده 0برای گسلش نرمال ،)=

 را با استفاده از رواب  زیر محاسبه نمودند: RSR=( مقدار 1=( و گسلش امتدادلگز )2)

R
 

 

 
  

 

2 3

1 3

 

( / ) ( ) ( / )nRSR n R    0 5 1 0 5 
متمرکز شده است که  در هر المان سطحی های منفردگیری گسلسازی به جهتاین مدلدر 

ازی، بسته به زاویه سمدل هاینتیجهاند. طی هر یک به تنهایی با سامانه کافت مورب ایجاد شده

 پژوهشکافت )زاویه بین بردار سرعت کشیدگی و خ  قائم بر مرز کافت( )در این  میزان انحرا 

های نرمال گیری این گسلدرجه بررسی شد.(، جهت 90و  75، 60، 45، 30، 15، 0 هایزاویه

-تواند به صورت موازی با ریفت، عمود بر جهت کشیدگی، و جهت میانگین به همراه گسلمی

زاویه صفر درجه، مدل، یک پهنه کششی مح  است که در  دربندی شوند. های امتدادلگز گروه

شود که در درجه تشکیل می 70های نرمال با روند اواس  فرگشت پهنه، دو سامانه کافت با گسل

به همراه  های برشی پلکانیدرجه پهنه 30و  15شود. در زاویه انحرا  نهایت با یکدیگر ادغام می

زاویه  دریابد. های امتدادلگز فرعی توسعه میس  و گسلهای نرمال اصلی با راستای متوگسل

شوند که به سمت مرزهای کافت راستای آنها های پلکانی تشکیل میدرجه نیز پهنه 45انحرا  

های با زاویه انحرا  پایین، در راستای راستای کافت بیشتری نسبت مدل آشکاریتگییر کرده و با 

 75و  60انحرا   هایزاویهامتدادلگز غالب شده است. در گیرند. مرکز پهنه با گسلش قرار می

درجه،  60شود با این تفاوت که در هم دگرریختی نرمال و هم امتدادلگز می دچاردرجه، مدل، 

درجه رژیم تنش تراکششی/امتدادلگز حاکم است. همچنین  75رژیم تنش کششی/تراکششی و در 

عددی به  هاینتیجهرو ی را شناسایی نمود. از اینهای پلکانتوان پهنهدرجه به سختی می 75در 

های مورب با زاویه انحرا  های تجربی کافتتناسب خوبی با مدل پژوهشدست آمده در این 

جدیدی به دست آمده  هاینتیجهانحرا  زیاد  هایزاویهکم تا متوس  دارد در حالی که برای 

 است.
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- Strijker et al. (2013) های لگزش و با استفاده از روش المان محدود، توزیع تنش، نیمرخ

الگوهای دگرریختی در چهار الگو )یک شکستگی، پله گسلی تراکششی، پله گسلی ترافشارشی، 

ها متفاوت که های شکستگیها و طولگیریهای تراکششی و ترافشارشی با جهتترکیبی از پله

جهتی تراکم یک در شرای شکستگی از پیش موجود پلکانی  هگرایانه است.( دستبه نام مدل واقع

داخلی شکستگی،  هایر سهای فشارشی نمودند. در مدل ترافشارشی، ربع پژوهشدور میدان را 

کند را در این ناحیه ایجاد می 3σگیرند که طی آن مقدار باالیی از ای قرار میدر داخل پهنه رله

دهد. در مقابل باال است، روی نمیکه یک پهنه تنش یادشدهها در پهنه و ارتباطی بین شکستگی

های یابد که سبب انتشار ترکها توسعه میبیرونی شکستگی هایر سدر نزدیکی  3σبا  هایناحیه

های ها سبب در هم آمیختگی پهنهبندی شکستگیشود. کاهش فاصلهدر این راستا می مانندبال

تواند در صورت شود که این در هم آمیختگی میها میهای شکستگیانهپای پیرامونبرشی در 

های ترافشارشی، به نشان داده است که لگزش آرایهها نتیجهافزایش کرنش خمیری توسعه یابد. 

های درجه، کمتر از آرایه 45ها در زاویه همگرایی غیر از حالت عدم همپوشانی شکستگی

 شکستگی تراکششی است. 

- Nevitt et al. (2014)   وNevitt (2015) های ترافشارش و تراکشش از یک فرگشت پهنه

های گسلی تراکمی و کششی با استفاده از روش شده در مقیاس متر را در پلهدایک دگرریخت

به دست های جنبشی و مکانیکی ( و سپس مدل27-1 تصویرسازی نمودند )المان محدود، مدل

گیری ممکن از صفحه های جنبشی دو جهتیی مقایسه نمودند. مدلهای صحرارا با داده آمده

کند در برش و انواع گوناگونی از دگرریختی )برش ساده، ترافشارش، تراکشش( را بررسی می

شود. خمیری استفاده می-حالی که در مدل مکانیکی از روش المان محدود با فرض رفتار کشسان

گیری صفحه برش راکمی ممکن است بسته به جهتدهند که پله تهای جنبشی نشان میمدل

ها شده به صورت ترافشارشی یا تراکششی باشد که سبب دگرریختی همگن دایکسازیمدل

دهد. توانایی در نشان شود. در مقابل مدل مکانیکی اجازه دگرریختی ناهمگن را در پله میمی

ه به صورت معادالت حاکم دادن دگرریختی ناهمگن و لگزش گسل )نه به صورت توصیفی بلک

 رود.ها به شمار میسازیبر حرکت( مزیت مهمی در این مدل
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های چپگرد. الف( کشیدگی اصلی از مدل مکانیکی پله تراکمی در راستای گسل برآمده هاینتیجه. 27-1 تصویر

مایسز در پله تراکمی بیشینه. ب( کشیدگی اصلی کمینه. ج( تنش نرمال متوسط در پله تراکمی. د( تنش وون

 (Nevitt et al., 2014; Nevitt, 2015)برگرفته از 

 

- Frehner (2016)  با استفاده از روش المان محدود سه بعدی به بررسی رشد و چرخش

، 0همگرایی مختلف ) هایزاویهناپذیر( برای ها در مواد گرانروی خطی )مواد نیوتنی تراکمچین

به دست آمده، در هر سه  هاینتیجه برپایه(. 28-1 تصویردرجه( پرداخت ) 90و  60، 45، 30

یابد به عبارت دیگر رشد چین در جهت، نرخ رشد چین با افزایش زاویه همگرایی افزایش می

ال رفتار تر از ترافشارش برش ساده غالب است. با این ححالت ترافشارش برش مح  غالب سریع

 تصویردهد )شده سه مؤلفه را نشان میمشابه است. رشد چین منتج هازاویه همهکلی رشد چین در 

، و محور چین( موازی باشدگی چین )( طویل2، )در راستای قائم(( افزایش دامنه چین 1(: 1-28

 چین اولیه. های جدید مجاور باها و ناوگونگونتاقچین )عمود بر صفحه محوری(  پیاپی( رشد 3
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(. Frehner, 2016مدل اولیه، شرایط مرزی، و سامانه مختصات استفاده شده )برگرفته از  چارچوب. 28-1 تصویر

است. الیه باالیی با گرانروی بیشتر بر روی تشکیل شده از دو الیه مبدأ مختصات متمرکز شده است. مدل، مدل در 

مرزهای جانبی به صورت  همهالیه کم گرانروی پایینی )خمیره( قرار گرفته است.  شرایط مرزی ترافشارشی در 

شده است.  به کار گرفتههای سفید( با مرز های سیاه( و موازی )پیکانهای سرعتی عمود )پیکانترکیبی از مؤلفه

گوسی اولیه را  نگاریمکانخاکستری  هایسطحدهند. کمتر را نشان می واردهسرعتی  مقدارهای های کوتاه،پیکان

دهنده خاکستری کمرنگ در لبه سمت چپ مدل نشان هایخطدهد. نسبت به ضخامت الیه باالیی نشان می

 دگرریختی پیشرونده این لبه در ترافشارش عمومی است.

 

، محور طویل maxاست ) محور افقی اصلی کرنش اصلی موازی باها همیشه محورهای چین

( است. پس از maxISA) محور کشیدگی آنی افقی موازی بابیضی کرنش نهایی افقی( که ابتدا 

خوردگی، محورهای چین به همراه آغاز چین
max طی  سپسهایی که چرخند. چینمی

 max موازی بانیستند بلکه  maxISA موازی باشوند دیگر در ابتدا دگرریختی تشکیل و نمایان می

مادی  هایخ ها به رو، محورهای چینهای از پیش موجود. از اینچین موازی باهستند یعنی 

دهد. ای از تشکیل و رشد چین روی میغیرفعال مربوط نیستند و مهاجرت لوال به صورت نتیجه

مستقل از زاویه همگرایی و نسبت گرانروی  maxگیری محور چین در حالت توازی با جهت
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گیری محور چین جهتشدگی و رو ارتباطی م ل ی بین زاویه همگرایی، مقدار کوتاهاست. از این

 توان مقدار سوم را به دست آورد.برقرار است. به طوری که اگر دو مقدار مشخص باشد، می

 

 پژوهش. اهمیت و هدف 3-1

های ترافشارش بر این فرضیات شده بر روی پهنههای هندسی و عددی انجاممدل بیشتر -

ای، دگرریختی حالت پایا، استوار هستند که رئولوژی یکنواخت )پهنه همگن(، تنش صفحه

 دگرریختی با پهنه برشی ندارند.کنش برهمای، و همچنین مرزها، مرزهای به طور کامل صفحه

 پذیرشکل-های ترافشارش ناهمگن شکننده و شکنندهسازی پهنهمدل -

بندی کرنش، بخش توزیع تنش، بر فرگشتهای گسلی و هندسه پلهاثر زاویه همگرایی  -

 های سطحیامتداد محور چین هندسه مدل، و

های گیری محورهای اصلی بیضیتعیین مقادیر بیضویت، توزیع کرنش نهایی، و جهت -

 های مختلف پهنهکرنش در بخش

 های پیشینارائه مدل هندسی و عددی جدید و ت یید یا عدم ت یید هر یک از مدل -

 الگو و جهت جریان مواد پهنه میانیهای ترافشارش بر پهنهقائم و مورب اثر مرزهای موازی  -

 های ترافشارششناسی مکانیکی بر فرگشت پهنههای ساختاری و چینهاثر ناهمسانگردی -

ها نسبت به نمودارهای کننده این پهنهارائه نمودارهایی از ارتباط بین فراسنجهای کنترل -

 پیشین

 شدههشهای تجربی پژوهای عددی به دست آمده با مدلمقایسه مدل -

 

 روش انجام پژوهش. 4-1

 طراحی پروژه: -الف

 هانامهها و پایانها، مقالهگردآوری اطالعات درباره موضوع رساله از کتاب -

 TMABAQUSهای ترافشارش با استفاده از برنامه سازی اجزا محدود پهنهمدل -

 شدهعددی انجامهای هندسی، تجربی، و های عددی به دست آمده با نمونهمقایسه مدل -
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 گیریبندی، و نتیجهارزیابی، جمع -

 تدوین رساله -

 

 بردارینمونه -ب

ها، های ورودی مانند ابعاد هندسی مدل )طول، عرض، ضخامت(، جنس مواد و الیهداده -

جایی، زاویه اصطکاک داخلی، شدگی و جابهها، زاویه همگرایی، میزان کوتاهضخامت الیه

 برشی، مدول کلچسبندگی، مدول 

 

 روش آماری تجزیه و تحلیل اطالعات -ج

 های خروجی خامبندی دادهدسته -

 ها و نمودارهاهای آماری تک متگیره و چند متگیره در تحلیل نتیجهاستفاده از شاخصه -

 

 

 

 

  

 

 





 روش المان محدود. 2

 . مقدمه1-2

های ( روش1شوند: سازی و حل معادالت ریاضی به دو دسته اصلی تقسیم میفنون مدل

های توانی، فوریه، سریتوان روش های تحلیلی میهای عددی. از روش( روش2، تحلیلی

مانی، معادالت های زمعادالت انتگرالی معادل و متگیرهای مختل  را نام برد. در روش سری

یل به معادله تبد تواناییاند های پیوسته که بر پایه تنسور تنش تنظیم شدهکشسان حاکم بر محی 

شود. یک روش برای گفته میبه این معادله، معادله منفرد بیوهارمونیک  هرا دارند ک اسکالر تنش

های توانی به شکل حل عمومی این معادله، استفاده از سری , m n

mnx y C X Y   ،است

(. در روش Neou, 1957آیند )به طوری که بر پایه شرای  مرزی مسئله، ضرایب به دست می

های نهی، سریمفوریه، معادالت دیفرانسیل حاکم، بر پایه اصل جداسازی متگیرها، اصل بره

(. در تبدیل Picket, 1944; Little, 1973های فوریه قابل حل خواهد بود )فوریه و انتگرال

تری های فوریه، الپالس و هانکل به صورت سادهانتگرالی معادالت دیفرانسیل با استفاده از تبدیل

به مجهوالت اصلی شده پس از حل، با استفاده از تبدیل معکوس های تبدیلتبدیل شده و مجهول

های های حل تحلیلی دقیق، تالش(. با توجه به سختی روشNodon, 1978شوند )تبدیل می

های تقریبی بر پایه های تقریبی صورت گرفته است. بسیاری از روشزیادی برای تعیین جواب

برقراری روش تگییرات که در ارتباط با تئوری انرژی هستند، استوار است. پایه اصلی این روش، 

ارتباط بین معادالت حاکم و یک مسئله تگییرات و پیدا کردن مقدار کمینه یک تابع انتگرالی 

(. با توجه Mora and Koya, 1992ریتز است ) -های تگییرات، روش ریلیاست. یکی از روش

در  گوناگونیهای عددی های تحلیلی، روشبه سختی حل معادالت پیچیده با استفاده از روش
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( روش المان 1(: 1-2تصویر های عددی بر سه نوع هستند )خصوص توسعه یافتند. روشاین 

( روش 3ب( و -1-2تصویر )( BEM)( روش المان مرزی 2الف(، -1-2 تصویر)( FEM) محدود

(. در روش Zienchiewicz and Taylor, 1987ج( )-1-2 تصویر)( FDM) تفاضل محدود

شود که های تفاضلی جایگزین میدالت با معادلهای موجود در معاتفاضل محدود، مشتق

 Timoschenko andشده وجود دارد )بندیمشهای نقطهای از پاسخ در مجموعه سرانجام

Gudier, 1970 با شکل پیچیده، دقت  هایمنطقه(. مشکل اصلی در این روش این است که در

آورد که مدل هندسی به دست میها را از مرزهای ها پایین است. روش المان مرزی دادهجواب

باشد اما روش المان محدود این حساسیت را از خود نشان رو به موقعیت آن مرز حساس میاز این

ها از تر دادهدهد یا بسیار کم است. به عبارت دیگر روش المان محدود اجازه دریافت آساننمی

 (.1-2 تصویردهد )های ناهمگن میتر و محی های پیچیدهرئولوژی

 
 (Thomas, 1993)برگفته از  FDM؛ ج( BEM؛ ب( FEMبندی روش الف( مش .1-2تصویر 

 

های نامبرده، روش ای از مقایسه این سه روش عددی است. در میان روشخالصه 1-2جدول 

های باالتری نسبت به دو روش دیگر دارد و حل معادالت دیفرانسیلی را که المان محدود قابلیت

تر است. پایه کار این بایست همزمان حل شوند، آسانبوده و می وابستهدر هر مس له به یکدیگر 

سازی آنها به معادالت دیفرانسیل معمولی است که با روش، حذ  معادالت دیفرانسیل یا ساده
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شود. در حل معادالت دیفرانسیل ضمنی مسئله مهم این اویلر محاسبه می هایی عددی مانندروش

های اولیه و حین حل آنها ای که از نظر عددی پایدار است )خطا در دادهاست که به معادله ساده

 Zienchiewiczنامشخص و اشتباه ختم شود.( نائل گردیم ) هاینتیجهای نباشد که به به اندازه

and Taylor, 1987; Beer and Watson, 1992; Ottosen and Petterson, 1992.) 

 
 FDMو  FEM ،BEMمقایسه  -1-2جدول 

FEM BEM FDM 
معادالت دیفرانسیل حاکم، 

های همجوار به رفتار المان

 شود.مربوط می

معادالت حاکم، معادالت 

 انتگرالی هستند.

معادالت دیفرانسیل 

های حاکم، به رفتار المان

مربوط بوده و به همجوار 

-شکل تفاضل المان نوشته می

 شود.

سامانه معادالت همزمان، 

 حل شده است.

سامانه معادالت همزمان، 

 حل شده است.

سامانه معادالت همزمان، 

 حل شده است.

 های اصلی:مزیت

 پرکاربردترین روش

 دسترسی تجاری

 پذیریانعطا 

عدم نیاز به حل بنیادی و 

 تکین هایاجتناب از انتگرال

سامانه معادالت به دست 

-آمده به صورت متقارن، کم

 شکل است.حجم و نواری

 هاهندسه بیشترکاربرد برای 

قابلیت بکارگیری برای 

های همسانگرد و یا محی 

 های اصلی:مزیت

-بعد مسئله را کاهش می

 دهد.

بر روی مرز جسم متمرکز 

 است.

-مناسب برای مواد تراکم

 ناپذیر

 تعریف آسان

 دقت

مناسب برای تمرکزات 

 هاتنش در شکستگی

 های اصلی:مزیت

 مفهوم ساده

 رواب  ریاضی ساده

 نویسی سادهبرنامه
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 ناهمگن

قابلیت بکارگیری برای 

 مقیاسهای بزرگسامانه

 صحت و دقت باال

کاربرد برای تمرکزات 

 تنش

مناسب برای مسائل 

 غیرخطی

 
تگییرات است که معادل تبدیل یک معادله روش المان محدود بر پایه اصل وردشتی یا 

ای برای یافتن اکسترمم یک انتگرال وردشتی است. در دیفرانسیل ضمنی با شرای  مرزی به مسئله

، مسئله متفاوت دیگری حل FDMنتیجه به جای حل مستقیم معادله دیفرانسیل و برخال  روش 

های آن است. روش المان کی از حالتشود. البته این اصل، بسیار کلی بوده و المان محدود یمی

سازی دوبعدی شناختی است به طوری که مدلسازی زمینمحدود یک روش مورد توجه در مدل

های تنش و جایی، میدانبه ما اجازه محاسبه جابه راهشناسی از این بعدی ساختارهای زمینو سه

های تگییرات دمایی را در مدلتمرکز کرنش و  هاینقطهکرنش، دینامیک ساختاری، تحلیل 

(. این روش Mohammadi, 2008, 2012دهد )ناهمگن با رئولوژی غیرخطی و هندسه پیچیده می

و شرای  مرزی را  دهندههای مکانیکی، قوانین تشکیلهمچنین اجازه انتخاب صریح مشخصه

نظر به تعداد (. در روش المان محدود، توده مورد Stephansson and Berner, 1971دهد )می

ها به طور مستقل شود و برای هر یک از این المانمشخصی المان و عناصر کوچک تقسیم می

-بندی یا شبکهها را مشگردد. عمل تقسیم فضای یک مدل به المانمسئله وردشتی محاسبه می

سازی، ها خود به انواع گوناگون وجود دارند که این نیز خود به بعد مدلنامند. المانمی بندی

، های یک بعدی از المان خطی مانند مسائل فنرشرای  و کاربرد مورد نظر بستگی دارد. در مدل

و در  ای مانند مسائل پوسته و غشا، صفحههای دوبعدی از المان صفحه، در مدلخرپا، تیر و لوله
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تنش و جریان جایی، بعدی دما، جابههای سهبعدی از المان توپر و جامد برای میدانهای سهمدل

ها خود به سه نوع بعدی المان(. در حالت سهZienchiewicz et al., 2005شود )استفاده می

گرهی( تقسیم  15و  6گرهی( و پنج وجهی ) 20و  8) گرهی(، شش وجهی 10و  4چهاروجهی )

 (.2-2 تصویرشوند )می

 
 های رایج المان محدودهندسه .2-2 تصویر

 

آید به به شمار می FEMهای سازیاصلی و پیچیده و مشکل در مدلهای بندی از بخشمش

 Owen andشود )میها نتیجهبندی مناسب سبب افزایش دقت و کاهش خطا در طوری که مش

Hinton, 1980; Gokhale et al., 2008; Logan, 2012شود: بندی به دو نوع تقسیم می(. مش

. این نوع تشکیل شده استهای منظم از المان ساختارداربندی ساختار. مش( بی2( ساختاردار و 1

ساختار استفاده بندی بیرود. در مقابل زمانی از مشبرای اجسام هندسی مشخص و ساده به کار می

شود که شکل فضایی مورد بحث کلی باشد و نتوان الگوریتم مشخصی برای تقسیم آن به می

هایی معرفی بندی چنین هندسههایی کلی برای مشها بیان کرد. به همین جهت الگوریتمالمان

 بندی(.برای م لث Delaunayشوند )مانند الگوریتم می

های زیرمرحلهدربردارنده و تشکیل شده است از سه مرحله کلی  FEMدر حالت عمومی، 
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 اند از:است که عبارت ایوابسته
 ( پردازش1

 تعریف قلمروی هندسی مسئله -

شده است. این کار با و شرای  مرزی مشخص  PDEای که با فراتابع مسئلهبه دست آوردن  -

 شود.های وزنی انجام میاستفاده از یکی از دو روش اصل وردشتی یا باقیمانده

که هر یک از آنها شامل نقطه گره بوده و در سامانه  شدههای استفادهتعریف نوع المان -

بایست طوری انتخاب شود که وع المان می، مختصات مشخصی دارند. نمختصات سراسری

بعدی که برای نمایش و توصیف پاسخ مدل مناسب باشد. در حالت سه (DOFs) درجات آزادی

، به دست آمدهها( است، توابع شکل ها و چهاروجهیهای مرتبه پایین )م لثدربردارنده المان

ای توانند یک ناحیه دایرهسختی می خ  مستقیم هستند و به 4یا  3ها شامل خطی هستند. این المان

، توابع سهموی درجه دوم را در هر المان به عنوان ای مرتبه باالهمشخص را همساز کنند. المان

، DOFsیابد اما در مقابل ، میزان خطا کاهش میهاخ کنند. با افزایش تعداد تابع شکل استفاده می

دگرریختی ساختارهای زمین که  سازی. در مدلیابدحافظه مورد نیاز و زمان پردازش افزایش می

با استفاده  DOFsمنحنی و پیچیده است، توازن قابل قبول بین دقت مدل و  بیشترها در آن هندسه

ای را پوشش یک ناحیه دایره %90که ممکن است  آیدبه دست میهای هشت گرهی از المان

 (.Gokhale et al., 2008( )3-2 تصویردهند )

 
، محدوده هاخطای مشخص. با افزایش تعداد های خطی برای بازسازی یک ناحیه دایرهدقت المان .3-2 تصویر

 (.Gokhale et al., 2008یابد )برگرفته از خطا کاهش می



 81 روش المان محدود

 

 هاهای مادی المانتعریف ویژگی -

 هایقطعهسازی حرکت ها )طول، مساحت(. برای مدلهای هندسی المانتعریف ویژگی -

ت نقطه رود. شکل هر المان بر حسب مختصابه کار میلمان تماسی فرادیواره و فرودیواره گسل، ا

 شود.تعریف می گره و توابع شکل یا الحاق

 بندی است.تعریف اتصاالت المان که همان مش -

بندی المان. یک تابع شکل برای تگییر مؤلفه مجهولی در عرض هر المان فرض شده فرمول -

ها، مجهول تواند تگییر کند اما به ماهیت تحلیل بستگی دارد. در برخی تحلیلن مجهول میاست. ای

های ضرایب جایی باشد. ماتریسممکن است تنش باشد، و در موردهای دیگر این مجهول جابه

کند. در تحلیل تنش، ماتریس، به شود که پاسخ المان را بررسی میبرای هر المان تعریف می

 شود.المان مربوط می ماتریس سختی

مرتب  وابستهالمان  تی المان با سامانه مختصات محلیهای سختبدیل معادالت المان. ماتریس -

 سازهمبایست تبدیل و با سامانه مختصات سراسری ها میحل مسئله، این ماتریسبرای اند. شده

 شوند.

شوند تا حال با هم جمع می یافتههای المانی تبدیلساخت معادالت المان سراسری. ماتریس -

 کند.ماتریس سختی سراسری را شکل دهند که این ماتریس رفتار کل مسئله را بررسی می

 بکارگیریاست. چگونگی  FEMهای تعریف شرای  مرزی. این مرحله نیز از مهمترین بخش -

برای جا و نوع شرای  مرزی آن بستگی دارد. در این PDEبه معادله  به طور کاملشرای  مرزی 

بایست شرای  مرزی یک گره را که در محی  عملیاتی به صراحت مشخص نشده حل مسئله می

-های مدلهایی که با بخشبایست دگرریختی، شرای  مرزی نمیافزون بر آناست، نشان داد. 

 کنند.شوند، محدود کند چرا که آنها به صورت بارگذاری عمل مینشده محدود نمیسازی

، فشار، شکل نیرو، گشتاور چرخشی یا ممان ها(. به طور عمومی بارها به)ذاریتعریف بارگ -

 شوند.ها به سامانه مورد نظر استفاده میدما یا شتاب، برای نشان دادن ورودی
 ( حل2

 محاسبه مقادیر مجهول متگیرهای مراحل اولیه -
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 های الزم در سطح المانمحاسبه ماتریس -

 محلی و به دست آوردن ماتریس کلی مسئلههای آوری ماتریسجمع -

 (DOFsمحاسبه مجهوالت ) به دست آمده برایحل ماتریس  -

های المان شده برای محاسبات متگیرهای دیگر مانند نیروهای واکنشی، تنشمقادیر محاسبه -

 شوند.و جریان حرارت استفاده می
 پردازش( پس3

به دست  هاینتیجهسازی، چاپ و نگاشت مرتباین مرحله دربرگیرنده روالی پیچیده برای  -

 از حل المان محدود بر روی نمودارها است. آمده

سازی روش المان محدود توسعه داده شده است. تعدادی از آنها را پیادهبرای کدهای متفاوتی 

های ژئودینامیکی برای اهدا  مشخص طراحی نمودند و برخی از آنها نیز به صورت گروه

 را نام برد. ABAQUSو  ANSYSتوان موجودند که در این خصوص میتجاری 
 . اصول روش المان محدود2-2

 ,Ramsayهای جامد، رواب  مسائل کشسانی به قرار زیر است )در مسائل سه بعدی و المان

1967; Ramsay and Lisle, 2000; Pollard and Fletcher, 2005; Mohammadi, 2008, 

2012; Allmendinger et al., 2012; Hobbs and Ord, 2015:) 
 

 
محورهای مختصات هستند  موازی باهای آن بر یک المان حجمی که لبه وارد( ijتنسورهای تنش ) .4-2 تصویر

 (.Pollard and Fletcher, 2005)برگرفته از 
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 (4-2حالت تنش )شکل  -الف
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 معادله ساختاری -ح

ij ij kk ij

E 
   

 

 
    1 1 2

 

-را در نظر می با مرز  شوندهبیان رواب  روش المان محدود، جسم دگرریختبرای 

قانون  برپایههستند و  به دست آمدهنیروهای اینرسی  ارزهم وارده(. بارهای 5-2 تصویرگیریم )

 شود:دوم حرکت نیوتن نتیجه می

(1    )tdA bdV udV 
  

    

میدان بردار  bکننده بر روی مرز،یک بردار ترکشن نیرو بر واحد سطح عمل tدر اینجا

حجم  dVمساحت سطح دیفرانسیل، dAچگالی ماده، نیروی درونی بر واحد جرم جسم،

( را 1جایی است. با استفاده از قضیه گوس، بخش اول معادله )میدان بردار جابه uدیفرانسیل و

 توان به صورت انتگرال حجم بیان نمود:می

(2    ). dV bdV udV  
  

     

( Zienchiewicz and Taylor, 1987; 2005روش المان محدود بر پایه اصل کار مجازی )

 آید:شده در میگیریبه شکل ضعیف یا انتگرال PDEاست که در طی آن 

,i ij j
V

u dV  0 

نوشت که برای توان به شکل دیگری ( را می2توان معادله )با استفاده از اصل کار مجازی می

تر است. این حالت با بررسی اثر یک جزء سرعت های محدود مناسبسازی در المانعمل گسسته

 گردد:( بیان می5-2 تصویرروی جسم ) vساختگی دلخواه،

(3    ). : . . . . .W u v d dV t v dA b v dV


       
   

 
     

 
    0 

d یک جزء مجازی از نرخ تنسور دگرریختیd ( 2008است Wood, and Bonet .)

( به ترتیب کار اینرسی، کار داخلی و کار مجازی را نشان 3های سمت راست معادله )عبارت

 دهد:می
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(4    )intinert extW W W W      0 
 

 
گشتاوری )با ترسیم و تغییرات، برگرفته از  ترازمندیو حفظ  و مرز  مسئله قلمروی .5-2 تصویر

Zienchiewicz et al., 2005) 

 

کند ها استفاده میو تنش چارچوبگیری معادله کار مجازی، غیرخطی است چون از انتگرال

است و به دنبال آن مجهوالتی در آغاز مرحله بعدی وجود که در انتهای یک مرحله تعریف شده 

شود. فرآیند نمایش حل میرافسون  -اده از روش تکرار نیوتندارد. این حالت غیرخطی با استف

شود. سازی نامیده میها، گسستهها و المانیک حالت پیوستار با استفاده از تعداد محدودی از گره

سازی فضایی یک سامانه، نشان داده شده است. گسسته 6-2 رتصویوار در این فن به صورت طرح

در  DOFsکند. محلی را بر حسب عدد محدودی از درجات آزادی بیان می ترازمندیمعادالت 

-ها المان )حجماند و اتصاالت این گرهگسسته در یک پیوستار به نام گره مشخص شده هاینقطه

های روی هر المان در یک سامانه مختصات کند. گرههای چندوجهی محدود( را تعریف می

 کند.جهانی تعریف شده است. این سامانه مختصات هندسه کلی مدل المان محدود را تعریف می
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 های دو و سه بعدی()مدل FEMسازی پایستار در گسسته .6-2 تصویر

 

 شود:ها در یک قلرو بیان میبعدی به صورت جمع المانقلمروی پیوستار سه

(5    )
nelem

e

e

  
1

 

ای تعریف شده است که به نام توابع های گرهی در یک المان با توابع چندجملهتگییر کمیت

( است. توابع شکل به طور عمومی بر حسب سامانه مختصات طبیعی در یک iNشکل یا الحاق )

 ;Zienkiewicz and Taylor, 2005)شود یک تعریف میفراسنجسازی ایزوگسسته

Zienkiewicz et al., 2005 نگاشت از سامانه مختصات طبیعی به سامانه مختصات سراسری، با .)

های گرهی با توابع شکل جاییژاکوبین تعریف شده است. این امر مستلزم ت یید پیوستگی جابه

ستفاده از توابع شکل به صورت ها ممکن است به ترتیب با اهای المان و سرعتجاییاست. جابه

 زیر نوشته شوند:

(6    )
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سازی و حل یک ها و مرتبه توابع شکل، توانایی گسستهبه طور مشخص، توزیع فضایی گره

کند یعنی دقت، به قابلیت شبکه المان محدود و مرتبه توابع شکل بستگی دارد، سامانه را تعیین می
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( 4رو معادله )های درشت دقت کمتری دارند. از اینهای مرتبه پایین و شبکهالمان به طوری که

 (:Piedade Neto, 2013توان با استفاده از توابع شکل نوشت )را می
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 انتخاب اختیاری از یک جزء سرعت مجازی، داریم:رو با بررسی یک از این

(8  )
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   int int.
nelem nnode nelem nnode

e e inert e e ext e inert e e ext

i i i i i i i

e i e i

dW v f f f f f f
   

         
1 1 1 1

0 

ای از معادالت دیفرانسیل معمولی ایجاد شده است که مرتبه دوم زمان هستند. این حال سامانه

آورد که یک سامانه گسسته را فراهم میسازی فضایی معادالت المان محدود نیمهفرآیند گسسته

 دهد:( ارائه میuجایی گرهی )ت تابعی از زمان وابسته به بردار جابهکلی به صور

(9    )       intextf u t f u t Mu t  

-بردار شتاب سراسری )جهانی( )مشتق دوم بردار جابه uو ماتریس جرم ثابت Mدر اینجا

از بارهای درونی به دست آمده ( نیروهای گرهی extfاست. بردار بار بیرونی سراسری )جایی( 

از پاسخ سازنده را به دست آمده ( نیروهای intfهای روی مرز، و بردار بار درونی )و ترکشن

 دهد.نشان می

 جایی به قرار زیر است:بعدی، رابطه میدان جابهسههای نویسی المان محدود در مدلدر فرمول
N

i i

i

N

i i

i

N

i i

i

u N u

v N v

w N w



















1

1

1

 

-ها مربوط است که به توابع شکل موسومهای گرهجاییدر المان به جابهها نقطههای جاییجابه

 شود:به صورت ماتریسی می باالاند. رابطه 
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 باالدر رابطه  , , , , Tu u  1 1 2 ,های گرهی و جایی، جابه2 , ,N N N1 2 ، توابع 3

ها با تعداد گره جایی انواع المانهای جابهو .... هستند. میدان 3، 2، 1های شکل مربوط به گره

(. این م لث به صورت 7-2 تصویرگردد )پاسکال بیان می-شده، بر مبنای م لث خیاممشخص

ای به های چندجملهه مستطیلی نامحدودی تعریف شده و برای تعیین دسته کاملی از عبارتآرای

 رود. درجات آزادی بیشتر به معنی سختی کمتر المان است.کار می
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 چهاروجهی است.بعد به شکل منشور یا پاسکال که در سه-مثلث خیام .7-2 تصویر

 

 توان بردار کرنش را به دست آورد:می باال هایرابطهبا استفاده از 

     

B d

N N

 

  6 1 6 3 3 1
 

 



 91 روش المان محدود

 

 بعدی عبارت است از:معادله عمومی ماتریس سختی در روش المان محدود سه
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)به صورت مجهول(  از المان با مقادیر گرهی حقیقی جایی حقیقی در هر نقطههای جابهمؤلفه -

(iuتفسیر می )شود:به همین صورت بیان می های مجازیجاییشوند. جابه 
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 توان رواب  زیر را نوشت:( می8-2 تصویرگره( ) 8برای المان شش وجهی خطی )دارای 
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 وجهی خطینویسی المان ششفرمول .8-2 تصویر

 

 در حالت کلی، تابع شکل خواهد بود:
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jباشد و  1برابر  iN بایستاز اینرو میجا شده است م جابهiوقتی مختصات گره  iN  می-

سازی المان محدود، توابع شده در روش مدلهای استفادهالمان بیشتربایست برابر با صفر باشد. در 

های ریاضی های باال مرتبه، روشدد. برای المانگرشکل با درک مسئله و بررسی آن تعیین می

بعدی نیز فن کار به رود تا توابع شکل مورد نیاز محاسبه گردد. در حالت سهبیشتری به کار می

 یابد.جایی و توابع شکل افزایش میهای جابهفراسنجهمان صورت است با این تفاوت که تعداد 
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 ماتریس ژاکوبین -
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 بردار کرنش -
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 ( است.Nodal displacement vectorجایی گرهی )بردار جابه dدر اینجا 

 انرژی کرنش -
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 ماتریس سختی المان خواهد بود: -

       

T

V

k B EB dV
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ها های سختی المانهای مشخص برای محاسبه ماتریسگیری کمیتانتگرالسازی سادهبرای 

بعدی )گیری تابعی در حالت سهشود. انتگرالاز روش تبدیل مختصات استفاده می , ,f   

 شود:+ نتیجه می1تا  -1( در بیش از حدهای 
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 ( خواهد بود:dV( یک المان )itesimal volumeInfinو در ادامه حجم جزئی )

dV J d d d   

 





های گسلی تراکمی با استفاده از روش ترافشارش در پله. تحلیل 3

 محدود اجزا

 . مقدمه3-1

خطی و به نسبت پیوسته گویا های گسلی امتدادلگز سامانه بیشترشناختی، های زمیندر نقشه

(. در هر حال در طبیعت به طور عمومی آنها در Dasgupta and Mukherjee, 2016هستند )

 بیشترموازی های گسلی ناپیوسته نیمهشده هستند. این پارهبندیناپیوسته و پارههای مختلف، مقیاس

های اصلی هستند که در گسلها ها و خمصفحه از قبیل پلههای پلکانی و ناهمدهنده هندسهنشان

بوده و از  سواهای گسلی منفرد از یکدیگر سازند. پارههای امتدادلگز را مشخص میمرزهای پهنه

 موازی بادارند. حرکت بر روی پاره گسلی کنش برهمهای تنش و کرنش با یکدیگر میدان راه

 Segall and Pollard, 1983; Pollard andباشد )یکدیگر آغازگر شکستگی برشی )گسل( می

Segall, 1987; Aydin et al., 2006پله گسلی نسبت  بین دو پاره گسلی بسته به مؤلفه های(. پله

های دگرریختی دهنده مکانبه مؤلفه لگزش در راستای سامانه گسلی امتدادلگز اصلی، نشان

مشخص  پلهپله و راست(. مؤلفه پله به صورت چپ1-3 تصویراست ) ناهمگن کششی و تراکمی

 توسعه های کششی یا رهاییشده است. جایی که مؤلفه پله همانند مؤلفه لگزش کلی است، پله

 ,Bidde and Christie-Blick)پله در راستای یک گسل چپگرد( یابند )م ال: یک چپمی

1985; Christie-Blick and Biddle, 1985; Woodcock and Fischer, 1986; Sylvester, 

1988; Woodcock and Schubert, 1994; Westaway, 1995; Cunningham and Mann, 

2007; Mann, 2007; Crider, 2015; Cao and Neubauer, 2016; Kattenhorn et al., 

2016; Peacock et al., 2016 در مقیاس  های باز و اتساعیشامل ترک وابسته(؛ ساختارهای

 ,Segall and Pollard, 1980, 1983; Martel et al., 1988; Kim et al., 2000متر تا متر )سانتی
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2003, 2004; Flodin and Aydin, 2004های فرونشینی و های تراکششی، حوضهوضه( و ح

 ,Mann et al., 1983; Aydin and Nurباشند )ای میهای منفی در مقیاس ناحیهساختگل

1985; Mukherjee et al., 2015a, 2015b  در هر حال، همه این ساختارها در هر محی .)

 ,Misra et al., 2014, 2015, 2016; Misra and Mukherjeeشوند )امتدادلگزی تشکیل نمی

 های تراکمی یا مهاری(. در مقابل، جایی که مؤلفه پله مخالف مؤلفه لگزش کلی است، پله2015

 Bidde andپله در راستای یک گسل چپگرد، و یا برعکس( )یابد )م ال: یک راستتوسعه می

Christie-Blick, 1985; Christie-Blick and Biddle, 1985; Woodcock and Fischer, 

1986; Sylvester, 1988; Woodcock and Schubert, 1994; Westaway, 1995; 

Cunningham and Mann, 2007; Mann, 2007; Crider, 2015; Cao and Neubauer, 

2016; Kattenhorn et al., 2016; Peacock et al., 2016 های شامل ترک وابسته(؛ ساختارهای

 ,Bürgmann and Pollardی انحالل فشاری در مقیاس متری )هاو رگه هاو پادترک مسدود

1992, 1994; Peacock and Sanderson, 1995های ساختو گل ( و ساختارهای باالجسته

های گسلی تراکمی، که باشند. پلهای می( در مقیاس ناحیهAydin and Nur, 1985م بت )مانند 

-ای است، به طور عمومی به مکانقارهز درونهای گسلی امتدادلگهای معمول سامانهاز مشخصه

 ;Curtis, 1997, 1999; McClay and Bonora, 2001شوند )های ترافشارش منسوب می

Dooley and Schreurs, 2012های گسلی گیری صفحه گسل مفروض، پله(. بسته به جهت

افشارش الف( و تر-1-3 تصویرکششی و تراکمی ممکن است به ترتیب به عنوان تراکشش )

 ب( معرفی شوند.-1-3 تصویر)

 
های امتدادلغز چپگرد با های کششی )الف( و تراکمی )ب( در راستای گسلارتباط معمول هندسه پله .1-3تصویر 

 بعدی از تراکشش )الف( و ترافشارش )ب(.های سهطرح
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 Sanderson andباشد )های برش ساده و برش مح  میترافشارش نتیجه ترکیبی از مؤلفه

Marchini, 1984; Fossen and Tikoff, 1993, 1998; Fossen et al., 1994; Mukherjee 

and Koyi, 2010a; Fossen et al., 2013 وابسته( و ساختارهای (Mukherjee, 2010a, 

2013a, 2013b, 2015a, 2015b به طور کامل( در بازه گسترده مقیاسی هر پهنه گسلی که 

ای هرو پهنهیابند. از اینتر توسعه میهای پایینتا مقیاس ایکرهسن  ای نیست از صفحهصفحه

شده توانند به شرای  مرزی و تمایل بین تنش فشارشی تحمیلمیترافشارش )مورد غیر اندرسونی( 

 ;Upton and Koons, 2007; Mukherjee and Koyi, 2010bو مرزهای صفحه مربوط باشند )

Mukherjee, 2012a, 2012b; Fernández et al., 2013; Díaz-Azpiroz et al., 2014; 

Mukherjee, 2014a, 2014b; Mukherjee and Biswas, 2014, 2015; Díaz-Azpiroz et 

al., 2016; Frehner, 2016a, 2016b; Nabavi et al., 2016a, 2016b; Philippon and 

Corti, 2016; Zanchi et al., 2016.) 

و افزایش  ادلگز تراکمی به سبب جدایش اولیههای گسلی امتدواقعی پلهدر هر حال، هندسه 

های پژوهش(. Rodgers, 1980; Mann et al., 1983کند )های گسلی تگییر میپاره شدگیقطع

تحلیلی )برای م ال های پژوهش(، Bürgmann and Pollard, 1994صحرایی متعدد )برای م ال

Pollard and Segall, 1987سازی تجربی )(، مدلMcClay and Bonora, 2001; Dooley 

and Schreurs, 2012; González et al., 2012; Cooke et al., 2013; Barcos et al., 2016 ،)

 Willemse et al., 1996; Li et al., 2009; Strijker et al., 2013; Dasguptaها )سازیو شبیه

et al., 2015; Nevitt, 2015; Frehner, 2016a, 2016bهای گسلی ( رفتار ترافشارش در پله

سازی مکانیکی اند. مدلهای همجوار را بررسی کردهمکانیکی بین گسلکنش برهمتراکمی و 

همراه است، همچون دگرریختی  های جنبشییک پله گسلی از فرضیات معمول زیادی که با مدل

متگیرهای ها پژوهش(. این Nevitt et al., 2014; Nevitt, 2015کند )پوشی میناهمگن، چشم

ها، گیری نسبی گسلاساسی مشخصی را، همچون نسبت همپوشانی به جدایش گسل و جهت

های گسلی تراکمی اثرگذار است. بررسی کردند که بر فرگشت دگرریختی ترافشارشی در پله

جدایش، هندسه قالب های گسلی به تفسیر معقول نسبت همپوشانی به مکانیکی بین پارهکنش برهم

ها (، چرا برخی از گسلMukerjee and Koyi, 2010bمانند آنها )با ساخت قالب متفاوت است؛ 
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یابند، و همچنین به طور یابند در حالی که بقیه انتشار میها به طور انتخابی پایان میو شکستگی

 Pollard and Aydin, 1988; Willemse etشوند )از توزیع لگزش منظم ساده منحر  می منظم

al., 1996; Lunn et al., 2008; Strijker et al., 2013; Lejri, 2015; Lejri et al., 2015 .)

های مکانیکی گسل و میدان تنش موضعی بر ویژگی به شدت ضریب اصطکاک لگزشی استاتیک

 ,Willemse and Pollard, 1998; Mutlu and Pollard, 2008; Maertenاثرگذار است )

2010; Soliva et al., 2010; Ritz et al., 2015; Maerten et al., 2016; Mukherjee, 2017.) 

های جامعی را در فنون عددی، به ویژه روش اجزاء محدود، ابزار قدرتمندی هستند که بینش

جایی در طی و بعد از ورای مشاهدات مستقیم همچون حالت تنش، الگوهای کرنش و جابه

های اجزاء با استفاده از مدل Gölke et al. (1994)آورد. برای م ال، فراهم میفرگشت ساختاری 

و تشکیل حوضه تراکششی را به  شناختیجایی قائم، تگییر زمینمحدود دو بعدی و کشسان، جابه

در بدون همپوشانی، خن ی، و همپوشان( های های گسلی )حالتعنوان تابعی از ارتباط بین هندسه

پله و چپگرد تحلیل نمودند. آنها در حالت های امتدادلگز چپدر راستای گسل یک پله رهایی

ای که با یک پهنه به نسبت باالآمده گسترده جدا شده های گسلی، دو حوضهبدون همپوشانی پاره

های گسلی اجزاء از یک دسته مدل Bertoluzza and Perotti (1997)بودند را ارائه نمودند. 

سازی میدان تنش مربوط به شرای  امتدادلگز مح ، تراکششی برای شبیه محدود غیراصطکاکی

به های نرمال بالقوه و امتدادلگز و ترافشارشی استفاده نمودند. آنها نشان دادند که زاویه بین گسل

های همپوشانی به های رئولوژیکی و نسبتبه شرای  مرزی کلی و تنها کمی به ویژگی شدت

سازی نشان دادند که فعال Misra et al. (2009)افزون بر آن، ارد. ها بستگی دجدایش گسل

های از پیش موجود در حضور شرای  بارگذاری برشی فشارشی به طور عمومی شکستگیمجدد 

تواند تمرکزی از کند که این میلگزش اصطکاکی در راستای دیواره شکستگی را پیچیده می

(، Granier, 1985) اسبیهای دمل انتشار شکستگیتواند عامهای کششی موضعی را که میتنش

 ;Willemse et al., 1997) مانند(، و دم یا بالMartel, 1990) های کوچک واگرا یا اسپلیگسل

Blenkinsop, 2000 .باشد، ایجاد نماید )Nevitt et al. (2014)  وNevitt (2015)  مدل مکانیکی

سازی اجزاء محدود دو تراکمی را با استفاده از مدلای های همپوشان صفحهترافشارش در گسل
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نمود. در مدل آنها، توزیع کمینه و بیشینه  ارائهای را ، و کرنش صفحهخمیری-بعدی، کشسان

که هیچ کشیدگی )نسبت  ایگونهبه  وجود دارد،ها به طور موضعی در پله های اصلیکشیدگی

ندارد، بنابراین گسلی بیرون از پله وجود  رهایاثطول نهایی به طول اولیه( قابل توجهی در عرض 

دهنده دگرریختی ناهمگن است. گیری بیضوی کشیدگی در پله گسلی تگییر کرده و نشانجهت

همگرایی  هایزاویهدر هر حال، مسئله توزیع تنش، تمرکز کرنش، و الگوی پهنه ترافشارش در 

های فرگشت پهنه به شدت هایی کهفراسنجهای گسلی اصطکاکی، مختلف و هندسه پاره

سازی مدل هاینتیجهکند، کمتر بررسی و با های گسلی تراکمی را کنترل میترافشارش در پله

-را نشان میهای ترافشارش ای از پهنهسامانهای دستهها نتیجهتجربی مقایسه شده است. در اینجا، 

های طبیعی، عددی و تجربی مقایسه شده است. این موضوع اهمیت به ای از نمونهو با بازه دهند

شود، از متمرکز می های گسلیپاره هایر س پیرامونخصوصی دارد چرا که دگرریختی در 

های مختلف پله )از قبیل ها )به عنوان مرزهای ترافشارش( در هندسهبین گسلکنش برهمرو این

نیز بسیار مهم است. به عبارت دیگر، شناخت این مسائل با بدون همپوشانی، خن ی، و همپوشان( 

های کاملی که دادههایی ناحیههای ترافشارش های عددی و تجربی در تفسیر پهنهاستفاده از مدل

 از آن در دسترس نیست، مفید است.

های تنش و سازی مشخصهشبیهبرای افزاری آباکوس با استفاده از مجموعه نرم پژوهشدر این 

در راستای یک  های گسلی تراکمی مستقیم و موازیهای ترافشارش موجود در پلهرنش در پهنهک

های دو بعدی اجزاء محدود استفاده شده است. در اینجا سامانه گسلی امتدادلگز، از یک دسته مدل

-های زمیندرجه( یک بازه کلی از رژیم 90، و 60، 45، 30، 0همگرایی ) هایزاویهما با تگییر 

سازی کرده و )همچون امتدادلگز مح ، ترافشارش، تراکم مح ( را شبیه گوناگونساختی 

. اهدا  این نمائیمشرای  مرزی مختلف تحلیل  بکارگیریهای تنش و کرنش آنها را با میدان

های امتدادلگز و مقدار همپوشانی آنها در نقش جدایش گسل ( درک1عبارت است از:  پژوهش

( 3بینی الگوی گسلی بالقوه در پهنه ترافشارش، ( پیش2های ترافشارش، پهنهتوسعه و فرگشت 

توزیع تنش، الگوهای تمرکز کرنش، اعتبارسنجی و مقایسه با تجربیات آزمایشگاهی و عددی 

 سازی یک نمونه طبیعی.( شبیه4محققان دیگر، و 
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tutorial  TMABAQUS( یک برنامه تجاری اجزاء محدود است )Abaqus/CAEآباکوس )

/www.simulia.com; 2014, 2-6.14version ها ( که اجازه استفاده از انواع گوناگونی از المان

کشسانی، پالستیسیته های رئولوژیکی مختلف از قبیل هایی برای ویژگیدهد و شامل ماژولرا می

، و ترکیبی پراگر(، گرانروی )مانند خطی، قانون توانی(-رکولمب، دراک-)خمیرسانی( )مانند مور

)مانند  جایی(، بارگذاریباشد. چندین نوع از شرای  مرزی )مانند سرعت، جابهاز این موردها می

تماسی )مانند سطح به سطح، تماس عمومی، گره به سطح( را های کنشبرهمفشار، گرانش(، و 

جایی و انرژی از جمله نمود. تنش، کرنش، جابه واردتوان در این برنامه بر مدل مورد نظر می

 چندین خروجی ممکن هستند.
 چارچوب مدل. 3-2

سازی اجزاء محدود ای دو بعدی برای مدلرفتار جامد کشسان خطی و کرنش صفحه

دو گسل امتدادلگز ش کنبرهم نتیجهترافشارش مورد نظر  ترافشارش استفاده شده است. پهنه

های یکسان است )یک پله مهاری( که لگزش پله و چپگرد و با طولای، راستموازی، صفحه

های گسلی با الف(. اصطکاک در راستای پاره-2-3 تصویرمعیار کولمب است ) برپایهها گسل

با  ، این ضریب برابرپژوهش(. در این Byerlee, 1978محدود شده است ) 3/0-6/0ضریبی بین 

(. اگر تنش روی سطح Pollard and Fletcher, 2005سن  است )و ماده از نوع ماسه 51/0

(. Byerlee, 1978دهد )تنش نرمال شود، لگزش روی می 51/0)ترکشن( یک گسل بیش از 

های بر مرزهای مدل، مایل هستند. پاره واردجفت پاره گسلی، نسبت به جهت تنش نرمال فشاری 

-ناحیهآورد. ( که حرکت چپگرد را بوجود میCrider, 2001ل به چپ دارند )گسلی مؤلفه تمای

، و کشسان خطی فرض شده است. ( همگن، همسانگردshellها، یک پوسته )پیرامون گسل های

 ;Goteti, 2009اخیر دیگر نیز فرض شده است )مانند های پژوهشاین فرضیات همچنین در 

Strijker et al., 2013; Nevitt et al., 2014; Nevitt, 2015رو مدل نشان داده شده در (. از این

ای به کار نرود. یکی از دالیل یا توالی سنگی الیه های برگواراین کار ممکن است برای سن 

به عنوان یک ماده کشسان در  بیشترکره رفتار کشسان این است که بخش باالیی سن  پژوهش

د که رئولوژی ندهنشان میها پژوهش(. Turcotte and Schubert, 2014شود )نظر گرفته می

http://www.simulia.com/
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-خمیری است. با این حال، چون رئولوژی تقریبی است، ما از مدل-پوسته باالیی از نوع کشسان

رو کنیم. از اینهای نسبی دگرریختی استفاده میهای کشسان تنها برای بیان الگوی فضایی و دامنه

ن پژوهش مقادیر مطلق رو، در اییند غیرخطی است. از اینهای ما تقریبی خطی از یک فرآتحلیل

شود بلکه مقادیر و الگوی نسبی ها بررسی نمییا لگزش در راستای گسل باالآمدگی، فرونشینی

کند ای را بررسی میشود. مدل اجزاء محدود دو بعدی حالت کرنش صفهمی پژوهش دگرریختی

 هایجهتتر از طول آن در بسیار طویل Zجهت دهد که گسل در که این حالت زمانی روی می

X  وY اجتناب برای پوسته لحاظ نشده است.  نگاری( و خمیدگیباشد. اثرات پستی و بلندی )مکان

تر از ابعاد سامانه گسلی است )بیش از اثرات مرز مدل بر روی توزیع تنش، ابعاد مدل بسیار بزرگ

یک تنش دورمیدان  شدهبکارگرفته( به طوری که شرای  مرزی Misra et al., 2009برابر( ) 5از 

گره( و دو گسل  23834) المان چهاروجهی همسانگرد 23819 کند. تعدادسازی میرا شبیه

کیلومتر در نظر گرفته شده است. طول هر  80×80امتدادلگز چپگرد در یک مدل کلی به ابعاد 

ها فزایش دقت و کاهش زمان محاسبه، اندازه المانابرای کیلومتر است.  10های گسلی یک از پاره

 ب(.-2-3 تصویریابد )ها کاهش میاز مرزهای مدل به سمت گسل

 
بندی اجزاء گسلی و شرایط مرزی. مش به همراه دو پاره پژوهش. )الف( چارچوب کلی مدل مورد 2-3تصویر 

یابد. های گسلی کاهش میهای مدل به سمت پارهها از لبهمحدود در )ب( نشان داده شده است که اندازه المان

، 45°، 60°، 90° هایزاویهدر جهت ساعتگرد در  Yشده بوده و راستای آنها نسبت به محور ها از پیش تعریفگسل

°30 ،°0=α  .قرار گرفته استα.زاویه همگرایی است ، 



 های ترافشارش به روش المان محدودسازی پهنهمدل 104

 

 22( E) پژوهش عبارت است از: مدول یان های کشسان استفاده شده در این فراسنج

 ;Pollard and Fletcher, 2005)بر اساس  24/0( ν( و نسبت پوآسون )GPaگیگاپاسکال )

Jaeger et al., 2007 .)ها یکسان بوده و مقادیر سازی برای همه مدلهای کشسان مدلفراسنج

(. Pollard and Fletcher, 2005; Jaeger et al., 2007) باشدمیسن  میانگین آنها برای ماسه

-نتیجههای کشسان؛ تگییرات مهمی را در فراسنجعددی پیشین نشان دادند که تگییر های وهشپژ

 Gölke et al., 1994; Bertoluzza and Perotti, 1997; Bourneکنند )مدل ایجاد نمی های

and Willemse, 2001 80(. یک تنش نرمال فشارشی بر دو مرز مدل و با بیشینه بزرگی 

یک افزون بر آن، دگرریختی به صورت پیشرونده است. شده است.  وارد( MPaمگاپاسکال )

را در  %3شدگی جایی برای مرز سمت راست مدل معرفی شده است که کوتاهشرط مرزی جابه

اند شده مقید xu=0و  yu=0کند. مرزهای پایینی و سمت چپ مدل به صورت عرض مدل ایجاد می

 ,.Nevitt et alطی بارگذاری جلوگیری کند )مانند تا از چرخش سخت توده و انتقال آن در 

2014; Nevitt, 2015( )موازی بابرشی را  هایصفحهالف(. این شرای  مرزی، -2-3 تصویر 

های کند که به طور مورب پله( تعریف میWestaway, 1995)های داخلی های گسلی و گسلپله

 کند.متصل میگسلی را به یکدیگر 
 سازیاستراتژی مدل. 3-3

های پله دو گسل چپگرد استفاده شده است تا اثر هندسهاز یک هندسه راست پژوهشدر این 

ها در مدل اولیه های گسلی بر روی توزیع تنش و کرنش در مدل بررسی شود. گسلمختلف پله

، 0 هایزاویهدر  Yاند و راستای آنها در یک مؤلفه ساعتگرد نسبت به محور از پیش تعریف شده

سازی از نمای ، زاویه همگرایی است )با فرض اینکه مدلαدرجه قرار دارد.  α=90و  60، 45، 30

های اصلی بررسی شده در این دسته از فراسنجالف(. -2-3 تصویرباال یا نقشه بررسی شود.( )

 Leever et al., 2011; Dooley andهای گسلی )ها، زاویه همگرایی، زاویه بین پارهمدل

Schreurs, 2012های حاضر، ترافشارش در نسبت پژوهشباشد. در ها می(، و هندسه پله

همپوشانی به جدایش مختلف از قبیل حالت بدون همپوشانی، خن ی، و همپوشان، بررسی شده 

شده بررسی نشده است در عوض تمرکز بر رو توزیع تنش های از پیش تعریفاست. رشد گسل
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های بعدی است. مقدار ها و گسلقوه شکستگیو کرنش است که شاخصی برای توسعه بال

راستای  موازی با( از ر س یک گسل به ر س گسل دیگر و U( و عدم همپوشانی )Oهمپوشانی )

-( در راستای عمود بر راستای گسل اصلی اندازهSشود. جدایش )گیری میگسل اصلی اندازه

 Dooley and McClay, 1997; Dooley et al., 1999; McClay andشود )گیری می

Bonora, 2001; Long and Imber, 2011; Dooley and Schreurs, 2012; Corti and 

Dooley, 2015 .)S  کیلومتر(. مقادیر  25/1های گسلی است )یعنی درصد طول پاره 5/12برابر با

تر(. کیلوم 5/2های گسلی هستند )یعنی درصد طول پاره 25همپوشانی و عدم همپوشانی برابر با 

الف(، -3-3 تصویردرجه ) 26های بدون همپوشان برابر با ها در حالت پلههندسه پلهافزون بر آن، 

-3-3 تصویردرجه ) 154ب(، و در حالت همپوشان، -3-3 تصویردرجه ) 90در حالت خن ی، 

 هایر سدهنده های گسلی اصلی و خ  اتصالگیری راستای پارهاز اندازهها زاویهج( است. این 

های ون جدایش بین پارهفراسنجهای دیگر همچ همهها در پهنه پله به دست آمده است. این گسل

 هماشدگی/ضعف )اندازه همپوشانی و عدم همپوشانی( در گسلی اصلی و عرض اولیه پهنه قطع

 ها ثابت هستند.مدل
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اند از که عبارت پژوهششده در این های گسلی برای سه مدل بررسیای پلهجدایش و ارتباطات زاویه .3-3تصویر 

 Dooley and McClay, 1997; Dooley et al., 1999; Dooley and Schreurs, 2012; Corti)برگرفته از 

and Dooley, 2015 :)°26 برای پله همپوشان  154°برای پله خنثی )ب(، و  90°بدون همپوشانی )الف(،  برای پله

های گسلی درصد طول پاره 5/12(، Sشده است. جدایش ) واردهای عددی نیز ها در مدلپله هایزاویه)ج(. 

های گسلی است. عدم همپوشانی و درصد طول پاره 25(، U( و عدم همپوشانی )Oاست. مقدار همپوشانی )

گیری شده است. مقدار اصلی اندازه امتداد گسل موازی باهای گسلی از رأس گسل به رأس گسل و همپوشانی پاره

 گیری شده است.دایش، عمود بر روند گسل اصلی اندازهج

 

 سازیهای مدلنتیجه .3-4

های گسلی امتدادلگز همجوار و درون پله روی پاره گوناگونهای جاییبا افزایش تمایل، جابه

-ای )دارای الگویی و زاویهجایی اما سامانهاز جابهای )غیرخطی( گسلی سبب ایجاد الگوی پیچیده

شود. هندسه های گسلی و تنش دورمیدان( در پهنه ترافشارش مینسبت به پارهای مشخص 

ها موازی با راستای گسل کمابیشتراکم تنش و کرنش آشکارا  تراز هایخ شده و دگرریخت

های گسلی در پهنه ترافشارش، سبب پیچیدگی و دهد. لگزش مخالف در راستای پارهنشان می

برش ساده و از عملکرد ترکیبی  نتیجهاین دگرریختی شود که ش میرکج شدن مدل پهنه ترافشا

نسبت به جهت  جاییباشد. بردارهای جابهمی ()یعنی برش عمومی یا برش زیرساده برش مح 
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دارند. با وجود تمرکز تراکم در راستای  قراردرجه  20-45 وارده با زاویهای شدگی ناحیهکوتاه

-چ تراکم یا کشیدگی قابل توجهی بالفاصله در عرض پارهمرزهای پهنه ترافشارش، در مقابل هی

-شود که بردارهای جابهشود که این سبب میهای بیرونی پهنه( مشاهده نمیهای گسلی )بخش

ای، مایل باشند. در پهنه ترافشارش، مدت دگرریختی نسبت به جهت انتقال ناحیه همهجایی در 

 آورد.ای را بوجود میمیدان تنش پیچیدهها، های تنش نزدیک ر س گسلمیدانکنش برهم
 

 
)ب(،  °30)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای بدون همپوشانی در توزیع کرنش اصلی بیشینه برای پله .4-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(،  45°
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)ج(،  °45)ب(،  °30)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای خنثی در توزیع کرنش اصلی بیشینه برای پله -5-3 تصویر

 )ه( 90°)د(، و  60°

 

ای موازی با جهت تنش فشاری ناحیه( نیمه1σ)بیشینه در بیرون از پهنه ترافشارش، تنش اصلی 

به موقعیت ساختاری  به طور کامل 1σ بیشینه ( و3σ) کمینه گیری تنش اصلیاست. جهت وارده

ها در همپوشانی، بیشترین چرخش این تنشهای بدون در پهنه ترافشارش بستگی دارد. برای پله

های گسلی( به طوری درجه نسبت به پاره 20-70گسلی مشاهده شده است ) هایر سنزدیکی 
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( کاهش است های گسلیپاره موازی با کمابیشکه این چرخش به سمت بخش مرکزی پهنه )

در پهنه ترافشارش بسیار منحر   1σسیر  هایخ های همپوشان، (. برای پله4-3 تصویریابد )می

را  الگویی سیگامایی سرانجاماست که  واردهگیری تنش عمود بر جهت کمابیششده است و 

به طور  1σدرجه(،  60درجه به  30(. با افزایش زاویه همگرایی )از 6-3 تصویردهد )نشان می

به سبب اثر چرخد. این الگوی سیگمایی های مرزی میبا گسل پیشرونده به سمت توازی

های گسلی به برش ساده های برشی مختلف )از برش مح  در خارج از پلهاصطکاک و مؤلفه

گسلی ایجاد شده  هایر س پیرامونهای گسلی( با دو چرخش جریانی ساعتگرد در راستای پاره

 موازی باو  اثر اصطکاک که در معرض تنش برشی دور های بدونهای با گسلاست. در مدل

های و کرنش در پلهوزیع تنش )هم ارز تنش وون مایسز( اند، تگسلی قرار گرفته هایسطح

های تماسی ای از یکدیگر است. تعریف اصطکاک و ویژگیتراکمی و کششی، تصویری آیینه

ای ضروری است. این چرخش بردارهای تنش و جلوگیری از اثرات تفسیری دو هندسه پلهبرای 

ا افزایش نسبت همپوشانی به (. ب5-3 تصویردرجه( ) 10-20است ) های خن ی بیشترکرنش در پله

 یابد.ای افزایش میتنش نسبت به جهت انتقال ناحیه های سیرجدایش، چرخش خ 
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 °45)ب(،  °30)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای همپوشان در . توزیع کرنش اصلی بیشینه برای پله6-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(، 

 

گسلی داخلی در  هایر س های فشارشیها یا چارکهای گسلی خن ی و همپوشان، ربعدر پله

ای با (. این شرای  سبب ایجاد ناحیه6-3و  5-3های تصویرگیرند )داخل پهنه ترافشارش قرار می

3σ 3های با شود. پهنهبه نسبت باال در این بخش میσ  گسلی توسعه هایر سپایین در نزدیکی همه 

 3σهای با رو در پهنه(. از این7-3 تصویرهای گسلی قرار دارند )یابند و در سمت بیرونی پارهمی
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رون پهنه، در راستای اسبی به سمت بیهای دممانند، آرایههای بالپایین )کشیدگی باال(، ترک

 (.8-3 تصویریابند )توسعه می 1σسیر  هایخ و در راستای  مسیری خمیده

 
درجه که مقادیر  60)تنش اصلی فشاری کمینه( برای پله همپوشان در زاویه همگرایی  3σ. توزیع 7-3تصویر 

های گسلی های کششی بیرونی پلهپایین در چارک 3σهای گسلی متمرکز شده است. پهنه هایرأسکمینه آن در 

 یابند.تراکمی توسعه می

 

 II حالتهای برشی )عمومی همراه با شکستگییک پهنه تخریب اتصالی تراکمی، و به طور 

 ;Segall and Pollard, 1980محور )های ناهمجایی، و جابهانههای گسلی چندگ(، دستهIIIو 

Kim et al., 2000, 2001, 2004; Jones et al., 2004; Goteti, 2009; Goteti and Mitra, 

2013, 2016; Choi et al., 2016ی و همپوشان بوجود آمده است. از های گسلی خن( بین پله 

-پاره هایر سهای مرکزی پهنه ترافشارش به سمت رو، مقدار کرنش به طور جانبی از بخشاین

و کرنش اصلی بیشینه، الگویی سیگمایی و چرخش  1σسیر  هایخ یابد. های گسلی، کاهش می

در پهنه  ایشدهتوزیعدهد که این اشاره به برش ساده و برش مح  پیشرونده را نشان می

های )برای پلهاالضالع( شکل )متوازیهای ترافشارش لوزی(. پهنه8-3 تصویرترافشارش دارد )

لگز و معکوس مورب های قاشقیهای همپوشان( ممکن است با گسلخن ی( و سیگمایی )برای پله

 هاقطعهتواند سبب چرخش شده میسیر تنش و کرنش توزیع هایخ محصور شده باشد. این 
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 شود. گسلی

 Aydin and Schultz, 1990; Guptaدهد )روی میهای گسلی کنشبرهمدو نوع اصلی از 

and Scholz, 1998, 2000; Fossen and Rotevatn, 2016 :)1 اتصال سخت: در این حالت )

( 2شوند. و تصل مییک پهنه انتقالی و همسازی به یکدیگر م راهها به طور مستقیم و یا از گسل

و بدون  وابستهیافته های کرنشهای تنش و پهنهمیدان راهها تنها از اتصال نرم: در این حالت گسل

 0-90همگرایی  هایزاویهدر  3σهای شوند. پهنههای متقاطع عرضی به یکدیگر متصل میگسل

های عمود بر پاره کمابیشیابند و های گسلی بدون همپوشانی به خوبی توسعه میدرجه از پله

اند. در پهنه ترافشارش به یکدیگر متصل شده 3σگسلی هستند که با کمی تمایل و تمرکز باالیی از 

در چارک کششی نزدیک  3σکه در آنها  یادشده هایزاویهدر  1σسیر  هایخ پهنه اتصالی 

های مرکزی پارهکنشی برهمدر پهنه  3σیابد )گسلی متمرکز شده است، توسعه نمی هایر س

 شکلمپوشانی، پهنه ترافشارش لوزیهای بدون همدل پله همهگسلی بسیار باال است.(. در 

(Mukherjee, 2016 )های خن ی با دو گسل معکوس راستگرد محصور شده است. تفاوت بین پله

ثانویه و های برشی جاییو بدون همپوشان در تمرکز باالتر تنش، چرخش بیشتر، و توسعه جابه

باشد. تمرکز تنش در های مرکزی پهنه به سبب افزایش مقدار همپوشان، میساختارها در بخش

های پلهافزون بر آن، بعدی باشد. های سهدهنده باالآمدگی در مدلتواند نشانپهنه ترافشارش می

 پهنه تراکمیدهند اما ساختارها های خن ی نشان میهای مشابهی به پلهمشخصه کمابیشهمپوشان، 

لگز محصور شده های خمیده و معکوس موربدهد که با گسلسیگمایی مشخصی را نشان می

پهنه روی داده است. این  هایر سسیر تنش در  هایخ است و همچنین چرخش بیشتری در 

 ,Dooley et al., 1999; McClay and Bonoraهای تجربی پیشین است )همانند مدلها نتیجه

2001; Dooley and Schreurs, 2012.) 
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های های همپوشانی به جدایش مختلف. پلههای ترافشارش پله تراکمی در نسبتدر پهنه 1σگیری . جهت8-3تصویر 

 های همپوشان )ج(های خنثی )ب(، و پلهبدون همپوشانی )الف(، پله
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سیر تنش و کرنش و تگییر در بزرگی آنها  هایخ ، چرخش پژوهشهای این مدل همهدر 

شدگی ای از برش ساده تا کرنش پهنبازه کمابیشدگرریختی ناهمگن است که  دهندهبازتاب

-جهتافزون بر آن، دهد. ها روی میمدل همهدیگر، تمرکز کرنش در  بیانمحور است. به ناهم

آنها( در عرض پله تگییر  همههای کرنش پس از نگاشت گیری بیضوی کشیدگی )مقدار مؤلفه

(. Goteti, 2009; Goteti and Mitra, 2013شود )دگرریختی ناهمگن می دچارکند و می

های گسلی و در پله ها سبب کاهش بزرگی تنش میانگینافزایش اصطکاک در راستای گسل

 ,Kattenhorn and Pollardشود )ترین تگییر تنش میهمچنین اندازه و وسعت ناحیه با بزرگ

1999; Brankman and Aydin, 2004; Lejri, 2015; Lejri et al., 2015 به طور مؤثر، تنش .)

 Aydinدهد )میانگین، باالآمدگی )تراکم( و فرونشینی )کشیدگی( مربوط به گسلش را نشان می

and Schultz, 1990 .)های همگرایی پله هایزاویه همهدهد که در ها نشان میمدل هاینتیجه

های (. در پله9-3 تصویریابد )های گسلی توسعه میبدون همپوشانی، تنش میانگین پایینی بین پاره

گسلی متمرکز  هایر سهای همپوشان، بیشتر در خن ی، تنش میانگین نسبت به توسعه آنها در پله

 همهو در  51/0های گسلی همپوشان با اصطکاک (. در مقابل، در پله10-3 تصویرشده است )

یابند که با ها توسعه میگسل هایر سهای میانگین کم و متمرکز در همگرایی، تنش هایزاویه

-3 تصویریابند )های مرکزی پهنه افزایش میدو پاره گسلی، به سمت بخشکنش برهمافزایش 

ی گسلی همپوشان که نتیجه حرکت نسبی هاهای بدون همپوشانی به سمت پله(. از حالت پله11

یابد کاهش و افزایش می ترتیبهای میانگین و برشی به مخالف دو پاره گسلی است، بزرگی تنش

 ,.Bürgmann and Pollard, 1992, 1994; Nemčok et al)( 11-3، 10-3، 9-3های تصویر)

2002; Favreau and Wolf, 2009; Ritz, 2013; Ritz et al., 2015ها (. در مواد شکننده، گسل

دهد نشان میها نتیجهانتظار،  برپایهیابند. تر توسعه میهای میانگین پایینبا تنش هایناحیهبه سمت 

 ;Segall and Pollard, 1980یابند )مانند های ثانویه دور از یکدیگر توسعه میکه گسل

Bürgmann and Pollard, 1994های بدون د که به جز در پلهدههای کشسان نشان می(. مدل

 هایناحیهتر از همگرایی در پهنه ترافشارش، تراکمی هایزاویه همههمپوشانی، تنش میانگین در 

به جز در زاویه افزون بر آن، کشش است.  زیرهای گسلی پاره هایر سبیرون از پله گسلی و 
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 1Sسیر  هایخ همگرایی،  هایزاویههای پله گسلی و مدل همهدرجه، در  90همگرایی 

سازد. زاویه بین های گسلی اصلی میدرجه( با پاره 45-90بزرگی ) هایزاویه)کشیدگی بیشینه( 

های موضعی(، و پاره 1σسیر  هایخ  موازی باهای نرمال )گسل همچونساختارهای کششی، 

درجه است. این  65-100ای بین گسلی امتدادلگز اصلی )به صورت ساعتگرد از پاره گسلی( بازه

اند و های اصلی به طور عمودی فشرده شدهکند که حتی وقتی گسلپیشنهاد میها نتیجه

های توانند در میدانهای ترافشارش میای است، اما پهنهاز نوع کرنش صفحه دگرریختی کلی

 ای نیست.میدان کرنش ناحیه با سازهمبعدی قرار گیرند که پیچیده تنش و کرنش سه
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)ب(،  °30)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای بدون همپوشانی در . توزیع تنش میانگین اصلی برای پله9-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(،  45°
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)ج(،  °45)ب(،  °30)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای خنثی در . توزیع تنش میانگین اصلی برای پله10-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  60°
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 45°)ب(،  30°)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای همپوشان در . توزیع تنش میانگین اصلی برای پله11-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(، 

 

های که تابعی از اختال  تنش اصلی و تنش برشی بیشینه است، در پهنه تنش هم ارز وون مایسز

های دور میدان بیرون از پهنه متفاوت است. که از تنشیابد ترافشارش به میدان تنشی فرگشت می

های خن ی و  همپوشان تر از پلههای بدون همپوشانی برجستهاین تگییر میدان تنش در حالت پله



 119 های گسلی تراکمی با استفاده از روش المان محدودتحلیل ترافشارش در پله

 

-ر سیافته در ورای هایی از تنش هم ارز وون مایسز افزایشها، لختهمدل همهدر  کمابیشاست. 

(. به 14-3، 13-3، 12-3های تصویریابد )سترش میهای گسلی گگسلی و کمی در پاره های

-های همپوشان، تنش و کرنشهای گسلی خن ی و بدون همپوشانی نسبت به پلهطور کلی، در پله

رو با دهد که از اینگسلی و ناحیه تراکمی مرکزی روی می هایر سبیشتری در  های اعوجاجی

ه است. این نتیجه بدین دلیل است که تنش وون مایسز بیشتری در پهنه ترافشارش مشخص شد

ها گسل سازد. بسته به همجواریمی کشیدگی را همساز بیشترتراکمی اعوجاج یا تگییر شکل پهنه 

تواند سبب ها میهای گسلی بزرگ باشد، این تنشاولیه بین پاره بندیو در صورتی که فاصله

های بندی کم باشد، تنشفاصله ها در راستای امتدادشان شود و در صورتی که اینرشد گسل

های گسلی اصلی شوند توانند سبب تشکیل ساختارهای ثانویه مورب متصل به پارهمی یادشده

(Segall and Pollard, 1980; Bürgmann and Pollard, 1992, 1994; Nevitt et al., 2014; 

Nevitt, 2015.) 
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 30°)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای بدون همپوشانی در . توزیع تنش هم ارز وون مایسز برای پله12-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(،  °45)ب(، 
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 45°)ب(،  30°)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای خنثی در . توزیع تنش هم ارز وون مایسز برای پله13-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(، 
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)ب(،  °30)الف(،  0°همگرایی  هایزاویههای همپوشان در برای پله. توزیع تنش هم ارز وون مایسز 14-3تصویر 

 )ه( 90°)د(، و  °60)ج(،  45°

 

های های پلهاز مدل شده در راستای دو برش عرضیهای نگاشتهداده 16-3و  15-3های تصویر

 45الف، ب(، -16-3الف، ب؛ -15-3های تصویردرجه ) 30 هایزاویهگسلی همپوشان را در 

، و( ه-16-3، و؛ ه-15-3های درجه )شکل 60ج، د( و -16-3ج، د؛ -15-3های تصویر)درجه 

ها و از بخش مرکزی پهنه برشی بوده در حالی که گسل موازی با 1دهد. برش عرضی را نشان می
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های بسیار های گسلی است. این دو برش عرضی، نیمرخدر جهت عمود بر پاره 2برش عرضی 

نشان  2کنند. برش عرضی ( ثبت می12S( و تنش برشی )1Sکشیدگی اصلی )متفاوتی را از بزرگی 

های گسلی، کشیدگی در ناحیه پله متمرکز شده است به طوری دهد که در جهت عمود بر پلهمی

یابد. از طر  دیگر، برش عرضی که این اختال  کشیدگی با افزایش زاویه همگرایی، افزایش می

 یابد.ها، دگرریختی بیشتر به طور تدریجی کاهش میموازی با گسلدهد که در جهت نشان می 1



 های ترافشارش به روش المان محدودسازی پهنهمدل 124

 

 
 30°همگرایی  هایزاویههای همپوشان در ( برای پله1Sمدل کشیدگی اصلی بیشینه ) هاینتیجه. 15-3تصویر 

 دهند.را نشان می 2و  1های سمت چپ و راست به ترتیب برش عرضی ، و(. ستون)ه 60°)ج، د(، و  °45)الف، ب(، 
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 )الف، ب(، 30°همگرایی  هایزاویههای همپوشان در ( برای پله12Sمدل تنش برشی ) یهانتیجه. 16-3تصویر 

 دهند.را نشان می 2و  1های سمت چپ و راست به ترتیب برش عرضی ، و(. ستون)ه 60°)ج، د(، و  45°
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 بحث. 3-5

-ها، گسلبر باالآمدگی محلی، ساختارهای تراکمی مانند چین افزوندر یک پهنه ترافشارش، 

شوند و تشکیل می های گسلیی پایانهمهای انحالل فشارشی در چارک تراکهای رانده و رگه

های ترک هایر سمحلی هستند. آشفتگی محلی میدان تنش اصلی در  3σمحور  بیشتر موازی با

سوا های کوچک واگرا )اسپلی( سه قلمروی که گسلشود های امتدادلگز سبب مییا گسل IIنوع 

 ,.Maerten et al) دربر گیرندبا ساختارهای برشی غالب، تراکمی غالب و کششی غالب  را

2002, 2006; Goteti, 2009; Goteti and Mitra, 2013, 2016; Upton and Craw, 2016 .)

)یعنی تگییر زاویه همگرایی(  واردههای گسلی نسبت به جهت تنش فشاری تگییر راستای پاره

 هایزاویهکند. لگزش مورب و دهد چرا که تقارن سامانه تگییر میهندسه اتصال را تگییر می

های گسلی و داخل پاره پیرامونتمرکز تنش در  هایناحیههمگرایی هر دو بر بزرگی و شکل 

درجه  α>30ای را در درجه 30-60شده تگییر های نتیجهپهنه ترافشارش اثرگذار هستند که در مدل

های سیر کرنش اصلی بیشینه، پیش از تشکیل پهنه هایخ  برپایهدهد. درجه نشان می α<60و 

-جایی پارهجابه موازی باهای ثانویه االضالع( و سیگمایی، گسلشکل )متوازیترافشارش لوزی

و لگزش مورب را همساز  پله تراکمی توسعه یافته موازی بایابند اما سپس های گسلی توسعه می

های همپوشان به سبب افزایش مقدار همپوشانی کنند. شکل سیگمایی پهنه ترافشارش در پلهمی

 ,Westawayهای متقاطع عرضی یا داخلی )است که سبب ایجاد پهنه ترافشارش عری ، و گسل

های گسل های متقاطع عرضی،شود، شده است. این گسلهای گسلی متصل می( که به پاره1995

کنند که شدگی موازی با گسل را همساز مییا اتصاالتی هستند که کوتاه Pفرعی از نوع برش 

 Keller et al., 1997; Schreurs and Colletta, 2002; Barrecaهستند ) Rهای بیشتر از برش

and Maesano, 2012; Pennacchioni and Mancktelow, 2013 .)های بر این، گسل افزون

های درجه در پله 70-90بزرگ در حدود  هایزاویه)در  ای پلکانیتوانند در آرایهمی راستامناه

های با تنش های همپوشان( در راستای پهنهدرجه در پله 30-45بدون همپوشانی و خن ی؛ و 

 ,Kim et al., 2004; Barreca and Maesanoهای گسلی توسعه یابند )میانگین باال در بین پاره

2012; Pennacchioni and Mancktelow, 2013های دوبعدی فرض (. از آنجایی که در مدل
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های های گسلی در مدلها قائم هستند، این آشفتگی تنش میانگین در بین پارهشود که گسلمی

ها نسبت به ابعاد مدل کمتر است. تنش فشاری بعدی کمتر است چرا که ژرفای گسلسه

ای تواند پهنهشکل و سیگمایی میهای ترافشارش لوزیپهنه ویسمتمرکزشده در هر دو 

 Upton etمرکزی دچار باالآمدگی بیشتری شده است ) هایناحیهترافشارش تعریف کند که در 

al., 2009 های سیگمایی را توسعه دهد. این پهنه داراز دو سو میل( و یک ساختار تاقدیسی

های ماکروسکوپی و میکروسکوپی به صورت مقیاسهای گسلی تراکمی در محصورشده در پله

 نمایان گون، تبلور مجدد و جریان خمیری بلوریهای ماهی، کانیS-Cپذیر های شکلساخت

 ;Lister and Snoke, 1984محور را نیز در خود دارند )ای از جریان ناهمشوند که مؤلفهمی

Passchier and Trouw, 2005; Mukherjee, 2010b, 2011; Fossen, 2016  در شرای .)

اسبی به های دممانند و آرایههای بالهای گسلی، توسعه ترکتراکمی در پله   30 60 

های پاره هایر سدر  1Sسیر  هایخ ( محدود شده است در حالی که α)مقدار متوسطی از 

 گسلی متمرکز شده است.

توانند زیادی از ساختارهای محلی شود که می گوناگونیتواند منجر به می های گسلیکنشبرهم

های پژوهشبا ها نتیجهشده در مدل تفسیر شوند. این بینیبر حسب تگییرات میدان کرنش پیش

های گسلی های ترافشارش پلهصحرایی اخیر که اشاره به الگوی پیچیده دگرریختی در پهنه

بعدی د، به طور عمومی تنش و کرنش سهندهنشان میها نتیجهکه تراکمی، تطابق دارد. همانطور 

-یک محور قائم می پیرامونچرخش  دچارهای امتدادلگز همپوشان های ترافشارش سامانهدر پهنه

های طبیعی )همچون جایگیری نگرشی از این محور در نمونه توانندشود. فرآیندهای چرخشی می

باشد )مانند  های امتدادلگز سربرآورده(لگز، و سامانهراندگی، توسعه محلی گسلش مورب
Garfunkel and Ron, 1985; Channell et al., 1990; Oldow et al., 1990; Renda et al., 

2000; Monaco and De Guidi, 2006; Avellone et al., 2010; Upton and Craw, 2014; 

Cao and Neubauer, 2016; Nabavi et al., 2016c) سیر تنش و کرنش چارچوب  هایخ . از

های گسلی شود که ترافشارش در پلههای همپوشان مشاهده میهای بدون همپوشانی تا پلهپله

دهد. همزمانی روی نمی شدگیکند و قفلای را همساز میتراکمی به طور محلی میدان تنش ناحیه

گسل مرزی از حالت امتدادلگز عملکرد برش ساده و برش مح  در پهنه ترافشارش، زمانی که 
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دهد و یک گیری گسل را تگییر میکند، نوع و جهتلگز در درون پهنه تگییر میمح  به مورب

های مرکزی آن های متقارن تنها در بخشکند که هندسهبرش عرضی نامتقارنی از پهنه ایجاد می

 هایصفحه(. چرخش Dooley et al., 1999; McClay and Bonora, 2001شود )مانند پیدا می

 (.Mukherjee, 2014a,bسازی و در طبیعت مشخص شد )ها شبیهدر مدل پیشترگسلی 

ای های رخنمون تا ناحیهصحرایی گسترده ساختارهای ترافشارشی در مقیاسهای پژوهش

های اصلی نشان تگییرات فضایی و زمانی جهت کشیدگی را با افزایش تراکم روی گسل آشکارا

تواند به طور شناختی این ساختارهای موضعی نمیگیری و جنبشزیاد جهت گوناگونیدهد. می

های اصلی و بلعکس مربوط باشد. کرنش نهایی بیشینه با مستقیم به دگرریختی روی گسل

افزون چرخد. ای و مرزهای پهنه ترافشارش میدگرریختی پیشرونده، به سمت جهت انتقال ناحیه

رایج  های ترافشارش آغازینهای اصلی در پهنهمورب نسبت به گسل ساختارهای محلیبر آن، 

های ، ساختارهای محلی ممکن است با نسلافزایش تراکم هستند. در مراحل بعدی دگرریختی، با

 Ismat) ت به پیرو میدان کرنش، دوباره فعال شوندو یا ممکن اس تداخل یابندمورب تر و جوان

and Mitra, 2001 .)برهمکند که حتی برای یک ماده همسانگرد، عددی پیشنهاد می هاینتیجه-

های ترافشارش های تنش پیچیده در پهنهمحور و میدانگسلی به مسیرهای کرنش ناهم هایکنش

-( داللتNabavi et al., 2016bهای ترافشارش )محوری دگرریختی در پهنهشود. ناهممنجر می

بندی کرنش دارد. با توجه به اینکه تنش و کرنش بخش های مهمی در تفسیر ساختارهای همراه و

شناختی رو جنبشکنند، از اینهای ترافشارش تگییر میهم به طور فضایی و هم زمانی در پهنه

نیازمند تفسیر دقیق آنها بر حسب میدان کرنش  وابسته گوناگونهمگرایی مورب و ساختارهای 

تراکمی همچون سامانه چین و رانده  هایطقهمنصحرایی های پژوهشبعدی است. در واقع سه

 ,.Sarkarinejad, 2007; Sarkarinejad and Azizi, 2008; Sarkarinejad et alزاگرس )

( Ballato et al., 2013; Nabavi et al., 2016b, 2016cهای البرز )( و رشته کوه2013 ,2010

( را نشان Mukherjee et al., 2012, Mukherjee, 2013bها )محور در سن جریان ناهم آشکارا

-ای از جهتتواند برای یک رژیم تنش فشارشی کلی واحد منجر به بازه گستردهدهند که میمی

حاضر، تنش فشاری بیشینه  پژوهشهای بیضوی کرنش نهایی شود. توجه شود که در گیری
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همگرایی باالتر روی  های ترافشارشی با تراکم ومگاپاسکال است. در پهنه 80 وارده،ای ناحیه

بیشتر خواهد بود.  به گونه چشمگیریمحوری دگرریختی ناهم چه بساهای گسلی اصلی، پله

های ترافشارش طبیعی نیز ارتباط بین های پهنهدر سن  شناختی و مکانیکیهای سن ناهمگنی

 سازد.تر میتنش و کرنش را پیچیده
 خاور)پهنه ساختاری سیستان، جنوب باخترینه -آبادسازی پله گسلی تراکمی اسماعیلمدل. 3-6

 ایران(

 پهنه ساختاری سیستان. 3-6-1

ترشیری با روند -ایران، یک کمربند کوهزادی کرتاسه خاورپهنه ساختاری سیستان در جنوب

ایران مرکزی و هیلمند  هایقطعهکیلومتر، مرز بین  700جنوبی و طول بیش از -شمالی کمابیش

 ;Tirrul et al., 1983; Walker and Jackson, 2004الف، ب( )-17-3 تصویر)افگان( است )

Mohammadi et al., 2016 لوت جدا شد،  قطعهافگان در کرتاسه پیشین از  قطعه(. پس از آنکه

نام اقیانوس  جنوب اقیانوس نئوتتیس )به-یدگی شمالپهنه ساختاری سیستان با خاتمه یافتن کش

-شیب خاورهای کامپانین تا پالئوسن، و در راستای یک پهنه فرورانشی رو به ، طی زمانسیستان(

 ,Camp and Griffisتشکیل شد )قاره افگان ای لوت ایران مرکزی و خردهقاره قطعه، بین دار

1982; Tirrul et al., 1983; Agard et al., 2011; Bröcker et al., 2013; Bayet-Goll et 

al., 2016; Mohammadi et al., 2016 پهنه ساختاری سیستان از سه زیرپهنه تشکیل شده است .)

(Camp and Griffis, 1982; Tirrul et al., 1983; Perelló et al., 2008; Fotoohi-Rad et 

al., 2009; Saccani et al., 2010; Angiboust et al., 2013; Mohammadi et al., 2016 )

ری سیستان( در خاور، که ترین بخش پهنه ساختا)قدیمی ( مجموعه روتک1ب(: -17-3تصویر )

های محصور گسلی واحدهای فشار باال و دما پایین، توده هایکرتاسه، متابازیت شامل فلیش

( مجموعه نه، به صورت یک 2باشد. می های دگرگونیکیلومتر طول، و آمیزه 15اوفیولیتی تا 

های کرتاسه پسین تا ائوسن و برخی واحدهای که شامل فلیش باختر بوده ودر  فزایشیمنشور برا

های روتک و نه قرار روی مجموعه ناپیوسته گونه( حوضه سفیدآبه که به 3باشد. و اوفیولیتی می

به سن ماستریشتین تا ائوسن است. پهنه ساختاری  نشدهکمانی دگرگوندارد و شامل رسوبات پیش

موازی فعال با آرایه پلکانی است که های امتدادلگز نیمهو گسل هاراندگیربردارنده پسسیستان د
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ها تشکیل های گسلی کششی )رهایی( و تراکمی )مهاری(  زیادی را در راستای گسلها و پلهخم

 های امتدادلگز راستگردگسلای از شبکهایران با  خاورعمومی دگرریختی در  گونهداده است. به 

 است خاورجنوب-باخترجنوب تا شمال-در راستای شمالامتداد آنها است که  کنترل شده

(Berberian et al., 2000; Walker and Jackson, 2004; Parsons et al., 2006; 

Mohammadi et al., 2016.) 
 نه باختری-آبادپله گسلی تراکمی اسماعیل. 3-6-2

سنگی های گسل پیای معکوس، یکی از پارهآباد با مؤلفهگسل امتدادلگز راستگرد اسماعیل

 تصویرلوت است ) قطعههای ساختاری سیستان و نهبندان است که مرز ساختاری بین پهنه ایقاره

کیلومتر در بین  70جنوبی و طول حدود -شمالی کمابیشج، د(. این گسل با روندی -17-3

(. گسل نه Walker and Khatib, 2006است )آباد و نهبندان گسترش یافته سهل هایناحیه

های امتدادلگز راستگرد سامانه گسلی نه است که این گسل نیز روندی یکی از پاره باختری

 تصویرکنند )تراکمی را ایجاد می پلهجنوبی دارد. این دو پاره گسلی، یک هندسه چپ-شمالی

 جهانی ایراندائمی تعیین موقعیت  ایشبکه سامانه برپایهج، د(. -3-17

(www.ipgn.ncc.org.ir سرعت حرکت ،)متر بر سال است و جهت تنش میلی 8ایران  خاور

 است. E26°Nفشاری محلی 

 

http://www.ipgn.ncc.org.ir/
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شناختی بخش شمالی پهنه ساختاری سیستان ای از ایران، )ب( نقشه زمین. )الف( نگاه اجمالی ناحیه17-3تصویر 

(. )ج( تصویر Fotoohi-Rad et al., 2009; Bröcker et al., 2013; Bayet-Goll et al., 2016)برگرفته از 

از پهنه ترافشارش کوه هوری از نگاه نقشه. )د( مدل ارتفاعی رقومی نقشه ساختاری  TMGoogle Earthای ماهواره

-برش)ه( . باختریآباد و نه پله و راستگرد اسماعیلهای گسلی امتدادلغز چپبین پاره پهنه ترافشارش کوه هوری

 .د نشان داده شده است-17-3تصویر در  هابرشاین راستای پهنه ترافشارش کوه هوری. از عرضی  های
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متر بین این دو پاره  2700رو یک پهنه ترافشارش به نام کوه هوری با ارتفاعی حدود از این

-این پهنه ترافشارش، در سطح، از شیل، ماسهه(. ج، -17-3 تصویرگسلی تشکیل شده است )

-شده( )به سن پالئوژن( به همراه سن دگرگون گاهیآهکی )های سن ها یا عدسیسن ، و لنز

-کواترنری و بادزنهای است. پادگانهتشکیل شده )به سن نئوژن(  های اولترابازیک و آتشفشانی

شکل در بیرون از پهنه وجود دارند. پهنه ترافشارش کوه هوری، شکلی لوزی های آبرفتی

دارد که با دو گسل معکوس پرشیب بیرونی محاط شده است و بیشینه االضالع( )متوازی

 E26°Nباشد. با توجه به جهت تنش فشاری دورمیدان باالآمدگی در بخش مرکزی پله گسلی می

درجه( را  90های گسلی، هندسه پله خن ی )یعنی پله مهاری های پهنه ترافشارش، پارهو مشخصه

سازی اجزاء مدل هاینتیجهخوبی با  نزدیکیهای ساختاری کوه هوری دهند. مشخصهنشان می

-18-3 تصویر( دارد )E30°Nدرجه ) 30ای خن ی در زاویه همگرایی محدود ما در هندسه پله

 McClayهای شده از مدلبیشینه، استنتاج سیر تنش اصلی هایخ ای د(. الگوی چرخه-الف

and Bonora (2001)  وDooley and Schreurs (2012) داخلی پهنه  هایناحیه، نسبت به

گسل قرار دارد که با توسعه ارتفاعات )یعنی کوه هوری(  هایر س پیرامونترافشارش، بیشتر در 

سیر تنش اصلی بیشینه در پهنه ترافشارش و در راستای  هایخ گردد. همچنین، مشخص می

NW-SE  های ها و گسلچین همچونمتمرکز شده است که به موجب آن ساختارهای تراکمی

های گسلی در پهنه پاره دهند که توانمندی یا قابلیتنشان میها نتیجهمعکوس توسعه یافته است. 

دهد. مقدار تنش میانگین در سازی افزایش میترافشارش، تنش اصلی متوس  را طی مراحل شبیه

های پاره هایر سآباد( و بیرونی پهنه )مانند فرونشست سهل هایناحیهدرون پهنه ترافشارش از 

ج(. تمرکز تنش بیشینه در بخش مرکزی پهنه -18-3ج؛ -17-3های تصویرگسلی بیشتر است )

است که در پهنه مخالف یکدیگر  های گسلیپیشروی پاره سوینسبی  هایحرکتدهنده نشان

 نگاریمکانب(. شش برش عرضی -18-3کند )شکل بوده و تمرکز تنش میانگین را کنترل می

و متوس  را نشان  سوایک عدم تقارن ه( د، -17-3( )شکل ´AA´-FFدر عرض کوه هوری )

جربی های تهای مرکزی پهنه است )همانطور در مدلدهد که بیشینه باالآمدگی در بخشمی

Dooley et al., 1999; McClay and Bonora, 2001; Dooley and Schreurs, 2012 .)
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با طول نهایی گسل کنترل شده است. پهنه  واردهباالآمدگی نامتقارن در پاسخ به بارگذاری تنش 

های لگز محصور شده است. هندسهشیب معکوس موربهای متوس ترافشارش نامتقارن با گسل

-´AAعرضی )از  هایبرشافزون بر آن، یابد. های مرکزی پهنه کاهش میبخشنامتقارن در 

EE´( )هوری به صورت یک تاقدیس دو  دهد که پهنه ترافشارش کوهنشان میه( -17-3 تصویر

 تشکیل شده است.میلی 

 
تنش  سازی از توزیع )الف( کرنش اصلی بیشینه، )ب( تنش اصلی بیشینه، )ج(مدل هاینتیجه. 18-3تصویر 

 میانگین اصلی، و )د( تنش اصلی کمینه پهنه ترافشارش کوه هوری.

 

 ها. نتیجه3-7

های اجزاء محدود دو بعدی یک ای از مدلالگوهای توزیع تنش و تمرکز کرنش برای دسته

پله و چپگرد از پیش موجود که تابعی های گسلی امتدادلگز راستپهنه ترافشارش مربوط به پاره

دور است، به دست آمده است. رئولوژی کشسان خطی و شرای  کرنش  واردهاز تنش فشاری 

)امتدادلگز  صفر( مختلف αهمگرایی ) هایزاویهسازی، ای فرض شده است. در هر شبیهصفحه

های گسلی از قبیل پارهکنش برهمدرجه )تراکم مح ( بر سه مدل  90و  60، 45، 30مح (، 
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عددی نشان  هاینتیجهشده است.  بکارگرفتههای تراکمی بدون همپوشان، خن ی، و همپوشان پله

ای تاریخچه دگرریختی، نسبت به جهت انتقال ناحیه سرتاسرجایی در دهد که بردارهای جابهمی

-یابد. جهت، با افزایش تراکم، افزایش میترافشارشجایی در پهنه مورب هستند. بزرگی جابه

به موقعیت ساختاری در پهنه ترافشارش بستگی دارد. در  به شدت 3σو  1σ های سیرخ  گیری

گسلی متمرکز شده است،  هایر س پیرامون)تنش اصلی کمینه( پایین که در  3σهای با پهنه

اسبی به سمت بیرون از پهنه و در راستای مسیری خمیده توسعه های دممانند و آرایههای بالترک

)تنش اصلی بیشینه( در پهنه ترافشارش بسیار  1σگیری های همپوشان، جهتپلهیابند. در می

در های امتدادلگز محصورکننده گسل موازی باشود تا منحر  شده است و دچار چرخش می

از برش مح  در )های مختلف برشی پهنه قرار گیرد. این الگو به سبب اثر اصطکاک و مؤلفه

، با دو چرخش جریانی ساعتگرد (های گسلیساده در راستای پاره های گسلی به برشبیرون از پله

شود گسلی بوجود آمده است. این چرخش سبب ایجاد میدان تنش آشفته می هایر س پیرامون

های شکل در پلههای ترافشارش لوزیماهیت ناهمگن دگرریختی است. پهنه دهندهبازتابکه 

های ترافشارش رومبوئدری و سیگمایی به که پهنهیابند، در حالی بدون همپوشانی توسعه می

های خمیده، های ترافشارش مت ثر از گسلیابند. پهنههای خن ی و همپوشان توسعه میترتیب در پله

ها گسلی بین پاره هایقطعهلگزی هستند که سبب چرخش راستای معکوس موربراستا و ناهمهم

های های متقارن تنها در بخشدهند. هندسهشان میگشته و هندسه نامتقارنی را در برش عرضی ن

های های متقاطع عرضی، بخشهای گسلی همپوشان، گسلشوند. در پلهمرکزی پهنه پیدا می

های تخریب اتصالی تراکمی مت ثر مرکزی پهنه ترافشارش را به صورت اتصاالت سخت و پهنه

های های تراکمی بوده و به ترتیب از پلهسازند. الگوی تنش میانگین مشابه الگوی آنها در پلهمی

یابند. دو جفت الگوی تنش های همپوشان، کاهش و افزایش میبدون همپوشانی به سمت پله

 هایر سگسلی( و بیشینه )در چارک فشارشی  هایر سمیانگین کمینه )در چارک کششی 

-مکانیکی بین پارهکنش برهمیابند. به طور کلی، های گسلی توسعه میپاره هایر سگسلی( در 

 هایزاویهیابد. لگزش مورب و های گسلی با افزایش نسبت همپوشانی به جدایش کاهش می

های گسلی و در درون پاره پیرامونتمرکز تنش  هایناحیههمگرایی هر دو بر بزرگی و شکل 
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 α>30°در مقایسه با  α=30-60°ها تگییراتی را در که مدل ایگونهپهنه ترافشارش مؤثر هستند به 

های گسلی امتدادلگز دهد. نمونه طبیعی پهنه ترافشارش کوه هوری در بین پارهنشان می α<60°و 

های ساختاری و شرق ایران، هندسهدر جنوب باختریآباد و نه پله و راستگرد اسماعیلچپ

 دهد.های گسلی خن ی نشان میای را با چارچوب پلهشناختی قابل مقایسهریخت

 

با عنوان  Journal of Structural Geologyاست، این فصل از رساله در نشریه  بیانبه  نیاز
Analysis of transpression within contractional fault steps using finite-element 

method  :با افزون بر آن، (. 1-20 هایصفحه، 96، شماره 2017پذیرفته و منتشر شده است )سال

های تراکشش، و تکمیل مبحث های ترافشارش، یعنی پهنهتوجه به اهمیت مبحث مقابل پهنه

های واکششی تراکششی ای، موضوع حوضههای مورب بر مرزهای صفحهمربوط به بارگذاری

 Comptesهای واکششی تراکششی نیز در نشریه نیز انجام، تحلیل، و پژوهش شد. مبحث حوضه

Rendus Geoscience  2عنوان باD finite-element elastic models of transtensional pull-

apart basins  :(. این 222-230 هایصفحه، 350، شماره 2018پذیرفته و منتشر شده است )سال

 ها آمده است.مبحث در بخش پیوست

 

 

 

 

 





-برهمهای ترافشارش متأثر از . فصل چهار: فرگشت مکانیکی پهنه4

خمیری اجزاء -های کشسانگسلی: بینشی از مدل هایکنش

 محدود سه بعدی

 . مقدمه4-1

هایی از دگرریختی متمرکزشده هستند که در آن یک سطح های گسلی مکانها و فراگامپله

منسوب  بندی هندسید. این تعریف به پارهانهایی منقطع شدهای مستقیم با ناپیوستگیگسلی صفحه

ل لگزش های انتقاهای گسلی، پهنه(. در این راستا، پلهFossen and Rotevatn, 2016شود )می

 وابستهمیدان تنش  راههای گسلی از موازی ناپیوسته هستند که در آن پارههای گسلی نیمهبین پاره

ای های غیرصفحههای گسلی و شکستگیدارند. هندسهکنش برهمو اتصاالت سخت با یکدیگر 

اند شده پژوهشکه هم در طبیعت مشاهده شده و هم از لحاظ تحلیلی )نظری( و عددی  گوناگونی

(Rodgers, 1980; Segall and Pollard, 1980; Aydin and Schultz, 1990پاره ،)شدهبندی ،

 Ritz et، و خمیده هستند )های کوچک واگرا یا اسپلی، گسلایشاخه، رمپی، تقاطعی، ایپله

al., 2012, 2015; Ritz, 2013مند )راست های نظامهای گسلی به صورت تابعی از هندسه(. پله

-Christieل )چپ یا راستگرد(، مکان تمرکز کشش یا تراکم هستند )سگپله( و حرکت ا چپی

Blick and Biddle, 1985; Woodcock and Fischer, 1986; Ramsay and Huber, 1987; 

Reches, 1987; Crider, 2001; Storti et al., 2003; Cunningham and Mann, 2007; 

Mann, 2007تدادلگز )مانند های ام(. سامانهMisra et al., 2014; Misra and Mukherjee, 

2015; Mukherjee, 2015a,b; Dasgupta and Mukherjee, 2017تواند جابه( همچنین می-

های های قائم مهمی را ایجاد کند. ساختارهای باالجسته و دگرریختی ترافشارشی، پهنهجایی

-4 تصویرهای گسلی امتدادلگز هستند )ستای پارههای تراکمی و در رامحلی باالآمدگی در پله
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ای و صفحهلگز درونهای امتداد، گسلسیا مهاری در راستای مرزهای ترادیهای تراکمی (. پله1

های ترافشارش در ها، پهنهدهند. در این محی روی می های ترافشارشیای، و محی قارهدرون

 ,Biddle and Christie-Blickهمپوشان است )های گسلی پلکانی های تراکمی بین پارهقطاع

1985; Woodcock and Schubert, 1994; Richard et al., 1995; Storti et al., 2003; 

Crider, 2015.) 

 
 است. پژوهشبه دست آمده در این  هاینتیجهبا  موافقهای ترافشارشی که طرح سه بعدی از حوضه .1-4 تصویر

 

و بسیار  دارسو میلهای دو چینهای تراکمی با دگرریختی ترافشارشی در پله به طور عمومی

)ساختارهای  پهلوییلگز های معکوس و مورب، گسلشدگیهای برشی، بودینشاخص خمیده

 ,Mukherjee and Koyi, 2009; Mukherjee, 2013, 2014a, 2014b, 2015aدر  پهلویی

2015b  زدگی و ، بیرونفرعی، ساختارهای کششی قطعهمرور شده است.(، باالآمدگی، چرخش

-(. این الگوها و مشخصه1-4 تصویر( همساز شده است )Upton and Craw, 2014) سربرآوری

 ,.Sanderson et al., 1991; Alsop et alصحرایی )های پژوهشهای دگرریختی در بسیاری از 

1998; Holdsworth and Pinheiro, 2000; Tavarnelli et al., 2004; Wakabayashi et al., 

2004; Carosi et al., 2005; Wakabayashi, 2007; Waldron et al., 2007, 2010; Crispini 

et al., 2009; Mukherjee and Koyi, 2010; Sylvester, 2012; Massey and Moecher, 

2013; Talbot, 2014a, 2014b; Nabavi et al., 2017b, 2017c; Zanchi et al., 2016; 

Massey et al., 2017; Zhang et al., 2017 ،)پذیر )تجربی مقیاسهای پژوهشRichard et 

al., 1995; Schreurs and Colletta, 1998, 2002; McClay and Bonora, 2001; Czeck 

and Hudleston, 2004; McClay et al., 2004; Leever et al., 2011; Mitra and Paul, 

2011; Dooley and Schreurs, 2012; González et al., 2012; Ghosh et al., 2014; 
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Barcos et al., 2016; Frehner and Schreurs, 2016 عددی )های پژوهش(، وWillemse et 

al., 1996; Ramsay and Lisle, 2000; Duan and Oglesby, 2005; Davis and Titus, 

2011; Davis et al., 2013; Landgraf et al., 2013; Strijker et al., 2013; Dasgupta et 

al., 2015; Lozos et al., 2015; Frehner, 2016a, 2016b; Nabavi et al., 2016, 2017a, 

2017eشده است. پژوهشهای امتدادلگز و همگرای مورب ( سامانه 

موازی با مرزهای پهنه برشی )یعنی مؤلفه امتدادلگز( ترافشارش با عملکرد همزمان برش ساده 

محور عمود بر مرزهای پهنه برشی و کشیدگی موازی با آنها مشخص شدگی جریان همو کوتاه

 ,Harland, 1971; Sylvester and Smith, 1976; Sanderson and Marchiniشده است )

1984; Fossen et al., 1994; Braun and Beamont, 1995; Dewey et al., 1998; 

Mukherjee and Koyi, 2010; Fernández et al., 2013; Díaz-Azpiroz et al., 2014, 

2016; Frehner, 2016a, 2016b; Nabavi et al., 2017cبه دو نوع  بندی کرنش(. بخش(

جایی ساختی رایج بوده و منجر به جابههای زمین( در این محی Curtis, 1997فضایی و زمانی( )

 ;Jones and Tanner, 1995ساختی دارد )مهمی در تفسیر زمین هاینتیجهشود که مورب می

Curtis, 1997; Ellis and Beaumont, 1999; Tikoff and Teyssier, 1994; Teyssier et 

al., 1995; Druguet et al., 2009; Carreras et al., 2013; Philippon et al., 2015; Díaz-

Azpiroz et al., 2016; Philippon and Corti, 2016های ترافشارش در این قبیل محی (. پهنه-

ای های گسلی امتدادلگز، کمربندهای کوهزادی، و مرزهای صفحهساختی از سامانههای زمین

، جایی که بردارهای حرکتی همگرا نسبت به باشندمیهمگرایی مورب  نتیجهرایج هستند که 

 ,.Díaz-Azpiroz et alشونده، مورب هستند )ای دگرریختپوسته ایهصفحهمرزهای بین 

2016; Frehner, 2016a; Mookherjee et al., 2016; Nabavi et al., 2017a, 2017c; 

2016Philippon and Corti,  ،(. زاویه همگرایی مورب )بسته به عدد تاوایی جنبشیkW مقدار )

 ;Fossen and Tikoff, 1993دهد )یک سامانه را نشان می حرکت نسبی صفحه)چندی( کمی 

2016Fossen,  0(. زاویه همگرایی عمود بر )2-4( )شکل=kW ،°90=α( )الف: -2-4 تصویر-i

iii( یا موازی با )1=kW ،°0=α( )ج: -2-4 تصویرiii-i گسل مرزی پهنه دگرریختی به ترتیب در )

محور )یعنی یک پهنه برشی و برش ساده ناهم قائم(محور )یا همگرایی ی مح  همتراکم برش

های شود. این حالت( نتیجه میRamsay, 1980; Mukhejree, 2012; Talbot, 2014aآرمانی( )

شدگی شود. وقتی که بردار کوتاهای )دو بعدی( میکرنش منجر به دگرریختی کرنش صفحه
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باشد )یعنیهای مرزی پهنه دگرریختی مورب دور میدان نسبت به گسل   0 90 )

 i-iii( )Harland, 1971; Sylvesterب: -2-4 تصویرترافشارش )یا امتدادلگز همگرا( روی داده )

and Smith, 1976; Sanderson and Marchini, 1984; Sylvester, 1988; Fossen and 

Tikoff, 1993; Ghosh, 2001یابد )می محور توسعه( و کرنش سه بعدی ناهمVitale and 

Mazzoli, 2010, 2015; Fossen and Cavalcante, 2017 در این مورد، بیضوی کرنش .)

 ;Sanderson, 1984, 2014گیرد )شدگی قرار میشده بوده و در میدان پهنترافشارش، پهن

Sanderson and Marchini, 1984; Tikoff and Fossen, 1993; Fossen et al., 1994; 

Dewey et al., 1998; Fossen and Tikoff, 1998; Díaz-Azpiroz et al., 2014; Vitale 

and Mazzoli, 2015; Mookherjee et al., 2016; Nabavi et al., 2017c; Fossen and 

Cavalcante, 2017.) و همگرایی به ترتیب برای تراکم قائم  زاویه بین بردارهای تراکمی جزئی

گیری محورهای برش مح  تواند بسته به جهتدرجه است. ترافشارش می 45و  0و برش ساده، 

کلینیک داشته باشد. دو نوع نسبت به محورهای برشی ساده، تقارن جنبشی مونوکلینیک و یا تری

( α( و زاویه همگرایی )kWعدد تاوایی جنبشی ) پایهپهنه ترافشارش و دو نوع پهنه تراکشش بر 

 ,Fossen and Tikoff, 1993; Fossen et al., 1994; Tikoff and Teyssierمعرفی شده است )

1994, 1999; Casas et al., 2001; Bailey et al., 2004, 2007; Mukherjee, 2012( :)i )

برش ساده غالب  )  20،/kW 1 0 ( برش مح  غالب )ii(؛ )81  20،

/kW 0 81.) 
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، زاویه بین تراکم دورمیدان و مرز پهنه دگرریختی αرژیم حرکتی پهنه ترافشارش. زاویه همگرایی  .2-4 تصویر

شدگی قائم و برش محض شونده، سبب ضخیماست که در پهنه دگرریخت α=90°است. الف( برای تراکم محض، 

است که سبب ترافشارش  α>0<90 است. ب( در همگرایی مورب، YZگردد. جریان محدود به صفحه همگن می

است. ج( برای حالت برش ساده همگن  XZصفحه  موازی باشود. صفحه برش شونده میهمگن در پهنه دگرریخت

 است. XZصفحه  موازی بااست. صفحه برش  α=0°دورمیدان، 

 

 ,Mohajjel and Fergussonهای زاگرس )کوه های همگرای مورب از قبیل رشتهکوهزایی

2000; Sarkarinejad and Azizi, 2008; Sarkarinejad et al., 2013; Ruh et al., 2015 و )

 ,.Allen et al., 2003; Landgraf et al., 2009; Ballato et al., 2013; Nabavi et alالبرز )

2017c )های طبیعی د. برخی از نمونهانهای ترافشارشی معرفی شدهبه عنوان سامانه به طور عمومی

در سامانه گسلی  Mecca Hillتوان ناحیه های گسلی تراکمی میاز پلهبرآمده های ترافشارش پهنه

در سامانه  Cerro de la Mica(، Sylvester and Smith, 1976آندریاس، جنوب کالیفرنیا )سان
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، جنوب Gargano Promontory(، McClay and Bonora, 2001گسلی آتاکاما، شمال شیلی )

در آلپ جنوبی،  Monte Cornetto di Folgaria(، Brankman and Aydin, 2004ایتالیا )مانند 

-آندریاس، ساندر سامانه گسلی سان Mount Diablo(، Zampieri et al., 2003شمال ایتالیا )

، غرب Mt. Kumeta-Rocca Busambra(، Wakabayashi et al., 2004فرانسیسکو بی )

های کاله قاضی، جنوب اصفهان (، کوهBarreca and Maesano, 2012سیسل، ایتالیا )

(Nadimi and Konon, 2012کوه هوری، جنوب ،)خاور ( ایرانNabavi et al., 2016, 2017a )

 را نام برد.

های دگرریختی درک بهتر پهنهبرای های تحلیلی، تجربی )قیاسی(، و عددی همواره مدل

های تراکششی عددی زیادی در خصوص محی های پژوهشارشی استفاده شده است. ترافش

-های سهوجود دارد. در مقابل، به خصوص، مدل های مورب و حوضه واکششیهمچون کافت

پذیر استفاده شده است. تحلیل شکل-های ترافشارش شکنندهبعدی به ندرت برای درک پهنه

های مهمی را در های تراکمی بینشدو بعدی در پله های ترافشارشعددی پیشین ما از پهنه

 Nabavi etهای ترافشارش ارائه نمود )توزیع تنش و تمرکز کرنش در پهنه فرگشتخصوص 

al., 2017aمحور ایجاد های ناهمگن و ناهمهای ترافشارش، کرنش(. آن تحلیل نشان داد که پهنه

( هندسه 2( زاویه همگرایی، 1میدان کرنش: عوامل مهمی اثرگذار در افزون بر آن، کنند. می

پیشین خود  پژوهش، ما پژوهش( نسبت همپوشانی به جدایش، هستند. در این 3های گسلی، و پله

های اجزاء محدود ، به مدلTMABAQUS( با استفاده از مجموعه  ,.a2017Nabavi et alرا )

 فرگشتگسلی در  هایکنشمبرهنقش  پژوهشبرای  جاییبعدی و بر پایه جابهطی، سهغیرخ

 گیرد.های ترافشارش، توسعه دادیم که در آن مسائل دو بعدی این مبحث را نیز دربر میپهنه

از برآمده های گسلی و اثر آنها بر پیچیدگی هایکنشبرهمبعدی، سازی عددی سهمدل

، لگزش در مدلد. منابع اصلی غیرخطی کنهای ترافشارش را رمزگشایی میغیرخطی پهنه فرگشت

 ,Vernant and Chéry, 2006a, 2006b; Maertenهای گسلی )مانند اصطکاکی روی پاره

2010; Soliva et al., 2010; Maerten et al., 2016; Zeumann and Hampel, 2016 رفتار ،)

خطی، تگییر کرنش و شرای  مرزی، و یا  کشسانهای بزرگ ورای رژیم غیرخطی مواد، کرنش
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ها ممکن است در طی فراسنجباشند. این سازی دگرریختی، میاز این عوامل در طی مدلترکیبی 

های های ترافشارش بین پلههماهن  عمل کنند. تحلیل عددی پیشین پهنه شیوهدگرریختی، به 

های دوبعدی در یک (، به صورت ناپیوستگیNabavi et al., 2016, 2017aگسلی تراکمی )

توزیع تنش  فرگشتهای اولیه در خصوص خطی انجام گرفت که بینش کشسانماده همسانگرد و 

های همجوار ارائه های گسلی یا شکستگیبین پارهکنش برهمجایی و و کرنش، تجمعات جابه

همچون پله گسلی همپوشان، زاویه همگرایی مورب،  گوناگونی، عوامل پژوهشنمود. در این 

 واردرهای تنش سه بعدی تنش، کنش، بردا شتفرگکه بکار گرفته شد لگزش گسل، و ضخامت 

کنند. در اینجا های ترافشارش را کنترل میجایی در پهنه، و مسیرهای جابهسطح )ترکشن( بر

دهیم. های گسلی را نشان میجایی روی پارهافزایش جابه وزمانی همگرایی مورب  فرگشت

های یت مرزی پهنهحدود( حذ  م1های ما عبارت است از: مباحث نوین دیگر در تحلیل

-مدل همهکه متفاوت از  پهنه دگرریختی غیرسخت( استفاده از مرزهای 2، و ترافشارش محدود

 های ترافشارش پیشین است.

های ها و کرنشها، تنشجایی( جابه1کنیم: ذیل را بررسی می موارد بیشتر پژوهشما در این 

 هایناحیههای گسلی چگونه است و چه تفاوتی نسبت به در پله گسلی بین پاره به دست آمده

)یعنی دگرریختی دائمی یا پایدار(  غیرکشسان( چگونه کرنش 2بیرونی پهنه ترافشارش دارند؟، 

( 3پهنه ترافشارش اثرگذار است؟،  فرگشتهای گسلی بر و ضریب اصطکاک لگزشی روی پاره

( چگونه پیامدهای 4کند؟، فشارش چه تگییری میجایی با موقعیت ساختاری در پهنه ترامیدان جابه

-های گسلی همجوار را بهبود میبعدی ما، درک توسعه اتصاالت سخت بین پلههای سهمدل

های تجربی و مکانیکی پیشین و یک نمونه طبیعی سازیبا مدل پژوهشاین  هاینتیجهبخشد؟ 

 است.مقایسه شده 
 چارچوب مدل. 4-2

 چارچوب هندسی. 4-2-1

محورهای  موازی باهای آن که لبهتشکیل شده است مستطیلی  قطعه( از دو 3-4 تصویرمدل )

های گسلی پاره راستای موازی با X، افقی بوده، محور XZ. صفحه است سامانه مختصاتی کارتزین
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های اصطکاکی در راستای پاره شیوهبه  هاقطعهالف، ب(. -3-4 تصویر، قائم است )Yو محور 

 تصویرشوند )فعال نامیده می هایقطعه، در مجموع هاقطعهلگزند. به طور خالصه، این گسلی می

 3kmلگز )های گسلی موربهای مقیاسی و طبیعی سامانهبا نمونه موافقالف(. ابعاد مدل -3-4

از پیش  گسلی یا سطح لگزشی پژوهش، دو پارهج(. مدل مورد -3-4 تصویر( است )70×70×15

شود و می واردگسلی هم به طور افقی و هم قائم  هایصفحهجایی بر که جابه شده داردتعریف

های ب(. طول پاره-3-4 تصویرلگز عمل کند )های موربتواند در تحلیل به صورت گسلمی

)مانند  جایی اصلیهای جابههمچنین پهنه های گسلی کهکیلومتر است. پاره 50شده گسلی تعریف

Dooley and Schreurs, 2012عرضی، قائم هستند )یعنی شیب  برششوند، در ( نیز نامیده می

(. 2در شکل  YZ برشاست ) های آنها به صورت خ  ر س مستطیلیدرجه است.( و انت 90آنها 

 10کیلومتر همپوشانی داشته و میزان جدایش بین آنها،  30حاضر، دو پاره گسلی،  پژوهشدر 

ر سی مستطیلی، با تگییرات  هایخ های گسلی با پارهج(. گنجاندن -3-4 تصویرکیلومتر است )

 نماید.های مهمی را ارائه میشده در پهنه ترافشارش، بینشتنش و کرنش سه بعد محقق
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و شرایط مرزی را  واردهچارچوب سه بعدی مدل اجزاء محدود. الف( طرح سه بعدی مدل که بارهای . 3-4 تصویر

قائمی از مدل  برشفعال، دربرگیرنده دو گسل از پیش موجود است. ب(  قطعهبر  وارددهد. تراکم مورب نشان می

( )برابر با Sدهنده تعاریف جدایش گسل )افقی از مدل که نشان برشها است. ج( دهنده هندسه قائم گسلکه نشان

-بت است. د( گسستههای همپوشان، مثبرای گسل Oکیلومتر( است.  30( )برابر با Oکیلومتر( و همپوشانی گسل ) 10

در  پژوهشسنگ برای مدل مورد های مادی متوسط ماسهگرهی سه بعدی. ویژگی 8المان  222000سازی مدل به 

 جایی هستند.جابه پایهشرایط مرزی بر  بکارگیریمرجع  هاینقطه، RP-2و  RP-1نظر گرفته شده است. 
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 3-4 تصویرادامه 

 

 های مادیویژگی. 4-2-2

کند که ای را بررسی می(. رفتار مادهPrandtlجامد، ماده ماده شبه خمیری-کشسانرئولوژی 

تا زمانی که  کشسانشود. تنش و کرنش را شامل می خمیریو  کشسانهای دگرریختی مؤلفه
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یابد که در ورای آن، دگرریختی، به نام مقاومت تسلیم  نائل شود، افزایش می یک تنش بحرانی

است به این معنی  خمیری-کشسان(. رئولوژی پوسته باالیی، Mohammadi, 2003است ) خمیری

یابد که در آن حد، گسیختگی و ها با افزایش کرنش، تا حد مشخصی افزایش میکه تنش

-ها یا گسلو توسعه شکستگی توانند آغازمی خمیریهای شود. مدلآغاز می خمیریدگرریختی 

سازی شوند های عددی مختلف پیادهتوانند در مدلی میبینی کنند که به راحتها را پیش

(Ramsay and Lisle, 2000; Mohammadi, 2008, 2012.) 

-شکل-به ضخامت شکننده به طور عمومییابد که در آن همگرایی مورب توسعه می ژرفایی

-سطحهای خطی برای دگرریختی مدل کشسانهای مادی پذیر پوسته محدود شده است. ویژگی

(. در هر حال، انتخاب Crider and Pollard, 1998شوند )مانند ای استفاده میپوسته ژرفاکم های

ها( ها، و چینها، گسلها )مانند شکستگی، دگرریختی دائمی موجود در سن کشسانرئولوژی 

سن ، رئولوژی مدل های مادی متوس  ماسه، با فرض ویژگیپژوهشگیرد. در این را نادیده می

، مدول کشسان)بخش باالیی پوسته( است. برای مؤلفه  خمیری-کشسانر، همسانگرد و موردنظ

kg/m 3 ، و25/0(، GPaگیگاپاسکال ) 55( به ترتیب برابر با ρیان ، نسبت پوآسون، و چگالی )

 Carmicheal, 1982; Pollard and Fletcher, 2005; Mukherjee andاست )بر اساس  2600

Mulchrone, 2012; Goteti et al., 2013 مقاومت تسلیم خمیری(، در حالی که برای مؤلفه ،

آزمایشات  پایه(. این مقدار بر Carmicheal, 1982مگاپاسکال استفاده شده است )بر اساس  890

مگاپاسکال صورت پذیرفته است  500جانبه سن  است که در فشار همهفشاری روی ماسه

(Carmicheal, 1982 در راستای .)شده، ضریب اصطکاک های گسلی تعریفپاره هایحهصف

 (.Pollard and Fletcher, 2005معین شده است ) 51/0لگزشی ثابت 
 جاییشرایط مرزی بر پایه جابه. 4-3

الف( در مرزها مشخص -3-4 تصویرجایی معین )یک جابه بکارگیریهمگرایی مورب با 

-کیلومتر کوتاه 14درصد ) 20 به گونه دگرریختی پیشرونده، شده است. همگرایی مورب کلی

 استفاده ازشده است.  بکار گرفته پژوهشدرجه بر مدل مورد  45زاویه همگرایی  درشدگی( 

بهتر مدل با شواهد صحرایی را فراهم  برابرسنجیسطح، امکان  وارد برجایی به جای تنش جابه
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 درهای گسلی های مرکزی پارهرایجی که بخشسازد. این شرای  مرزی با مشاهدات می

یابند، ثابت است. در هر حال، این قید شامل پهنه می فرگشتای کلی دگرریختی کرنش صفحه

شود، جایی سه بعدی عمومی میهای جابهمیدان دچارهای گسلی تراکمی که ترافشارش بین پله

 2m/s) که مربوط به شتاب گرانشجایی، یک نیروی داخلی مرزی جابه بر شرای  افزوننیست. 

های اجزاء محدود، شود. برای تحلیلمی واردمدت دگرریختی بر مدل  سرتاسراست در ( 81/9

( تجزیه شده C3D8Rبعدی و خطی )یعنی ، سههپیوست وجهیالمان محدود شش 222000ل به مد

 هایسطحسازی های اجزاء محدود، برای شبیهها در تحلیلد(. این المان-3-4 تصویراست )

جایی دورمیدان و شرای  مرزی جابه بکارگیریاند. با شونده توصیه شدهتماسی دگرریخت

از  گرهی طی هر جزء 8گیری گاوسی ، سختی هر المان محدود با استفاده از انتگرالگرانش

(. در این Bathe, 1996; Mohammadi, 2003, 2008, 2012دگرریختی محاسبه شده است )

 TMABAQUSبعدی سازی اجزاء محدود سهافزاری مدلمجموعه نرم از پژوهش

(/www.simulia.com; 2014, 2-6.14ABAQUS/CAE; tutorial version  ) سازی شبیهبرای

 شده در پهنه ترافشارش استفاده شده است. به سبب ماهیت پیوستههای تنش و کرنش ثبتمشخصه

گسیختگی شکننده  به دقتتواند های اجزاء محدود، مدل نشان داده شده در ایجاد نمیتحلیل

سازی کند. با این حال، با استفاده از ای را شبیهپوستهژرفای کم هایسطحهای سنگی مشخصه

یابند، امکان نشان دادن و های اصلی که در پهنه ترافشارش توسعه میگیری تنش و کرنشجهت

یابند، ای که در طی دگرریختی توسعه میساختارهای شکننده پذیرامکانگیری ینی جهتبپیش

 وجود دارد.
 و بحثسازی مدل های. نتیجه4-4

پله از دو پاره گسلی پلکانی و راستبرآمده چارچوبی از یک مدل ترافشارش  پژوهشدر این 

ها به ، مشدر این مدل الگرانژیدارند. کنش برهم( α=°45همگرایی مورب ) درارائه گردید که 

 ورب، مواد به دام افتادهشود. در طی همگرایی مشونده، دگرریخت میدگرریخت قطعههمراه 

دهنده دگرریختی روی ایتا اندازهشود و پذیر دگرریخت میدر بین دو پاره گسلی به حالت شکل

شود. زمانی که لگزش تمرکز میهای گسلی پلکانی ماز پارهبرآمده در مدل، در پله گسلی تراکمی 

http://www.simulia.com/
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دهد، مواد شونده )یعنی هر دو پاره گسلی( روی میدر راستای مرزهای پهنه دگرریخت

برش شوند. با  دچارتوانند کوتاه یا طویل شده و به صورت قائم یا جانبی شونده میدگرریخت

ندسه مدل توجه به زاویه همگرایی مورب، مدل یک پهنه ترافشارش برش مح  غالب است. ه

 ترافشارشیهای ترافشارش و ساختارهای های اولیه پهنهشده، بسیاری از مشخصهدگرریخت

زاویه، معکوس و معکوس چپگرد بزرگ هایای، گسلطبیعی از قبیل تاقدیس دو میلی ناحیه

های خوردگی محلی، حوضهوری، چینرآو سربشکل(، باالآمدگی  Yساخت )یا ساخت لگ

کند. این های گسلی را ایجاد میی مورب، و لگزش اصطکاکی در راستای پارهوابسته به همگرای

های طبیعی تجربی، و نمونههای پژوهشبا  پژوهشهای این مدل هاینتیجهکلی از  خوانیهم

جایی و های جابهمیدان فرگشتبینی و تحلیل های مهمی را در پیشهای ترافشارش، بینشپهنه

 20همگرایی مورب کلی ) وارد شدنکند. با های ترافشارش ارائه میدگرریختی سه بعدی پهنه

و  سوا ترکیبی از لگزش )دگرریختی  با پژوهش، مدل مورد درصد( به شیوه افزایشی و جزئی

فعال  قطعهیابد. می فرگشتفعال،  قطعهشده در های گسلی و دگرریختی توزیعگسسته( روی پاره

افقی و قائم  هایجهتمحورهای افقی و قائم، به طور کلی به ترتیب در  پیرامونبر چرخش  افزون

است، باالآمدگی و  بیانبه  نیازگردد. شدگی میشدگی، و ضخیمتراکم مورب، کوتاه دچار

چون رسوبگذاری باشد و فرآیندهایی همها در نتیجه مقدار همگرایی مورب میفرونشینی در مدل

سازی است به طوری نشده است. این یک ساده وارد( Mukherjee, 2017) ایستاییو پاسخ هم

 که این فرآیندها در باالآمدگی و فرونشینی اثرگذار هستند.
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در سامانه همگرای مورب متأثر از پله گسلی تراکمی. در اینجا، ابعاد مدل بیشینه الف( توزیع تنش اصلی  .4-4 تصویر

الف( در پله گسلی -4در راستای بخش میانی مدل کلی )شکل بیشینه کیلومتر است. ب( تنش اصلی  70×70×15

های فشارشی )مقادیر مثبت( و کششی )مقادیر منفی( مشخص کیلومتر است. پهنه 70×10×15تراکمی. در اینجا ابعاد، 

 اند.شده

 

 شدهسازیهای تنش مدلمیدان .4-4-1

میدان در  ه با تگییرات ناپایداریشدسازیشده در رفتار لگزش هر گسل مدلتگییرات مشاهده

 Hampel andخوردگی بار سطحی ایجاد شده است )و چروک ای مربوط به رشدتنش پوسته



 151 گسلی هایکنشبرهمهای ترافشارش مت ثر از فرگشت مکانیکی پهنه

 

Hatzel, 2006; Turpeinen et al., 2008 .)و میانگین تنش  بیشینهد که ندهنشان میها نتیجه

یابد )فشار آن افزایش می بیرونی هایناحیههای گسلی در مقایسه با اصلی در داخل پله بین پاره

-پاره هایر سهای تراکمی الف، ب(. به عبارت دیگر، چارک-4-4 تصویریابد.( )افزایش می

های گسلی داخلی در داخل پله قرار دارند که سبب افزایش تنش و کرنش محلی در این بخش 

-پهنه راهند از توا(، گسلش امتدادلگز میIIIو  IIشرای  برش ساده )شکستگی نوع  درگردد. می

-های موربسیر تنش و کرنش پیچیده مربوط به محی  هایخ های معینی انتشار یابد. در مقابل، 

 شود.یک پهنه معین یا فرآیندی واحد می راههای ترافشارش مانع توسعه آن از لگز مانند پهنه

کلی میدان تنش  فرگشتتوان در درک ( را می3σ)کمینه گیری و بزرگی تنش اصلی جهت

الف( و بیرون -5-4 تصویرسه بعدی پهنه ترافشارش به کار برد و تگییرات فضایی تنش در درون )

، تنش در انتهای هر جزء از 3σرا مقایسه نمود. توجه شود که  ایب( پهنه رله-5-4 تصویر)

 هایخ های تنش نزدیک میدانکنش برهمدهد. در درون پهنه ترافشارش، دگرریختی را نشان می

در پهنا شود. در ابتدا، ای میهای گسلی سبب ایجاد میدان تنش سه بعدی پیچیدهپاره ر س

هستند. با  قائمبه ترتیب موازی و نسبت به جهت همگرایی وارده،  3σو  1σمحورهای ترافشارش، 

-9ه مایلی را )در پهنه ترافشارش دچار چرخش شده و زاوی 3σدگرریختی پیشرونده مدل، محور 

افزون بر آن، دهد. ای و مرزهای پهنه ترافشارش تشکیل مینسبت به جهت انتقال ناحیه( ~10°

به موقعیت ساختاری در پهنه ترافشارش بستگی دارد. در بیرون  به شدت 3σهای محور گیریجهت

 4)تنها کمی در حدود قائم بوده ای، نیمهنسبت به جهت انتقال ناحیه 3σاز پهنه ترافشارش، تنسور 

موازی با کرنش نهایی کششی ب( و نیمه-5 تصویریابد.( )درجه نسبت به حالت قائم انحرا  می

(، و جهت همگرایی، در بیرون از 3S) کمینه ، کرنش نهایی کششی1σ، بنوبت( است. 1S)بیشینه 

نهایی و جزئی و  توازی بین محورهای کرنشموازی با یکدیگر هستند. نیمپهنه ترافشارش، نیمه

محور را نشان شدگی همهمچنین انحرا  ناچیز آنها در بیرون پهنه ترافشارش، دگرریختی پهن

بزرگی تنش با  به طور عمومیای نیست. دگرریختی کرنش صفحه بر حسب لزومدهد که می

 (.5-4 تصویریابد )افزایش شدت دگرریختی، شدت می
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، الف( در درون، و ب( بیرون پهنه ترافشارش. در بیرون از پهنه ترافشارش، 3σنگاشت آزیموت در مقابل  .5-4 تصویر

شوند. طی دگرریختی پیشرونده، بردارها به سمت حالت مورب ای آغاز می، قائم بر جهت انتقال ناحیه3σبردارهای 

ء منتخب از شده از پنج جزهای برداشتهای متفاوت، دادهچرخند. رنگای مینسبت به جهت انتقال ناحیه

)آبی تیره( را نشان  1)نارنجی(، و  75/0)سبز(،  5/0)آبی(،  25/0)قرمز(،  1/0دگرریختی همگرای مورب کلی از قبیل 

 دهد. از هر جزء، سه داده برداشت شد.می

 

 های گسلیتغییر لغزش در راستای پاره .4-4-2

های گسلی )یعنی به سمت خ  توزیع دگرریختی با نرخ کاهش لگزش به سمت انتهای پاره

 شدگیهای گسلی، قطع(. لگزش در راستای پاره6-4 تصویر( تعیین شد )پاره گسلی قائم ر س
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لگزشی،  هایسطحکند. به سبب کاهش تدریجی لگزش در راستای اد میجفعال ای هایقطعهبین 

سمت پهنه همپوشان های گسلی به تدریج به ایی قائم( بین پارهجارتفاع پهنه ترافشارش )جابه

مؤلفه فشارش پهنه ترافشارش در ناحیه مرکزی پله گسلی متمرکز یابد، به بیان دیگر، میافزایش 

شدگی کلی در تواند به همسازی کوتاههای گسلی میشده است. کاهش لگزش در راستای پاره

های گسلی لگزش در راستای پارهافزون بر آن، های گسلی همجوار نسبت داده شود. عرض پاره

 5-15و  0-5از اعماق  آشکاریلگزش  جداسازییابد به طوری که کاهش می ژرفابا افزایش 

با نمایی از سطح گسل بعد  6-4در شکل ها نتیجه(. این 6-4 تصویرکیلومتر قابل مشاهده است )

کیلومتر(  12 ژرفایدرصد ) 5دهد که حدود نشان میها نتیجهاز دگرریختی نشان داده شده است. 

های از با لگزش روی گسل واردشده،جایی و دگرریختی درصد )نزدیک سطح( از جابه 19تا 

دهد توزیع لگزش گسلی نشان میها نتیجه(. همچنین 6-4 تصویرپیش موجود همساز شده است )

قفل  ژرفاتواند با افزایش بسیار نامتقارن است. بخش پایینی گسل می خمیری-کشساندر مدل 

در نزدیکی بیشینه لگزد. لگزش جایی صفحه میود در حالی که بخش باالیی در شرای  جابهش

 دهد.مرکز سطح گسل و نزدیک سطح مدل روی می
 

 
قائم. این مدل، بخش میانی مدل کلی است و  برشتوزیع لغزش در راستای سطح پاره گسلی اول در  .6-4 تصویر

 کیلومتر است. 70×10×15ابعاد، 
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 جایی و کرنش در درون و بیرون از پهنه ترافشارشالگوهای جابه .4-4-3

 کمابیشمستطیلی  تراکمیهای گسلی، ساختار بین پاره کنشبرهماز  برآمدهمشخصه دیگر 

 ,Fernández and Díaz-Azpirozزدگی رو به باال در یا باالآمدگی گنبدی )بیرون متقارن

2009; Díaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2016 در راستا و در عرض پهنه )

(. به دنبال یک ناحیه 8-4و  7-4های تصویرهای همپوشان است )ترافشارش محصورشده با گسل

زدگی قائم )ذرات ماده به سمت باال ، این باالآمدگی یا بیرونای اولیهگون دایرهگنبدی یا تاق

 به طور عمومییابد. این دگرریختی تر و بهتر توسعه میجایی بیششوند.( با افزایش جابهجا میجابه

مت شیب دارند )یک های دو میلی ایجاد کرده که از لوالی آنها از چهار سهایی از چینآرایه

سو جداشونده گون هم(، یا تاقWoodcock and Richards, 2003)مانند  ساختار چندشیبی(

آنها  راستایهای پشت نهنگی طویل( و ا و چین( )شامل گنبدهLisle and Toimil, 2007)مانند 

محدود است. این چین دو میلی در هر سه بعد رشد کرده و محور طویل آن طی همگرایی مورب 

 راستایگون نسبت به چرخد. با افزایش همپوشانی گسل، تمایل خ  لوال تاقدر طول زمانی می

-موازی با گسل میبا بیشترین همپوشانی، نیمه که روند آن در حالت چنانیابد گسل کاهش می

 ,Frehner, 2014) اهدی از جدایش قائم یا تقویت چینشود. از طر  دیگر، باالآمدگی، که ش

2016a های ترافشارشی (، یک منبع دگرریختی توسعه گسلش است که در پهنه7-4( است )شکل

 (.Cooke et al., 2013; Herbert et al., 2014های باالی لگزش بسیار رایج است )مانند با شدت
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 ( پهنه ترافشارشyUجایی قائم )دهنده جابهنشان هاینتیجه .7-4 تصویر

 

در پهنه ترافشارش، محور چین ایجادشده از حالت عمود بر جهت همگرایی منحر  شده و 

 ;Titus et al., 2007گیری محور چین در نمای نقشه، تابعی از زاویه همگرایی است )مانند جهت

Fossen et al., 2013; Frehner, 2016a( )زاویه بین محور چین و محور مرجع 8-4 تصویر .)X 

محورهای  به طور عمومییابد. از حالت برش مح  )صفر درجه( به حالت برش ساده، افزایش می

، دامنه و طول موج شدگی چین(ند. طی کرنش )تن های ترافشارش خمیده هستچین در پهنه

-خیمض دچارکه پهنه ترافشارش درون پله تراکمی،  چنانیابد چین به ترتیب افزایش و کاهش می

و  بیشینه تنش فشاری هایجهت(. الف-8-4 تصویرشود )می شدگی ناهمگن رو به باال محدب

پهنه ترافشارش در راستای محور افزون بر آن، عمود بر یکدیگر هستند.  کمابیشمحورهای چین 

X زدگی جانبی( )کشیدگی )بیرون دچارDias and Ribeiro, 1994; Jones et al., 1997; 

Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009; Massey and Moecher, 2013; Massey et al., 

-مکانزدگی قائم به صورت برجستگی بر باالآمدگی )بیرون افزون، Y( و در راستای محور 2017

 (.ب-8-4 تصویرشود )چرخش می دچار Yمحور  نپیرامودرجه  30(، حدود نگاری
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نشده زدگی قائم )باالآمدگی( و جانبی و همچنین چرخش محور چین نسبت به حالت دگرریختبیرون. 8-4 تصویر

. این مدل، بخش میانی مدل کلی است و ابعاد، به دست آمدهشده خاکستری( در مدل ترافشارش بندیمش قطعه)

 کیلومتر است. 70×10×15

 

-نتیجه. گونه نیستاین خمیریاگرچه هندسه هر دو پاره گسلی متقارن است، اما توزیع کرنش 

در آغازین )تخریب( کرنش خمیری د که نده( نشان می9-4 تصویر) های فرگشت زمانی مدل

هد: یکی در بخش مرکزی پهنه ترافشارش، و دو بخش دسه بخش از پهنه ترافشارش روی می

(. این الف-9-4 تصویردهند )های گسلی و به سمت داخل روی میپاره هایر سسو با همدیگر 

های معکوس و معکوس و رشد اولین گسل زاییهایی مقدم در هسته، مکانخمیریهای پهنه

تجربی همگرای های پژوهش( هستند همانند آنچه که در یوغهمهای چپگرد )به صورت برشی

 ,McClay and Bonoraهای امتدادلگز مشاهده شده است )های تراکمی سامانهمورب و پله یا خم

2001; Cooke et al., 2013 ،دربرگیرنده کرنشناحیه بر پهنا و ضخامت (. با ادامه همگرایی 
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(. تمرکز کرنش )که ب-9-4 تصویریابد )می افزایش Zو  X ،Yدر راستای محورهای ، میریخ

 ;shear bands( )Barnichon and Charlier, 1996تواند سبب ایحاد نوارهای برشی شود.( )می

Barnichon, 1998در سرتاسر پله  خمیرییابد. کرنش (، در کف مدل پهنه ترافشارش توسعه می

شود و بیشترین مقدار آن در بخش مرکزی پهنه ترافشارش است که به سمت گسلی توزیع می

باال  خمیریبا کرنش  هایناحیه بین آشکارییابد. گذار بیرون از پله گسلی کاهش می هایناحیه

پایین بالفاصله در بیرون از پله گسلی روی  خمیریبا کرنش  هایناحیهدر درون پله گسلی و 

های رو، انتقال لگزش در عرض پهنه ترافشارش و پله گسلی تراکمی بیشتر از پهنهدهد. از اینمی

ها ناحیهدر این  خمیرسانیهای گسلی رهایی است و این به سبب حالت تنش و تراکشش و پله

 (.Nevitt and Pollard, 2017است )
 

 
که  13/0گسل در گامه زمانی  کنشبرهمدر پهنه ترافشارش متأثر از  خمیری هایمنطقه( نخستین الف .9-4 تصویر

. 3/0در پهنه ترافشارش در گامه زمانی  خمیری( توسعه منطقه بشود. در آن حالت تنش فراتر از مقاومت تسلیم می

 است. 00/1تا  00/0و از  01/0هر گامه زمانی  پژوهشدر این 

 

 زاویه معکوس چپگردجفت گسل بزرگ در پهنه ترافشارش، دو خمیریبا تگییر فضایی کرنش 

پهنه ترافشارش را  (،Sylvester, 1988; Mann, 2007شوند )نامیده می ایرههای دیواکه گسل

گیری محورهای اصلی تنش و کرنش موافق با فعالیت در راستای کنند. در واقع، جهتمحصور می

لگز است که از پله همپوشانی به صورت بادزنی رو به بیرون های گسلی معکوس موربسامانه

ده است شسازی تجربی مقیاسمدل هاینتیجهسو با هم کمابیشیابند. این نتیجه توسعه می

(McClay and Bonora, 2001; Dooley and Schreurs, 2012; Cooke et al., 2013 در .)
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گذارد. بر کل مدل اثر می خمیریدرجه، دگرریختی و کرنش  45مراحل پایانی همگرایی مورب 

 ها را طویلهای گسلی، گسلز پارهشده در ورای هر یک اتوزیع خمیریبه طور مؤثر، کرنش 

 دهد.را افزایش میرگی لگزش به سمت پهنه ترافشارش بزنموده و 

-بایست در پهنههای کشیدگی قائم می، خطوارگیSanderson and Marchini (1984) برپایه

دهد صحرایی و تحلیلی مختلف نشان میهای پژوهشهای ترافشارش غالب باشند. در هر حال، 

افقی و قائم،  توانندمی های مونوکلینیکدر ترافشارشها ایی، خطوارگیرکه بسته به زاویه همگ

دهد که تنش این کار نشان می هاینتیجهدار باشند. کلینیک میلهای ترافشارش تریو در پهنه

ها در خطوارگیافزون بر آن، یابد. (، در پهنه ترافشارش توسعه می10-4 تصویر)بیشینه کششی 

که حتی ممکن است قابل توجه نباشند.  چناناند بیرونی پهنه ترافشارش کم توسعه یافته هایناحیه

ها( به )برگوارگی ایهای صفحهای در شیب ساختوندهها افزایش پیشراز سویی دیگر، مدل

در راستای صفحه مرکزی آن، قائم هستند  کمابیشدهد که سمت پهنه ترافشارش نشان می

کند که پله گسلی تگییر میگیری بیضوی کرنش در سرتاسر رو ، جهت(. از این10-4 تصویر)

در  به طور عمومی(. Goteti, 2009; Goteti et al., 2013است ) دگرریختی ناهمگنبیانگر 

های ترافشارش برش مح  غالب، خطوارگی کشیدگی و محور کرنش اصلی، عمود بر پهنه

-برگوارگیمیل و افقی و کمهای نیمهپهنه ترافشارش هستند. خطوارگی موازی باجهت برش و 

های مرکزی پهنه ترافشارش های دگرریختی برش ساده غالب در بخشقائم از مشخصههای نیمه

 (.10-4 تصویرپیرامونی است ) هایناحیهنسبت به دگرریختی برش مح  
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تنش کششی اصلی در پهنه ترافشارش. این مدل، بخش میانی مدل کلی است و بیشینه سیر  هایخط .10-4 تصویر

 کیلومتر است. 70×10×15ابعاد، 

 

اند که های مونوکلینیک معرفی شدههای ترافشارش  به صورت جریانهای پیشین پهنهمدل

یا شیب را ایجاد  راستاهای موازی با بسته به زاویه همگرایی و بزرگی دگرریختی، خطوارگی

در بسیاری (. Sanderson and Marchini, 1984; Fossen and Tikoff, 1993کنند )مانند می

های مونوکلینیک تفسیر نمود توان با مدلرا نمی های موربهای ترافشارش، خطوارگیاز پهنه

 اندشدهسازی کلینیک مدلهای جریانی ترافشارش با تقارن تریدر مدل موردهاکه در عوض این 

(Jiang and Williams, 1998; Lin et al., 1998; Czeck and Hudleston, 2003, 2004; 

Jones et al., 2004; Iacopini et al., 2007, 2010; Jiang, 2007; Fernández and Díaz-

Azpiroz, 2009 .)ها در پهنه ترافشارش هم نسبت به مرزهای دهد که خطوارگینشان میها نتیجه

-آزمونی واقعها نتیجههای گسلی( و هم نسبت به صفحه افقی، مایل هستند. این پهنه )یعنی پاره

زمانی همگرایی مورب به سبب  فرگشتآورد. با طبیعی فراهم می هاینمونهای را برای رایانهگ

-جایی پیچیدههای گسلی همجوار، میدان جابهجایی مخالف بر روی پارهجایی، جابهافزایش جابه

از  ایکند که در یک نگاشت حاشیهمی پیرامون آن ایجاد هایناحیهای را در پهنه همپوشان و 

-خ (. 11-4 تصویرمحورهای مرجع نشان داده شده است ) همهجایی در راستای های جابهؤلفهم

 پیرامونجایی در بردارهای جابه راستایدهد که چطور شده نشان میدگرریخت تراز مدل های
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 دچارجهت همگرایی هستند و این بردارها در درون پهنه ترافشارش  موازی باپهنه ترافشارش 

های گسلی سبب بیشترین تگییر الگوی پاره هایر سجایی در شوند. شدت باالی جابهچرخش می

 (.11-4 تصویرشود )جایی در پهنه ترافشارش میجابه

 
 از همگرایی مورب در پله تراکمی )پهنه ترافشارش( برآمدهجایی میدان جابه .11-4 تصویر

 

-پیچو قائم، سبب  های افقیهای گسلی با چرخش محورمؤلفه یکسان لگزش روی پاره

و دگرریختی  نهی اعوجاجشود. این تداخل یا برهمشدگی پله تراکمی میو کجخوردگی 

 11-4 تصویرکند. اد میجای را در پهنه ترافشارش اییچیدهجایی سه بعدی پچرخشی، میدان جابه

در پهنه ترافشارش  گیری بردارهای ویژه جریان موربتسازی مسیر ذرات و جهمدل هاینتیجه

های جانبی مدل به سمت ، محدودههای گسلیپاره دهد. این مؤلفه چرخشی در راستایرا نشان می

جایی طی افزایش همگرایی مورب یابد. چرخش بردارهای جابهداخل پهنه ترافشارش افزایش می

یابد. یم فرگشتصفحه کلی دگرریختی کرنشی ناهم درکند که پهنه ترافشارش پیشنهاد می

های گسلی اولیه به سمت پهنه جایی قائم در راستای پارهجانبی مدل، جابه هایکنارهجدای از 

های گسلی، میدان بیرونی پهنه ترافشارش و دور از پاره هایناحیهیابد. در ترافشارش افزایش می

کند. در می پیرویای ثابت بوده و دگرریختی کلی از حالت کرنش صفحهکمابیش جایی جابه

زیاد  جایی متگیر بوده و با شدتهای گسلی و در پهنه ترافشارش، میدان برداری جابهنزدیکی پاره

راه است. بیضوی دگرریختی هم سواشده هایشکلجایی و گیری و بزرگی بردارهای جابهجهت

ی و جایگیری زاویه بین بردارهای جابهبا اندازه ،(°0-°360) به دست آمده از جهتآزیموت 
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جایی کم )مورب نسبت به پهنه (. ناحیه با جابه12-4 تصویرمرزهای پهنه ترافشارش نگاشته شد )

همراه  Yهای یا برش IIو  Iهای ترافشارشی سیگمایی جایی با گسلترافشارش و جایی که جابه

(، در طی دگرریختی به صورت Mathieu and de Vries, 2011; Mathieu et al., 2011است( )

سازد. چرخش زده در پهنه ترافشارش را مت ثر میچرخد. این چرخش، مواد بیروندساعتگرد میپا

شده پژوهشهای با چرخش موافقپله، از مدلی با یک سامانه گسلی راستبرآمده پادساعتگرد 

(. McClay and Bonora, 2001; Dooley and Schreurs, 2012های تجربی است )در مدل

 Mukherjee andهای چرخشی شکننده( )ها )مانند گسلنواع گسلبرخال  برخی از ا

Khonsari, 2017شوند اما در عوض چرخش مواد بین آن چرخش نمی دچارهای گسلی (، پاره

 کنند.های لگزش همساز میرا با شدت

جایی نهایی در پهنه ترافشارش را در پنج جزء از دگرریختی جابه فرگشت الف-12-4 تصویر

جایی ، بردارهای جابه. در آغاز دگرریختیدهدنشان می 1و  75/0، 5/0، 25/0، 1/0های در زمان

دهد این کار نشان می هاینتیجه، نسبت به مرزهای پهنه ترافشارش، مورب هستند. هاهمه نقطهدر 

موازی با همگرایی مورب بیرونی پهنه ترافشارش، نیمه هایناحیهکه چطور جهت انتقال کلی 

جایی در پهنه ترافشارش در راستای (. در هر حال، بردارهای جابهب-12-4 تصویرای است )ناحیه

جایی در پهنه زمانی همگرایی مورب، بزرگی جابه فرگشتیابند. با می فرگشت سواییمسیرهای 

جایی جابه فرگشتبر این، طی  افزونیابد. بیرونی آن افزایش می هایناحیهتر از ترافشارش سریع

جایی نسبت به مرزهای پهنه بیرونی پهنه ترافشارش، انحرا  بردارهای جابه هایناحیهی نهای

درجه(. پس از آن، زاویه  50درجه به  10یابد )از افزایش می 5/0تا  1/0ترافشارش از گامه زمانی 

 یابد )ازکاهش می 1تا  75/0جایی و مرزهای پهنه ترافشارش از گامه زمانی بین بردارهای جابه

ای را از گامه مسیر خمیده ب-12 تصویرهای (. نگاشتب-12-4 تصویردرجه( ) 35درجه به  47

 هد.به صورت تحدب رو به باال نشان می 1تا  1/0زمانی 
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( بیرون پهنه ترافشارش. در ب( در درون، و الفجایی سطحی، نگاشت آزیموت در مقابل بزرگی جابه. 12-4 تصویر

یابد. در درون پهنه می فرگشتای کلی ترافشارش، مدل طی یک دگرریختی کرنش صفحهبیرون از پهنه 

های های متفاوت، دادهدهد. رنگای را نشان میجایی سه بعدی پیچیدهجایی مادی، میدان جابهترافشارش، جابه

)سبز(،  5/0)آبی(،  25/0)قرمز(،  1/0شده از پنج جزء منتخب از دگرریختی همگرای مورب کلی از قبیل برداشت

 دهد. از هر جزء، هشت داده برداشت شد.)آبی تیره( را نشان می 1)نارنجی(، و  75/0

 

زمانی  فرگشتتواند به دلیل جایی میاین کاهش پیوسته در انحرا  زاویه بردارهای جابه
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-تبیرونی پهنه ترافشارش باشد. شد هایناحیههمگرایی مورب و دگرریختی برش ساده غالب در 

های گسلی همجوار، چرخش محور قائم پادساعتگردی از جایی مخالف بر روی پارههای جابه

های های تراکمی با چرخشکند. چرخش پادساعتگرد مدل در پلهپهنه ترافشارش را معرفی می

 ,McClay and Bonoraصحرایی و تجربی همخوانی دارد )های پژوهششده در بینیپیش

2001; Mitra and Paul, 2011; Dooley and Schreurs, 2012.) 

جایی در سازی حاضر، که افزایش سریعی را جابهجایی مدل، سری زمانی جابه13-4 تصویر

و  خمیریهای کرنش دهد و این زمان، زمانی است که نخستین پهنهرا نشان می 13/0گامه زمانی 

د که پس از آن با ادامه همگرایی یابنلگز در پله تراکمی توسعه میهای معکوس و موربگسل

در پله تراکمی و پهنه  خمیرییابد. با تمرکز بیشتر کرنش مورب به صورت غیرخطی افزایش می

( است. این zU, xUهای افقی )جاییتر از جابه( بزرگyUجایی قائم )ترافشارش، مقدار جابه

دینامیک  در تحلیل) Armaş et al. (2017) نیز بوسیلاسری زمانی  یک جایی دری جابهالگو

 ، به عنوان یک سامانه ترافشارشی نشان داده شد.(جایی بخارست، مجارستانجابه

 
 پهنه ترافشارش در، y,UxU( ب، yU( الفهای مدل. جایی المانسری زمانی جابه -13-4 تصویر

 

 Sanderson and Marchiniهای ترافشارش مدل پایههای نشان داده شده در این کار بر مدل

و  است، کرنش، همگن مدل آنهااست. با این حال، در  Fossen and Tikoff (1993)و  (1984)

طبیعی پهنه  هاینمونه همچنین درحاضر و  پژوهش در. بخش باالیی پهنه ترافشارش، تخت است
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در عرض و در راستای پهنه  چه بساشدگی، های گسل، و کوتاهها، لگزشجاییترافشارش، جابه

دهد که ذرات در راستای مسیرهایی خمیده بندی شده است. این کار نشان میدگرریختی بخش

های پیشین پهنه برشی است ( که مدلی متفاوتی از برخی از مدل14-4 تصویرکنند )حرکت می

(Mukherjee and Mulchrone, 2013; Mulchrone and Mukherjee, 2015, 2016 .)

است  پذیرترامکانهایی با مرزهای خمیده های برشی در پهنهمسیرهای جریانی خمیده در پهنه

(Mukherjee and Biswas, 2014; Zibra et al., 2014این مسیرهای .) پاره موازی با کمابیش-

بندی توانند به اثرات دگرریختی یا بخشبرشی دیگر در مرکز مدل می هایجهتهای گسلی و 

-زاویههای گسلی و جهت برش، که مسیرها نسبت به پاره چنانغالب نسبت داده شوند  برش ساده

 دارند. سوایی های

 

 مسیر خمیده جریان ماده در راستای پهنه ترافشارش .14-4 تصویر

های دو میلی( و کرنش زدگی )به صورت چینجایی به مقادیر مختلف بیرونرو، جابهاز این

دهد سازی ما نشان میمدل هاینتیجهشود. بندی میترافشارشی بخش ناهمگن در سرتاسر سامانه

 به ایجاد برش ساده اصطکاکی مورب های افقی و قائم مواد در پهنه ترافشارش منجرجاییکه جابه

( و به صورت توزیع نامتقارنی از تنش و 15-4 تصویرهای گسلی شده )پاره هایسطحدر راستای 

مرز پهنه ترافشارش، مایل  راستایکه جهت برش ساده نسبت به  نانچشود کرنش برشی دیده می

درجه است و ما انتظار داریم پهنه ترافشارش  90های گسلی (. شیب اولیه پاره15-4 تصویراست )
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های گسلی از نوع پاره هایر سنتیجه شونده پس از دگرریختی مرزهای پهنه و انحرا  

شود شیب گسل در نزدیکی های گسلی سبب میانحرا  پاره(. 16-4 تصویرمونوکلینیک باشد )

رو تنها پس (. از این16-4 تصویر)( ~°86-°89درجه شود ) 90کیلومتر(، کمتر از  ~5/1سطح )

سه بعدی در پهنه  خمیریو  کشساناز شروع دگرریختی، هیچ یک از تانسورهای تنش و کرنش 

تنها چند  به دست آمدهند. پهنه ترافشارش محورهای سامانه مختصات نیست سو باهمترافشارش 

از حالت مونوکلینیک فاصله گرفته است. در هر صورت، این عامل سبب ایجاد ( ~°1-°4درجه )

زدگی ، اگرچه بیرونهانتیجهاین  برپایهکلینیک شده است. پهنه ترافشارش برش مح  غالب تری

در  νپهنه ترافشارش )زاویه  زدگی و شیبمدل، متقارن است، اما زاویه بین جهت بیرون

Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009 به طور محلی از زاویه صفر درجه )(°0≠ν در اعماق )

کیلومتر برابر با صفر درجه است  5/1-15کیلومتر منحر  شده در حالی که در اعماق  5/1-0

(0°=ν .) ،پهنه ترافشارش از  زدگی قائم در راستایاز آنجایی که شدت نسبی بیرونافزون بر آن

به طور محلی از  νدهنده این موضوع است که زاویه کند، نشاندیگر تگییر می ای به نقطهنقطه

ای بین جهت برش ساده مورب و رو، زاویه حادهزاویه صفر درجه منحر  شده است. از این

شود )یعنیزدگی قائم تشکیل میجهت بیرون   0 نسبی مؤلفه برش ساده،  . تمایل(90

های های ترافشارش، پهنهگسترده پهنههای پژوهشکند. از میان های مایلی را ایجاد میخطوارگی

، Robin and Crudent (1994) ،Dutton (1997)ترافشارش با جهت برش ساده مورب نیز توس  

Jones and Holdsworth (1998) ،Lin et al. (1998)  وCzeck and Hudleston (2003) 

های ترافشارش به تگییرات جزئی دهد که پهنهاین کار نشان می هاینتیجهبررسی شده است. 

 Davis and Titusتوس   به تازگیشان بسیار حساس هستند و به این مسئله کنندهعوامل کنترل

 با بررسی آماری اشاره گردید. (2017)
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. این مدل، بخش میانی مدل کلی است 2پاره گسلی ب(  ، و1گسلی پاره الف(  تنش برشی در راستای .15-4 تصویر

 کیلومتر است. 70×10×15و ابعاد، 

دهد که طی دگرریختی پیشرونده، سازی پهنه ترافشارش نشان میما از مدل هاینتیجه

شوند. در پهنه ترافشارش می 20°-45°چرخش پادساعتگرد  دچارمحورهای اصلی تنش و کرنش 

های گسلی به طور پادساعتگرد محورهای اصلی تنش در جلوی هر یک از پاره شده،سازیمدل

های تنش و کرنش به سمت بیرون بخش مرکزی پهنه بزرگی مؤلفهافزون بر آن، چرخند. می

-دهد که دگرریختی روی چندین صفحه با جهتیابد. این نتیجه نشان میترافشارش، کاهش می

رو، چرخش محورهای اصلی کرنش و تگییر در بزرگی نگیری مختلف توزیع شده است. از ای

کرنش برشی ساده تا  کمابیشماهیت ناهمگن دگرریختی است که در بازه  دهندهبازتابآنها 

های گسلی است که ماهیت بیانگر معماری پاره 16-4 تصویرگیرد. محور قرار میشدگی ناهمپهن

عرضی با  برشدهد که هندسه آنها در ن میای اولیه را نشالگز دیوارههای موربخمیده گسل
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که عرض  چنانتگییر یافته است  شکل در راستا Yساخت م بت رو به باال محدب یا ساختار گل

-18-4ب؛ -17-4های تصویریابد )جانبه، کاهش میو فشار همه ژرفاپهنه دگرریختی با اثر عامل 

دهنده همگرایی مورب در نشانهای خمیده )که گسل باشده تعریف هایزاویه. ج(-الف

های گسلی شونده از پلهلگز پلکانی است.( نسبت به ساختارهای باالجسته نتیجههای موربمشخصه

 ;Naylor et al., 1986; Richard and Cobbold, 1990های تجربی امتدادلگز )که در مدل

Richard et al., 1995; Dooley et al., 1999; McClay and Bonora, 2001; Cooke et al., 

 تر است.شود.( مالیممشاهده می 2013

 

همگرایی مورب و دگرریختی و تغییر  وارد شدناز  پسهای مرزی اولیه ماهیت خمیده پاره گسل .16-4 تصویر

 هندسه آنها در راستا

زدگی جانبی و قائم در پهنه دهد که با بیرونشدگی موربی را نشان میکوتاه 17-4 تصویر

های گسلی، پهنه ترافشارش از مقدار جدایش بین پارهافزون بر آن، شده است.  ترافشارش، ترازمند

، جریان ناهمگن های همجوار رو به داخلین دیوارهکه پهنه قرارگرفته در ب چنانتر است طویل

انتظار سازی، ما قیدهای اولیه چارچوب مدل برپایه(. 17-4 تصویرکند )ای را ایجاد میناپیوسته

 هایناحیههای گسلی و در راستای پاره قادیر کرنش و تگییر حجم یا اتساعداشتیم که بیشترین م

ای، پله هایناحیهکرنش برشی و لگزش مربوط به بیشینه آن روی خواهد داد. در هر حال؛  پیرامون
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 (.18-4 تصویرآورد )تنش و کرنش را بوجود می بیشینهمقدار 

 

( حالت بنشده. ( حالت دگرریختالفکلینیک. مدل پهنه ترافشارش جریان ناهمگن ناپیوسته تری .17-4 تصویر

 دهد.های محصورکننده پهنه ترافشارش را نشان میشده که هندسه خمیده گسلدگرریخت

کرنش  در اساس،شوند. های زیادی میتنش و کرنش دچارهای موجود در پهنه همپوشان المان

های گسلی پهنه همپوشان بیشتر از های پارهلگزش تماسی در راستای المان برشی اصطکاکی و

بر این مقادیر باالی کرنش برشی، پهنه با کرنش برشی پایین  افزونبیرونی پهنه است.  هایناحیه

هایی که مراحل اولیه همگرایی در حال دور از پله گسلی یا در مکان هایناحیهتوانند در نیز می

و  کشسانانرژی  بیشتردهد که نشان میها نتیجه(. این 18-4 تصویراست، پیدا شوند )روی دادن 

همجوار همچون  هایناحیهمحصورشده با دو پاره گسلی(  هایناحیهدر پهنه ترافشارش )یا  خمیری

های گسلی، متمرکز شده است. توزیع کرنش برشی در راستای پاره هایر سنزدیک  هایناحیه

نشان داده شده است که ناحیه  ج-الف-18-4 تصویرشده( در مدل تحلیل ژرفاگسلی )از سطح به 

افزون بر دهد که نسبت به پاره گسلی، مورب است. مانندی نشان میساختتمرکز کرنش گل

بیرون پهنه ترافشارش وجود ندارد. به عبارت دیگر،  هایناحیهکرنش برشی قابل توجهی در آن، 

ها به یکدیگر اتصال رود چرا که گسلهای گسلی از بین نمیداخلی پاره سویدر راستای لگزش 

در  سواهای مش یابد. همچنین، الماناند و لگزش از یک پاره گسلی به دیگری انتقال مییافته

های پیچیده به سبب های متفاوتی دارند. این پاسخهای گسلی و پهنه ترافشارش پاسخراستای پاره
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 های گسلی نسبت به تنش اصلیگیری پارهها، و زاویه همگرایی )یا جهتسه پله، گسیختگیهند

یک لگزشی،  هایسطحشده در پهنه ترافشارش همجوار با برش توزیعافزون بر آن، ( است. بیشینه

 است. منبع دگرریختی گسیختگی و گسلش

طبیعی و درک تحلیلی ما های بین پیچیدگی ساختارهای توانند شکا های مکانیکی میمدل

-ای دارند اما آنها به اندازه کافی واقعها همیشه ماهیت ساده شدهاز آنها را پر کند. اگرچه مدل

شده در ارائه هاینتیجههای اساسی فرآیندهای طبیعی را آشکار سازند. گرایانه هستند تا مشخصه

ه ما آن را توسعه دادیم تا های عددی سه بعدی است کمدل گستردهبخشی از طیف  پژوهشاین 

های ترافشارش را نشان دهیم. پهنه فرگشتهای گسلی بر مکانیکی بین پارهکنش برهمنقش 

های همگرای مورب، اجازه تعیین و بحث در خصوص عوامل مکانیکی محی های پژوهش

 های لگزش، شدتعدی، توزیع تنش و کنش، ترمیم مدلدگرریختی مختلف از قبیل هندسه سه ب

 دهد.و غیره را به ما می
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. کمینه ( توزیع کرنش اصلیب. این مدل، برشی از مدل کلی است. بیشینه کرنش اصلی ( توزیعالف .18-4 تصویر

 سیر کرنش اصلی متوسط. هایخط( جاین مدل، برشی از مدل کلی است. 
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 ایران خاورپهنه ترافشارش کوه هوری، جنوب .4-5

 ,Harding and Lowellاند )مشخص شده هاگیها و باالجستگنبدشده با فشارشهای تراتوده

1979; Harding, 1985; McClay and Bonora, 2001; Dooley and Schreurs, 2012; 

Pace and Calamita, 2014; Calzolari et al., 2015; Maia et al., 2016; Cheng et al., 

های از انند زاویه همگرایی، هندسه پله، گسل(. چندین عامل در تفسیر آنها نقش دارند؛ م2017

های با هندسه یافتهتراکمهای مرزی ساختار پیش موجود، و تگییر محلی شیب پاره گسلی. گسل

( را نشان McClay and Bonora, 2001; Dooley and Schreurs, 2012) تقعر رو به پایین

در مدل ما  ترافشارشی(. ساختار 1-4 تصویرسازی ما است )مدل هاینتیجهبا  موافقدهند که می

متقارن، با یک چین دو میلی  کمابیش، به صورت یک ناحیه مستطیلی گستردهدر نمای نقشه 

 هایبرش) د(-الف-19-4 تصویرایران ) خاورنه ترافشارش کوه هوری در جنوباست؛ مانند په

AA´-FF´  در  ه-17 تصویردرNabavi et al., 2017 ،)Torcal de Antequera massif  در

external Betics( در الف، ب -3 تصویر، جنوب اسپانیاDíaz-Azpiroz et al., 2014 و ،)

در  21 تصویر، سامانه گسلی امتدادلگز آتاکاما در جنوب شیلی )Cerro de la Micaهمچنین 

McClay and Bonora, 2001سازی به سبب طبیعی و مدل ترافشارشیرو، ساختارهای (. از این

ای هستند. توجه های غیراستوانهای در راستای پهنه ترافشارش، چینهای غیراستوانهزدگیبیرون

های های تداخلی نیز ایجاد شوند. چینتوانند با دگرریختیهای دو میلی میشود که چین

های تراکششی و ترافشارشی های چین است که در محی ای، یکی از انواع هندسهغیراستوانه

ساختارهای افزون بر آن، (. Fossen et al., 2013; Zulauf et al., 2017یابد )یتوسعه م

 اند.لگز مت ثر گذشتهمعکوس مورب هایگسل با به طور عمومیها از کناره ترافشارشی
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از  برگرفتهدرز سیستان )شناختی بخش شمالی پهنه زمین( نقشه زمینبای از ایران. ( نمای ناحیهالف .19-4 تصویر

Fottohi-Rad et al., 2009; Bröcker et al., 2013; Bayet-Goll et al., 2016 .)تصویر ج )Google 

TMEarth که نشان  ج-19جنوبی از شکل -شمالی نگاریمکان برش( د(. از پهنه ترافشارش کوه هوری )نمای نقشه

 دان محاط شده است.آباد و نهبنهای فرونشینی سهلبا حوضه سودهد کوه هوری از هر دو می
 

بیرونی همپوشانی  سویهای فرونشینی نامتقارنی در هر دو حوضه به طور عمومیدر مقابل، 

های طویل و فرونشینی به طور عمومی های ترافشارشییابند. این حوضهیپهنه ترافشارش توسعه م

پهنه ترافشارش و پله  موازی باهای منفی بوده که ساختلگز و گلهای موربباریک، و با گسل
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-تصویر( )Nilsen and Sylvester, 1999a, 1999bیا خم مهاری )اما بیرون از آنها( قرار دارند )

های های ترافشارشی از قبیل حوضه-های طبیعی از این حوضه. نمونهج، د(-19-4؛ 1-4های 

ایران  خاورجنوبپهنه ترافشارش در  فرگشتآباد و نهبندان هستند که در نتیجه فرونشینی سهل

های گسلی پارهکنش برهم(. پهنه ترافشارش کوه هوری نتیجه 19-4 تصویراند )توسعه یافته

پله ه این دو پاره گسلی هندسه چپک چناناست  باختریآباد و نه امتدادلگز راستگرد اسماعیل

 به طور عمومیرجوع شود.(.  Nabvi et al., 2017aآورد )برای جزئیات به تراکمی را بوجود می

 الآمده و فرونشسته، یا با خمیدگیساختاری با هایقطعهمراکز رسوبگذاری یا تخلیه در مجاورت 

های های گسل، و یا در پاسخ به کشیدگی محلی در پله یا خمساختیبار زمین باایجادشده 

متدادلگز، های اها در پهنه(. همانند دیگر حوضهIngersoll, 2012شوند )امتدادلگز تشکیل می

های گسلی دیگر با تر از حوضهتر و پیچیدهکوچک به طور عمومیهای ترافشارشی نیز حوضه

-های ترافشارشی با نرخ فرونشینی باال، توزیع نامتقارن رخسارهطرح خطی یا خمیده هستند. حوضه

 (.Ingersoll, 2012ده مشخص شده است )یهای چندگانه و پیچ، و ناپیوستگیها

شود )مانند زدگی قائم و جانبی میبیرون دچار، پهنه ترافشارش پژوهشدر این  ومیبه طور عم

 ,Jones et al., 1997; Fernández and Díaz-Azpiroz) مدل ترافشارش مونوکلینیک نامقید در

2009; Fernández et al., 2013; Díaz-Azpiroz et al., 2014 .)های ترافشارش در حالتی پهنه

، ژرفا(، در بکار برده شدنباشد )در یک شرای  مرزی نامقید که بر مدل  دربندکه قاعده آنها 

، Giorgis et al. (2009)و  Jones et al. (1997)شوند. را نیز شامل می جایی رو به پایین موادجابه

که در آن، مواد  اندی از هم جدا شدهایستایهم شیوهمدلی از پهنه ترافشارش را نشان دادند که به 

 هایریشهو نگاری مکانتا به ترتیب برجستگی اجازه جریان در دو جهت باال و پایین را داشتند 

به زاویه همگرایی و بزرگی  به طور کاملزدگی )قائم یا جانبی( را تشکیل دهند. بیرون ایپوسته

زدگی جانبی کم )برش ساده غالب(، بیرونهمگرایی  هایزاویهشدگی وابسته است. برای کوتاه

همگرایی باال )تراکم غالب(،  هایزاویهزدگی قائم است. در مقابل، در همیشه بیشتر از بیرون

های ترافشارش، در پهنهافزون بر آن، زدگی جانبی است. زدگی قائم بیشتر از بیرونهمیشه بیرون

ر پژوهش د Ramsay and Graham (1970)شوند. می کاهش حجم همزمان با برش دچاراد مو
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شدگی پهنه برشی را به کاهش حجم همزمان با برش در پهنه پهن شناسیکالسیک خود، جنبش

برشی نسبت دادند. کاهش حجم همزمان با برش به عنوان عاملی مهم برای دگرریختی ترافشارش 

 (.Le Pourhiet et al., 2014; Dasgupta et al., 2015معرفی شد )

وون مایسز  هم ارز، تنش پژوهشبرای چارچوب و شرای  مرزی مدل نشان داده شده در این 

در پله گسلی همپوشانی، بیشترین مقدار است. برای پهنه ترافشارش همگن، بزرگی چرخش با 

گسلی و بیرون پهنه  هایر سدور از  هایناحیهیابد. در افزایش زاویه همگرایی کاهش می

-از همگنی بیشتری برخوردار است، این حالت می ایگسترده هایناحیه ترافشارش، کرنش در

کششی و تراکمی  هایناحیههای معکوس و نرمال جدید باشد تا به ترتیب تواند عامل توسعه گسل

بندی شوند. توزیع توانند بر حسب کرنش و لگزش، بخشها میایجاد کنند. در هر حال، این گسل

های امتدادلگز و جاییپهنه ترافشارش با عملکرد جابه ژرفایگز و لکرنش برای سامانه مورب

 شود.لگز ایجاد شده است که سبب توسعه سازوکارهای مختلف و متگیر میشیب

توان دو پهنه را شناسایی نمود. سازوکارهای گسلی در مدل توزیع کرنش در پهنه ترافشارش می

. در فرادیواره و هستند بیشترهای گسلی پاره هایر سکه در فرودیواره و در جلوی  ،معکوس

در این سامانه افزون بر آن، هستند. ، بیشتر ترافشارش، سازوکارهای امتدادلگز بخش مرکزی پهنه

متمرکز همراه است که طی  ژر لگز و دگرریختی دگرریختی، گسلش امتدادلگز با تراکم مورب

 Harding and Lowell, 1979; Stefanovهای م بت یا ساختار درخت نخل )ساختآن گل

and Bakeev, 2014, 2015( ساختارهای سن  سراطاق ،)keystone structures( )Sylvester 

and Smith, 1976چندگانه گسلی هایشاخه از شود کهنتیجه می ای باالجسته( یا ساختارهای رله 

یی جنبشی در پهنه . همچنین تمرکز برش امتدادلگز سبب افزایش عدد تاوااندتشکیل شده

ای از گسلش نرمال رو، پهنهشود. از اینآن می پیرامونبیرونی  هایناحیهترافشارش نسبت به 

گسلی توسعه یابد. به طور کلی، ترافشارش تراکم  هایر سفرونشسته پشت  هایناحیهتواند در می

سازد که به این مت ثر میغالب نسبت به ترافشارش برش ساده غالب، قلمروی بیشتری از منطقه را 

بندی لگزش زمانی رو، بخشگویند. از این( میSchulmann et al., 2003) سوابندی فرآیند بخش

دهد که دگرریختی با دو یا چند گسل با سازوکارهای مختلف همراه شده باشد روی می
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(McCaffrey, 1992; Jiang and Williams, 2001; Bowman et al., 2003در هر .)  حال، در

-های زمینتر و با چند قلمرو از مشخصهتواند بسیار پیچیدهبندی لگزش میطبیعی، بخش موردهای

 زمانی قابل مقایسه هستند. فرگشتشناختی باشد که بر حسب توزیع کرنش، موقعیت، مقیاس، و 

(. Upton and Craw, 2014, 2016است ) (، تانسور تنش ثابتα=90°)در همگرایی تراکمی 

چرخند. های همگرایی مورب، هم محورهای تنش و هم کرنش میهای ترافشارش و پهنهدر پهنه

سازی حاضر، چرخش پادساعتگرد فضایی و زمانی محورهای اصلی تنش و کرنش مدل برپایه

لگز شود. در پهنه ترافشارش، ساختارها، حرکت تواند منجر به گسلش همزمان امتدادلگز و شیبمی

-کند، همانطور که در توسعه اولین پهنههمساز می ژرفانتشار دگرریختی از سطح به مورب را با ا

-(. طی دگرریختی پیشرونده، پهنه ترافشارش باریک می9-4 تصویرمشاهده شد ) خمیریهای 

لگزشی منفرد همساز شود و  هایصفحهتواند یا با شود. مؤلفه برش مح  در پهنه ترافشارش می

های گسلی متعدد به دگرریختی داخلی برش گسلش امتدادلگز روی پارهخوردگی و یا با چین

دهد که همگرایی مورب، ساختارهای سازی نشان میمدل هاینتیجهبندی شود. مح  بخش

-های تراکم غالب و سامانهتر، به یکی از دو حالت محی های ترافشارش عری تراکمی را از پهنه

های بندی دگرریختی در پهنهبر این، بخش افزونکند. میهای امتدادلگز غالب، تن  و باریک 

های تراکم مح  و برش ساده، شدیدتر همگرایی مورب نسبت به دگرریختی درترافشارش 

بندی منظم لگز و امتدادلگز با فاصلههای معکوس مورباست. این نتیجه بدین معنی است که گسل

های ترافشارش برش مح  ندی دگرریختی در پهنهبیابند. در واقع، بخشدر مورد قبلی توسعه می

 (.Barcos et al., 2016غالب و برش ساده غالب محدود شده است )

بندی، با زاویه همگرایی و لگزش در دهد که درجه بخشسازی ما نشان میمدل هاینتیجه

 های گسلی کنترل شده است. این مشخصه در ارتباطات مورب بین صفحه محوریراستای پاره

کند زاویه نمود پیدا میچین و مرزهای پهنه ترافشارش به صورت چرخش پادساعتگرد کوچک

(Sanderson et al., 1980; Sanderson and Marchini, 1984 توزیع دگرریختی به نرخ .)

-های گسلی و افزایش وابسته است که به صورت نامتقارن میکاهش لگزش به سمت انتهای پاره

 Duman et al., 2005; Khoshmanesh et al., 2015; Whipple et al., 2016; Nevittباشد )
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and Pollard, 2017.) 

های از پاره کند که چه بخشتعیین توزیع لگزش گسل مهم است چرا که آن مشخص می

دهد که بخش ( نشان می2-4-4و بخش  6-4 تصویرمدل ) هاینتیجهگسلی قفل شده است. 

جایی ، قفل شود در حالی که بخش باالیی در شرای  جابهژرفافزایش تواند با اپایینی گسل می

(، Aagaard et al., 2013ای )مانند های دینامیکی دگرریختی پوستهلگزد. در مدلصفحه، می

به صورت  لرزهزمینشده گسل، لگزش را در سرتاسر زمان رویداد مجدد بخش پایینی و قفل

کند و فضا را با لگزش دینامیکی بخش باالیی همساز می استاتیکنیم گرانروکشساندگرریختی 

ای، لگزش تجمعی در عرض شود طی یک چرخه لرزهکند. این عامل سبب میگسل حفظ می

های نرمال و برشی گسلی یکنواخت شود. مقدار لگزش گسل مت ثر از مقادیر تنش هایسطح

تواند به ش در درون پله تراکمی میراستای پاره گسلی است. به نوبه خود، تگییرات رفتاری لگز

یافته در پله نسبت داده شود. افزایش تنش فشاری متوس  سبب تنش فشاری متوس  افزایش

وون مایسز در درون پهنه  هم ارزرو، مقادیر باالی تنش شود. از اینکاهش لگزش گسل می

 ;Nevitt, 2015دهد )قابل توجهی را در این بخش توسعه می خمیریترافشارش، کرنش برشی 

Nevitt et al., 2017 .)دهند. بالفاصله در زیرروی می زادر پوسته باالیی لرزه بیشتر هالرزهزمین 

-شکل به نسبتپهنه برشی  شدگیای را که ضعیفاین سطح، پوسته میانی متمرکزشده، الیه ناحیه

بوط باشد )مانند مر خیزیکند که ممکن است به ریزلرزهکند، جدا میپذیری را ایجاد می

Gueydan et al., 2003, 2004کششی فعال، در اعماق  هایناحیهدر زیر  های ریزلرزه(. خوشه

های تراکمی (، و در محی Rigo et al., 1996; Rietbrock et al., 1996کیلومتر ) 11تا  6بین 

 Boese et al., 2012; Warren-Smithکیلومتر( ) ~10-20کیلومتر ) 20فعال، در اعماق کمتر از 

et al., 2017های از سامانه گسلی که به حالت شناسایی بخشبرای دهند. ممکن است ( روی می

شناسی زمین برای درک گسیختگی نزدیک است و نیز شناسایی ارتباط بین هندسه گسل و ریخت

 ;Calais et al., 2010های گسلی پیرامون نیز تعیین گردد )بندی گسل، انتقال تنش روی پارهپاره

Kaven et al., 2011; Elliot et al., 2016 .)بزرگی لگزش گسل مت ثر از ضریب  به طور عمومی

ها گسلی، و شیب گسل هایر س ژرفایهای گسلی، اصطکاک لگزشی پوسته و راستای پاره
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 ;Kim and Sanderson, 2005; Abers, 2009; Hampel and Hatzel, 2012باشد )مانند می

Steffen et al., 2014a, 2014b, 2014c; Zeumann and Hampel, 2016.) 

کند. جایی پهنه ترافشارش ایفا میهای جابهمیدان فرگشتهمپوشانی گسل نقش مهمی را در 

بحث ها پژوهشاثرات همپوشانی گسل بر دگرریختی قائم و محورهای چرخش در بسیاری از 

توجهی (. جدایش گسل، اثر قابلKatzman et al., 1995; ten Brink et al., 1996شده است )

های ترافشارش )یا ساختارهای باالجسته همراه با باالآمدگی( و تراکشش بر اندازه و شکل پهنه

های واکششی همراه با فرونشینی( بین دو پاره گسلی دارد. زمانی که همپوشانی گسل )یا حوضه

ترافشارش سیگمایی یا مستطیلی تشکیل  های گسلی باشد، یک پهنهبیشتر از جدایش بین پاره

های گسلی (. این پهنه با پارهMitra and Paul, 2011; Dooley and Schreurs, 2012شود )می

-کنند. برخال  مدلای را تجربه میاند که همگرایی مورب متمرکزشدههمپوشانی محصور شده

های امکان نمایش چرخشهای اجزاء محدود سه بعدی های جنبشی، هندسی، و تحلیلی، مدل

در  ئیزهای جتوان چرخشد. همچنین میآورمختلف ساختاری را فراهم می هایسطحنهایی در 

های ساختاری مختلف یک پهنه ترافشارش را نیز ردیابی نمود. در طبیعت، بزرگی موقعیت

قبیل  املی ازتر تگییر کند که این به عوچرخش و دگرریختی ممکن است در رفتارهای پیچیده

، و ناهمسانگردی وابسته است ایل، مرزهای مگسلی بیضوی هایسطح، شناسی مکانیکیچینه

های کند که حتی اگر پارهمدل ما به این نکته اشاره می هاینتیجه(. Nabavi et al., 2017d)مانند 

رایی، ، زاویه همگپژوهشقرار گرفته باشند )که در این  ویژهیک زاویه همگرایی  درگسلی اولیه 

سو همیابد که می فرگشتای میدان کرنش سه بعدی پیچیده دردرجه است.(، پهنه ترافشارش  45

دهد که بزرگی های گسلی همپوشان نشان میسازی پارهمدل هاینتیجهکرنش دورمیدان نیست.  با

افزون بر آن، بیرونی بیشتر است.  هایناحیههای افقی و قائم در پهنه ترافشارش نسبت به چرخش

 هایکنشبرهمیابد. پیشرونده همگرایی مورب، افزایش می فرگشتهای چرخش با بزرگی

شود که  گوناگونیتواند منجر به توسعه ساختارهای محلی ای همپوشان میپله گسلی در هندسه

مدل، بررسی و درک شوند.  باشده بینیتوانند بر حسب تگییرات میدان تنش و کرنش پیشمی

با تنش  هایناحیهشدن در ، جایگیری راندگی، گسلش چندگانه، و میلونیتیقطعهچرخش  همانا
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های ترافشارش( روی های گسلی تراکمی و پهنهباال )یعنی در درون پله خمیریفشاری و کرنش 

های ترین تگییرات تنش در پله تراکمی، کمتر از مدلای با بزرگدهند. اندازه و وسعت ناحیهمی

 ,.Brankman and Aydin, 2004; Steffen et alهای گسلی بدون اصطکاک است )ی پلهعدد

2014; Lejri, 2015; Lejri et al., 2015; Bagge and Hampel, 2016 این به دلیل اثرات .)

های یافته )تنش نرمال متوس  م بت(، و تنشهای اصطکاکی، بزرگی تنش متوس  افزایشگسل

های که به الگوهای دگرریختی پیچیده پهنه ایتازههای پژوهشبا ها نتیجهبرشی است. این 

 ,Zibra et al., 2014; Maia et al., 2016; Nabavi et al., 2017bترافشارش اشاره داشتند )

2017c ،)دارد خوانیهم. 

و شکستگی یا گسلش در  خمیریهای کند که دگرریختیسازی ما اشاره میمدل هاینتیجه

 ژرفاشود؛ چرا که مقاومت ماده به موجب مؤلفه اصطکاکی مقاومت، با افزایش سطح شروع می

رو، مقاومت یابد. از اینیا تنش میانگین همراه است، افزایش می کرهکه با افزایش فشار سن 

ن است. از آنجایی دهد، پاییدر آن روی می خمیریهای باالیی که دگرریختی هایسطحماده در 

 Price, 1966; Price andای کمتر از مقاومت فشارشی آن است )که مقاومت کششی هر ماده

Cosgrove, 1990و همچنین به دلیل حضور تنش نرمال کششی و فشارشی، به ترتیب در پله ،)-

تمرکز شود، بینی می(، پیشNevitt et al., 2014; Nabavi et al., 2017aهای رهایی و مهاری )

های های رهایی و پهنهشرای  یکسان، در پله درو ایجاد ساختارهای شکننده،  خمیریکرنش 

 ,.Goteti et alتر است )های ترافشارشی مشخصهای تراکمی و پهنهتراکششی نسبت به پله

2013; Ye et al., 2015 مؤلفه چرخشی بر روی میدان دگرریختی ایجادشده در ساختارهای .)

رو، ساختارهای محلی نسبت به یابد. از اینهای مختلفی دارند، تداخل میگیریجهتموربی که 

ها یابند. این مشخصهمورب توسعه می های گسلی اولیه به صورتمرزهای پهنه ترافشارش و پاره

های طبیعی ثبت شده است های همگرای مورب بسیار رایج است و در بسیاری از نمونهدر محی 

(Díaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2015مدل حاضر نشان می .) دهد که دگرریختی

بین قلمروهای  آشکاریبندی کرنش یابد و آنجا هیچ بخشهای گسلی نیز توسعه میدر ورای پله

کند. این مسائل در های کرنش به آرامی تگییر میبرش مح  و برش ساده وجود ندارد و شدت
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Carreras et al. (2013)  وJiang (2014) .به طور گسترده بحث شده است 
 ها. نتیجه4-6

اند که ای مشخص شدههای گسلی پلکانی ناحیههای همگرای مورب با پارهبسیاری از محی 

دهند. در اینجا ما یک مدل اجزاء محدود سه بعدی را برای های ترافشارش را تشکیل میپهنه

های گسلی های ترافشارش بین پارهپهنه فرگشتگسلی در طی  هایکنشبرهمتحلیل نقش 

های لگزش، توزیع تنش و الگوهای تمرکز کنش برای پهنه همجوار به کار بردیم. نیمرخ

گیری فشارش ها به صورت تابعی از زاویه همگرایی بین جهتگسلکنش برهمترافشارش مت ثر از 

و بیشینه دهد که تنش اصلی شان مینها نتیجههای گسلی، بررسی شد. پاره راستایدورمیدان و 

یابد بیرون آن افزایش می هایناحیههای گسلی نسبت به تنش اصلی متوس  در درون پله بین پاره

در پهنه ترافشارش  3σ، محور پژوهش)یعنی افزایش فشار(. با پیشرفت دگرریختی در مدل مورد 

ای و مرزهای پهنه ترافشارش ناحیهنسبت به جهت انتقال ( ~°9-°10چرخد و زاویه موربی را )می

قائم بوده ای نیمهنسبت به جهت انتقال ناحیه 3σسازد. در بیرون از پهنه ترافشارش، بردارهای می

موازی ، نیمهبیشینه درجه دارند.( و نسبت به کرنش نهایی کششی 4)تنها کمی انحرا  حدود 

 هستند.

کند. همانطور که لگزش در راستای می مدل را قطع قطعههای گسلی لگزش در راستای پاره

زدگی یابد، ارتفاع پهنه ترافشارش بین دو پاره گسلی )بیرونلگزشی به تدریج کاهش می هایسطح

های یابد. کاهش لگزش در راستای پارهقائم( نیز به تدریج به سمت پهنه همپوشان افزایش می

های گسلی همجوار نسبت داده ارهشدگی کلی در راستای پتواند به همسازی کوتاهگسلی می

که  چنانیابد کاهش می ژرفاهای با افزایش بر این، توزیع لگزش در راستای پاره افزونشود. 

شود. توزیع لگزش کیلومتر نتیجه می 5-15کیلومتر و  0-5بین اعماق  آشکاریکاهش لگزش 

بسیار نامتقارن است. تداخل اعوجاج و دگرریختی چرخشی،  خمیری-کشسانگسل در مدل 

زمانی همگرایی مورب، بزرگی  فرگشتکند. با ای را ایجاد میجایی سه بعدی پیچیدهمیدان جابه

 یابد.تر افزایش میبیرونی آن سریع هایناحیهبه جایی در پهنه ترافشارش نسبت جابه

همگرایی مورب اشاره به این دارد که پهنه زمانی  فرگشتجایی طی چرخش بردارهای جابه
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از برآمده یابد. مشخصه دیگر می فرگشتای کلی دگرریختی کرنش غیرصفحه درترافشارش 

زدگی قائم، که یکی از منابع متقارن یا بیرون کمابیشها، باالآمدگی گنبدی بین گسلکنش برهم

است که به صورت یک چین دگرریختی گسیختگی و گسلش است، در راستای پهنه ترافشارش 

در بیرون از پهنه  به طور عمومیکند. در مقابل، ساخت م بت نمود پیدا میدو میلی و گل

پهنه  سویهای منفی در هر دو ساختهای فرونشینی نامتقارن به همراه گلهمپوشان، حوضه

، پهنه  به طور عمومیشوند. های ترافشارش نامیده مییابند که حوضهترافشارش توسعه می

شود. پس از دگرریختی، هندسه مرز پهنه تگییر زدگی قائم و جانبی میبیرون دچارترافشارش 

شود که های گسلی سبب میشوند. انحرا  پارههای گسلی منحر  میپاره هایر سکرده و 

(. ~°86-°89درجه کاهش یابد ) 90کیلومتر( به کمتر از  5/1شیب گسل در نزدیک سطح )حدود 

 خمیریو  کشسانرو به جز در آغاز دگرریختی، هیچ یک از تانسورهای تنش و کرنش ناز ای

، پژوهشاین  هاینتیجهسه بعدی در پهنه ترافشارش با محورهای سامانه مختصات موافق نیستند. 

 دهد.کلینیک، و برش مح  غالب را ارائه میمدل پهنه ترافشارش جریان ناهمگن ناپیوسته، تری

 

با عنوان  Journal of Structural Geologyاست، این فصل از رساله در نشریه  بیانبه  نیاز
Mechanical evolution of transpression zones affected by fault interactions: 

Insights from 3D elasto-plastic finite element models  :پذیرفته و منتشر شده است )سال

 (.19-40 هایصفحه، 106، شماره 2018
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ترافشارش مورب سازی اجزا محدود سه بعدی . فصل پنج: مدل5

 پذیرشکل-شکننده

 . مقدمه5-1

ای در  پوستتته هایقطعهبین بردارهای ستترعت و مرزهای  کجیشتتناختی ترافشتتارش از جنبش

شتتتود  ای استتتت، نتیجه میستتتاخت صتتتفحه حال دگرریختی که نتیجه ماهیت چرخشتتتی زمین

(Harland, 1971; Dewey et al., 1998; Díaz-Azpiroz et al., 2016; Philippon and 

Corti, 2016شوند ) های ترافشارش از عمل همزمان دو مؤلفه نتیجه می (. پهنهSanderson and 

Marchini, 1984; Fossen and Tikoff, 1993; Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009; 

Frehner, 2016; Fossen and Cavalcante, 2018 الف( برش ستتاده موازی با مرزهای پهنه :)

شدگی قائم پهنه برشی و کشیدگی موازی با آن    محوری که سبب کوتاه ی، و ب( جریان همبرش 

ساس، پهنه   می شکل   شود. در ا شارش  هر دو مؤلفه برش  دربردارندهپذیر به طور عموم های تراف

های  های پهنه برشی، هندسهبخش همهمحور هستند که با عملکرد آنها در ساده و دگرریختی هم

-Alsop et al., 1998; Fernández and Díazکننتتد )  ای را ایجتتاد می  یتتدهدگرریختی پیچ        

Azpiroz, 2009; Davis and Titus, 2011; Fossen and Cavalcante, 2018; Carreras and 

Druguet, in press   بندی کرنش   پذیر، بخش شتتتکل -های برشتتتی شتتتکننده   (. در مقابل، پهنه

شان می قابل  Tikoff and Teyssier, 1994; Curtis, 1998; Schulmann etدهند )توجهی را ن

al., 2003; Jones et al., 2005 ،های جنبشتتی ستته  ای از مدلگستتترده گوناگونی(. تا به امروز

اند از: ترافشتتتارش   های ترافشتتتارش ارائه شتتتده استتتت که از جمله آنها عبارت         بعدی از پهنه  

فه     با عملکرد مؤل یک  تدادلگز و برش م  مونوکلین با بیرون های ام قائم و  ح  افقی، همراه  زدگی 

صویر       سوا )ت شی   Sanderson and Marchini, 1984; Fossen andالف( )-1-5مرزهای لگز
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Tikoff, 1993      بدون لگزش )تصتتتویر های  یا مرز  ;Robin and Cruden, 1994ب( )-5-1( 

Dutton, 1997ل و برش های برش ستتاده مایاز مؤلفه به دستتت آمدهکلینیک (، ترافشتتارش تری

به دست (، ترافشارش Lin et al., 1998; Jones et al., 1997زدگی قائم )مح  به همراه بیرون

(، Jones et al., 1997زدگی قائم و جانبی )  از برش ستتتاده و برش مح  به همراه بیرون  آمده 

زدگی در های برش ستتاده مایل و برش مح  همراه با بیروناز مؤلفهبرآمده ترافشتتارش مورب 

کلینیک  (، ترافشارش تری Jones et al., 2004ج( )-5-1راستای شیب مرزهای مورب )تصویر    

 Czeck andزدگی مایل )های برش ستتاده و یا برش مح  مایل به همراه بیروناز مؤلفهبرآمده 

Hudleston, 2003, 2004د( )-1-5دار )تصتتویر ( در مرزهای قائم یا شتتیبFernández and 

Díaz-Azpiroz, 2009; Fernández et al., 2013 کلینیک، جریان ناپیوسته   (، و ترافشارش تری

های ترافشتتتارش به درک ما برای این نوع از    (. پژوهش پهنه Nabavi et al., 2018و ناهمگن ) 

های صتتحرایی زیاد در شتترای  کننده استتت. پژوهشجنبش ستته بعدی به ویژه در پوستتته کمک

 Dias and Ribeiro, 1994; Alsop et al., 1998; Czeck andهای کرنشتتی )گوناگون پهنه

Hudleston, 2003; Tavarnelli et al., 2004; Díaz-Azpiroz and Fernández, 2005; 

Fernández et al., 2013; Nassey and Moecher, 2013; Sarkarinejad et al., 2013; 

Díaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2015; Mookherjee et al., 2016; Zanchi et 

al., 2016; Massey et al., 2017; Nabavi et al., 2017a, 2017b; Simonetti et al., 2018 ،)

 Sanderson and Marchini, 1984; Fossen and Tikoff, 1993; Tikoffهای تحلیلی )مدل

and Fossen, 1993; Fossen et al., 1994; Dutton, 1997; Jiang and Williams, 1998; 

Ghosh, 2001; Jones et al., 2004; Jiang, 2007; Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009; 

Fossen et al., 2013 های تجربی ) (، مدلSchreurs and Colletta, 1998, 2002; Tikoff 

and Peterson, 1998; Casas et al., 2001; Czeck and Hudleston, 2004; Leever et al., 

2011a, Dooley and Schreurs, 2012; Graveleau et al., 2012; Barcos et al., 2016 و ،)

 ;Schulmann et al., 2003; Davis and Titus, 2011; Davis et al., 2013های عددی )مدل

Frehner, 2016; Nabavi et al., 2016, 2017c, 2017d, 2018a, 2018b, 2018c زیادی )

ست ک  ستفاده       ه برای درک بهتر انواع مختلف پهنهانجام گرفته ا شش( ا شارش )و تراک های تراف

 اند.شده
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 موازی با، افقی و Xشده در متن. چارچوب مرجع: های ترافشارش معرفیهای پهنه. برخی از مدل1-5تصویر 

، بردار همگرایی بین dF، قائم است. Z، افقی و قائم بر مرز پهنه ترافشارش است. Yامتداد مرز پهنه ترافشارش است. 

 ,Fossen and Tikoffهای محصورکننده پهنه است. الف( مدل کالسیک پهنه ترافشارش مونوکلینیک )قطعه

(. ج( Robin and Cruden, 1994; Dutton, 1997(. ب( مدل پهنه ترافشارش با مرزهای بدون لغزش )1993

به پهنه برشی ثابت  Ztو  Xt ،Ytمختصاتی مرجع، (. سامانه Jones et al., 2004مدل جنبشی ترافشارش مورب )

، شیب مرزهای پهنه است. د( مدل ترافشارش δاست.  Zو  X ،Yهستند و متفاوت از سامانه مختصاتی دور میدان 

 کجی(. Fernández and Díaz-Azpiroz, 2009زدگی مورب )کلینیک با برش ساده مورب و بیرونتری

(، زاویه بین جهت νزدگی )بیرون کجی(، زاویه بین جهت برش ساده و امتداد پهنه ترافشارش است. ϕترافشارش )

 زدگی و شیب پهنه ترافشارش است. بیرون

 

های موازی با   های برشتتتی، تقارن مونوکلینیک دارند که دربردارندۀ خطوارگی      برخی از پهنه 

های ترافشتتتارش مونوکلینیک،    مدل  برپایه  های موازی با شتتتیب هستتتتند.      امتداد و یا خطوارگی  

یافته   گیری خطوارگی به زاویه همگرایی در عرض پهنه برشتتتی و مقدار دگرریختی تجمع  جهت 
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ستگی دارند )  (. در هر حال، Fossen and Tikoff, 1998; Passchier, 1998; Ghosh, 2001ب

 ;Lin et al., 1998ارند )های مایل گوناگونی دهای برشی در طبیعت، خطوارگیبسیاری از پهنه

Czeck and Hudleston, 2003, 2004; Horsman et al., 2008های مونوکلینیک  ( که با مدل

 Duttonشوند. کلینیک تفسیر میهای تقارن تریهای برشی با مدلسازگار نیستند. این قبیل پهنه

دگرریختی را ترافشتتارش  های غیرقائم را بررستتی نمود و این نوع به طور خالصتته پهنه (1997)

های ترافشتتارش مورب، چارچوب کاربردی را برای درک الگوهای کرنش و مورب نامید. مدل

شتر بندی در بخش شیه  بی صفحه حا شی، همگرایی مورب     های  شورهای برافزای ای برخوردی، من

 .آوردغیرقائم هستند، فراهم می بیشترای که های برشی پوستهای و دیگر پهنهصفحهدرون

( دربرگیرنده ترکیب همزمان برش مح   Jones et al., 2004مدل ترافشارش مورب ساده )  

لگز  شتتتود(، برش ستتتاده امتدادلگز و شتتتیبمحور که ستتتبب تگییر عرض پهنه می)دگرریختی هم

شده با  فرضیات شرای  مرزی آرمانی   Jones et al. (2004)کلینیک است.  از جریان تریبرآمده 

جم ثابت، و مقیدسازی جانبی و زیرین مدل را حفظ کرد. طی دگرریختی  دگرریختی همگن، ح

شارش مورب، جهت    شرونده در پهنه تراف ضای      پی ضوی کرنش نهایی در ف سه محور بی گیری هر 

کند. از اینرو، ستتتبب چرخش برگوارگی به ستتتمت توازی با مرزهای پهنه          ستتته بعدی تگییر می 

آن  هایر سر حسب م لث کرنش که هر یک از  توان بشود. ترافشارش مورب را می  مورب می

شکیل بیانگر یکی از مؤلفه شان داد )   های کرنش ت ست، ن  ,.Jones et alدهنده ماتریس کرنش ا

های ترافشتتتارش مورب و یا مایل استتتت. دهنده کرنش(. ناحیه داخل م لث کرنش نشتتتان2004

شود،   کرنش نگاشته می  دهد، دگرریختی کلی که در داخل م لثبندی روی میزمانی که بخش

شت کرنش نزدیک به   ایجداگانهبین قلمروهای  ضالع م لث قرار می ها ر سبا نگا گیرد که  یا ا

لگز، و یا امتدادلگز( در دهد که یک یا دو مؤلفه از کرنش )همچون تراکم، شتتیبمی خود نشتتان

(. Jones et al., 2004; Díaz-Azpiroz et al., 2014هستتتتند ) چیرهدگرریختی بوجود آمده 

در  کمابیشدار امتداد، مایل، و یا رو به پایین شتتتیب موازی باهای کشتتتیدگی  وجود خطوارگی

که زاویه ریک خطوارگی در صتتفحه   چنانپذیر هستتتند های ترافشتتارش مورب امکانهمه پهنه
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ند  برگوارگی می مابیش توا حدود      ک تا  ند.     90از صتتتفر درجه   .Barcos et alدرجه تگییر ک

شکننده    (2016) شارش مورب  کلینیک را با پذیر تریشکل -اولین مدل تجربی از یک پهنه تراف

ها متحرک و دیگر ثابت استتتت.(، یک ورقه       دو دیواره مورب و موازی چوبی )یکی از دیواره

کند، و زاویه همگرایی مورب به عنوان   متحرک زیرین که به عنوان گستتتل جدایشتتتی عمل می  

سازی توالی کربناتی  ودند. در مدل آنها، ماسه )الیه باالیی که برای شبیهشرای  مرزی پژوهش نم

ستفاده شد.( با         سیلیکون )که در قاعده مدل قرار دارد و به عنوان توالی خمیری ا ستفاده شد.( و  ا

 سازی نشد.سن  زیر توالی تریاس مدلپیافزون بر آن، استفاده شد.  2:1نسبت ضخامت 

سامانه  سلی  های در طبیعت،  شتر گ دهند  های مورب و با اختال  مکانیکی روی میدر الیه بی

های  پژوهشبر فراستتنجهای دیگری که در  افزونهای ترافشتتارش )یا تراکشتتش(  که پهنه چنان

شد )     سی  شین برر ستند.   Nabavi et al., 2017a, 2017bپی ( مت ثر از این تگییرات مکانیکی نیز ه

های از پیش موجود، و ضتتتریب ها، گستتتلنستتتبی گستتتل گیریبر زاویه همگرایی، جهت افزون

شتتناستتی مکانیکی نیز عاملی مهم استتت که بر الگوی   اصتتطکاک لگزشتتی صتتفحه گستتلی، چینه 

 ;Bott, 1959های ثانویه، و سبک ساختاری پهنه دگرریختی اثرگذار است )   شکستگی و گسل   

Hughes et al., 2014; Hughes and Shaw, 2015; Ferrill et al., 2017 .)شان  ها پژوهش ن

شتتناستتی  گیرند، چینهستتاختی قرار میتنش زمین زیرای های چندالیهداده استتت که وقتی ستتامانه

ای  های چینهشناسی مکانیکی، که سن    شود. چینه مکانیکی سبب دگرریختی غیریکنواخت می 

های  وتکند، نتیجه ترکیب نهشتتتتگی، بافت، ستتتاخت، و تفاهای ستتتوایی تقستتتیم میرا به بازه

ست. بازه    شیمیایی و مکانیکی ا سانگردی مواد از قبیل   فیزیکی،  های متفاوتی از ناهمگنی و ناهم

 Cookeبندی )الیه های صتتفحهای )واحد مقاوم و نامقاوم(، حضتتور ناپیوستتتگی واحدهای الیه

and Underwood, 2001; Bourne, 2003 های مکانیکی، مقاومت کششی )در   (، ضخامت الیه

کال( )      40تا   2بازه   پاستتت گا بازه      Bieniawski, 1984م مت فشتتتتاری )در  قاو  350تا   30(، م

 ,Eschbasگیگاپاستتکال( ) 100تا  1(، مدول یان  )حدود Bieniawski, 1984مگاپاستتکال( )

1961; Bayerlee, 1970جانبه در دگرریختی    های اصتتتطکاکی انتقالی، و تنش همه     (، ویژگی
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شکل    سکال( )  300تا  30پذیر )در بازه شکننده و  ( وجود دارد. این  Jaeger et al., 2007مگاپا

شود که بر فرگشت آنها اثرگذار   شناختی می عوامل سبب ایجاد بازه وسیعی از ساختارهای زمین   

ها و بندی شکستگی  هستند )مانند تشکیل چین، سبک گسیختگی، هندسه و رشد گسل، فاصله          

سل  شدت جابه گ شیب  ها، توزیع و  سلی( )  هایسطح جایی،   McClay etلگزش، عرض پهنه گ

al., 2004; Ferrill and Morris, 2008; Ferrill et al., 2017; Michie et al., 2014; 

McGinnis et al., 2016هاینقطهشتتناستتی مکانیکی، شتتناستتایی های چینه(. با تعیین مشتتخصتته  

کند، موقعیت و در آنها تگییر می های گسل ای که زاویههای بالقوهها بالقوه، پهنهزایی گسل هسته 

پذیر ها امکانبینی انتقال سبک گسیختگی در راستای گسل   گسل، و پیش  وابسته به های نوع چین

ست.   ساختاری به پژوهش     پژوهش جامع از اثرات چینه برایا سی مکانیکی بر الگوهای  های  شنا

Ferrill et al. (2017)  وMcGinnis et al. (2017) .رجوع شود 

هایی همچون اجزا محدود، اجزا مرزی، و مکانیکی عددی با استفاده از روش سازی زمین دلم

شناسی  سازی تشکیل فضایی و زمانی و توسعه ساختارهای زمیناجزا گسسته، ابزاری را برای شبیه

های اجزا محدود این امکان وجود دارد    آورد. در مدل ها را فراهم می در بازه وستتتیعی از مقیاس  

سه که  سی مکانیکی را با مدل   ای مانند چینههای پیچیدههند های های ماده ادغام نمود تا مدلشنا

توان تاریخچه  گرایانه فیزیکی و مکانیکی ایجاد شتتتود. در روش اجزا محدود میپیشتتتروی واقع

جایی، و متگیرهای مرزی هندسی و مکانیکی مدل، فرگشت فضایی و زمانی تنش، کرنش و جابه   

های ترمومکانیکی( را ردیابی نمود. در مبحث ترافشارش،  ند فشار منفذی و دما )در مدلدیگر مان

سبی پاره تر برای آزمودن اثر جهتسازی اجزا محدود را پیش مدل های گسلی و هندسه     گیری ن

گسلی در واحدهای همسانگرد    کنش برهمهای ترافشارش مت ثر از  های گسلی بر فرگشت پهنه  پله

(. در این پژوهش، فرگشتتتت Nabavi et al., 2017a, 2017bرا بررستتتی کردیم ) ایو غیرالیه

شارش مورب و همچنین اثر چینه پهنه سن        های تراف شت آنها در  سی مکانیکی بر فرگ های  شنا

 نمائیم.ای را بررسی میالیه

های ترافشتتتارش  های اجزا محدود غیرخطی و ستتته بعدی پهنهدر این فصتتتل، تحلیلی از مدل

آهک یا پذیر ستتن شتتکل-شتتود. به ویژه، اثر پوشتتش رستتوبی شتتکننده   بررستتی میمورب 
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سه  شود.  سن  گرانیتی مقاوم قرار دارند بررسی می  سن ، و مارن یا رس را که روی یک پی ما

سن  ای از عبارتبازه ( و واحدهای  Jacobeen and Kanes, 1975ساختی ) ها مانند واحدهای 

شناسی بر ( استفاده شده است تا اثر چینهWoodward and Rutherford, 1989ساختاری ) سن  

شود. الیه      شان داده  ساختاری ن ستفاده از عبارت سبک  هایی مانند مقاوم و نامقاوم های منفرد، با ا

(Ferrill and Morris, 2008   شده شخص  ضخامت و طول الیه   ( م اند. واحدهای مقاوم با حفظ 

مت می   در طی دگرریختی، در برابر دگرریخت قاو نده،      ی م ند و پیش از گستتتیختگی شتتتکن کن

پذیری پایینی دارند. در مقابل،      کنند یا به عبارت دیگر شتتتکل      دگرریختی کمی را همستتتاز می

ضخامت آنها طی دگرریختی      واحدهای نامقاوم تا اندازه شده و طول و  سانی دگرریخت  ای به آ

کنند به گسیختگی شکننده همساز می    توجهی را پیش ازکند، در نتیجه دگرریختی قابلتگییر می

ساختی تراکمی، تنش فشاری اصلی    های زمینپذیری باالیی دارند. در محی عبارت دیگر شکل 

بندی افقی  هالی موازی با( به طور عموم افقی و نخستتت ISAشتتدگی جزئی، بیشتتینه )محور کوتاه

زایی گستتتل در هستتتتههای کمانش یا با ناپایداری بیشتتتتراستتتت، و دگرریختی ماکروستتتکوپی 

سنگی      واحدهای مقاوم ست. در واحدهای  شده ا صله موج چینمقاوم، طول کنترل  بندی  ها و فا

شتتود. در این پژوهش، ما های همجوار تعیین میها با ضتتخامت و اختال  مقاومت چینهراندگی

شارش و     اثر چینه سی مکانیکی در پهنه تراف ها روی راندگیها و که بین چین هاییکنشبرهمشنا

در  Torcalهای جدید این پژوهش برای نمونه بر پهنه برشتتی نمائیم. یافتهدهد را بررستتی میمی

External Betic( جنوب اسپانیا ،Torcal Shear Zone( )TSZ, Balanyá et al., 2012; Díaz-

Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2015 )شده است. بکار گرفته 

شتتتناختی مانند     ستتتازی شتتتده استتتت. فرآیندهای زمین    وهش تا حدی ستتتاده   مدل مورد پژ 

های متمرکز حفظ تحلیلبرای اند چرا که شدگی، فرسایش، جریان سیال، دما بررسی نشده    سن  

های مادی، همگرایی مورب، و هندستته گستتل و قابل کنترل، اثرات عوامل منتخب مانند ویژگی

شده    سی  به ، اما مدل بکار بردتوان بر مدل ندهای دیگر را نیز میاند. در حالی که اثرات فرآیبرر

ست آمده  سیع و پیچیده  د سه دربردارنده بازه و سیر دقیق و      ای از هند ست که تف ساختاری ا های 
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های ما تالش بر پاسخگویی به سواالت    سازد. در تحلیل ها را با مشکل رو به رو می نتیجه آشکار 

بندی کرنش ترافشتتتارش مورب  مورب در الگوهای بخشزیر استتتت: الف( اثر زاویه همگرایی 

شتتده با مواد خمیری که با های رئولوژی مشتتخصیافته در شتترای  پوستتته باالیی با نیمرختوستتعه

های در حال است، چگونه است؟، ب( چگونه مقاومت سن     های اصطکاکی پوشیده شده   الیه

پذیر  های امکان  گذارد؟، ج( روند  گیری کرنش در پهنه ترافشتتتارش اثر می دگرریختی بر جهت 

های مختلف در پهنه ترافشتتتارش چگونه استتتت؟، د( کرنش در     انکستتتار کرنش در عرض الیه 

 Nabaviهای همسانگرد پیشین )  ارز در مدلای در مقایسه با موقعیت ساختاری هم  های الیهمدل

et al., 2017a, 2017b, 2018a, 2018bهای مدل برای رشد ( چگونه است؟، د( پیامدهای نتیجه

سل  ستگی   های متفاوت و پیشهای اولیه در الیهگ شک سل بینی روند    ژرفایهای توانا در ها و گ

ست؟، و ه( کاربرد نتیجه        صورت ا شارش به چه  سازی  های مدلساختاری مختلف در پهنه تراف

 Díaz-Azpirozهای تحلیلی ) های مدل  و همچنین نتیجه  Torcalبرای نمونه طبیعی پهنه برشتتتی   

et al., 2014( و تجربی )Barcos et al., 2016 این پژوهش اولین متتدل اجزا محتتدود در .)

های این پژوهش ستتازی پهنه ترافشتتارش مورب استتت. روش ما کلی استتت، از اینرو نتیجه شتتبیه

ستتاختی  های زمینهای دیگری از محی تواند برای نمونهمستتتقل از هندستته ستتاختاری بوده و می

 ود.استفاده ش

 (، جنوب اسپانیاExternal Betics) Torcalشناختی پهنه برشی تشریح زمین. 5-2

پذیر، در راستای   شکل -( به صورت یک نوار کرنش باالی شکننده  TSZ) Torcalپهنه برشی  

ENE-WSW  درجه امتداد یافته استتت که   73کیلومتر و شتتیب  5-7کیلومتر، عرض  70به طول

 Sierraو  Sierra de Teba های ناحیه  جنوبی و در بین  Iberianترین قلمروی در عرض داخلی

Gorda     صویر ست )ت  ,.Balanyá et al., 2012; Díaz-Azpiroz et alالف( )-2-5قرار گفته ا

2014; Barcos, 2015شتتناختی کلی این پهنه به صتتورت یک پهنه ترافشتتارش مورب   (. جنبش

الف( انحرا  راستتتگرد روند ستتاختاری  شتتود: های زیر را شتتامل میراستتتگرد استتت که بخش

ساختاری ناحیه سته که    زمین-ای، و ب( باالآمدگی چند قلمروی  شتر شناختی ناپیو واحدهای   بی
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شده،  ب(. در راستای تگییرات امتدادی مشاهده  -2-5اند )تصویر  پالئوژن برونزد یافته-ژوراسیک 

باال،           ها در پهنه کرنش  فاوت آن به موقعیت مت فاوت این قلمروها  گیری  های موجود در جهت  ت

ساختارهای موروثی که دگرریختی و یا تگییرات جانبی در ضخامت الیه خمیری زیرین متمرکز   

، در Beticبر کمربند چین و رانده  TSZ(. Barcos et al., 2015اند )شده است، نسبت داده شده

از ستته الیه   TSZشتتناختی ههای داخلی کوهزاد، اثرگذار استتت. از اینرو توالی چیننزدیکی پهنه

صلی با رفتارهای رئولوژیکی متفاوت   شده    ا شکیل  ست که از پی ت شکی   سن  بلورین پیش ا خ

-Pérez-López, 1996; Martínاند )، از باال و پایین، جدا شدهVariscan Iberian Massifتوده 

Algarra and Vera, 2004 :)1 مارن باالیی غنی از     ستتتن  ها و رس (  ها   تبخیریهای تریاس 

 6/0(، با رفتار خمیری و تگییرات قابل توجه ضتتتخامت جانبی )کمتر از Keuperهای )رخستتتاره

ستون  شده    Muschelkalkهای های رخساره کیلومتر( که با دول سن  2اند؛ پوشیده  های  آهک( 

سیک ) مقاوم پالئوژن  -های مارنی کرتاسه آهکها و سن  ( مارن3کیلومتر(؛ و  4/0-6/0تر ژورا

سنی   برپایهکیلومتر(.  3/0-1/0) شخص معیارهای  و  Torcal de Antequeraهای توده شده از م

Valle de Abdalajís     ای شتتتناختی و لرزه ریخت های ستتتاختاری، زمین   با استتتتفاده از تحلیل

(Balanyá et al., 2012; Barcos et al., 2012  دگرریختی در ترافشتارش ،)TSZ تواند در می

 پسین تا کواترنری نسبت داده شود. اساس به میوسن
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های اصلی آن، از شرق ( و موقعیت تودهTSZ) Torcalشناختی و ساختاری پهنه برشی . الف( نقشه زمین2-5تصویر 

 Valle de(، توده TAM) Torcal de Antequera(. توده CCS) Cabras-Camorolosبه غرب: پاره 

Abdalajís (VAM و )Sierra de Teba-Peñarrubia عرضی  برش. موقعیتA-A´  های ب( و عکس-2)تصویر

)با  TAMدر عض مرزهای اصلی  ´A-Aعرضی  برشنشان داده شده است. ب(  3های صحرایی در تصویر نمونه

 (Díaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2016تغییرات، برگفته از 

 

سه    TSZساختار کلی   ساختار با هند شده     شناختی جنبشها و با چند  شخص  های گوناگون م

پذیر نرمال، معکوس  شکل -های برشی شکننده تا شکننده   ها، پهنهاست. این ساختارها شامل چین   

های داخلی جنوبی با های صدها متری است. تماس مرز شمالی پهنه و بخش    و امتدادلگز، و درزه

یا جنوب شیب دارد.   باختری پرشیب مشخص شده است که به شمال      -یک پهنه گسلی خاوری 

همسانی خوبی در تفسیرهای این پهنه به عنوان     TSZشده در مرز شمالی   ساخت م بت نمایان گل
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شان می       شی ن شار شی تراف صویر  یک پهنه بر شانگرهای چینه -3-5دهد )ت شان    الف(. ن شناختی ن

-شکننده های برشی  دهند که مرز شمالی از قطعه باالآمده این گسل تشکیل شده است. پهنه      می

های قرمز( را مت ثر های مارنی کرتاستتته تا پالئوژن )ستتتازند الیهآهکپذیر وقتی ستتتن شتتتکل

کنند )تصویر   ها متری ایحاد میمتری تا دهبندی سانتی مانند با فاصله  S-Cسازند، ساختارهای   می

استتت و شتتامل فیبرهای    جایی راستتتگرد، چیره  های حرکتی، جابهو(. مؤلفه شتتاخص -ج-5-3

های کشتتتشتتتی ستتتیگمایی و مانند نامتقارن، شتتتکا  S-Cیتی همپوشتتتان، ستتتاختارهای کلستتت

،  NW-SEهای برشتتتی با امتداد  باشتتتد. پهنه شتتتناختی می های نستتتبی واحدهای چینه جاییجابه

با ضتتتخامت ده    شتتتدههای دگرریخت  پهنه  با ایجاد       ها متر ایجاد می  ای  به طور عموم  کنند که 

قاشقی است )تصویر     بیشتر های برشی نرمال  ه و هندسه این پهنه مانند همراه بود S-Cساختارهای  

سلی معکوس  TSZب(. حد جنوبی -5-3 ست که در        -با یک پهنه گ شده ا شخص  ستگرد م را

شرقی    ستای  سمت      -را شیب زیادی به  شته و  سن   NNWغربی امتداد دا آهک  دارد که توالی 

  گونهه(. این ساختارها به -د-3-5دهد )تصویر های کواترنری قرار میژوراسیک را روی آبرفت

 الف(.-2-5اند )تصویر توزیع شده TSZناهمگن و در مقیاس نقشه در 
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الف نشان داده شده -2-5ها در تصویر . موقعیت هر یک از عکسTSZهای از ساختارهای اصلی . نمونه3-5تصویر 

نسبت به مرزهای شمالی و جنوبی.  ساخت مثبت در قلمروی بیرونی شمالیاست. الف( باالآمدگی ساختاری گل

خمیده آن شده است. ب( پهنه  نمایهای معکوس متعددی در قطعه فرادیواره توسعه یافته است که سبب گسل

پذیر مربوط به یک پهنه شکل-شکننده S-C. ج( ساختارهای TSZبرشی نرمال و هندسه قاشقی در قلمروی داخلی 

که با یک پهنه  TSZسازد. د( حد جنوبی های مارنی را متأثر میآهکلغز )معکوس راستگرد( که سنگبرشی مورب

مشخص شده است طی آن توالی  باختری-خاوریو امتداد  باخترشمال-گسلی معکوس راستگرد پرشیب شمال

اند. خطوارگی مورب کلسیتی روی صفحه گسل در های کواترنری قرار گرفتهآهک ژوراسیک بر روی نهشتهسنگ

ه نشان داده شده است. و( پهنه برشی معکوس توسعه یافته در یال برگشته یک چین در -3-5تصویر آهک در سنگ

گیرند. پالئوژن قرار می-های ژوراسیک بر روی واحدهای کرتاسه بالییآهکقلمروی داخلی که در آن سنگ

 اند.پذیر توسعه یافتهشکل-شکننده S-Cساختی به صورت ساختارهای های زمینساخت

 

 چارچوب مدل. 5-3

پذیری  ( به دلیل انعطا    6.14-2)نستتتخه   TMABAQUS-FEدر این پژوهش از کد تجاری   

مکانیکی در بازه مقیاسی وسیع در یک، دو، و سه    سازی و تحلیل مسائل زمین  خوب آن در مدل

ست.       شده ا ستفاده  صورت فرمول  TMABAQUSبعد، ا ست که    به  بر  افزونسازی الگرانژی ا

تواند روی های قابل توجهی میستتی پیچیده با رفتار اصتتطکاکی که در آن لگزش اتصتتاالت تما

ها )از رفتار کشتتستتان ستتاده تا  ستتازی رفتار ستتن  های بزرگ، شتتبیهها و چرخشدهد، کرنش

سان    ش سان       -ک ش شرفته و ک ستیک پی سائل غیرخطی مدل را نیز امکان -پال پذیر گرانرو( و حل م

 سازد.می

صویر   سه الیه 4-5مدل مورد پژوهش )ت ست که روی یک      ( از یک قطعه  شده ا شکیل  ای ت

صلب به    پی صطکاکی می  گونهسن   شیب     ا سلی  صفحه گ سه   لگزند. قطعه باالیی با دو  دار به 

افقی   XYفعال هستند. سامانه مختصات با یک صفحه      هایقطعهقطعه تقسیم شده است که به نام    

قائم استت.   Zگستلی بوده و محور   هایهصتفح امتداد  موازی با Xتعریف شتده استت که محور   

بندی شتتده مقیاس TSZها، ابعاد مدل، بر استتاس ابعاد طبیعی الیه بر رئولوژی و ضتتخامت افزون

های باالیی، کیلومتر استتت در حالی که ضتتخامت الیه 5استتت. از اینرو ضتتخامت قطعه صتتلب، 

یانی و زیرین   یب      های قطعه م به ترت عال  عال        کیلومتر هستتت 5و  5/1، 3ف جانبی قطعه ف عاد  ند. اب ت

صفحه      5/75×50×5/9 سل  ست که در آن دو گ کیلومتر و  50ای موازی به طول برابر کیلومتر ا
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شده  افزون بر آن، درجه وجود دارد.  70شیب   اند به این صورت که   سطح جانبی و باالیی مقید ن

( و هم رو به Xگسلی هم به صورت جانبی )در راستای محور     هایصفحه جایی در راستای  جابه

لگز عمل های موربها به صتتتورت گستتتلشتتتود از اینرو در تحلیل( انجام میZو  Yباال )محور 

سل     می ستای این گ صطکاک در را ضریب  -مدل مور برپایهها کنند. ا صورت    6/0کولمب و با 

های قائم و جانبی  شتتتدگی، و برشوتاهک دچارها، شتتتونده بین گستتتلگیرد. مواد دگرریختمی

 شوند.می

 
، شرایط مرزی و رئولوژی واردهکه در آن بار  پژوهش. چارچوب مدل اجزا محدود سه بعدی مورد 4-5تصویر 

 بندی مکانیکی مشخص شده است.الیه

 

کولمب رفتار  -معیار گسیختگی مور  برپایهخمیری است که  -رئولوژیکی مدل از نوع کشسان  

( نستتتبت  E ،)2( مدول یان  )1این چارچوب دربرگیرنده شتتتش فراستتتنج زیر استتتت: کند. می
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( 6(، و ϕ( اصطکاک داخلی سن  )  C ،)5( چسبندگی ) g ،)4( شتاب گرانش ) 3(؛ νپوآسون ) 

های مادی ستته الیه قطعه فعال به ترتیب از باال به پایین عبارت  (. ویژگیμای )اصتتطکاک قاعده

گیگاپاستتکال، نستتبت  48خمیری با مدول کشتتستتانی -انهای کشتتستتآهک( ستتن 1استتت از: 

های خمیری با مدول کشتتستتانی  ( مارن2کیلوگرم بر مترمکعب،  2700و چگالی  25/0پوآستتون 

ستتن   ( پی3کیلوگرم بر مترمکعب، و  2100و چگالی  2/0گیگاپاستتکال، نستتبت پوآستتون  2/0

 2700و چگالی  23/0ون گیگاپاسکال، نسبت پوآس    45خمیری با مدول یان  -گرانیتی کشسان  

ها به صتتتورت تماس چستتتبناک )بدون اثر کیلوگرم بر مترمکعب استتتت. ستتتطح تماس بین الیه

 نشان داده شده است. 4-5است. فراسنجهای مادی دیگر در تصویر  لگزشی(-خمشی

الف( به قطعه فعال    -4-5جایی مشتتتخص )تصتتتویر   یک جابه    بکارگیری همگرایی مورب با  

ست. قطعه     ست، قطعه  ها جهتاز همه  1صورت گرفته ا صورت قطعه متحرک بوده   3ثابت ا به 

شیب    2و قطعه  سل  ست. کوتاه     متحرک و با دو گ شده ا صور  به  ایشدگی مورب ناحیه دار مح

ویه همگرایی )زاویه بین  زا درشدگی( و  کیلومتر کوتاه 3) %16 گونه یک دگرریختی پیشرونده، 

درجه استتتت که یک پهنه ترافشتتتارش برش  25و خ  عمود بر مرز پهنه(  واردهبردار همگرایی 

با         هد کرد.  جاد خوا لب را ای غا فاده از مح   به   استتتت جه      جا جای ترکشتتتن، نتی به  های   جایی، 

متر  81/9. شتتتاب گرانش های تنش به دستتت خواهد آمدتری از دگرریختی و میدانگرایانهواقع

شتتده  واردمدت دگرریختی بر مدل  ستترتاستتربر مجذور ثانیه به صتتورت یک نیروی داخلی در 

سبب وجود الیه   ست. به  مدل، از فرگشت زمانی   هایقطعهبندی مکانیکی و مرزهای مورب در ا

و از  01/0های زمانی در مدل با فواصل  استفاده شده است. اندازه گامه    TMABAQUSجزئی در 

گرهی   8المان شش وجهی   15032بندی اجزا محدود برای مدل از باشد. شبکه  می 00/1صفر تا  

کیلومتر استتت و هر گره داخلی، ستته درجه   1بندی تشتتکیل شتتده استتت. قدرت تفکیک شتتبکه 

؛ 2014، 6.14-2)نستتتخه   TMABAQUSافزاری آزادی دارد. برای این پژوهش از مجموعه نرم 

www.simulia.comABAQUS/CAE;         ستاری روش سبب ماهیت پای ست. به  شده ا ستفاده  ( ا

های  ستتطحهای های شتتکننده شتتکستتتگی  تواند گستتیختگیشتتده نمیاجزا محدود، مدل ارائه

http://www.simulia.com/
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های   گیری تنش و کرنشای را نمایش دهد. با این حال، با استتتتفاده از جهت        پوستتتته  ژرفای کم

گیری ستتاختارهای  ترین جهتبینی شتتدنییابند، پیشی که در پهنه ترافشتتارش توستتعه می اصتتل

 پذیر است.یابند، امکانشکننده که طی دگرریختی توسعه می

 سازیمدل هاینتیجه .5-4

ای را  پوسته  هایقطعهشده، دگرریختی مادی و  های دگرریختمورد پژوهش، شبکه  در مدل

پذیر بیشتر در پهنه ترافشارش محصور بین     مورب، دگرریختی شکل  شوند. با همگرایی سبب می 

شتتده برخی از شتتود. با ادامه همگرایی مورب، مدل دگرریختدار متمرکز میدو گستتل شتتیب 

های تجربی را نمایش های ترافشارش مورب طبیعی و مدلشده در پهنههای مهم مشاهدهمشخصه

سیار خ اند از: چیندهد که عبارتمی سلش مورب های مورب میلمیده، چینهای ب لگز، و دار، گ

های  از تگییر شتتکل در پهنه ترافشتتارش مورب. این هندستته کلی نتیجه برآمده های راندگی توده

های  جایی در پهنههای جابهبعدی میدانبینی و تحلیل فرگشت دگرریختی سه  خوبی را برای پیش

فزایشتتتی همگرایی مورب، قطعه فعال مدل با      جزئی و ا بکارگیری دهد. با   ترافشتتتارش ارائه می 

شده در قطعه فعال فرگشت ها و دگرریختی توزیعترکیبی از لگزش )دگرریختی سوا( روی گسل

شتتتدگی و تراکم، کوتاه  دچار یابد. به طور کلی، قطعه فعال در جهت افقی و قائم به ترتیب           می

ست که باالآم شدگی می ضخیم  ست   گردد. توجه به این نکته مهم ا ش های مدل در دگی و فرون

ایستایی   نتیجه مقدار همگرایی مورب است و فرآیندهای دیگر همچون رسوبگذاری و پاسخ هم   

بررستتی نشتتده استتت. در هر حال انتظار بر این استتت که الگوی کلی دگرریختی ستتطحی تطابق 

 های طبیعی دارد.خوبی با نمونه

 هندسه، جنبش و دینامیک ساختاری. 5-4-1

جه  هت       نتی یه صتتتورت ج مدل  گیری و بزرگی کرنش خمیری، کرنش برشتتتی،  های این 

بینی  (. ما از این اطالعات برای پیش9-5تا  5-5جایی و تنش ارائه شتتده استتت )تصتتویرهای جابه

ها( که طی    ها و گستتتل  گیری و رفتار ستتتاختارهای حقیقی )چین    ترین موقعیت، جهت  محمتل 

 کنیم.می دگرریختی توسعه خواهند یافت، استفاده
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 مدل و توزیع کرنش خمیری اصلی بیشینه هاینتیجه. هندسه 5-5تصویر 

 

تاستتتر  در  مه   وارد شتتتتدنمدت   ستتتر عه همگرایی، دگرریختی در ه بب      های قط عال ستتت ف

-5های مختلف متفاوت بوده است )تصویر   خوردگی شده است اما اثرپذیری آن در بخش  چین

شکل در بخش مرکزی مدل ایجاد شده است که  ایشده گوه (. از اینرو، یک حجم دگرریخت5

قرار دارد.  3و  1های را مت ثر ستتاخته استتت و حدودی دگرریختی در قطعه 2به طور کامل قطعه 

بت )قطعه       3شتتتدت دگرریختی قطعه متحرک )قطعه     ثا ( استتتت هر چند   1( بیشتتتتر از قطعه 

سیته( در قطعه      خمیری ستی صله حدود   3شدگی )پال سب       کیلومتر  12تا فا ست. تنا سعه یافته ا تو

ها و توستتتعه   ای از گستتتلهمگرایی مورب کلی در عرض مدل مورد پژوهش با لگزش در آرایه

سته چین  سامانه د صورت کرنش نافذ ) های فرعی  ست.      Burberry, 2015ای به  شده ا ساز  ( هم

، به ستتتمت باال کج و خمیده شتتتده استتتت. در پهنه         2های قطعه متحرک در باالی گستتتل    الیه 

از شرای  مرزی همگرایی مورب    برآمدهشکل، که به طور کامل دگرریختی ترافشارشی    ایهگو

با دو گسل موازی از   2شکل در قطعه  ایرا همساز کرده است، یک پهنه ترافشارش مورب تخته   

 (.5-5( ایجاد شده است )تصویر 2و  1های پیش موجود )گسل
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 ها نشان داده شده است.وزیع تنش اصلی متوسط. راستای برشهای عرضی از مدل به همراه ت. برش6-5تصویر 

 

همگرایی مورب در مدل با دگرریختی ستتتوا )لگزش یا برش ستتتاده( در دو گستتتل از پیش       

به ویژه در پهنه ترافشتتتارش        های قطعه شتتتده در پذیر توزیع موجود، دگرریختی شتتتکل  عال  ف

پهنه ترافشتتارشتتی و به ویژه در شتتکل همستتاز شتتده استتت. کرنش جزئی بیشتتینه در این  ایتخته

سل     ست، هر چند گ سل       2مرزهای آن تمرکز یافته ا سبت به گ شتری را ن  1مقدارهای کرنش بی

 دهد.نشان می

دهد که تراکم مورب در    شتتتده نشتتتان می ها و مقدارهای تنش و کرنش نتیجه     گیریجهت 

ی مدل، و نزهای بیروشتتدگی موازی با الیه، عمود بر مربه صتتورت کوتاه بیشتتترفعال  هایقطعه

با کشیدگی موازی   بیشتر افقی و قائم نتیجه شده است که به ترتیب    هایجهتشدگی در  ضخیم 

شده      با الیه و بیرون صلی همساز  صویر   زدگی رو به باال در بخش جلویی دو گسل مورب ا اند )ت

ی افته در عرض مرزهای گستتلیاز تنش متوستت  افزایشبرآمده شتتدگی ناهمگن (. ضتتخیم5-6

سبب دگرریخت توزیع   مورب در ژرفا  ست که   3سازی، پس از  شود. در انتهای مدل شده می ا

زدگی قائم درصتتد بیرون  37شتتدگی عمودی با  درصتتد از کوتاه  16کیلومتر همگرایی مورب، 

کیلومتر افزایش یافته استتتت.( همراه شتتتده استتتت.   13کیلومتر به  5/9)ضتتتخامت کلی مدل از 
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بایستتتت مقادیر باقیمانده را با کاهش حجم جبران          زدگی جانبی می ونشتتتدگی پهنه و  بیر کوتا 

دار، گسلش های مورب میلهای بسیار خمیده، چینشکل با چینایسازد. به طور کلی، پهنه گوه 

شکل لگز، تودهمورب شارش مورب دگرریخت     های توزیعهای راندگی و تگییر شده در پهنه تراف

 (.7-5شده است )تصویرهای 

سل را در پهنه گوه   شده، می توزیع کرنش نتیجه برپایه سه نوع گ سایی نمود      توان  شنا شکل 

های پیشتترو در راندگی یا برشدار اصتتلی )به عبارتی پیشهای شتتیب( راندگی1(: 7-5)تصتتویر 

Leever et al., 2011) نوارهای  2اند؛ های مورب از پیش موجود متمرکز شتتدهکه در گستتل )

  هایصفحه ( 3کنند؛ و بندی را به طور عرضی قطع می الیه هایصفحه ی که برشی مورب مرکز 

ندگی )برش پس به عقب در     را عه      Leever et al., 2011های رو  ( که در قطعه متحرک توستتت

ند. برش  می به پس         یاب ثابت نستتتبت  ندگی های پیشتتترو در قطعه  درجه( و   40-50ها )حدود   را

درجه(   20-35رجه( زاویه کمتری دارند )حدود د 65های مورب مرکزی )با شتتتیب حدود برش

هتتای پیشتتترو و   (. بتته طور کلی، رانتتدگی     5-5( )تصتتتویر  Ruh et al., 2012)همچنین در      

های نامقاوم )مارن(     آهک و گرانیت( نستتتبت به الیه      های مقاوم )ستتتن    ها در الیه  راندگی پس

سعه بهتری دارند.   ست و گسل   گسلی، مورب  هایصفحه  حرکتتو شیبی را به    لگز ا ها، انکسار 

سن   شان می    عنوان تابعی از  سی ن صویر  شنا سن  (. در الیه6-5دهد )ت سن    آهک و پیهای 

شتر( و مارن )شکنندگی کمتر( شیب گسل         40-55و  65-80ها به ترتیب گرانیتی )شکنندگی بی

صویر     ست )ت صه ویژه   بر فرودیواره(. یک راندگی میان6-5درجه ا شخ ضه ای م هایی  ای از حو

ست که   سبب می ساختی قرار می شدگی زمین کوتاه دچارا سل   گیرند. این عامل  های شود تا گ

زاویه اصتتلی منشتتعب شتتده و با کاهش شتتیب در ای از یک گستتل بزرگبر فرودیوارهرانده میان

 (.Powell, 1987; McClay and Buchanan, 1992سطح برونزد یابد )
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شدگی را دل که مراحل و چگونگی توسعه خمیرتفسیر دگرریختی پیشرونده مشناسی سطحی و . ریخت7-5تصویر 

شدگی به ترتیب کوتا 0/1و د(  9/0، ج( 7/0، ب( 5/0دهد. گامه زمانی الف( های زمانی مختلف نشان میدر گامه

 دهند.را نشان می %16و  12%، 11%، 8%

 

یی افقی و قائم مواد سبب برش ساده    جا، جابه2شکل قطعه  ایبا توجه به پهنه ترافشارشی تخته  



 های ترافشارش به روش المان محدودسازی پهنهمدل 204

 

های محصورکننده شده است که با توزیع نامتقارن تنش و کرنش برشی     مورب در راستای گسل  

های گسلی ثانویه و مزدوج نیز لگزش مورب را همساز کرده و (. پهنه8-5مشخص است )تصویر   

نسبت به بردارهای قطعه    جایی در پهنه ترافشارش شوند. بردارهای جابه سبب باالآمدگی مواد می 

ب(. -9-5اند )تصویر  درجه شده  20-30ساعتگردی به اندازه  پادچرخش  دچارنشده  دگرریخت

با بیشتتترین مقدارهای چرخش بیانگر مقدارهای بیضتتویت بیشتتتری هستتتند که از اینرو  هایناحیه

ناهم     قدارهای بیشتتتتری از کرنش  عه می  ها  ناحیه  محور در این م فه     توستتت بد. مؤل چرخشتتتی  یا

ای  ای نتیجه شده و با بردار تاوایی و برش عمود بر بردار تاوایی، صفحه  دگرریختی از برش ساده 

شان می      Díaz-Azpiroz etدهد، مشخص شده است )    که ساختارهای نامتقارن سازگارتری را ن

al., in press.) 

 
 2در راستای گسل  سازی از توزیع الف( تنش برشی، ب( تنش نرمالمدل هاینتیجه. 8-5تصویر 
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به   2و  1های  های مورب از پیش موجود )گستتتتل گستتتتل جا های مورب )معکوس   جایی ( 

دهد که در آنها مقدار کرنش زیادی تجمع یافته استتت )مقدارهای باالتر راستتتگرد( را نشتتان می

ست         سان نی صورت، مقدارهای کرنش در هر دو مرز یک شی جزئی(. در هر  که   چنانکرنش بر

سبت به گسل        2گسل   شتری ن شان می  1مقدارهای کرنش برشی بی ست.  دهد، از اینرو فعالن تر ا

کننده  بندی قطعهای الیهها و نوارهای برشی گوه )صفحه  راندگیهای بسیار کمی در پس کرنش

ست. پس    شده ها به عنوان راندگیراندگیعرضی( تجمع یافته ا اند که فرادیواره را هایی تعریف 

ساختی در  کنند و گرایش مخالفی را نسبت به جهت انتقال زمین جا میشکی جابه خبه سمت پس 

ها راندگی(. پسFossen, 2016; Alsop et al., 2017دهند )سامانه راندگی یا تراکمی نشان می  

شده نشان   یابند. نمای باالیی نهایی مدل نتیجهای به سمت سطح انتشار می   از سطح جدایش قاعده 

های قائم منحر  شتتده ن ستتامانه گستتلی مورب از روند خطی ایجادشتتده در مدل دهد که ایمی

های از پیش موجود به طور هندستتی به گستتل هایر ساستتت و کمابیش روندی خمیده دارد. 

یکدیگر اتصتتتال ندارند اما از لحاظ جنبشتتتی به یکدیگر اتصتتتال دارند. از اینرو ناحیه جنبشتتتی   

های تخریب  شتتونده به عنوان یکی از انواع پهنهخریب نزدیکتوان نوعی پهنه ترا می شتتدهنتیجه

 ( به شمار آورد.Peacock et al., 2017) کنشیبرهم

ای، نامتقارن و دو ( تاقدیس غیراستوانه 3شدگی قطعه متحرک )قطعه  خوردگی و ضخیم چین

شده است  های مورب جایگیر ای( را ایجاد کرده است که با راندگیگرایشی )تاقدیس فرادیواره

(. 6-5و  5-5یال پرشیب آن توسعه یافته است )تصویرهای  های پایا در پیشکه در اساس کرنش 

های مورب از پیش   و یکی از راندگی  3راندگی در قطعه   با یک پس   تاقدیستتتی   این ستتتاختار   

صویر       2موجود )گسل   ست )ت شده ا شود که چین نامتق   (. می7-5( محصور  ست توجه  به ارن بای

ای  ای طی فرگشتتت پهنه ترافشتتارش، غیراستتتوانههای رو به باالی غیراستتتوانهزدگیستتبب بیرون

ستند. چین  ستوانه ه صه   های غیرا شخ شی می       ای از محی ای م ش شی یا تراک شار شند  های تراف با

(Debacker, 2012; Fossen et al., 2013; Frehner, 2016; Zulauf et al., 2017; Jacques 

et al., 2018; Nabavi et al., 2018a   ست (. کرنش برشی در جبهه این تاقدیس نامتقارن زیاد ا
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یابد. این ناتقارنی      ای قطعه متحرک( کاهش می  های دنباله   و به طور پیشتتترونده به ستتتمت بخش     

های مورب از پیش موجود است که   ای و خ  ر س گسل از شرای  مرزی قاعده برآمده کرنش 

 تاقدیس ایجاد کرده است.متری را در جبهه این  850یک پرتگاه 

یال به  شدگی پس و پرشیب  2شدگی لبه گسل مورب   خوردگی و کجدگرریختی سبب چین 

صه رایجی در چین      شخ ست.(      سبب چرخش یال با مهاجرت لوال )که م شی ا شار خوردگی تراف

(Tikoff and Peterson, 1998; Titus et al., 2007    .ست شده ا  )Frehner (2016)   شان داد ن

مادی غیرفعال نیستند و طی ترافشارش، مهاجرت لوالی چین روی    هایخ که محورهای چین، 

اند. این   توستتتعه داده  2دهد. این ستتتاختارهای تاقدیستتتی پرتگاه چین را در قطعه فرادیواره          می

ای و حضتتور یک های فعال و قطعه صتتلب قاعدهتاقدیس مت ثر از ستتطح اصتتطکاکی بین قطعه 

سل    گ صفحه  ضخیم   ( می2سلی مورب )گ شد. چین در  ساختی فرادیواره )برای  شدگی زمین با

تواند به عنوان یک    ( مدل مورد پژوهش نقش داشتتتته و می  Koyi and Maillot, 2007نمونه،  

شمار آید. در  Brandes and Tanner, 2014; Ziesch et al., 2014چین خم گسلی مقعر )  ( به 

 ,.Ziesch et alاز تراکم مح  ) به دستت آمده وازی با گستل  هر حال، برخال  مدل جریان م

 (، در اینجا، مسیر جریان نسبت به گسل مورب، مایل است.2014

های  با فرگشت زمانی همگرایی مورب، ترافشارش مورب با لگزش پیشرونده بیشتری در گسل

یش رو به رو از پیش موجود همستتاز شتتده و دامنه تاقدیس قطعه متحرک بیشتتتر از عرض با افزا 

شارش تخته   افزون بر آن، شود.  می شرونده پهنه تراف شرونده      چرخش پی سبب چرخش پی شکل 

یال  شود. این چرخش با کشیدگی پیش  تاقدیس از هندسه ایستاده به قائم و سرانجام برگشته می     

 Carreras andهای موضعی کرنش را به همراه داشته باشد )بندیتواند بخشهمراه است که می

Druguet, in press.) 

یابد ای توسعه می شکل و تاقدیس نامتقارن غیراستوانه  ایتنش فشاری در پهنه ترافشارش تخته  

های از پیش موجود )مرزهای پهنه ترافشارش(   که هر سه محور تنش اصلی نسبت به گسل     چنان

که مقدار تنش افقی برای   چنان چرخند  ها میمایل هستتتتند. محورهای اصتتتلی تنش در این پهنه   
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یابد. این حالت  دهد، کاهش میباالآمده روی می هایناحیهکششی که در نزدیک کمان بیرونی 

 دهد.نیز روی می 2تاقدیس ایجادشده در قطعه  وابسته بهبرای پرتگاه 

 های گسلیتغییر لغزش در راستای پاره. 5-4-2

شان می   های مدلنتیجه سیار نامتقارن   -در مدل کشسان    دهد که توزیع لگزشسازی ن خمیری ب

جایی افقی و قائم مواد در پهنه ترافشتتارش ستتبب برش ستتاده اصتتطکاکی مایل در    استتت. جابه

ستای   شوند که با توزیع نامتقارن تنش و کرنش برشی مشخص      های گسلی می پاره هایسطح را

ست   شارش،       چنانا سبت به امتداد مرزهای پهنه تراف ساده ن ضریب    که جهت برش  ست.  مایل ا

اصتتطکاک مقدار گرایش لگزش استتت که ستتبب لگزش روی ستتطح گستتلی شتتده و به عنوان     

دهد که تنش برشی  مقاومت گسل است. از طر  دیگر، لگزش روی یک سطح زمانی روی می   

شود            برطر  شتر  سن  بی ستانه مقاومت چسبندگی  صطکاکی و نیز از مقدار آ شده از مقاومت ا

(Morris et al., 1996, 2016که متناستتب با تنش نرمال عمل )  .کننده روی یک ستتطح استتت

گرایش لگزش یک ستتطح گستتلی به عنوان یک نستتبت بدون بعد از تنش برشتتی به تنش نرمال   

بستگی دارد  واردهگیری صفحه گسلی نسبت به میدان تنش شود و مقدار آن به جهتتعریف می

(2016, 1996Morris et al., با توجه به مقدا .) برابر با( 14ر باالی تنش برشیe57/5  )مگاپاسکال

(، از اینرو مقدار لگزش و گرایش 8-5لگزشی )تصویر    هایسطح ( 15e39/4و تنش نرمال )برابر با 

(. این مقدار باال به ستتبب تمرکز تنش در اتصتتاالت گستتلی استتت  5/0لگزش، باال استتت )برابر با 

کند. به طور کلی، به ستتبب اینکه   ل میکه گستتل به صتتورت یک ناهمگنی مکانیکی عم  چنان

های گسلی پرشیب )شیب بیشتر از     کند، پارهعمل میها سطح شده روی این  تنش برشی برطر  

های گرانیتی  ستتن  و یا الیهآهک، ماستتهدرجه( که از واحدهای گستتلی مقاوم مانند ستتن  60

درجه( است   60کمتر از های گسلی با شیب کمتر )شیب    گذرد، گرایش لگزش، کمتر از پارهمی

(Ferrill et al., 2017 .)شتتترای  بارگذاری مایل پایدار، در گستتتل با گرایش لگزش باال،            در

شتر از گسل   جاییجابه شد چرا  هایی که گرایشهایی بی های لگزش کمتری دارند، تجمع خواهد 

ه به اینکه طی  شتتوند. با توجتری میلگزش بیشتتتر و با اجزا لگزشتتی بزرگ دچارکه آنها چه بستتا 
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لگز اصلی )مرزهای پهنه   های موربشوند، گسل  ها تشکیل می همگرایی مورب پیشرونده، گسل  

جایی چندگانه و نامتقارن مشتتتخص         های لگزش زیاد، با مقدارهای جابه       ترافشتتتارش( با گرایش 

 در راستای این موضوع، ارتباطی غیرخطی بین گرایش لگزش و   Morris et al. (2016)اند. شده 

شاهده   جابه سل م صویر    جایی گ ست توجه  ( ارائه نمود. میMorris et al., 2016در  7شده )ت بای

کاهش حجم یا گرایش اتستاعی همپوشتانی     هایناحیهبا گرایش لگزش باال با  هایناحیهکرد که 

سل  ستگی   دارد از اینرو گ شک سعه یابند  mixed-modeتوانند در مدهای مختل  )ها میها و  ( تو

(Stephens et al., 2017.) 

 بحث .5-5

 های اجزا محدود و تجربی پهنه ترافشارش موربارتباط بین مدل .5-5-1

ستتازی هندستته دقیق ستتاختارهای دگرریختی   های مکانیکی در این پژوهش شتتبیههد  مدل

ست بلکه بیان مباح ی در درک فرآیندهای مکانیکی پایه و        ثبت صحرایی نی شاهدات  شده در م

مکانیکی در اساس همان ساختار کلی     مؤثر بر توسعه آنها است. با این وجود، مدل   رژیم جنبشی 

 دهد.مشاهده شده در پژوهش صحرایی را نشان می

های ساختاری )تصویر    مشخصه   بیشتر های مشخصی را با   مدل اجزا محدود شباهت های نتیجه

( و تجربی Díaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2015های صتتحرایی )( پژوهش5-2

شین )  شان می Barcos et al., 2016پی بندی کرنش را عددی الگویی از بخشهای نتیجهدهد. ( ن

های متفاوتی از دگرریختی  دهد که با دو قلمرو مشخص شده است و هر یک آنها مؤلفهنشان می

شارشی را همساز کرده     شارش   تراف صلی، تراف ستگرد برش  اند. قلمروهای باریک در مرزهای ا را

شارش تری        ست در حالی که قلمرو عریضی از مدل با تراف کلینیک  ساده غالب را همساز کرده ا

 برش مح  غالب دگرریخت شده است.

  بیشتتترجایی در قلمروی عری  برش مح  غالب از هر دو مدل اجزا محدود و تجربی، جابه

های  های معکوس و چینموازی با قطعه متحرک و گستتلهای معکوس راستتتگرد نیمهبین گستتل

درجه( )یعنی طول محوری چین    30-0اند ) که به طور مایل نستتتبت به آنها جهت یافته            وابستتتته 
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ست.( )مانند     سبت به مرزهای قطعه ثابت، مایل ا ست. روند      Ruh et al., 2017ن شده ا ساز  ( هم

شارش   ست و کوتاه  موازی باپهنه تراف سته یل زدگی جانبی ماشدگی و بیرون قطعه متحرک ا   واب

لگز و های معکوس موربدرجه نسبت به مرزهای اصلی پهنه ترافشارش مورب( با گسل 25-40)

دهند که به نظر ها هیچ شتتاهدی از چرخش در مدل نشتتان نمی ها ایجاد شتتده استتت. چین چین

شارش مونوکلینیک  خوردگی در پهنههای چینرسد متفاوت از نمونه می  به دست آمده های تراف

مدل   Tikoff(، تجربی )Tikoff and Teyssier, 1994; Titus et al., 2007های تحلیلی ) از 

and Peterson, 1998; Ghosh et al., 2014( و عددی )Frehner, 2016 که  ایگونه( است، به

یابی مجدد محورهای کرنش طی دگرریختی     چرخش شتتتده و یا با جهت     دچار ها  در آنها چین 

کشتتیدگی موازی با محورهای چین در مدل اجزا محدود از مستتیر  شتتوند.پیشتترونده همستتاز می

شتر کرده و  پیرویای خمیده شیدگی موازی با            بی ست. ک شی همراه ا ش ساختارهای ک سعه  با تو

سل  Yمحور  ست. به طور کلی، کوتاه       با گ شده ا ساز  صلی هم شدگی مورب با  های امتدادلگز ا

 Fernández andورب( ترازمند شتتتده استتتت )  زدگی مزدگی رو به باال و جانبی )بیرون   بیرون

Díaz-Azpiroz, 2009; Sarkarinejad et al., 2009; Mukherjee and Koyi, 2010; 

Mukherjee et al., 2012.) 

شرای  مرزهای مورب و جانبی موجب   درزدگی جانبی در پاسخ به همگرایی مورب  و بیرون

سعه ترکیبی از دررفتگی مادی )یا زمین  ضعیف می    ساختی( تو شی یک گوه  شود   و ریزش گران

ب(  -9-5ستتتتازد )تصتتتویر  زدگی زاویتته بزرگی را بتتا جهتتت همگرایی میکتته بیرون چنتتان

(Rarschbacher et al., 1991; van Gelder et al., 2017   جه از بیرون باالترین در زدگی (. 

مهم و اثرگذار ب(. از فراسنجهای -9-5دهد )تصویر  جانبی در نزدیکی مرز قطعه ثابت روی می

توان بتته شتتتیتتب مرزهتتا، زاویتته همگرایی مورب،   زدگی و الگوهتتای دگرریختی میبر بیرون

 یافته اشاره کرد.های تراکمشناسی مکانیکی، مقدار همگرایی، و عرض پهنهچینه
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باال برای  جایی از نمایجایی. ب( تفسیر بردارهای جابهسازی برای توزیع جابهمدل هاینتیجه. الف( 9-5تصویر 

با  بخش جانبیطیف رنگی، انتقال از بخش مرکزی پهنه ترافشارش به  برپایهالف. -9-5شده در تصویر بخش مشخص

 زدگی جانبی مشخص شده است.یک انتقال تدریحی رژیم کرنشی به صورت بیرون

 

های رانده همستتاز  با گستتل بیشتتترهای شتتکننده دهند که دگرریختی در الیهنشتتان میها نتیجه

پذیر زیرین مربوط بوده و شتتتدگی در الیه شتتتکلفضتتتایی به ضتتتخیم گونهشتتتده استتتت که به 
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به دستتت آمده، های نتیجه برپایهبر این،  افزوندهد. شتتدگی مکانیکی باالیی را نشتتان می جفت

سعه پس     شی پایینی برای تو ست )مانند   راندگیکرنش برشی و تنش بر شی نیاز ا  ها و نوارهای بر

Ruh et al., 2014  ها به طور ترجیحی در راندگی(. با استتتتفاده از قضتتتیه مخروط بحرانی، پس

های همگرایی متوستت  )برابر و کمتر از شتتوند. برای زاویههای مخروطی کمی تشتتکیل میزاویه

ستند و تعداد آنها در همگرایی های رانده پرشیب درجه(، گسل  45-55 تر،  های مورب پایینتر ه

 ;Richard and Cobbold, 1990های دگرریختی همگرایی پیشتتتانی استتتت )از ستتتبککمتر 

McClay et al., 2004; Graveleau et al., 2012.) 

های  سازی اجزا محدود در این پژوهش برگرفته از پژوهشبا توجه به اینکه شرای  مرزی مدل

 Fernándezای تحلیلی )ه(، مدلDíaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2015طبیعی )

and Díaz-Azpiroz, 2009( و تجربی )Barcos et al., 2016  یکستتتانی استتتت، از اینرو این )

شکننده  سازی تحلیلی برای درک پهنه پژوهش از قابلیت بالقوه مدل شارش  پذیر  شکل -های تراف

یختی همگن  های تحلیلی دگررکند. در هر حال، ذکر این نکته الزامی است که مدل پشتیبانی می 

سی می  ساختاری   ایگونهکنند به را برر ست آمده که الگوهای  ستقیم به  می به د تواند به طور م

های برشتتی و ترافشتتارش   شتتده ارتباط داده شتتود. در مقابل، در پهنه  بکار گرفتهشتترای  مرزی 

دهد که  بندی کرنش نافذ نشتتان میپذیر و مدل اجزا محدود این پژوهش، بخششتتکل-شتتکننده

شرای  مرزی   دین قلمرو، بخشچن را همساز    بکار رفتههای مختلفی از کرنش کلی ایجادشده با 

شی به طور مؤثر     می شار سامانه تراف کنند. از اینرو، جدای از ماهیت ناهمگنی آن، دگرریختی در 

شرای  مرزی   شان می  بکار رفتهبه  های  شناختی نمونه های زمیندهد. در واقع، مشخصه  واکنش ن

دهد تا فرض کنیم  پیوسته سن ( این اجازه را به ما می   کمابیشطبیعی )اندازه کوچک و برونزد 

 ,.Díaz-Azpiroz et alباشند ) شده، بیانی از دگرریختی محدود کلی می که ساختارهای تحلیل 

2014; Barcos et al., 2016.) 

 کرنش بندیهای مدل اجزا محدود در بخشهایی از نتیجه. بینش5-5-2

ستتتاختی به لگزش و کرنش روی    همگرایی مورب در راستتتتای مرزهای زمین   به طور عموم  
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(. مدل اجزا محدود این پژوهش، پهنه  Bowman et al., 2003شتتتود )بندی میها بخشگستتتل

بندی کرنش به ای را ایجاد کرده استتت. بخششتتدهبندیترافشتتارش مورب تراکم غالب بخش

شتتتدگی غالب عری  شتتتاهدی از همگرایی  و یک قلمروی کوتاه یک قلمرو امتدادلگز باریک

شت می      شرونده فرگ ست که طی دگرریختی پی جایی کلی،  یابد. در مراحل ابتدایی جابهمورب ا

با ستتاختارهای   بیشتتتردگرریختی در قلمروی تراکم غالب به طور همگن توزیع شتتده استتت که 

بندی ستتوا استتت   ه عنوان بخشبندی کرنش بشتتدگی مشتتخص استتت. این نوع از بخش  کوتاه

(Schulmann et al., 2003 .)  به طور عموم، بخش   مدل  برپایه بندی کرنش در  های جنبشتتتی، 

شده در       ساده غالب ایجاد شارش برش  شتر از   کم )زاویه کجیتراف درجه( روی  20همگرایی بی

شارش برش مح  غالب که به  دهد در حالی که بخشمی تا متوس    کجیبندی کرنش در تراف

 ,.Colignano et alشتتتود )درجه( مربوط استتتت، محدود می 20باال )زاویه همگرایی کمتر از 

  چنانهای متفاوت محورهای کرنش جزئی و نهایی استتت گیری(. این امر به ستتبب جهت2017

های امتدادلگز غالب همساز شده است،   برش ساده در سامانه   بیشتر های اصلی که در آن  که گسل 

افقی محور کشیدگی بیشینه تشکیل شده است. در مقابل، در ترافشارش برش       موقعیت نیمه برپایه

مح  غالب )جایی که محور کشتتتیدگی بیشتتتینه نیمه قائم استتتت(، ابتدا ستتتاختارهای تراکمی  

شکیل می  سل   ت صی از کرنش نهایی     شوند در حالی که گ شخ های امتدادلگز تنها پس از مقدار م

سازی تجربی ترافشارش تراکم غالب در یک   های تحلیلی با مدلبینیشوند. این پیش تشکیل می 

(. در هر حال، با افزایش  Crespo-Blanc et al., 2012ماده همگن جانبی عملی شتتتده استتتت )

های  بینیبندی کرنش موافق با پیششونده، انتظار بر این است که بخشناهمگنی ماده دگرریخت

(. در این  Jiang and Bentley, 2012; Carreras et al., 2013تحلیلی و جنبشی صورت نگیرد )

نده پژوهش، کنترل بک      کن تای     های مکانیکی الگوهای کرنش و ستتت های دگرریختی در راستتت

مل می    های غیرخطی ع ند ) مستتتیر ناهمگنی Fossen et al., in pressکن با حضتتتور     (. این  ها 

دهنده دو ناپیوستگی   که نشان شناسی مکانیکی، زاویه همگرایی مورب، و دو گسل مورب )   چینه

ستتازی شتتده رئولوژیکی قوی در یک ماده پیوستتته جانبی استتت( در مدل اجزا محدود ما شتتبیه 

دهد. ای را نشان میهای مورب، ثابت است و یک ناپیوستگی سرعت صفحهاست. یکی از گسل
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ستفاده شده   نیز ا TSZهای تحلیلی و تجربی پژوهش شده از  قطعه ثابت در این پژوهش، در مدل

(. این شرای  مرزی به عنوان  Díaz-Azpiroz et al., 2014; Barcos et al., 2015, 2016است )

ای پرشتتیب از پیش موجود هستتتند که نقش مهمی را در تمرکز کرنش و  ستتاختارهای صتتفحه 

فا می  بخش ندی کرنش ای ند ) ب به طور   Tavarnelli et al., 2004; Barcos et al., 2016کن  .)

ای نقش مهمی را در اثرگذاری تمرکز کرنش کلی   مقاومت مکانیکی کلی یک مدل الیه      کلی، 

فا می  قاوم قرار دارد، از اینرو            ای قاوم در بین دو الیه م نام یک الیه  مدل  کند. در این پژوهش، 

یابد و تماستتی الیه با افزایش اختال  مقاومت، افزایش می هایستتطحانکستتار کرنش در عرض 

ساختاری متفاوت   ژرفایتوانند در های اتصالی میهای متفاوتی از گسلکه دستهکند پیشنهاد می

صفحه  Druguet et al., 2009توسعه یابند )  ستای این مرزهای  ای پرشیب   (. فعالیت لگزش در را

های دگرریختی موازی با مرزها که در زایی پهنهبرای نخستتتین هستتته مناستتبی هایمنطقهاصتتلی، 

های  )زاویه کجیباشتتد. برای مقدارهای باالیی از شتتود، میاده متمرکز میراستتتای آنها برش ستت

مدت (، فرگشت جنبشی بلند  Leever et al., 2011a, 2011bدرجه، بر اساس   30تا  4همگرایی 

شده، مرحله گوه  تواند به سه مرحله سوا تقسیم شود: مرحله کرنش توزیع    های ترافشارش می پهنه

مشخص   TSZسازی و نمونه طبیعی مدلهای نتیجهکرنش. با مقایسه  بندیمورب، و مرحله بخش

شتتتود که دگرریختی در قطعه ثابت در استتتاس کمتر از دو قطعه دیگر استتتت و یک رفتار           می

)قلمروی  TSZدهد که از اینرو با قلمروی جنوبی محصتتتورکننده  صتتتلب از خود نشتتتان می  نیم

Alboran.قابل مقایسه است ) 

شان می  مدلهای نتیجه شده،   جایی منتجدرصد، جابه  16شدگی  دهد که پس از کوتاهسازی ن

های فعال )به عنوان بخش باالیی پوسته(   کند. همانطور که قطعهشناسی نهایی را ایجاد می  ریخت

شوند و ترافشارش مورب )یا کمربند   شوند، برجسته می  همگرایی می دچاردر باالی مرز مورب، 

جایی را دهد. به طور کلی، ما در اینجا توزیع جابهای( را تشتتکیل میتهکوهزادی در مقیاس پوستت

کنیم. طی همگرایی مورب مدل مورد شتتترای  متفاوت پژوهش می درنشتتتان دادن کرنش برای 

با دور شدن از میدان   X( مؤلفه 1دهند که: ( نشان می 9-5جایی )تصویر  پژوهش، بردارهای جابه
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لگز را در گسل معکوس مورب آشکاریکه گامه  چنانرود بین میتنش دور میدان، به تدریج از 

2F مؤلفه 2ستتازد. مشتتخص می )Y  یابد و به تدریج به دور از به ستتمت ستتطح افزایش می ژرفااز

جایی از حالت افقی     های فرادیواره، بردارهای جابه    ( در قطعه 3رود. تاقدیس فرادیواره از بین می  

چرخش با زاویه بزرگی شتتتده و    دچار مت تاقدیس فرادیواره    به ستتت  وارددر نزدیکی مرز تنش 

کاهش   Yگیرند. در قطعه فرودیواره، مؤلفه مرزهای پهنه ترافشتتتارش قرار می موازی با کمابیش

شتتتدگی و شتتتدگی با ضتتتخیم( کوتاه4مح  وجود دارد.  Xتنها یک مؤلفه  کمابیشیابد و می

( توزیع بردارهای  5شتتتود. همستتتاز می لگزجایی در راستتتتای هر دو گستتتل معکوس موربجابه

دهد. در این  جایی الگویی انحنایی )غیرخطی( در قطعه فرادیواره و پهنه ترافشارش نشان می  جابه

-50درجه و در پهنه ترافشتتتارش   20-30جایی در قطعه فرادیواره در بازه  توزیع، بردارهای جابه

ت به مرزهای پهنه ترافشتتارش، مورب  جایی نستتبدرجه شتتیب دارند. از اینرو بردارهای جابه 30

سبت به محور   هستند. زاویه بردارهای جابه  ، Xجایی در قاعده قطعه فرادیواره و پهنه ترافشارش ن

های فرودیواره، بالفاصتتتله     جایی در قطعه  ( جابه  6افقی دارند.  درجه بوده و حالت نیمه     5کمتر از 

( عدم توازی بین بردارها و مرزهای پهنه      7افقی هستتتتند.  در زیر پهنه ترافشتتتارش، مورب و نیمه  

( در Yو کشیدگی  Xشدگی مادی )تراکم دهد که هم انتقال افقی و هم پهنترافشارش نشان می  

شده  شدگی مادی با چرخش راندگی مشاهده  ( پهن8های در حال دگرریختی وجود دارند. قطعه

شارش مورب، برداره 9شود.  ت یید می شی  جایی، مؤلفهای جابه( در انتهای چپ پهنه تراف ای افزای

شان می  در جابه دهند، به عبارت دیگر، بردارها از جایی جانبی در جهت مؤلفه جانبی ضعیف را ن

زدگی جانبی به ستتمت مؤلفه جانبی ضتتعیف جهت همگرایی، منحر  شتتده و به صتتورت بیرون

به  10میچرخند.   جا قدارهای مختلفی از بیرون     (  به م به  جایی  به صتتتورت چین     زدگی رو  باال )

ستوانه  شارشی بخش    غیرا سامانه تراف شوند. از اینرو، زاویه بین   بندی میای( و کرنش ناهمگن در 

 ,Fernández and Díaz-Azpirozدر  ν)زاویه  زدگی و شتتتیب پهنه ترافشتتتارش    جهت بیرون 

در راستتتتای مرز گستتتل معکوس راستتتتگرد   (ν≠0°)( به طور محلی از زاویه صتتتفر درجه 2009

زدگی قائم در راستتتای پهنه  از آنجایی که شتتدت نستتبی بیرونافزون بر آن، شتتوند. نحر  میم

به  νدهنده این موضتتوع استتت که زاویه کند، نشتتاندیگر تگییر می ای به نقطهترافشتتارش از نقطه
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ای بین جهت برش رو، زاویه حادهطور محلی از زاویه صتتفر درجه منحر  شتتده استتت. از این  

 90° شتتود )یعنیزدگی قائم تشتتکیل میو جهت بیرونستتاده مورب   °0) .  تمایل نستتبی

فه برش ستتتتاده، خطوارگی م یل    ؤل ما جاد می  های  ند. ای زدگی مورب همچنین در این بیرون ک

شین )     شارش مدل تجربی پی ستای پهنه تراف سرعتی    Barcos et al., 2016را ( و به صورت نیمرخ 

( Mukherjee and Koyi, 2010; Mukherjee et al., 2012; Mukherjee, 2013گون )سهمی 

 مشاهده شده است.

ست که         بیرون ستانی ا صه رایجی در کمربندهای کوه شخ زدگی در طی همگرایی مورب، م

(، González et al., 2008; Graveleau et al., 2012های پیشین بررسی شده است )در پژوهش

 برپایهمشتتتاهده نشتتتد.  Barcos et al. (2016)هر چند ستتتاختارهای کشتتتشتتتی در مدل تجربی 

های پهنه  دهد که در برخی از بخشتراز توزیع تنش نشتتتان می هایخ ستتتازی، مدلهای نتیجه

ترافشارش و تاقدیس نامتقارن )که در ارتفاع باالیی متمرکز شده و با خمش راندگی کنترل شده 

ست( میزان ت  ست. این مقدار کم تنش در بخش کمابیش نش ا شارش،   کم ا های باالیی پهنه تراف

سل    افزون سه گ شی مورب و     های مورب، میبر هند شار ضعی تنش محرک ف تواند از تداخل مو

زدگی رو به باال و خمش پوستتته در مرزهای مورب، نتیجه شتتود  از بیرونبرآمده تنش کشتتشتتی 

(Wiltschko, 1981     ضعی شی مو ش سل      می (. تنش ک شی همچون گ ش ساختارهای ک های  تواند 

های نرمال های داخلی قطعه ثابت )به صتتتورت گستتتل  و بویژه در بخشها ناحیه نرمال را در این 

ها، جداسازی حالت دقیق   (. با توجه به پیوستگی المان 5-5ب، -2-5مزدوج( ایجاد کند )تصویر  

شده در  های دگرریختاستفاده از المان کششی را از یکدیگر مشکل است، اما با       هایناحیهاین 

مان   به مستتتتطیل و     قطعه متحرک )تگییر ال تای برش(، می    کجیها از مربع  ها در راستتت توانیم  آن

شخیص دهیم که آنها در نتیجه ترکیبی از حالت  شش و برش )نوع  ت شده I-IIهای ک اند. ( ایجاد 

های  های پهنهبی را با موقعیتاز اینرو، توزیع تنش و تمرکز کرنش به دستتت آمده، همستتانی خو

 ب(.-2-5دهد )تصویر کشیدگی در پهنه ترافشارش نشان می

و توسعه    واردهدهد که دگرریختی تراکمی با همگرایی مورب سازی نشان می  مدلهای نتیجه
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پذیر و جریان الیه خمیری زیرین به طور گسترده توزیع شده است.     ساختارهای شکننده و شکل   

 ,Schreurs and Colletta, 1998شده بررسی شود )   وان به عنوان ترافشارش توزیع تاز اینرو می

2002; Sançar et al., 2015ستتاختی مورب، در های زمینشتتده در محی (. دگرریختی توزیع

جایی و الگوی کرنش پیچیده و با های عری  و پیچیده دارای جابههای پهنهبستتیاری از پژوهش

 ,Molnar and Tapponierکیلومتری تا چند متری معرفی شتده استت )  های چند صتد  چرخش

1975; McKenzie and Jackson, 1986; England, 1989; Schreurs and Colletta, 1998, 

2002; Schreurs, 2003; Sançar et al., 2015شی     (. در مدل شار های تجربی امتدادلگز و تراف

درجه    24-37درجه و   17-24به ترتیب بین    واردهو برش کلی  Rشتتتده، زاویه بین برش  توزیع

 (.Schreurs and Colletta, 1998; Schreurs, 2003است )

 هانتیجه .5-6

سی و تجربی می های مکانیکی با مدلترکیب مدل شرح دقیق های هند تر و گویاتری از  تواند 

ی همگرای مورب  ها های طبیعی از مرزهای محی   های ترافشتتتارش مورب ارائه دهد. نمونه    پهنه 

سه بعدی و مورب هستند )مانند      در پهنه ساس  شارش، در ا ، External Beticsدر  TSZهای تراف

کلینیک با های ترافشتتتارش مورب تریجنوب استتتپانیا(، از اینرو در این پژوهش فرگشتتتت پهنه

ستفاده از مدل  شد.         ا سه بعدی پژوهش  سان  ش ستفاده  افزون بر آن، سازی اجزا محدود غیرک از ا

 دهد.را می واردههای سازنده غیرکشسان اجازه توسعه کرنش دائم در پاسخ به بارهای رابطه

TSZ کیلومتر است   70باختری و به طول -پذیر با روند خاوریشکل-یک پهنه برشی شکننده

به  TSZهای صتتحرایی، کرنش مشتتاهده برپایه ترافشتتارش راستتتگرد کلی شتتده استتت. دچارکه 

لگز و های تراکمی، کشتتتشتتتی، موربهای مختلف به پهنهبندی و در مقیاسناهمگن بخش گونه

دهد سازی اجزا محدود نشان می  های مدلتوزیع شده است. نتیجه   وابسته امتدادلگز و ساختارهای  

سل  سوا و       که همگرایی مورب در گ سته یا  س صلی با دگرریختی گ های مورب از پیش موجود ا

شکل  ست. تراکم مورب       شده در قطعه پذیر توزیعهمچنین دگرریختی  شده ا ساز  های فعال، هم

شتر های فعال در قطعه صورت کوتاه  بی شدگی موازی با الیه، عمود بر مرزهای بیرونی مدل و  به 

های افقی و قائم نتیجه شده است که به ترتیب با کشیدگی موازی با الیه     شدگی در جهت ضخیم 
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ع نامتقارن تنش و کرنش برشتتتی مشتتتخص شتتتده، زدگی رو به باال که به صتتتورت توزیو بیرون

ست. کوتا     شده ا زدگی جانبی و کاهش حجم مقدارهای باقیمانده از شدگی پهنه، بیرون ههمساز 

شتتدگی قطعه متحرک، تاقدیس از دو ستتو  خوردگی و ضتتخیمکنند. چینکرنش را همستتاز می

ی دائمی  در استتتاس در ها ای و نامتقارنی را ایجاد کرده استتتت که کرنش     غیراستتتتوانه دار میل 

سعه یافته   پیش شیب آن تو ساز    اند. پهنهیال پر سلی مزدوج و ثانویه نیز لگزش مورب را هم های گ

جایی در پهنه ترافشتتتار نستتتبت به      کرده و در باالآمدگی پهنه مشتتتارکت دارند. بردارهای جابه        

با  هایناحیهشوند.  درجه( می 20-30بردارها در قطعه ثابت دچار چرخش پادساعتگرد )به اندازه  

دهند، از اینرو مقدارهای کرنش  های بیشتتتر مقدارهای بیضتتویت بیشتتتری را نشتتان می   چرخش

ستتازی اجزا محدود با نمونه طبیعی و های مدلستتازند. نتیجهمحور بیشتتتری را مشتتخص می ناهم

ستتازی ما های مدلدهد که نتیجهمقایستته شتتده و نشتتان می TSZستتازی تجربی از های مدلنتیجه

شارش مورب دارد و حالت    سه کلی پهنه تراف بندی و های مختلفی از بخشنزدیکی خوبی با هند

به طور کلی، عرض پهنه ترافشتتتارش، شتتتیب مرزها، زاویه         دهد می بازتاب  تمرکز کرنش را   .

های از پیش  شتتناستتی مکانیکی، مقدار همگرایی، و حضتتور ناپیوستتتگی  همگرایی مورب، چینه

ختی نقش مهمی در تمرکز کرنش، مقدار تمرکز در راستای پهنه ترافشارش )که    سا موجود زمین

یابد.( و کنترل تگییرات در راستتتتای امتداد و عرض      این مقدار با افزایش همگرایی، کاهش می   

 های همگرای مورب دارد.محی 
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 های واکششی تراکششیهای کشسان دو بعدی اجزا محدود حوضهپیوست الف: مدل

 

 

 چکیده

های کشسان دو بعدی  ای از مدلپله و راستگرد با دستههای واکششی تراکششی بین دو پاره گسلی راست     فرگشت حوضه  

پاره گسلی از قبیل بدون همپوشانی، خن ی، و همپوشان بررسی شده         کنشی برهماجزا محدود پژوهش شده است. سه هندسه      

ساده    ست. جدای از  ست آمده می سازی مدل دو بعدی، نتیجه ا ضه   های کلی به د شکیل حو شی    تواند در درک ت ش های واک

بسته  به طور کامل به موقعیت پاره گسلی وا 3σو  1σهای تنش کششی موضعی  گیری جهتکننده باشد. نخست، جهت  کمک

شی بین پاره          ش ضه تراک س  در حو ست. دوم، تنش نرمال متو ست در حالی که        ا شی ا ش سلی، ک بیرون پله  هایناحیههای گ

سوم، زاویه قطع       گسلی تنش  ست.  شارشی متمرکز ا سنجهای   های گسلی از مهم شدگی بین پاره های نرمال متوس  ف ترین فرا

شکل در  های متصل همراه با بخش مرتفع حوضه و شکل لوزی   نشست  های واکششی تراکششی است: فرو     کننده هندسه کنترل

سرانجام حوضه  شکل در حالت پله  Zو  Sشکل یا  های بدون همپوشان، شکل دوکی  حالت پله شکل   های لوزیهای خن ی، و 

سیگمایی در حالت پله  شکیل می   طویل تا  شان ت شیه   به طور عموم شود.  های همپو ضه پلکانی،  سامانه حا ست    ای حو ش فرون

های توسعه   تواند به عنوان شاخصه  ای، و عرض حوضه عری  می حوضه نامتقارن متقابل دوگانه، ارتفاع ساختاری نسبی میان  

 های تراکششی استفاده شود.حوضه واکششی در پهنه

 . مقدمه1

به ر حال، در طبیعت، آنها خطی و پیوسته هستند. در ه   بیشتر های گسلی امتدادلگز گویا  شناختی، سامانه  های زمیندر نقشه 

های گستتلی ناپیوستتته   (. این قبیل پارهMann, 2007شتتده هستتتند ) بندیهای گوناگون ناپیوستتته و پارهدر مقیاسطور عموم 

ها هستتتند  ها و خمدهند و در راستتتای گستتل اصتتلی شتتامل پله صتتفحه نشتتان میهای پلکانی و ناهمهندستته بیشتتترموازی نیمه

(Peacock et al., 2016, 2017پاره .)   شده سلی منفرد از یکدیگر جدا    کنشبرهمهای تنش و کرنش میدان راهاند و از های گ

(. پله بین دو پاره گسلی، بسته به مؤلفه پله گسلی نسبت به مؤلفه لگزش در راستای سامانه  Peacock et al., 2017, 2018دارند )

 ,Woodcock and Schubertدهند )گن کشتتشتتی یا تراکمی نشتتان میهای دگرریختی ناهمگستتلی امتدادلگز اصتتلی، موقعیت

صورت چپ   1994 سلی به  ست (. مؤلفه پله گ شد، پله     پله یا را سان با ست. وقتی که مؤلفه پله با مؤلفه لگزش کلی یک های  پله ا
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 ,Cunningham and Mann, 2007; Fossenپله در راستای گسل چپگرد( )  یابد )م ال: چپگسلی رهایی یا کششی توسعه می    

2016; Sylvester, 1988; Woodcock and Schubert, 1994موازی همزمان به های کششی و تراکمی بین دو گسل نیمه    (. پله

 (.Kim et al., 2004های تخریب اتصالی معرفی شده است )عنوان پهنه

های ترافشارشی    که حوضه  شوند، در حالی شرای  امتدادلگز در یک محی  کششی تشکیل می     درهای تراکششی   حوضه 

های پله گسلی یا امتدادلگزی  شود، که از هر دو مورد به عنوان حوضه  شرای  امتدادلگز در یک محی  فشارشی تشکیل می     در

 ,Ingersoll, 2012; Misra and Mukherjee, 2016; Nilsen and Sylvester, 1999; Ramsay and Huberشود ) نام برده می

1987; Sylvester, 1988; Talbot et al., 2009 شی می   (. محی ش سل پی   های ک ساس زاویه تقاطع بین گ سنگی از  توانند بر ا

پیش موجود و جهت تنش کشتتشتتی، به دو گروه کشتتیدگی قائم و کشتتیدگی مورب تقستتیم شتتوند. وقتی که جهت امتداد    

شود  د، حوضه کششی مورب تشکیل می    شده در زاویه مایلی نسبت به جهت کشیدگی قرار گیر   سنگی باز فعال های پیگسل 

سل  صورت مورب و گ سل نرمال و امتدادلگز( رفتار می های مرزی به   ,.Fossen et al., 2013; Manighetti et alکند )لگز )گ

2001; Misra and Mukherjee, 2016های واکششی تراکششی لگز را در حوضههای گسلی مختلف این گسلش مورب(.  پاره

ساز می  شکیل دره     کننهم سلی پیچیده، ت سه گ سامانه   د که منجر به ایجاد هند ستای  سلی می ها، و چرخش در را شود  های گ

(Chemenda et al., 2016; Manighetti et al., 2001; Mart ad Vachtman, 2015 بستتیاری از حاشتتیه .)ای  های کافتی قاره

ستند )       های تراکشده مربوط به حوضه  دگرریختی امتدادلگز کنترل دچار شارشی ه  ,Dasgupta and Mukherjeeششی یا تراف

2016; Misra and Mukherjee, 2016; Nemčok, 2016.) 

ست         ش شی، فرون ش ستند که در خم ساختارهای واک سامانه ها و پلههایی ه سلی امتدادلگز پی های رهایی در  سنگی   های گ

 ,Gürbüz, 2010; Misra and Mukherjeeها )به صتتورت حوضتتهبه طور عموم شتتوند. ستتاختارهای واکشتتشتتی تشتتکیل می

گه 2016 یه    (، نفوذیPeacock and Sanderson, 1995های ستتتتانتیمتری ) (، ر ناح ( Tikoff and Teyssier, 1992ای )های 

دهند.  ( روی میAydin and Nur, 1985های ستتاختاری )(، و همچنین حفرهMann, 2007ای )های شتتیستتت آبی ناحیه توده

ضه  های رایجمدل شی    حو ش ست   به طور عموم های واک ش ضه   Talbot and Alavi, 1996شکل ) های لوزیفرون ( )مانند حو

 Mann, 2007; Mann et al., 1983; Ramsay andدهند )شتتکل )مانند حوضتته دره مرگ( نشتتان می دریای مرده( تا دوکی

Huber, 1987     سل ستای طولی خود با گ ضه در را شی، به ن   های مورب(. حو ش سل لگز ک ضه    ای(کناری )دیوارههای ام گ حو

 ,Dooley and Schreurs, 2012; Gürbüz, 2010; Waldronهای دگرریختی اصلی متصل هستند )   اند که با پهنهمحصور شده  

2005; Wu et al., 2009 سته به جهت ست پله     (. ب سبت به تنش دور میدان مورب، ممکن ا صفحه گسلی مفروض ن های  گیری 

های تراکشش )و ترافشارش( به صورت ترکیبی از    بندی شوند. پهنه به ترتیب به تراکشش یا ترافشارش رده  کششی و تراکمی   

ساده و برش مح  کششی جانبی به همراه فرونشست قائم فرگشت می        مؤلفه  Dewey, 2002; De Paola etیابد )های برش 

al., 2005; Fossen and Tikoff, 1998; Fossen et al., 1994; Sanderson and Marchini, 1984     پهنتته ینرو،  هتتای (. از ا
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شارش می  شرای  مرزی و  تراف شی     کجیتواند به  شار صفحه  واردهبین تنش ف شد ) و مرزهای   Díaz-Azpiroz etای مربوط با

al., 2016; Frehner, 2016; Nabavi et al., 2017b, 2017c اند،  هجایی تراکششی توسعه یافتهای واکششی که با جابه (. حوضه

ستند که دربردارنده پهنه    صادی قابل توجهی برخوردار ه سته، میدان     از اهمیت اقت شک شدت  های هیدروکربنی عظیم، های به 

 ,Dasgupta and Mukherjee, 2016; Dewey, 2002; Peacock and Andersonگرمایی هستند ) های زمینزایی، و میدانکانه

2012.) 

آورد: محدود، کاربردی هستتتند که درک جامعی را ورای مشتتاهدات مستتتقیم فراهم میفنون عددی، به ویژه روش اجزا 

ستتتازی مکانیکی یک پله گستتتلی همچون الگوهای تنش، کرنش و دگرریختی در طی و پس از فرگشتتتت ستتتاختاری. مدل

(. Nevitt et al., 2014کند )های جنبشتتی همچون دگرریختی همگن، را حذ  میبستتیاری از فرضتتیات رایج همراه با مدل 

های گسلی  های مکانیکی، متگیرهای اساسی معینی را مشخص کرده است که در فرگشت دگرریختی تراکششی در پله       تحلیل

شانی به جدایش و جهت       سبت همپو شی، مانند ن ش سل   ک سبی گ ستند.  گیری ن های  مکانیکی بین پارهکنش برهمها، اثرگذار ه

یابند در حالی که برخی دیگر انتشار  ها پایان میها و گسلرا برخی شکستگیگسلی به درک: نسبت همپوشانی به جدایش، چ  

 ,.Lejri et alکند )شتتوند، کمک میای منحر  میای به طور ستتامانهها از توزیع لگزش ستتامانهیابند، چرا برخی گستتلمی

2015; Manighetti et al., 2001; Strijker et al., 2013 یک )(. ضتتریب اصتتطکاک لگزشتتی استتتاتstatic sliding friction 

coefficient های مکانیکی گسل و میدان تنش محلی مؤثر است )  ( به شدت بر ویژگیMaerten et al., 2016; Soliva et al., 

2010.) 

ستفاده از مجموعه نرم  سری مدل  TMABAQUSافزاری در این پژوهش، ما با ا های کشسان دو بعدی اجزا محدود     از یک 

های گسلی های گسلی کششی استفاده نمودیم. پارههای تراکشش در پلههای تنش و کرنش حوضهسازی مشخصهجهت شبیه

های گستتلی به طور طبیعی تشتتکیل  های پلهتوانند بدون همپوشتتانی، خن ی، و همپوشتتان باشتتند. همه این هندستته امتدادلگز می

ای های پله(. به خوبی شتتناخته شتتده استتت که هندستتهCunningham and Mann, 2007شتتوند و در طبیعت وجود دارند )می

های  درک بهتر این موضوع، زاویه  برایهای گسلی اثرگذار هستند.   های واکششی بین پاره  گسلی، بر شکل و ساختار حوضه    

سه  60، و 45، 30واگرایی مختلف ) شان(،       درجه( در هند شانی، خن ی، و همپو سلی کششی )بدون همپو و  های مختلف پله گ

شتتترای  مرزی مختلف مورد پژوهش قرار گرفته استتتت. اهدا  این پژوهش     بکارگیری های تنش و کرنش با   تحلیل میدان  

 عبارت است از:

 های تراکششدرک نقش جدایش گسلی امتدادلگز اصطکاکی و مقدار همپوشانی بر توسعه و فرگشت پهنه -

 بینی الگوی گسلی داخل پهنه تراکششپیش -
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 های توزیع تنش و تمرکز کرنشبررسی الگو -

 بینی شکل حوضه واکششی تراکششیپیش -

 ,.Nevitt et al( و عددی )مانند Dooley et al., 2004; Wu et al., 2009های تجربی )مانند های ما با مدلدر نهایت نتیجه

2014; Strijker et al., 2013 ین پژوهش هستتتند. جدای از های انجام گرفته در اشتتود که مکمل روش( پیشتتین مقایستته می

سان، نتیجه   محدودیت ش شکیل  آورد که میهای این پژوهش نکاتی را فراهم میهای مدل دو بعدی و ک تواند در درک بهتر ت

 های واکششی مفید باشد.و فرگشت حوضه

 سازی اجزا محدود. روند مدل2

ستفاده شده است. تمرکز پژوهش بر        ای برای مدلرفتار دو بعدی جامد کشسان خطی و کرنش صفحه     سازی تراکشش ا

پله و راستگرد است که از رفتار معیار   ای، راست بین دو پاره گسلی امتدادلگز موازی، هم اندازه، قائم، صفحه  کنش برهمروی 

ست  محدود شده ا  3/0-6/0های گسلی با ضریب   (. اصطکاک در راستای پاره  1کند )تصویر  می پیرویکولمب برای لگزش 

(Byerlee, 1978 در این پژوهش، مقدار .)سه        51/0 سبنده( ما شی )با فرض بر ماده غیرچ صطکاک لگز ستفاده    برای ا سن  ا

از تنش نرمال تجاوز کند، لگزش روی  51/0(. اگر ترکشتتن روی گستتل از مقدار Pollard and Fletcher, 2005شتتده استتت )

بر مرزهای مدل امتداد  واردهی مورب با جهت تنش نرمال کشتتشتتی (. جفت پاره گستتلی در راستتتاByerlee, 1978دهد )می

شتتود. با توجه به اینکه ( دارند که لگزش راستتتگرد را منجر میCrider, 2001به چپ ) کجیهای گستتلی مؤلفه اند. پارهیافته

صورت کشسان خطی و     (، ماده به Turcotte and Schubert, 2014های باالیی پوسته، کشسان است )     رئولوژی تقریبی بخش

شان می همگن همسانگرد است. پژوهش    ,.Prezzi et alخمیری است ) -دهد که رئولوژی پوسته باالیی، کشسان    های دیگر ن

2009; Thompson and Parsons, 2009 های تخریب احاطه  شده از یک گسل است که با سن      سازی (. از اینرو، مدل، ساده

های کشتتستتان تنها برای نمایش ز آنجایی که رئولوژی تقریبی استتت، از اینرو ما از مدل(. اPerrin et al., 2016شتتده استتت )

های ما تقریبی خطی از فرآیندی غیرخطی کنیم. از اینرو تحلیلهای نستتبی دگرریختی استتتفاده می الگوهای فضتتایی و دامنه

ست.   ست، یا لگز    افزون بر آن،ا ش ست        در این پژوهش به مقدار مطلق باالآمدگی، فرون شده ا سل پرداخته ن ستای گ ش در را

 بلکه به  الگوی نسبی دگرریختی متمرکز است.

تر  بسیار طویل  Zها در جهت ای است که برای حالتی که گسل  مدل اجزا دو بعدی این پژوهش به صورت کرنش صفحه  

اجتناب از اثرات  برایاستتت.  نگاری و خمیدگی پوستتته بررستتی نشتتدهاستتت، معتبر استتت. اثرات مکان Yو  Xهای از جهت

سیار بزرگ  سامانه گسلی )بزرگ   مرزی مدل بر توزیع تنش، ابعاد مدل ب ست )  5تر از تر از ابعاد  (، Misra et al., 2009برابر( ا

شرای  مرزی   ایگونهبه  بندی، مدل مورد پژوهش به ابعاد کند. پس از مشبه صورت تنش دور میدان عمل می  بکار رفتهکه 
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های گستتلی در گره( استتت. طول هر یک از پاره 23834المان چهار وجهی همستتانگرد ) 23819ر دربردارنده کیلومت 80×80

ست.   10مدل  سمت گسل  ها و کاهش زمان تحلیل، اندازه المانافزایش دقت در نتیجه برایکیلومتر ا ها ها از مرزهای مدل به 

 یابد.کاهش می

 

. اجزا محدود نشان داده شده در بکار رفتههای گسلی و شرایط مرزی . چارچوب کلی مدل به همراه پاره1تصویر 

درجه قرار دارند که  60و  45، 30های در جهت ساعتگرد، با زاویه Yها، از پیش موجود بوده و نسبت به محور گسل

 های واگرایی هستند.ها، زاویهاین زاویه

ستفاده      سنجهای کشسان ا سبت پوآسون )     22( Eاند از: مدول یان  )شده عبارت فرا  Jaeger et) 24/0(؛ νگیگاپاسکال، ن

al., 2007; Pollard and Fletcher, 2005     سان مدل ش سنجهای ک سان و برای    های پژوهشسازی برای همه مدل (. فرا شده یک

سازی  دلهای متوجهی بر نتیجههای عددی پیشین نشان دادند که تگییر فراسنجهای کشسان اثر قابل     سن  است. پژوهش  ماسه 

 80(. تنش نرمال کششی بر دو مرز همجوار مدل با بیشینه مقدار    Bertoluzza and Perotti, 1997; Gölke et al., 1994ندارد )

بکار جایی برای مرز سمت راست مدل   شرای  مرزی جابه  افزون بر آن،(. Strijker et al., 2013شده است )   واردمگاپاسکال  

و  xu=0را در عرض مدل ایجاد کند. مرزهای سمت چپ و پایینی مدل به صورت    %3شدگی کلی  شده است تا کوتاه   گرفته
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0=yu     ( 2014مقید شتده استت تا مانع از چرخش صتلب جستم و انتقال آن طی بارگذاری گرددNevitt et al.,   1( )تصتویر-

 ,Westawayهای داخلی )گستتل باموازی های گستتلی و هم پله موازی باهای برشتتی را هم الف(. این شتترای  مرزی، صتتفحه

 کند.کنند، ایجاد میهای گسلی را به طور مورب متصل می( که پله1995

 
اند از که عبارت پژوهششده در این های گسلی برای سه مدل بررسیای پلهجدایش و ارتباطات زاویه .2تصویر 

بدون همپوشانی )الف(،  برای پله 26°(: Dooley and McClay, 1997; Corti and Dooley, 2015)برگرفته از 

است.  رفته بکارهای عددی نیز ها در مدلپله هایزاویهبرای پله همپوشان )ج(.  154°برای پله خنثی )ب(، و  90°

درصد طول  25(، U( و عدم همپوشانی )Oهای گسلی است. مقدار همپوشانی )درصد طول پاره 5/12(، Sجدایش )

امتدادلغز  موازی باهای گسلی از رأس گسل به رأس گسل و همپوشانی و همپوشانی پاره های گسلی است. عدمپاره

 گیری شده است.گیری شده است. مقدار جدایش، عمود بر روند گسل اصلی اندازهگسل اصلی اندازه

راستتتتگرد ای متفاوت بر توزیع تنش و کرنش، از یک جفت گستتتل    های پله  بررستتتی اثر هندستتته   برایدر این پژوهش 

ست  سل      را ست. گ شده ا ستفاده  سبت به محور    های از پیش موجود در مؤلفهپله ا ساعتگرد ن   60و  45، 30های در زاویه Yای 

(. فراسنجهای اصلی در   1شود.( )تصویر   سازی در نمای نقشه انجام می  درجه به طور مورب قرار دارند )با فرض بر اینکه مدل

های گستتلی استتت. در های گستتلی اصتتلی، و هندستته پله شتتدگی بین پارهایی، زاویه قطعهای مورد پژوهش، زاویه واگرمدل
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سبت     ضر، تراکشش در ن سی       پژوهش حا شان برر شانی، خن ی، و همپو شانی به جدایش متفاوت از قبیل بدون همپو های همپو

سل        شد گ ست. ر ست، اما تمرکز پژوهش بر توزیع تنش و ک     شده ا شده ا سی ن ست که خود  های از پیش موجود برر رنش ا

شکستگی        سعه بالقوه  شانی )   ها و گسل شاخصی برای تو ست. همپو شانی ) Oهای بعدی ا سلی از  ( پلهU( و عدم همپو های گ

( قائم بر امتداد گسل اصلی    Sامتداد گسل اصلی انجام گرفته است. جدایش )    موازی بار س یک گسل تا ر س گسل دیگر و   

برابر با  S(. Corti and Dooley, 2015; Dooley and Schreurs, 2012; McClay and Bonora, 2001گیری شده است )  اندازه

  5/2های گستتلی هستتتند )یعنی درصتتد طول پاره U ،25و  Oکیلومتر(.  25/1های گستتلی استتت )یعنی درصتتد طول پاره 5/12

های گستتلی در حالت بدون  دگی پلهشتتزاویه قطع افزون بر آن،استتت.  2:1کیلومتر(. از اینرو نستتبت همپوشتتانی به جدایش، 

های گسلی اصلی    ها بین امتداد پاره(. این زاویه2درجه است )تصویر    154، و 90، 26همپوشانی، خن ی و همپوشان به ترتیب   

گیری شتتده استتت. همه فراستتنجهای دیگر همچون جدایش بین   ها در پهنه پله گستتلی اندازههای گستتلو خ  اتصتتالی ر س

 شدگی یا پهنه ضعف ثابت هستند.صلی و عرض اولیه ناحیه قطعهای گسلی اپاره

 هانتیجه. 3

های گسلی تراکمی است. ای از پهنه ترافشارش در پلهتوسعه تنش در پهنه تراکشش یک پله گسلی کششی تصویری آینه

س  برای پله  ست آمد. نتیجه      تنش نرمال متو شان به د شان، خن ی و همپو سلی بدون همپو شان می مدلهای های گ دهد که ها ن

شارشی        هایناحیهتنش نرمال متوس  در پله گسلی، کششی است در حالی که در         بیرون از پله گسلی، تنش نرمال متوس  ف

شی در پله     ش س  ک ست و         تمرکز دارد. تنش نرمال متو شی )پهنه تراکشش( تمرکز یافته ا ش سلی ک با های ناحیه جفتهای گ

های گسلی تمرکز یافته است. به طور مؤثر، های پارههای داخلی و بیرونی ر سه ترتیب در بخشبیشینه و کمینه مقادیر تنش ب

 ;Aydin and Schultz, 1990دهنده باالآمدگی )تراکم( و فرونشست )کشیدگی( مربوط به گسلش است )     تنش متوس  نشان  

Brankman and Aydin, 2004های مدل، تمرکز باالیی از ای واگرایی، نتیجهههای گسلی همپوشان، برای همه زاویه  (. در پله

شان می  تنش نرمال را در ر س سمت بخش های گسلی ن در  یابد. تمرکز تنش متوس  های مرکزی پهنه کاهش میدهد که به 

 های واگرایی، برایهای گسلی بیشتراست. در مقابل، برای همه زاویه   های همپوشان در ر س های گسلی خن ی نسبت به پله  پله

های گستتلی متمرکز شتتده استتت. در هر حال، باالآمدگی  های گستتلی بدون همپوشتتانی تنش متوستت  باالیی در بین پاره پله

ست.             های پارهنزدیک ر س ضه کمتر ا ست حو ش سبت به فرون شان ن سلی همپو ها، دو پهنه  در همه مدل افزون بر آن،های گ

شوند که با پهنه عریضی از یک بلندگی نسبی که    گسلی تشکیل می  های های پارهفرونشست اصلی در راستا و مجاورت ر س    

های بدون  های گسلی خن ی و همپوشان نسبت به پلهاند. این باالآمدگی در پلههای گسلی مورب است، جدا شدهنسبت به پاره

های گستتلی افزایش پارهکنش برهمها به ستتبب و توستتعه فرونشتتستتت ژرفادیگر،  بیانهمپوشتتان کمتر توستتعه یافته استتت. به 

 یابد.می
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های گسلی بدون آبی( برای پله هایخطقرمز( و کمینه ) هایخطگیری تنش اصلی بیشینه ). توزیع و جهت3تصویر 

 60و  45، 30های واگرایی زاویه در( g-iهای گسلی همپوشان )( و پلهd-fهای گسلی خنثی )(، پلهa-cهمپوشانی )

 اند.و کمینه به ترتیب با جهت فشارش و کشش مشخص شدههای اصلی بیشینه درجه. تنش

درجه، به ستتمت توازی با   60به  30( به طور پیشتترونده با افزایش زاویه واگرایی مورب از 3σتنش فشتتاری اصتتلی کمینه )

ها  ت. نتیجهتر از تنش تفریقی اسها، مقادیر بیشینه تنش متوس  بزرگ(. در همه مدل3چرخند )تصویر های گسلی میمرز پاره

های گستتلی در داخل پهنه قرار دارند و ستتبب های داخلی پارههای کشتتشتتی ر سها، چارکمدل بیشتتتردهد که در نشتتان می

(. انتظار بر  ,.2016Nabavi et al ,2017های گسلی تراکمی( ) شود )برخال  پله میها ناحیهپایین در این  3σای با توسعه پهنه 

ستای جهت  مانند و دمهای بالگسلی همپوشان، گسل    های این است که در پله  سبی در را ، در خ  سیری خمیده و  1σگیری ا

 (.3های گسلی توسعه یابد )تصویر بیرون ر سهای ناحیهبه سمت 

ها   که گستتتل هایی  ناحیه  گرریختی با تمرکز در  به طور عموم ددهد که   ها نشتتتان می های الگوهای کرنش در مدل   نتیجه 

ها کرنش برشتتی کمابیش کمی دارند و اختال  کرنش برشتتی قابل توجهی بین   شتتود. همه مدلدارند آغاز میهمپوشتتانی 

شش وجود ندارد.  های ناحیه شی در ر س  افزون بر آن،داخلی و بیرون از پهنه تراک سلی افزایش می کرنش بر یابد که های گ



 249 هاپیوست

 

های ترافشتتارش، کرنش برشتتی در پله در حالی که برای پهنهبیرونی پهنه همراه استتت، های ناحیههمچنین با افزایش کمی در 

های گستتلی های تراکشتتش و پلهها برای پهنه(. این مشتتخصتتهNabavi et al., 2017, 2018یابد )گستتلی تراکمی افزایش می

 های گسلی تراکمی است.های ترافشارش و پلهکششی به طور کامل متفاوت از پهنه

مدل    مه  تاب   های ستتتیر تنش و کرنش   چرخش و تگییر در بزرگی خ های مورد پژوهش،  در ه نده باز دگرریختی   ده

ست. به عبارت دیگر، تمرکز کرنش در همه مدل  شیدگی     تگییر جهتافزون بر آن، دهد. ها روی میناهمگن ا ضی ک گیری بی

سز )تابعی از اختال       ست. توزیع تنش معادل وون مای سلی بیانگر دگرریختی ناهمگن ا شینه      در عرض پله گ صلی و بی تنش ا

شش در بخش    شی( در پهنه تراک ست. این تگییر میدان تنش در پله تنش بر سبت به     های بیرونی پهنه متفاوت ا شان ن های همپو

یافته  با تنش معادل وون مایستتز افزایشهای ناحیهها، تر استتت. کمابیش در همه مدلهای بدون همپوشتتان و خن ی برجستتتهپله

های گستلی در  های گستلی توستعه یافته استت. به طور کلی، آشتفتگی تنش و کرنش در ر س    پاره های گستلی و ورای ر س

های همپوشتتان استتت که با تنش وون مایستتز کمتری در پهنه تراکشتتش های گستتلی بدون همپوشتتانی و خن ی بیشتتتر از پلهپله

 مشخص شده است.

و  45، 30های لی همپوشان را در زاویههای گسهای پلهشده در راستای دو برش عرضی از مدلهای نگاشتهداده 4تصویر 

های گسلی هستند. نیمرخ اول در نزدیکی مرز پهنه قرار دارد، پاره موازی با 2و  1های عرضی دهد. برشدرجه را نشان می 60

از بزرگی کشیدگی های بسیار متفاوتی را این دو برش عرضی، نیمرخگذرد. میاز بخش مرکزی پهنه در حالی که نیمرخ دوم 

کننده پهنه، کشیدگی بسیار های محصوردهد که در جهت موازی و همجوار با گسلنشان می 1برش کنند. ( ثبت می1Sاصلی )

یابد. از طر  که اختال  کشیدگی با افزایش زاویه واگرایی افزایش می چناننامتقارن است و در پله گسلی تمرکز یافته است، 

است. شکل و اندازه  1دهد که  ناتقارنی و اختال  کشیدگی در درون و بیرون پله گسلی کمتر از برش نشان می 2دیگر، برش 

کشیدگی های ناحیهکشیدگی کلی با نسبت همپوشانی به جدایش و شرای  مرزی کنترل شده است. به طور عموم های ناحیه

 یابد.با افزایش نسبت همپوشانی به جدایش، افزایش می
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)الف،  30°همگرایی  هایزاویههای همپوشان در ( برای پله1Sمدل کشیدگی اصلی بیشینه ) هاینتیجه. 4تصویر 

 دهند.را نشان می 2و  1های سمت چپ و راست به ترتیب برش عرضی ، و(. ستون)ه 60°)ج، د(، و  °45ب(، 



 251 هاپیوست

 

 . بحث4

کند. با کاهش و تگییر زاویه واگرایی، تگییر میها با هندسه پله گسلی دهد که شکل و تعداد فرونشستها نشان مینتیجه

شوند، و با افزایش ها دوگانه به یکدیگر متصل میعدم همپوشانی )از حالت عدم همپوشانی به سمت خن ی(، فرونشست

شود. به طور کلی، همپوشانی، یک حوضه واکششی تراکششی واحد که بخش عمیق آن در مرکز پهنه قرار دارد، تشکیل می

ها با شکل بوده و فرونشستهای گسلی بدون همپوشانی، حوضه، لوزیای حوضه واکششی تراکششی، در حالت پلههمدل

های شکل در پله Zو  Sشکل و یا های دوکیالف(، حوضه-5اند )تصویر بخش مرتفع میانی حوضه به یکدیگر متصل شده

شکل طویل تا سیگمایی ج(، لوزی-5شنی )تصویر ساعتهای به شکل ب(، و حوضه-5یابند )تصویر گسلی خن ی توسعه می

د، ه( که به طور عموم  با تشکیل اتصاالت سخت و نرم همراه است -5یابند )تصویر های گسلی همپوشان توسعه میدر پله

(Peacock et al., 2016این هندسه مشابه بسیاری از حوضه .)( های واکششیAydin and Nur, 1985; Manighetti et al., 

2001; Mann, 2007های تجربی پیشین )( و مدلCorti and Dooley, 2015; Dooley and McClay, 1997; Dooley et al., 

2004; Mitra and Paul, 2011; Sugan et al., 2014; Wang et al., 2017; Wu et al., 2009شی ای از حوضه واکش( است. نمونه

 Imperialو  Brawleyهای گسلی راستگرد از پاره برآمدهنیا است که در پله خن ی در کالیفر Masquiteشکل، حوضه دوکی

عربی قرار -های آفریقایی(. حوضه خلیج عقبه و دریای مرده که در مرز صفحهDooley and McClay, 1997ایجاد شده است )

 ten Brink etه گسلی همپوشان هستند )شکل در راستای پلشکل و لوزیشنیهای ساعتهایی از حوضهدارند، به ترتیب نمونه

al., 1996; Wu et al., 2009های همپوشان با افزایش های گسلی بدون همپوشانی به پله(. این انتقال و تگییر شکل حوضه از پله

 ها در حوضه واکششی تراکششی همراه شده است.خمیدگی گسل

اند که با یک باالآمدگی نسبی یا ساختار انتهای حوضه توسعه دادههای نامتقارنی را در دو های تراکششی، فرونشستمدل

-های امتدادلگزی مح  تنها یک فرونشست مرکزی را توسعه میاند، در حالی که حوضهای جدا شدهحوضهفرازمین درون

های ساختاری ندی(. هندسه و موقعیت این بلCorti and Dooley, 2015; van Wijk et al., 2017; Wu et al., 2009دهند )

های ناحیه(. Anders and Schlische, 1994های گسلی بستگی دارد )و هندسه پله بکار رفتهای به شرای  مرزی حوضهدرون

دهد که های توزیع تنش متوس  نشان مییابند. نتیجهگسلی توسعه میهای ر سبلندی ساختاری در بیرون از پهنه تراکشش و 

، روی داده است. کنش دارندبا یکدیگر برهمهای گسلی در هندسه پله گسلی خن ی، جایی که پارهبیشترین فرونشست حوضه 

 ;Dooley and McClay, 1997; Katzman et al., 1995بینی شده است )های پیشحوضه نیز در همه مدل هایکنارهباالآمدگی 

ten Brink et al., 1996; van Wijk et al., 2017 دهد. حوضه تراکشش روی می هایکناره(. این باالآمدگی در راستای

دهد که با افزایش مقدار همپوشانی کاهش های بدون همپوشانی روی میهای مدل، بیشینه دامنه این باالآمدگی در پلهنتیجه

 یابد.می
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 ;Mann, 2007شده )با تغییر از های واکششی تراکششی مشاهدههای حوضهوار هندسههای طرح. شکل5تصویر 

Mann et al., 1983 ها مؤبفه برش را . پیکانپژوهشاز این  به دست آمدهتنش اصلی متوسط  هاینتیجه( به همراه

خاکستری  هایناحیههای سیاه ضخیم نشان داده شده است. دهند. هندسه پاره گسلی در هر بخش با خطنشان می

با فرونشست  هایبخشاکستری تیره بیانگر های خناحیهی تراکششی است و دهنده فرونشست حوضه واکششنشان

های قرمز تا سبز روشن دهند، و رنگهای آبی، فرونشست در حوضه واکششی تراکششی را نشان میبیشتر است. رنگ

منبع رسوبی(. با افزایش نسبت  هایناحیههستند ) پهلوی حوضههای گسلی بیانگر باالآمدگی پاره هایرأسدر 

شود. تر میهای گسلی، فرونشست حوضه، افزایش و حوضه واکششی تراکششی، طویلهمپوشانی به جدایش پاره

 های سیاه خمیده نشان داده شده است.انتقال رسوبی نیز با پیکان پذیرامکانهای جهت

ساخت ای، گلحوضههای نامتقارن، بلندی ساختاری درونفرونشست جفتای پلکانی، به طور عموم سامانه حاشیه حوضه

 Feng and Ye, 2017; Nilsen and Sylvester, 1999; Sugan et al., 2014; van Wijkبعدی( )های سهمنفی نامتقارن )در مدل

et al., 2017; Wang et al., 2017; Wu et al., 2009استفاده شود که  هاییتواند به عنوان شاخصه( و عرض حوضه وسیع می

های جدیدی اند. اگرچه به سبب ماهیت پایستار روش اجزا محدود، گسلهای تراکششی توسعه یافتهحوضه واکششی در پهنه

توان برداشت کرد که همسازی کشیدگی در یک حوضه واکششی سازی میهای مدلشود، اما از نتیجهها تشکیل نمیدر مدل

ای های نرمال درون حوضهجدید که در پهنه تراکشش تشکیل خواهد شد، به ویژه گسل های نرمال عرضیتراکششی به گسل

های واکششی تراکششی های مختلف حوضه(. شکلAnders and Schlische, 1994های گسلی، مربوط است )عمود بر پارهنیم

گرایی مورب، رئولوژی، و ضخامت همچون هندسه پله گسلی، نسبت همپوشانی به جدایش، زاویه وا گوناگونیبا فراسنجهای 

(Jayko and Bursik, 2012; van Wijk et al., 2017; Wu et al., 2009 کنترل شده است. در برخی موارد، با تگییر زاویه )

دهند که ها نشان مییابد. برای م ال، مدلهای واکششی تراکششی توسعه میهای مختلفی از حوضهواگرایی مورب، شکل

( 1اند: درجه( از مراحل زیر فرگشت یافته 60شکل طویل )در حالت پله همپوشان و زاویه واگرایی مورب لوزیهای حوضه

( 5( حوضه سیگمایی، و 4شکل، های دوکی( حوضه3های نامتقارن دوگانه سوا، ( فرونشست2یافته، بلندی ساختاری اتصال

 شکل طویل.حوضه لوزی

شناختی این است که اجازه دنبال کردن فرگشت دگرریختی ساختارهای زمین های عددی در درکیک مزیت مهم مدل

های (. میدانNemčok et al., 2002; Peacock and Zhang, 1994; Pollard and Aydin, 1988دهد )های تنش را میو میدان

-شی تراکششی را کنترل مییابند، بازشدگی حوضه واکشهای گسلی توسعه میو راستای پارهها ر ستنش و کرنشی که در 

های گسلی کششی دهد که پهنه تراکشش در پلههای همپوشان نشان میکنند. توزیع تنش و کرنش از پله بدون همپوشانی تا پله

ای پوسته هایقطعهکند. در پله گسلی بدون همپوشان، به دلیل اینکه حرکت ای را همساز میبه طور موضعی میدان تنش ناحیه

بیرونی پهنه تراکشش های ناحیههای گسلی امتدادلگز همساز نشده است، تنش و کرنش در سرتاسر توس  پارهموازی گسل 

ای در جهت حرکت نسبی به طور هماهن  های گسلی خن ی و همپوشان، دو قطعه پوستهاست. در مقابل، در پله توزیع شده

های شده است.  تمرکز تنش در پهنه تراکشش پلهکنند که طی آن تنش و کرنش در پهنه تراکشش متمرکز حرکت می
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اند را به ر س گسل دیگر ای که در یک ر س گسلی آغاز شدههای امتدادلگز ثانویهها و گسلتواند شکستگیهمپوشان می

 ,Peacock et al., 2017های گسلی( تشکیل شوند )ای ) اتصال هندسی پارهگذر حوضههای میانمتصل کند و سرانجام گسل

گردد ها، تنش و کرنش متمرکز میدهد، در این مکانها جدید نمیهای ما اجازه تشکیل گسل(. از آنجایی که مدل2018

های (. تنش اصلی کمینه، در راستایی که ممکن است گسلPeacock et al., 2017, 2018های گسلی( ))اتصال جنبشی پاره

ج( و تا حدی -الف-3های بدون همپوشانی )تصویر های گسلی را در پلهپارههای ر سای تشکیل شوند، گذر حوضهمیان

های های گسلی در پلهکند. کشیدگی موازی با پارهز( متصل می-ه-3های خن ی )تصویر های گسلی در پلهپارههای ر سورای 

های همپوشان ی در پلهاگذر حوضههای میانبر این، توجه شود که گسل افزونی(. -ح-3دهد )تصویر همپوشان روی می

های اصلی کمینه، در راستایی که ی، تنش-ح-3های بدون همپوشان و خن ی توسعه کمتری دارد. برپایه تصویر نسبت به پله

های ای تشکیل شوند، در پله همپوشان بسیار کم توسعه یافته است. از اینرو، گسلگذر حوضههای میانممکن است گسل

 نیافته است. ای توسعهگذر حوضهمیان

-محور و میدانگسلی به مسیرهای کرنش ناهم هایکنشبرهمکند که حتی برای یک ماده همسانگرد، ها پیشنهاد مینتیجه

های مانند و آرایههای بالهای ثانویه، ترکها، گسلشود. به سبب این میدانهای تراکشش منجر میهای تنش پیچیده در پهنه

مانند در چارک های بالیابند. ترکهای گسلی توسعه میپارههای ر س( در نزدیکی Perrin et al., 2016اسبی )شکستگی دم

 Peacockهای فشارشی اصلی بیشینه است )های سیر تنشتشکیل شده است و در راستای خ  IIاتساعی یک شکستگی مد 

and Anderson, 2012; Pollard and Segall, 1987; Segall and Pollard, 1980; Vermilye and Scholz, 1998 ر س(. در-

های فرعی سه قلمروی شود گسلهای امتدادلگز، آشفتگی موضعی میدان تنش اصلی سبب مییا گسل IIهای مد ترکهای 

( که به دلیل McGrath and Davison, 1995; Maerten et al., 2002شود ) چیرهاز ساختارهای برشی، تراکمی و کششی  جدا

، هندسه اتصال بکار رفتههای گسلی نسبت به جهت شرای  مرزی ها نسبت به ابعاد مدل است. تگییر امتداد پارهکم گسل ژرفای

 (.Gölke et al., 1994; Nabavi et al., 2017کند )را به دلیل تگییر تقارن سامانه، تگییر می
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  با رساله  پدیدآور ایران دانشگاه  ادبیات دانشکدۀ  فارسی  ادبیات و زبان رشتا  دکترایآموختا دانش تهرانی رضا  جانبینا

 از مقررات، و قوانین پایا بر که کنممی تعهد و گواهی شریف  امیر دکتر راهنمایی با و رساله  هنامپایان نگارش راهنمای عنوان

  تحقیقات علوم، وزارت مصوب  «پژوهشی  تخلفات مصادیق » همچنین و «پژوهشی  تخلفات بررسی  نحوۀ دستورالعمل » جمله

 (:1393 اسفند 25) فناوری و

 ؛و اصالت برخوردار است درستیآن از  محتوایو  جانبدستاورد پژوهش این رساله ینا 

  صل  یجآمدن نتادست که در به را کسانی  هما معنویحقوق ساله  یا   هنگام و امکرده رعایت ،اندبوده یرگذارث ت ر

 ام؛کرده استناد هاآن به درستیبه و دقت اب آن، در دیگران هایپژوهش دستاورد کاربرد

 له   ینا تاکنون   یو محتوا رستتتا یازی  یا گونه مدرک   هیچ دریافت   برای دیگری کس یا  جانب  اینآن را  در  امت

 ایم؛نکردهارائه  جاهیچ

 ساله  این مادیحقوق  اهم شگاه از آن  ر ست و   ایران دان ستگی برگرفته از آن با  آثارا شگاه  سازمانی  واب  ایران دان

 ؛شدخواهد  منتشر

  دهد، نام استاد)ان(   یصتشخ  ی نخست راهنما ام استاد)ان( راهنما و اگر استاد  ، نرساله  ینبرگرفته از ا آثار همادر

 آورم؛میآنان را  سازمانی رایاناما نشانیمشاور و 

  هاآن یا داشته  دسترسی   هاسازمان  اطالعات یا افراد شخصی   اطالعات به هرگاه ،رساله  این انجام هایگام همادر 

 .امکرده رعایت را پژوهش اخالق و رازداری ام،برده کاربه را

 





  توصیفینامه واژه

ساختی که در یک ماده از فرآیندهای رسوبی و یا زمینکه های مختلف مخلوطی از سن های رنگین: آمیزه

ژرفاها تشکیل های رنگین به طور عموم در ژرفناها و پیش. آمیزه، تشکیل شده استتر وجود دارندپذیرزمین شکل

 شوند.می

 با کاهش حجم همراه است. مقادیر منفی اتساع با افزایش حجم همراه است. به طور عمومتگییر حجم که  اتساع:

ها با یک یا چند گسل قابل مشاهده در مقیاس مشاهده متصل که در آن گسل هندسه یا فرآیندیاتصال سخت: 

 اند.شده

شوند و ساختار اتصالی سخت یا نرم را تشکیل فرآیندی که دو پاره گسلی متقطع و متصل می اتصال گسل:

 دهند.می

 اند.جایی که دو گسل با یک خ  تقاطع به یکدیگر متصل شدهاتصال هندسی: 

 هاسطحگیرند و نسبت این های گسلی موازی که بین دو سطح پوششی قرار میگروهی از پارهآرایه پلکانی: 

 مایل هستند.

های فرعی در خ  ر س یک گسل که آرایه بادزنی را در نمای نقشه ایجاد گروهی از گسلاسبی: آرایه دم

 کند.می

 اوت از مقیاس میکروسکوپی تا مزوسکوپی.های متفتجزیه فیزیکی کرنش به مؤلفه بندی کرنش:بخش

 قاره-ساختی، مانند برخورد قارههای زمینمؤثر بین صفحه کنشبرهمبرخورد: 

 ای متوس  بین برش ساده و برش مح دگرریختی صفحه برش زیرساده:

 کنند.مستقیم حرکت می هایخ محور که ذرات در راستای ای ناهمدگرریختی کرنش صفحه برش ساده:

 تر برش ساده است و دربرگیرنده کرنش سه بعدی است.دگرریختی که پیچیده برش عمومی:

محورهای اصلی بیضی کرنش  پیرامونای که در آن ذرات در محور کرنش صفحهدگرریختی هم برش محض:

 کنند.به طور متقارن حرکت می XYدر صفحه 

 اصلی جایی گسلبرشی با مؤلفه مخالف نسبت به جابه برش ناهمسو:

 جایی یک گسل مرجع، مؤلفه یکسانی دارد.برشی که نسبت به جابه راستا:برش هم
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 جایی گسل اصلیبرشی با مؤلفه موافق نسبت به جابه برش همسو:

های سنگی در یک جهت یکنواخت و بدون کرنش در راستای قائم )کرنش مدل کرنش که واحد زدگی:بیرون

 کند.ای( حرکت میصفحه

از دگرریختی یک دایره )کره( واحد غیرفعال در یک ماده در حال  برآمدهبیضی  )بیضوی( کرنش:بیضی 

 دگرریختی

 خشکی است.های پیشپهنه مرکزی یا داخلی یک کوهزاد که برخال  مشخصه خشکی:پس

 عمومی.کند یعنی مخالف جهت راندگی جا میخشکی جابهراندگی که فرادیواره را به سمت پس راندگی:پس

 راستا نیستند.اتصال بین دو یا چند گسل موازی که هم پله گسلی:

شود، محورهای بیشینه و متوس  شده که برای بیضوی کنش استفاده میشکل یا پهنهندسه دیسکی شده:پهن

 طول یکسانی دارند.

ای یا های صفحهیوارهپذیر همراه یا بدون تراکم یا اتساع در عرض دپهنه برش ساده شکل پهنه برشی آرمانی:

 موازی پهنه

 برش ساده غالب شده است. به طور عمومپذیر و ای که با دگرریختی شکلپهنه کرنشی تخته پهنه برشی:

 پیرامونای از ساختارهای دگرریختی شکننده )مانند شکستگی، نوارهای برشی، استیلولیت( در پهنه پهنه تخریب:

 یک گسل

شدگی سن  پهنه جلوی یک شکستگی که تشکیل چندین ریزترک سبب نرم :پهنه فراگرد، معین، فرآیندی

 شوند.می

-ای را تشکیل میموازی نزدیک به یکدیگر که پهنهلگزشی نیمه هایسطحها یا یک سری از گسلپهنه گسلی: 

 تر باشد.بایست نسبت به طول پهنه کوچکدهند. ضخامت پهنه می

های فرادیواره در پوسته که در بخش میانی و پایینی پوسته شکننده )جایی که پوشته لرزهپهنه از زمین زا:پهنه لرزه

 بیشترین مقاومت را دارند.( قرار دارد.

 شدگی، از یک پاره گسلی به دیگری انتقال یافته است.پهنه بین دو پاره گسلی همپوشان که قطع پهنه همسازی:

 شود.لی رسوبی پوشیده میپی دگرگونی و آذرینی که روی آن با تواسنگ: پی

پوسته و شرای  ساخت نازکبخش جلویی یک ناحیه رانده یا کمربند کوهزادی که با زمین خشکی:پیش

 شده است. چیرهنادگرگون تا دگرگونی بسیار کم 

 های آن به سمت پایین و به دور از پهنه لوال شیب دارند.چینی که یال گون:تاق

 چرخد.دهد یک سیال با چه سرعتی میچرخش در یک سیال، یا اندازه که نشان میای موضعی نرخ زاویه تاوایی:



 259 نامه توصیفی  واژه

 

 تحلیل ارتباط بین تنش و کرنش تحلیل دینامیکی:

-تواند با استفاده از فرآیندهای واقعشناختی یا مدل سه بعدی که میساخت یا تفسیر یک نیمرخ زمین ترازمندی:

 شناختی بازسازی شود.زمین نشدهشناختی به حالت دگرریختگرایانه زمین

 شدگی همزمان و مازاد در عرض پهنه.پهنه امتدادلگزی با یک کوتاه ترافشارش:

 پهنه امتدادلگزی با یک کشیدگی همزمان و مازاد در عرض پهنه. تراکشش:

 کند.صفحه مرجع عمل می موازی باتنشی که  تنش برشی:

 یابد.تنش بحرانی که در آن سن  جریان می تنش تسلیم:

 های بیشینه و کمینه )قطر دایره مور(اختال  بین تنش تنش تفریقی:

 های اصلیمقدار میانگین تنش تنش متوسط:

 شود.می واردمؤلفه تنشی که عمود بر سطح مرجع  تنش نرمال:

 نیروی وارد بر یک سطح تنش:

 اختال  بین موقعیت یک نقطه در قبل و بعد از دگرریختی جایی:جابه

تفاوت بین سبک دگریختی در بخش باالیی و پایینی یک برش به طوری که ساختارها به طور مستقیم  :جداسازی

 بین دو سطح اتصال ندارد.

 های گسلی موازی و همپوشانفاصله عمودی بین پارهجدایش: 

 کافی. شناختی در شرای  فیزیکی مناسب و زمانها از نگاه زمان زمینشده برای سن اصطالح استفاده جریان:

های ها و شکستگیهای یک گسل یا شکستگی بر گسلها و کرنشجایی، تنشجایی که جابهشدگی: جفت

 گذارد.دیگر اثر می

 دهد.ای که در آن یک پاره گسلی در سمت چپ پاره گسلی همجوار روی میآرایهپله: چپ

 حرکت به چپ نسبت به یک نقطه مرجع چپگرد:

 درجه جامد بودن یک ماده چسبندگی:

 چینی با خ  لوالی مستقیم ای:چین استوانه

 چینی که در فرادیواره در پاسخ به خم یا شکنج در سطح گسل ایجاد شده است. چین خم گسلی:

 چینی که به سبب داشتن خ  لوالی خمیده، از دو جهت میل دارد. :داراز دو سو میلچین 

شناسی بر حسب رئولوژی تعریف شده است به طوری که واحدهای هجایی که چینشناسی مکانیکی: چینه

 کند.مکانیکی متفاوت، انواع ساختارها را کنترل می

 شده در یک پله یا خم گسلی کششی یک پهنه گسلی امتدادلگزحوضه تشکیل حوضه واکششی:
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دگرریختی ریزمقیاس در تنش شناختی کند که دگرریختی خمیری دائم با سازوکارهای فرآیندهای زمین خزش:

 ثابت بلند مدت تجمع یافته است.

های اصلی در هر نقطه که از اتصال های تنشدهنده جهتهای مجازی نشانمنحنیسیر تنش:  هایخط

 شود.محورهای تنش هم رده ایجاد می

 خم در سطح یا اثر گسل خم گسلی:

 کنند.یا ترافشارش موضعی ایجاد می های امتدادلگز که تراکمهای راستای گسلخم خم مهاری:

در زاویه بزرگی نسبت به  واردهدهد که تنش خوردگی است که در جایی روی مییک سازوکار چین خمش:

 بندی قرار دارند.الیه

سازوکارهای دگرریختی که در آن پیوندهای اتمی شکسته شده است در حالی که چسبندگی  شدگی:خمیری

 ماده حفظ شده است.

های ممکن را با گیریای همه جهتکننده روی صفحهدایره نمودار مور که تنش نرمال و برشی عملدایره مور: 

 کند.ای در سن  بررسی مینقطه

های محموعه همبسته در یک مجموعه همبسته اجزا های مجهول مربوط به گرهتعداد تگییر مکاندرجه آزادی: 

 محدود

 کند.ی که یک تاریخچه دگرریختی را ایجاد میفرگشترو به جلو و دگرریختی  دگرریختی پیشرونده:

 سرتاسردر  kWو  ISAهای جریان مانند فراسنجدگرریختی که مسیرهای ذره و  دگرریختی حالت پایا:

 تاریخچه دگرریختی یکسان است.

 از سازوکارهای دگرریختی خمیری برآمدهناپذیر پذیر و برگشتدگرریختی شکل دگرریختی خمیری:

 از هر سازوکار دگرریختی در مقیاس مشاهده برآمدهدگرریختی پایستار  پذیر:دگرریختی شکل

از سازوکارهای دگرریختی شکننده )مانند شکستگی، لگزش  برآمدهدگرریختی  دگرریختی شکننده:

 اصطکاکی(

 برود. ، از بینواردهدگرریختی که با حذ  تنش  دگرریختی کشسان:

 کند.دگرریختی که در یک ناحیه یا حجم تگییر می دگرریختی ناهمگن:

در راستای محورهای کرنش اصلی، قبل و بعد از دگرریختی  هاخ گیری جهت محور:دگرریختی ناهم

 متفاوت است.

 دگرریختی که در هر جایی از یک ناحیه یا حجم یکسان است. دگرریختی همگن:

در راستای محورهای کرنش اصلی، قبل و بعد از دگرریختی یکسان  هاخ گیری جهت محور:دگرریختی هم
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 است. سازهمو 

 نیروهای خارجی. وارد شدناز  برآمدهگیری تگییر شکل، موقعیت و یا جهت دگرریختی:

تری نسبت به دو محور شکل سه بعدی طویل. در این حالت محور کرنش اصلی طول بسیار بزرگ شکل:دوکی

 ل یکسانی دارند، دارد.دیگر طو

-تواند در پژوهشهای سن نسبی بین ساختارها که میرابطهنهی(: شدگی )برهمهای روی هم چاپرابطه

ای یک گسلش تقاطعی یا چین تداخلی لرزه هایبرشای و های هوایی، تصویرهای ماهوارههای صحرایی، عکس

 )برای م ال( مشاهده شود.

 دهد.آن یک پاره گسلی در سمت راست پاره گسلی همجوار روی میای که در آرایه پله:راست

 حرکت رو به راست یک جسم مادی نسبت به یک نقطعه مرجع راستگرد:

شده در قلمروهای گالرکین است که از توابع پایه تعریف-یک روش عددی وردشتی ریتزروش اجزا محدود: 

 متصل شده است.شده به اجزا محدود متراکم کوچک به قلمروهای تحلیل

 شود.سازی مییابد و تنها اجزا مرزی گسستههای تفاضلی به شکل انتگرالی انتقال میمعادلهروش اجزا مرزی: 

های تفاضلی تفریقی است و حل پایستار را با ترین روش عددی برای حل معادلهسادهروش تفاضل محدود: 

 کند.های شبکه جایگزین میای از نقطهدسته

 شود.اثر تنش به صورت پایستار دگرریخت می درای که جریان هر سن  یا ماده پژوهش رئولوژی:

 کننده روی این صفحهزاویه بین صفحه نرمال قائم به صفحه گسیختگی و تنش عملزاویه اصطکاک داخلی: 

 یا شبکهنقاله ه کمک سطح لگزش و خطوارگی لگزشی که ب زاویه بین امتداد یک :زاویه افتادگی )ریک(

 گیری است.قابل اندازهمساحت هم

-های اخیر و بزرگبخشی از علوم زمین که تالش آن در تفسیر مشاهدات مربوط به مشخصهدینامیک: زمین

 باشد.ساختی میهای زمینو نیروهای محرک گوشته و صفحه اصول مکانیکی و دینامیکی برپایهمقیاس جهان 

 ساختی و نتیجه آنهاهای زمینهای صفحهحرکت پژوهشو  کرهشناخت چگونگی ساخت سن  ساخت:زمین

و تشکیل  عهندسه، توزیدرک  برایکره ساختارهای دگرریختی در سن  پژوهش شناسی ساختاری:زمین

 آنها.

دهند که نسبت به هم ای که دو دسته از سطح کم و بیش همزمان را نشان میهای صفحهساخت :S-Cساخت 

 دهند.برش را نشان می زاویه مایلی دارند و مؤلفه

 شدهای و یا خطی در یک سن  دگرریختچارچوب اشیا صفحه ساخت:

 جایی از یک پاره گسلی به پاره گسلی دیگرانتقال جابهای: ساختار رله
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 ای از ساختارهادسته سوای نمای سبک ساختاری:

شود. در مقابل حفظ یک نرخ کرنش ثابت، سبب افزایش سطح تنش می برایاثری که  شدگی کرنش:سخت

 شدگی کرنش وجود دارد که اثری مخالف دارد.این عبارت، نرم

شناختی )مانند پهنه گسلی یا برشی که در راستای یک الیه ضعیف در پوسته یا یک توالی چینه سطح جدایش:

 نمک یا شیل( قرار دارد.

 کند.یک چین را به یکدیگر متصل می پیاپی، هایسطحلوالی  هایخ سطحی نظری که  سطح محوری:

جبران  ژرفایهای باز باالی فالت قاره و اقیانوس هایناحیهاز کلسیت و در  بیشترسن  رسوبی که آهک: سنگ

 است. کلسیت تشکیل شده

پوسته )قاره و یا اقیانوسی( و ها. این الیه شامل دهنده صفحههای تشکیلالیه جامد بیرونی از سن کره: سنگ

ها تا کیلومتر بوده که در زیر رشته کوه 150تا  70ها بین ای است. به طور عموم ضخامت سن کرهگوشته سن 

 یابد.کیلومتر نیز گسترش می 200بیش از 

 در سن  آشکارای ناپیوستگی صفحه ستگی:کش

 حالت بازشدگی یا شکستگی کشیدگی: Iشکستگی حالت 

شکستگی برشی و حالت لگزشی است که در آن حرکت به طر  یا به دور از صفحه : IIشکستگی حالت 

 مشاهده است.

لبه شکستگی است،  موازی باشکستگی برشی و حالت پارگی است که در آن حرکت : IIIشکستگی حالت 

 بردار لگزش است. موازی بایعنی صفحه مشاهده 

-تر، به صورت واگرا و فرعی منشعب میر س یک شکستگی بزرگ هایی که ازشکستگی اسبی:شکستگی دم

 شود.

اند و هر برش هایی از سطح لگزشی فرعی که به صورت پلکانی آرایش یافتهدسته های برشی ریدل:شکستگی

 ریدل نسبت به پهنه یا سطح لگزشی اصلی مورب است.

 کره(بخشی از پوسته صلب بیرونی زمین )سن ساختی: صفحه زمین

 هایی در یک میدان تنش که هیچ تنش برشی ندارند.صفحه های اصلی تنش:صفحه

تنس برشی مورد نیاز برای فعال شدن لگزش روی یک شکستگی تقسیم بر تنش ضریب اصطکاک لغزشی: 

 نرمال در عرض شکستگی

 های یک خ  در قبل و بعد از دگرریختی به طول اولیه آن.نسبت اختال  طول شدگی:طویل

عدد بدون بعدی که نتیجه نسبت بین نرخ چرخش بیضوی کرنش و نرخ تجمع کرنش  تاوایی جنبشی:عدد 

 برای برش ساده است. 1برای برش مح  و  0است. عدد تاوایی 
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 ارتباط بین تنش برشی بحرانی روی یک شکستگی و تنش نرمال مربوط در عرض آن. :Byerleeقانون 

 از دو خطی که پیش از دگرریختی عمود بر یکدیگر بودند. آمدهبه دست  ψتانژانت زاویه  کرنش برشی:

شدگی (. کوتاهY=1ماند )کرنشی که در آن محور کرنش متوس  از اثر دگرریختی مصون می ای:کرنش صفحه

وجود  XZای عمود بر صفحه جبران شده است. از اینرو هیچ حرکت ذره Xبا کشیدگی در جهت  Zدر جهت 

 ندارد.

 شده برای یک مساحت یا حجم مت ثر از چند گسلرنش محاسبهککرنش گسلی: 

 کند.حالت کرنش )بیضی یا بیضویت کرنش( در یک ناحیه یا حجم تگییر می کرنش ناهمگن:

 حالت کرنش در هر جایی از یک ناحیه یا حجم یکسان است. کرنش همگن:

 پذیر و غیردائمکرنش برگشتکشسانی: 

 خ  یا شئ به سبب دگرریختیشدگی یک اندازه طویل کشیدگی:

 محورهای کرنش اصلی Zو  X ،Yطول  های اصلی:کشیدگی

تر )گرانروی باالتر( هایی که ازماده زمینه مقاومدهد، الیهخوردگی که وقتی روی مییک سازوکار چین کمانش:

 بندی فشرده شوند.الیه موازی باهستند 

ای شدگی پوستهای آغاز شده و با ضخیمهای جزیرهها یا کمانفرآیند تشکیل کوه، که با برخورد قارهکوهزایی: 

 یابند.های راندگی، دگرریختی و دگرگونی( فرگشت می)به همراه تشکیل سفره

 تنش برشی )یا مقاومت یک ماده در برای جریان( دراندازه مقاومت یک سیال به دگرریخت شدن  گرانروی:

ای به نام گره به یکدیگر متصل هستند که به طور عموم روی اتصالی ویژههای دروناجزا محدود در نقطهگره: 

 مرزهای اجزا قرار دارند.

 شده بیشینه به تنش نرمال روی آن سطحنسبت تنش برشی تجزیهگرایش لغزش: 

 جایی افقی )راستگرد یا چپگرد( است.گسلی که در آن جابه گسل امتدادلغز:

 کند.رز یک صفحه را تعیین میگسل امتدادلگزی که م گسل ترادیس:

 کیلومتر( 10از بیشتر گیری )جایی قابل اندازهزاویه با جابهگسل معکوس کوچک گسل رانده:

 یافته است.گسلی که بردار لگزش آن در راستای جهت شیب سطح گسل جهت لغز:گسل شیب

 کند.گسلی که در آن قطعه فرادیواره نسبت به قطعه فرودیواره به سمت باال حرکت می گسل معکوس:

دار است یعنی تری از شیب گسل، شیبجایی در زاویه کوچکگسلی که در آن بردار جابه لغز:گسل مورب

 ترکیبی از حرکت امتدادلگز و نرمال یا معکوس.

 فه برشی مخالفی نسبت به دسته گسلی اصلی دارد.گسل فرعی که جهت شیب و یا مؤلراستا: گسل ناهم
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 کند.گسلی که قطعه فرادیواره نسبت به قطعه فرودیواره به سمت پایین حرکت می گسل نرمال:

سطح  موازی بااز سازوکارهای دگرریختی شکننده  برآمدهجایی ای باریکی که جابهسطح یا یک پهنه تخته :گسل

 یا پهنه است.

 اند.یک میدان تنش تشکیل شده درگسل متقاطع که  دو های مزدوج:گسل

اند امتداد یکسانی دارند اما نسبت به یکدیگر به طور جانبی قطع شده کمابیشدو گسلی که  های همپوشان:گسل

 تراز نیستند.گسل هم هایر سبه طوری که 

 امتدادلگز در برش عرضیهای رو به باالی گسل ای )انشعابی(شاخهشدگی و الگوی عری  :ساختگل

 حرکت برشی متمرکز به یک سطح )سطح لگزش(لغزش: 

 شده از یک دگرریختی.نشده و دگرریختماتریس تبدیل حالت دگرریخت ماتریس دگرریختی:

کند و جایی که این ناپذیری که کرنش دائمی را در یک سطح تنش ثابت تحمع میماده تراکم ماده خمیری:

 تواند بیشتر از این حد افزایش یابد.نمی سطح تنش )تنش تسلیم(

 شود.ای که به طور کشسان دگرریخت میماده ماده کشسان:

ها یکسان است به طوری که بدون توجه به جهت همههای مکانیکی ماده در ای که ویژگیماده ماده همسانگرد:

 دهند.نشان می واردهگیری آنها، واکنش یکسانی به تنش جهت

 متر( تشکیل شده است.میلی 06/0-2سن  رسوبی آواری که از ماسه )اندازه دانه سنگ: ماسه

های اصلی و های تنشدو )سه محور در سه بعد( محور عمود بر یکدیگر که جهت محورهای تنش اصلی:

 کنند.بیضوی تنش را تعریف می

ها و که جهت دو )سه محور در سه بعد( محور عمود بیضی )بیضوی( کرنش محورهای کرنش اصلی:

 دهند.( را نشان میZشدگی بیشینه )( و کوتاهXمقدارهای کشیدگی بیشینه )

های کشیدگی بیشینه، کشیدگی کمینه و محور کشیدگی متوس  که عمود جهت محورهای کشیدگی جزئی:

 بر این دو جهت است.

 آورد.فراهم می شدههای مشاهدهیک چارچوب خودسازگار است که تفسیری مناسب برای واقعیتمدل: 

 بندی شدهتر مقیاسیا کوچکتر های طبیعی به درستی بزرگمدلی که از برخی نمونه شده:بندیمدل مقیاس

 سازی فرآیند یا توسعه یک برش عرضی از شروع تا پایان )یا حالت کنونی(مدل سازی رو به جلو:مدل

دگرریختی پیشرونده قرار  دچارشده توس  ذرات در یک جسم در حال دگرریختی که مسیر مشخص مسیر ذره:

 گرفته است.

نقطه تقاطع معیار شکستگی یا پوش شکستگی با محور قائم دایره مور. به عبارتی مقدار  مقاومت چسبندگی:
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 ر است.ای که تنش نرمال آن صفنظری تنش برشی مورد نیاز برای گسیختگی یک سن  در راستای صفحه

تقاطع معیار یا پوش شکستگی با بخش منفی محور افقی. به عبارت دیگر، مقدار تنش کششی  مقاومت کششی:

 تواند پیش از گسیختگی، تحمل کند.که یک ماده می

 شدهدر یک جسم دگرریخت هانقطهمیدان بردارهای بیانگر تگییرشکل  جایی:میدان جابه

 دهد.های ذرات در هر جز زمانی طی تاریخچه دگرریختی را نشان میمیدان برداری که سرعت میدان سرعت:

 های آن به سمت پایین و به سمت پهنه لوال شیب دارند.چینی که یال ناوگون:

 شود.نرخ یا سرعتی که کرنش تجمع می نرخ کرنش:

عمود  در جهت به دست آمدهیک نمونه در یک جهت و کرنش  بر واردشدهنسبت بین کرنش  نسبت پوآسون:

 بر آن.

 دهد.طی یک رویداد دگرریختی را نشان مییا انتقال هر ساختاری که مؤلفه برش  نشانگر جنبشی:

 ساختار یا شئ که هیچ اختال  مکانیکی یا رئولوژیکی با پیرامون خود ندارد. نشانگر غیرفعال:

ها را کننده روی صفحهبرشی عملنموداری که محورهای افقی و قائم آن، به ترتیب تنش نرمال و نمودار مور: 

 کند.بیان می

های میلونیتی سن  در به طور عموممتر( که متر یا سانتیمقیاس )میلیهای برشی کوچکپهنه نوارهای برشی:

 برگوار هستند.

 ای با ضخامت و چگالی متفاوتهای پوستهشناوری قطعه ترازمندیایستایی: هم

 

 





  به انگلیسی فارسی ۀنامواژه

 En-échelon array آرایه پلکانی:
 Initiation آغاز:
 Metamorphic mélange های دگرگونی:آمیزه

 Hard-linkage اتصال سخت:

 Soft-linkageاتصال نرم: 
 Geometrically coupled fault segments های گسلی:اتصال هندسی پاره
 Kinematically coupled fault segments های گسلی:اتصالی جنبشی پاره

 Variational principle اصل وردشتی یا تغییرات:
 Volume gain افزایش حجم:

 Fold amplification افزایش دامنه چین:
 Neotethys Ocean اقیانوس نئوتتیس:

 Wrapped pattern الگوی پیچیده و غیرخطی:
 Sigmoidal pattern الگوی سیگمایی:

 Contact element المان تماسی:
 Solid element المان جامد و تو پر:

 Tetrahedron element المان چهاروجهی:
 Line element المان خطی:

 Surface element المان سطحی:
 Hexahedron (or brick) element وجهی:المان شش

 Plane element ای:المان صفحه
 Strike-slip-dominated امتدادلغز غالب:

 Slip transfer انتقال لغزش:
 Alluvial fans های آبرفتی:بادزن

 Tectonic load ساختی:بار زمین
 Loading بارگذاری:

 Reactivation مجدد:شدگی، فعالیت بازفعال
 Basin flank uplift حوضه: پهلویباالآمدگی 

 Domal uplift باالآمدگی گنبدی:
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 Uplift باالآمدگی:
 Ductile partitioning پذیر:بندی شکلبخش
 Strain partitioning بندی کرنش:بخش
 Viscous partitioning بندی گرانرو:بخش
 Discrete partitioning :سوابندی بخش
 Partitioning بندی:بخش
 Trailing partsای: های دنبالهبخش

 Underlap بدون همپوشانی:
 Relief برجستگی:

 Vector بردار:
 Autochtonبرجازمین: 

 Simple-shear-dominated برش ساده غالب:
 Simple shear برش ساده:

 Vorticity-normal section برش عمود بر بردار تاوایی:
 General shear برش عمومی:

 Pure shear-dominated برش محض غالب:
 Pure shear برش محض:

 Syn-shear برش همزمان:
 Interaction :کنشبرهم

 High-angle زاویه:بزرگ
 Extrusion زدگی:بیرون
 Up-dip extrusionزدگی رو به باال: بیرون

 Lateral extrusionزدگی جانبی: بیرون

 Vertical extrusionزدگی قائم: بیرون

 Inclined extrusionزدگی مورب: بیرون

 Maximum بیشینه:
 Peack بیشینه:

 Oblate ellipsoid شده:بیضوی پهن
 Prolate ellipsoid شکل:بیضوی دوکی

 Terrace پادگانه:
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 Strike-slip fault segment پاره گسلی امتدادلغز:
 Geometric segmentation بندی هندسی:پاره

 Fault termination پایانه گسلی:
 Fold scarpپرتگاه چین: 

 X-ray computed tomography ای اشعه ایکس:پرتونگاری محاسبه
 Process پردازش:

 Hinterlandخشکی: پس

 Backthrust راندگی:پس
 Contractional fault step پله گسلی تراکمی:

 Extensional fault step پله گسلی کششی:
 Fault step گسلی:پله 

 Seismogenic upper crust زا:پوسته باالیی لرزه
 Transtension zone پهنه  تراکشش:

 Transfer zone پهنه انتقالی و همسازی:
 Pro-shear zone پهنه برشی جلویی:

 Retro-shear zone پهنه برشی عقبی:
 Shear zone پهنه برشی:

 Linking damage zone پهنه تخریب اتصالی:
 Interaction damage zone: کنشیبرهمپهنه تخریب 

 Approaching damage zoneشونده: پهنه تخریب نزدیک

 Damage zone پهنه تخریب:
 Transpression zone پهنه ترافشارش:

 Principal displacement zone جایی اصلی:پهنه جابه
 Deformation zone پهنه دگرریختی:

 Relay zone ای:پهنه رله
 Weak zone پهنه ضعف:

 Process zone پهنه فرا گرد:
 Subduction zone پهنه فرورانش:

 High strain zoneپهنه کرنش باال: 

 Lozenge-shaped zone شکل:پهنه لوزی
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 Rhomboidal-shaped zone االضالع:شکل، متوازیپهنه لوزی
 Accommodation zone پهنه همسازی:

 Foreland crystalline basementخشکی: سنگ بلورین پیشپی

 Fore thrustراندگی: پیش

 Continuous پیوسته:
 Shape (or interpolation) equation تابع شکل یا الحاق:

 Function تابع:
 Antiform گون:تاق

 Recrystallization تبلور مجدد:
 Decomposition تجزیه:

 Convex upward تحدب رو به باال:
 Tabular-shapedای شکل: تخته

 Superposition نهی:تداخل، برهم
 Transform ترادیس:
 Balanced ترازمند:

 Distributed transpression شده:ترافشارش توزیع
 Ductile transpression پذیر:ترافشارش شکل

 Confined transpression ترافشارش محدود:
 Inclined transpression ترافشارش مورب:

 Dilatant cracks های اتساعی:ترک
 Wing cracks مانند:های بالترک

 Topographic variation شناختی:تغییر زمین
 Symmetry تقارن:

 Intersecting تقاطعی:
 Concave downward تقعر رو به پایین:

 Glued contactلغزشی(: -تماس چسبناک )بدون اثر خمش

 Strain localization تمرکز کرنش:
 Distortional stress تنش اعوجاجی )تغییر شکل(:

 Critical stress تنش بحرانی:
 Resolved shear stressشده: تنش برشی برطرف
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 Far-field stress تنش دورمیدان:
 Mean stress تنش متوسط، تنش میانگین:

 Von Mises equivalent stress ارز وون مایسز:تنش هم
 Tightness شدگی:تنگ

 Isostatic equilibrium ایستایی:هم توازن
 Parallelism توازی:

 Indentation تورفتگی:
 Stress distribution توزیع تنش:

 Distribution توزیع:
 Development توسعه:

 Displacement جایی:جابه
 Lateral جانبی:

 Thrust emplacement جایگیری راندگی:
 Mechanical decoupling جدایش مکانیکی:

 Separation جدایش:
 Crystal plastic flow جریان خمیری بلوری:

 Internal flow جریان داخلی:
 Ductile flow پذیر:جریان شکل
 Non-coaxial flow محور:جریان ناهم
 Coaxial flow محور:جریان هم

 Increment جزء:
 Infinitesimal جزئی:

 Deformable body شونده:جسم دگرریخت
 Tectonic transport direction ساختی:جهت انتقال زمین

 Compressional quadrant چارک فشارشی:
 Extensional quadrant چارک کششی:

 Left-step پله:چپ
 Left-lateral چپگرد:
 Sinistral چپگرد:

 Incremental rotation چرخش جزئی:
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 Finite rotation چرخش نهایی:
 Rotation چرخش:
 Shrinkage خوردگی:چروک
 Density چگالی:

 Pericline چندشیب:
 Doubly-plunging fold دار:چین از دو سو میل

 Cylindrical fold ای:چین استوانه
 Initial fold چین اولیه:

 Concave fault-bend foldچین خم گسلی مقعر: 

 Non-cylindrical fold ای:چین غیراستوانه
 Fault-related foldگسل:  وابسته بهچین 

 Mechanical stratigraphy شناسی مکانیکی:چینه
 Constant volume حجم ثابت:

 Hour-galss-shaped basin شکل:شنیحوضه ساعت
 Transtensional pull-apart basin حوضه واکششی تراکششی:

 Pull-apart basin حوضه واکششی:
 Strike-slip basins های امتدادلغزی:حوضه
 Transpressional basins های ترافشارشی:حوضه
 Sag ponds های فرونشینی:حوضه

 Dislocation creep خزش دررفتگی:
 Rectangular tip line خط رأس مستطیلی:

 Trajectory خط سیر:
 Plunging lineation دار:خطوارگی میل

 Deflected trajectories شده:سیر منحرف هایخط
 Releasing bend خم رهایی:
 Fault bend خم گسلی:
 Restraining bend خم مهاری:

 Flexure خم، خمیدگی:
 Curvature خمیدگی، انحنا:

 Curvilinear خمیده:
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 Plastic خمیری:
 Neutral خنثی:

 Microseismic cluster خوشه ریزلرزه:
 Degree of freedom درجه آزادی:

 Intraplate ای:صفحهدرون
 Intracontinental ی:اقارهدرون

 Progressive deformation دگرریختی پیشرونده:
 Off-fault deformation دگرریختی توسعه گسل:

 Steady-state deformation دگرریختی حالت پایا:
 Shoulder :، جناحدیواره

 Bifurcate دو شاخه:
 Fault segment tip رأس پاره گسلی:

 Right-step پله:راست
 Dextral راستگرد:
 Right-lateral راستگرد:

 Footwall shortcut thrustای: بر فرادیوارهراندگی میان

 Sequential fold growth چین: پیاپیرشد 
 Growth رشد:
 Pressure solution seams های انحالل فشاری:رگه

 Down-dipدار: رو به پایین شیب

 Finite element method روش اجزا محدود:
 Discrete element method :سواروش المان 

 Boundary element method روش المان مرزی:
 Finite difference method روش تفاضل محدود:

 Digital particle image velocimetry method سنجی تصویر رقومی ذرات:روش سرعت
 Numerical method روش عددی:

 Microseismocity خیزی:ریزلرزه
 Crustal root ای:پوسته ریشه

 Earthquake recurrence time لرزه:زمان رویداد مجدد زمین
 Temporal زمانی:
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 Tectonics ساخت:زمین
 Structural geology شناسی ساختاری:زمین

 Fabric ساخت:
 Pop-up structure ساختار باالجسته:

 Keystone structure ساختار سنگ سراطاق:
 Intrabsin horst structure ای:حوضهدرونساختار فرازمین 
 Focal mechanism سازوکار کانونی:

 Oblique rift system سامانه کافتی مورب:
 Fault system سامانه گسلی:

 Global coordinate system سامانه مختصات جامع:
 Local coordinate system سامانه مختصات محلی:

 Systematically ای:سامانه
 Exhumed strike-slip systems های امتدادلغز سربرآورده:نهساما

 Strain hardening شدگی کرنش:سخت
 Exhumation سربرآوری:

 Slip surface سطح لغزش:
 Diagenesisشدگی: سنگ

 Lithosphere کره:سنگ
 Foliated rocks های برگوار:سنگ
 Branching انشعابی:شدن، ایشاخه

 Sub-spherical کروی:شبه
 Gravity acceleration شتاب گرانش:
 Boundary condition شرایط مرزی:

 Tension gashesهای کششی سیگمایی: شکاف

 Horstail fractures اسبی:های دمشکستگی
 Spindle shapeشکل دوکی: 

 Ductile fault پذیر:شکل شکل
 Brittle شکننده:

 Cross-cutting bedding planesکننده عرضی: بندی قطعهای الیهصفحه

 Rigid صلب:
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 Thickening شدگی:ضخیم
 Static sliding friction coefficient ضریب اصطکاک لغزشی استاتیک:

 Weakenig شدگی:ضعیف
 Fold elongation شدگی چین:طویل
 Elongation شدگی:طویل

 Kinematic vorticity number عدد تاوایی جنبشی:
 Perpendicular مود:ع

 Spacing بندی:فاصله
 Parameterفراسنج: 

 Evolution :تکاملفرگشت، 
 Depression فرورفتگی:
 Subsidence فرونشست:
 Confining pressure جانبه:فشار همه

 Spatial فضایی، مکانی:
 Vertical قائم:
 Offset شدگی:قطع

 Fixed blockقطعه ثابت: 

 Active block قطعه فعال:
 Mobile blockقطعه متحرک: 

 Locking شدگی:قفل
 Mineral fishes گون:های ماهیکانی

 Volume loss کاهش حجم:
 Tilting شدگی:کج

 Obliquityکجی، انحراف: 

 Constrictional strain کرنش انقباضی:
 Permanent strainکرنش پایا و دائمی: 

 Flattening strain شدگی:کرنش پهن
 Instantaneous strain جزئی:کرنش 

 Plane strain ای:کرنش صفحه
 Penetrative strainکرنش نافذ: 
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 Finite strain کرنش نهایی:
 Elastoplastic کشسان خمیری:

 Elastic کشسان:
 Layer-parallel extensionکشیدگی موازی با الیه: 

 Stretch کشیدگی:
 Multilayer buckling ای:کمانش چندالیه

 Minimum کمینه:
 Layer-parallel shorteningشدگی موازی با الیه: کوتاه

 Vise-like orogen مانند:کوهزاد گیره
 Viscous گرانرو:

 Slip tendencyگرایش لغزش: 

 Vergence: گرایش

 Shear heating گرمایش برشی:
 Node گره:

 Discretization سازی:گسسته
 Potential faultگسل بالقوه: 

 Segmented fault شده:بندیپاره گسل
 Continental basement fault ای:سنگی قارهگسل پی

 Capable fault گسل توانمند:

 Multiple fault گسل چندگانه:
 Listric fault گسل قاشقی:

 Splay fault گسل کوچک واگرا )اسپلی(:
 Individual fault گسل منفرد:

 Pre-existing faults های از پیش موجود:گسل
 Reactivated basement faults شده:سنگی بازفعالهای پیگسل
 Sidewall faults :یا جناحی ایهای دیوارهگسل
 Internal faults های داخلی:گسل
 Frictionless faults های غیراصطکاکی:گسل
 Crosscutting fault های متقاطع عرضی:گسل
 Inherited faults های موروثی:گسل
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 Basin-crossing faults ای:گذر حوضههای میانگسل
 Positive flower structure مثبت: ساختگل
 Negative flower structure منفی: ساختگل

 Doubly-vergent wedge گوه دوگرایشی:
 Cumulative slip لغزش تجمعی:

 Elongate rhomboidalشکل طویل: لوزی

 Deformation matrix دگرریختی:ماتریس 
 Stiffness matrix ماتریس سختی:
 Orthogonal matrix ماتریس متعامد:

 Localisation شدن:متمرکزسازی، موضعی
 Mean متوسط، میانگین:

 Strain triangleمثلث کرنش: 

 Fold axis محور چین:
 Principal finite strain axes محورهای کرنش نهایی اصلی:

 Instantaneous stretching axes محورهای کشیدگی جزئی:
 Transpressional settings های ترافشارشی:محیط

 Shell model ای:مدل پوسته
 Forward modelمدل پیشرو: 

 Analogue model مدل تجربی یا قیاسی:
 Experimental model مدل تجربی یا قیاسی:

 Analytical model مدل تحلیلی:
 Sandbox model جعبه ماسه:مدل 

 Kinematic model مدل جنبشی:
 Mechanical model مدل مکانیکی:

 Theoretical model مدل نظری:
 Geometrical model مدل هندسی:

 Numerical geomechanical modellingمکانیکی عددی: سازی زمینمدل

 Young’s modulus مدول یانگ:
 Connected depocentres مراکز تخلیه متصل:

 Depocentres مراکز رسوبگذاری و تخلیه:
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 Boundary مرز:
 Inclined boundaryمرز مورب: 

 Coupled boundaries شده:مرزهای جفت
 Deformation path مسیر دگرریختی:

 Particle path مسیر ذره:
 Mesh generation بندی:بندی، شبکهمش

 Partial differential equation معاله تفاضلی ضمنی:
 Yield strength مقاومت تسلیم:

 Hectometer-scaleمقیاس صدها متری: 

 Topographyنگاری: نگاری، عارضهمکان

 Continuum mechanics مکانیک پیوسته یا پایستار:
 Material trapped شده(:مواد به دام افتاده )محصور

 Oblique-slip لغز:مورب
 Sense of shear مؤلفه یا سوی برش:

 Component مؤلفه:
 Buckling instabilitiesهای کمانش: ناپایداری

 Offset area شده:ناحیه قطع
 Invariant نامتغیر:

 Asymmetric نامتقارن:
 Synformناوگون: 

 Anisotropyناهمسانگردی: 
 Antitheticناهمسو: 

 Non-coplanar صفحه:ناهم
 Heterogeneous ناهمگن:

 Friction softening شدگی اصطکاکی:نرم
 Strain softening شدگی کرنش:نرم

 Poisson’s ratio نسبت پوآسون:
 Overlap-to-separation ration نسبت همپوشانی به جدایش:

 Flinn’s diagram نمودار فلین:
 Shear band نوار برشی:
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 Body force نیروی داخلی:
 Structural-lithic unitsساختاری: واحدهای سنگ

 Lithotectonic unitsساختی: واحدهای سنگ

 Divergent واگرا:
 Rubber sheet ورقه رزین و الستیکی:

 Viscous sheet ورقه گرانرو:
 Gap وقفه، شکاف، نبود:

 Nucleation زایی:هسته
 Overlap همپوشان:

 Proximity همجواری:
 Accommodation همسازی:

 Isotropic همسانگرد:
 Coincide :همسانی، انطباق

 Synthetic همسو:
 Coplanar صفحه:هم

 Convergent همگرا:
 Orthogonal convergence همگرایی قائم:

 Oblique convergence همگرایی مورب:
 Homogeneous همگن:

 

 

 





  انگلیسی به فارسی ۀنامواژه

Accommodation zone: پهنه همسازی 

Accommodation: همسازی 

Active block: قطعه فعال 

Alluvial fans: های آبرفتیبادزن  

Analogue model: مدل تجربی یا قیاسی 

Analytical model: مدل تحلیلی 

Anisotropy: ناهمسانگردی 

Antiform: گونتاق  

Antithetic: ناهمسو 

Approaching damage zone: شوندهپهنه تخریب نزدیک  

Asymmetric: نامتقارن 

Autochton: برجازمین 

Backthrust: راندگیپس  

Balanced: ترازمند 

Basin flank uplift:  حوضه پهلویباالآمدگی  

Basin-crossing faults: ایگذر حوضههای میانگسل  

Bifurcate: دو شاخه 

Body force: نیروی داخلی 

Boundary condition: شرای  مرزی 

Boundary element method: روش المان مرزی 

Boundary: مرز 

Branching: انشعابیشدن، ایشاخه  

Brittle: شکننده 

Buckling instabilities: های کمانشناپایداری  

Capable fault:  توانمندگسل  

Coaxial flow: محورجریان هم  

Coincide: همسانی، انطباق 
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Component: مؤلفه 

Compressional quadrant: چارک فشارشی 

Concave downward: تقعر رو به پایین 

Concave fault-bend fold: چین خم گسلی مقعر 

Confined transpression: ترافشارش محدود 

Confining pressure:  جانبههمهفشار  

Connected depocentres: مراکز تخلیه متصل 

Constant volume: حجم ثابت 

Constrictional strain: کرنش انقباضی 

Contact element: المان تماسی 

Continental basement fault: ایسنگی قارهگسل پی  

Continuous: پیوسته 

Continuum mechanics: مکانیک پیوسته یا پایستار 

Contractional fault step: پله گسلی تراکمی 

Convergent: همگرا 

Convex upward: تحدب رو به باال 

Coplanar: صفحههم  

Coupled boundaries: شدهمرزهای جفت  

Critical stress: تنش بحرانی 

Cross-cutting bedding planes: کننده عرضیبندی قطعهای الیهصفحه  

Crosscutting fault: های متقاطع عرضیگسل  

Crustal root: ایریشه پوسته  

Crystal plastic flow: جریان خمیری بلوری 

Cumulative slip: لگزش تجمعی 

Curvature: خمیدگی، انحنا 

Curvilinear: خمیده 

Cylindrical fold: ایچین استوانه  

Damage zone: پهنه تخریب 
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Decomposition: تجزیه 

Deflected trajectories:  شدهسیر منحر  هایخ  

Deformable body: شوندهجسم دگرریخت  

Deformation matrix: ماتریس دگرریختی 

Deformation path: مسیر دگرریختی 

Deformation zone: پهنه دگرریختی 

Degree of freedom: درجه آزادی 

Density: چگالی 

Depocentres: مراکز رسوبگذاری و تخلیه 

Depression: فرورفتگی 

Development: توسعه 

Dextral: راستگرد 

Diagenesis:  شدگیسن  

Digital particle image velocimetry method: سنجی تصویر رقومی ذراتروش سرعت  

Dilatant cracks: های اتساعیترک  

Discrete element method:  سواروش المان  

Discrete partitioning: سوابندی بخش  

Discretization: سازیگسسته  

Dislocation creep: خزش دررفتگی 

Displacement: جاییجابه  

Distortional stress: )تنش اعوجاجی )تگییر شکل 

Distributed transpression: شدهترافشارش توزیع  

Distribution: توزیع 

Divergent: واگرا 

Domal uplift: باالآمدگی گنبدی 

Doubly-plunging fold: دارچین از دو سو میل  

Doubly-vergent wedge: گوه دوگرایشی 

Down-dip: داررو به پایین شیب  
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Ductile fault: پذیرشکل شکل  

Ductile flow: پذیرجریان شکل  

Ductile partitioning: پذیربندی شکلبخش  

Ductile transpression: پذیرترافشارش شکل  

Earthquake recurrence time: لرزهزمان رویداد مجدد زمین  

Elastic: کشسان 

Elastoplastic: کشسان خمیری 

Elongate rhomboidal: شکل طویللوزی  

Elongation: شدگیطویل  

En-échelon array: آرایه پلکانی 

Evolution:  ،تکاملفرگشت  

Exhumation: سربرآوری 

Exhumed strike-slip systems: امتدادلگز سربرآوردههای سامانه  

Experimental model: مدل تجربی یا قیاسی 

Extensional fault step: پله گسلی کششی 

Extensional quadrant: چارک کششی 

Extrusion: زدگیبیرون  

Fabric: ساخت 

Far-field stress: تنش دورمیدان 

Fault bend: خم گسلی 

Fault segment tip: ر س پاره گسلی 

Fault step: پله گسلی 

Fault system: سامانه گسلی 

Fault termination: پایانه گسلی 

Fault-related fold:  گسل وابسته بهچین  

Finite difference method: روش تفاضل محدود 

Finite element method: روش اجزا محدود 

Finite rotation: چرخش نهایی 
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Finite strain: کرنش نهایی 

Fixed block: قطعه ثابت 

Flattening strain: شدگیکرنش پهن  

Flexure: خم، خمیدگی 

Flinn’s diagram: نمودار فلین 

Focal mechanism: سازوکار کانونی 

Fold amplification: افزایش دامنه چین 

Fold axis: محور چین 

Fold elongation: شدگی چینطویل  

Fold scarp: پرتگاه چین 

Foliated rocks:  های برگوارسن  

Footwall shortcut thrust: ایبر فرودیوارهراندگی میان  

Fore thrust: راندگیپیش  

Foreland crystalline basement: خشکیسن  بلورین پیشپی  

Forward model: مدل پیشرو 

Friction softening: شدگی اصطکاکینرم  

Frictionless faults: های غیراصطکاکیگسل  

Function: تابع 

Gap: وقفه، شکا ، نبود 

General shear: برش عمومی 

Geometric segmentation: بندی هندسیپاره  

Geometrical model: مدل هندسی 

Geometrically coupled fault segments: های گسلیاتصال هندسی پاره  

Global coordinate system: سامانه مختصات جامع 

Glued contact: لگزشی(-تماس چسبناک )بدون اثر خمش  

Gravity acceleration: شتاب گرانش 

Growth: رشد 

Hard-linkage: اتصال سخت 
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Hectometer-scale: مقیاس صدها متری 

Heterogeneous: ناهمگن 

Hexahedron (or brick) element: وجهیالمان شش  

High strain zone: پهنه کرنش باال 

High-angle: زاویهبزرگ  

Hinterland: خشکیپس  

Homogeneous: همگن 

Horstail fractures: اسبیهای دمشکستگی  

Hour-galss-shaped basin: شکلشنیحوضه ساعت  

Inclined boundary: مرز مورب 

Inclined extrusion: زدگی مورببیرون  

Inclined transpression: ترافشارش مورب 

Increment: جزء 

Incremental rotation: چرخش جزئی 

Indentation: تورفتگی 

Individual fault: گسل منفرد 

Infinitesimal: جزئی 

Inherited faults: های موروثیگسل  

Initial fold: چین اولیه 

Initiation: آغاز 

Instantaneous strain: کرنش جزئی 

Instantaneous stretching axes: محورهای کشیدگی جزئی 

Interaction damage zone:  کنشیبرهمپهنه تخریب  

Interaction: کنشبرهم  

Internal faults: های داخلیگسل  

Internal flow: جریان داخلی 

Intersecting: تقاطعی 

Intrabsin horst structure: ایحوضهساختار فرازمین درون  
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Intracontinental: ایقارهدرون  

Intraplate: ایصفحهدرون  

Invariant: نامتگیر 

Isostatic equilibrium: ایستاییهم توازن  

Isotropic: همسانگرد 

Keystone structure: ساختار سن  سراطاق 

Kinematic model: مدل جنبشی 

Kinematic vorticity number: عدد تاوایی جنبشی 

Kinematically coupled fault segments: های گسلیاتصالی جنبشی پاره  

Lateral extrusion: زدگی جانبیبیرون  

Lateral: جانبی 

Layer-parallel extension: کشیدگی موازی با الیه 

Layer-parallel shortening: شدگی موازی با الیهکوتاه  

Left-lateral: چپگرد 

Left-step: پلهچپ  

Line element: المان خطی 

Linking damage zone: پهنه تخریب اتصالی 

Listric fault: گسل قاشقی 

Lithosphere:  کرهسن  

Lithotectonic units:  ساختیواحدهای سن  

Loading: بارگذاری 

Local coordinate system: سامانه مختصات محلی 

Localisation: شدنمتمرکزسازی، موضعی  

Locking: شدگیقفل  

Lozenge-shaped zone: شکلپهنه لوزی  

Material trapped: شده(مواد به دام افتاده )محصور  

Maximum: بیشینه 

Mean stress: تنش متوس ، تنش میانگین 
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Mean: متوس ، میانگین 

Mechanical decoupling: جدایش مکانیکی 

Mechanical model: مدل مکانیکی 

Mechanical stratigraphy: شناسی مکانیکیچینه  

Mesh generation: بندیبندی، شبکهمش  

Metamorphic mélange: های دگرگونیآمیزه  

Microseismic cluster: خوشه ریزلرزه 

Microseismocity: خیزیریزلرزه  

Mineral fishes: گونهای ماهیکانی  

Minimum: کمینه 

Mobile block: قطعه متحرک 

Multilayer buckling: ایکمانش چندالیه  

Multiple fault: گسل چندگانه 

Negative flower structure: منفیساخت گل  

Neotethys Ocean: اقیانوس نئوتتیس 

Neutral: خن ی 

Node: گره 

Non-coaxial flow: محورجریان ناهم  

Non-coplanar: صفحهناهم  

Non-cylindrical fold: ایچین غیراستوانه  

Nucleation: زاییهسته  

Numerical geomechanical modelling: مکانیکی عددیسازی زمینمدل  

Numerical method: روش عددی 

Oblate ellipsoid: شدهبیضوی پهن  

Oblique convergence: همگرایی مورب 

Oblique rift system: سامانه کافتی مورب 

Oblique-slip: لگزمورب  

Obliquity:  کجی، انحرا 
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Off-fault deformation: دگرریختی توسعه گسل 

Offset area: شدهناحیه قطع  

Offset: شدگیقطع  

Orthogonal convergence: همگرایی قائم 

Orthogonal matrix: ماتریس متعامد 

Overlap: همپوشان 

Overlap-to-separation ration: نسبت همپوشانی به جدایش 

Parallelism: توازی 

Parameter: فراسنج 

Partial differential equation: معاله تفاضلی ضمنی 

Particle path: مسیر ذره 

Partitioning: بندیبخش  

Peack: بیشینه 

Penetrative strain: کرنش نافذ 

Pericline: چندشیب 

Permanent strain: کرنش پایا و دائمی 

Perpendicular: عمود 

Plane element: ایالمان صفحه  

Plane strain: ایکرنش صفحه  

Plastic: خمیری 

Plunging lineation:  دارمیلخطوارگی  

Poisson’s ratio: نسبت پوآسون 

Pop-up structure: ساختار باالجسته 

Positive flower structure: م بت ساختگل  

Potential fault: گسل بالقوه 

Pre-existing faults: های از پیش موجودگسل  

Pressure solution seams: های انحالل فشاریرگه  

Principal displacement zone: جایی اصلیپهنه جابه  
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Principal finite strain axes: محورهای کرنش نهایی اصلی 

Process zone: پهنه فرا گرد 

Process: پردازش 

Progressive deformation: دگرریختی پیشرونده 

Prolate ellipsoid: شکلبیضوی دوکی  

Pro-shear zone: پهنه برشی جلویی 

Proximity: همجواری 

Pull-apart basin: حوضه واکششی 

Pure shear:  برش مح 

Pure shear-dominated: برش مح  غالب 

Reactivated basement faults: شدهسنگی بازفعالهای پیگسل  

Reactivation: شدگی، فعالیت مجددبازفعال  

Recrystallization: تبلور مجدد 

Rectangular tip line: خ  ر س مستطیلی 

Relay zone: ایلهپهنه ر  

Releasing bend: خم رهایی 

Relief: برجستگی 

Resolved shear stress:  شدهتنش برشی برطر  

Restraining bend: خم مهاری 

Retro-shear zone: پهنه برشی عقبی 

Rhomboidal-shaped zone: االضالعشکل، متوازیپهنه لوزی  

Right-lateral: راستگرد 

Right-step: پلهراست  

Rigid: صلب 

Rotation: چرخش 

Rubber sheet: ورقه رزین و الستیکی 

Sag ponds: های فرونشینیحوضه  

Sandbox model: مدل جعبه ماسه 
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Segmented fault: شدهبندیگسل پاره  

Seismogenic upper crust: زاپوسته باالیی لرزه  

Sense of shear: مؤلفه یا سوی برش 

Separation: جدایش 

Sequential fold growth: رشد متوالی چین 

Shape (or interpolation) equation: تابع شکل یا الحاق 

Shear band: نوار برشی 

Shear heating: گرمایش برشی 

Shear zone: پهنه برشی 

Shell model: ایمدل پوسته  

Shoulder: جناحدیواره ،  

Shrinkage: خوردگیچروک  

Sidewall faults: جناحیایهای دیوارهگسل ،  

Sigmoidal pattern: الگوی سیگمایی 

Simple shear: برش ساده 

Simple-shear-dominated: برش ساده غالب 

Sinistral: چپگرد 

Slip surface: سطح لگزش 

Slip tendency: گرایش لگزش 

Slip transfer: انتقال لگزش 

Soft-linkage: اتصال نرم 

Solid element: المان جامد و تو پر 

Spacing: بندیفاصله  

Spatial: فضایی، مکانی 

Spindle shape: شکل دوکی 

Splay fault: )گسل کوچک واگرا )اسپلی 

Static sliding friction coefficient: ضریب اصطکاک لگزشی استاتیک 

Steady-state deformation: دگرریختی حالت پایا 
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Stiffness matrix: ماتریس سختی 

Strain hardening: شدگی کرنشسخت  

Strain localization: تمرکز کرنش 

Strain partitioning: بندی کرنشبخش  

Strain softening: شدگی کرنشنرم  

Strain triangle: م لث کرنش 

Stress distribution: توزیع تنش 

Stretch: کشیدگی 

Strike-slip basins: های امتدادلگزیحوضه  

Strike-slip fault segment: پاره گسلی امتدادلگز 

Strike-slip-dominated: امتدادلگز غالب 

Structural geology: شناسی ساختاریزمین  

Structural-lithic units:  ساختاریواحدهای سن  

Subduction zone: پهنه فرورانش 

Subsidence: فرونشست 

Sub-spherical: کرویشبه  

Superposition: نهیتداخل، برهم  

Surface element: المان سطحی 

Symmetry: تقارن 

Synform: ناوگون 

Syn-shear: برش همزمان 

Synthetic: همسو 

Systematically: ایسامانه  

Tabular-shaped: ای شکلتخته  

Tectonic load: ساختیبار زمین  

Tectonic transport direction: ساختیجهت انتقال زمین  

Tectonics: ساختزمین  

Temporal: زمانی 
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Tension gashes:  های کششی سیگماییشکا  

Terrace: پادگانه 

Tetrahedron element: المان چهاروجهی 

Theoretical model: مدل نظری 

Thickening: شدگیضخیم  

Thrust emplacement: جایگیری راندگی 

Tightness:  شدگیتن  

Tilting: شدگیکج  

Topography: نگارینگاری، عارضهمکان  

Topographic variation:  نگاریمکانتگییر  

Trailing parts: ایهای دنبالهبخش  

Trajectory: خ  سیر 

Transfer zone: پهنه انتقالی و همسازی 

Transform: ترادیس 

Transpression zone: پهنه ترافشارش 

Transpressional basins: های ترافشارشیحوضه  

Transpressional settings:  های ترافشارشیمحی  

Transtension zone: پهنه  تراکشش 

Transtensional pull-apart basin: حوضه واکششی تراکششی 

Underlap: بدون همپوشانی 

Up-dip extrusion: زدگی رو به باالبیرون  

Uplift: باالآمدگی 

Variational principle: اصل وردشتی یا تگییرات 

Vector: بردار 

Vergence: گرایش 

Vertical extrusion: زدگی قائمبیرون  

Vertical: قائم 

Viscous partitioning: بندی گرانروبخش  
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Viscous sheet: ورقه گرانرو 

Viscous: گرانرو 

Vise-like orogen: مانندکوهزاد گیره  

Volume gain: افزایش حجم 

Volume loss: کاهش حجم 

Von Mises equivalent stress: وون مایسزارز تنش هم  

Vorticity-normal section: برش عمود بر بردار تاوایی 

Weak zone: پهنه ضعف 

Weakenig: شدگیضعیف  

Wing cracks: مانندهای بالترک  

Wrapped pattern: الگوی پیچیده و غیرخطی 

X-ray computed tomography: ای اشعه ایکسپرتونگاری محاسبه  

Yield strength: مقاومت تسلیم 

Young’s modulus:  مدول یان 
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Abstract 

Research Aim: According to most geometrical and numerical models on the 

transpression zones are uniform rheology, homogeneous strain, plane stress, no 

interaction with zone boundaries, hence in this thesis, we investigated the effect 

of the angle of oblique convergence, effect of fault step geometries on the 

development and evolution of the heterogeneous brittle and brittle-ductile 

transpression zones and strain partitioning. 

Research method:  In this research, finite element method has been used in order to 

numerical modelling of transpression (and transtension) zones. Some of 

advantages of finite element method are its applicability to nonlinear problems, 

complex geometries, anisotropic and heterogeneous environments, large-scale 

systems, and the representation of the stress distribution, strain localization and 

displacement fields. The findings of present research is also compared with the 

natural examples and results of analytical and analogue models. 

Findings: Two-dimensional finite-element modelling of elastic Newtonian 

rheology is used to compute stress distribution and strain localization patterns in 

a transpression zone between two pre-existing right-stepping, left-lateral strike-

slip fault segments. Three representative fault segment interactions are modelled: 

underlapping, neutral, and overlapping. The numerical results indicate that at the 

onset of deformation, displacement vectors are oblique to the regional 

compression direction (20-90°). The orientations of the local σ1 (the maximum 

compressive stress) and σ3 (the minimum compressive stress) directions strongly 

depend on the structural position within the transpression zone. For neutral and 

overlapping fault steps, there is a contractional linking damage zone between the 

fault segments. For overlapping faults, the σ1 trajectories within the transpression 

zone deflects significantly forming a sigmoidal pattern, which is created by two 

rotational flow patterns close to the fault tips. These flow patterns are related to 

friction effects and different shear deformation, from pure shear outside of the 

fault steps toward simple shear along the fault segments. Interaction between the 

two fault segments perturbs the stress field and reflects the heterogeneous nature 

of deformation. A lozenge- (for underlapping steps), rhomboidal- (for neutral 

steps), and sigmoidal-shaped (for overlapping steps) transpression zone developed 

between the two segments. The modelled mean stress pattern shows a similar 



 

 

pattern to that of the contractional steps, and decrease and increase in 

underlapping and overlapping fault steps, respectively. Comparison of the Kuh-e-

Hori transpression zone, between the Esmail-abad and West Neh left-stepping 

right-lateral strike-slip fault segments in SE Iran, with the modelling results shows 

strong similarities with the neutral step configuration. 

The mechanical evolution of transpression zones affected by fault interactions is 

investigated by a 3D elasto-plastic mechanical model solved with the finite-

element method. Ductile transpression between non-rigid walls implies an upward 

and lateral extrusion. The model results demonstrate that a, transpression zone 

evolves in a 3D strain field along non-coaxial strain paths. Distributed plastic 

strain, slip transfer, and maximum plastic strain occur within the transpression 

zone. Outside the transpression zone, fault slip is reduced because deformation is 

accommodated by distributed plastic shear. With progressive deformation, the σ3 

axis (the minimum compressive stress) rotates within the transpression zone to 

form an oblique angle to the regional transport direction (~9°-10°). The magnitude 

of displacement increases faster within the transpression zone than outside it. 

Rotation of the displacement vectors of oblique convergence with time suggests 

that transpression zone evolves toward an overall non-plane strain deformation. 

The slip decreases along fault segments and with increasing depth. This can be 

attributed to the accommodation of bulk shortening over adjacent fault segments. 

The model result shows an almost symmetrical domal uplift due to off-fault 

deformation, generating a doubly plunging fold and a ‘positive flower’ structure. 

Outside the overlap zone, expanding asymmetric basins subside to ‘negative 

flower’ structures on both sides of the transpression zone and are called 

‘transpressional basins’. Deflection at fault segments causes the fault dip fall to 

less than 90° (~86-89°) near the surface (~1.5km). This results in a pure-shear-

dominated, triclinic, and discontinuous heterogeneous flow of the transpression 

zone. 

Most natural examples of transpression zones developed at oblique convergence 

regime are inherently 3D and inclined; hence, the evolution of inclined 

transpression zones is studied here using 3D inelastic numerical finite-element 

modelling. Using of inelastic constitutive relationships allows permanent strains 

to develop in response to the applied loads. FE-modelling results show that 

oblique convergence is accommodated by discrete deformation at the main pre-

existing inclined faults and by distributed ductile deformation at the active blocks. 

Oblique contraction at the active blocks resulted mainly in layer-parallel 

shortening, orthogonal to the model outer boundaries, and thickening in the 

horizontal and vertical directions, respectively accommodated via layer-parallel, 

fault strike-parallel extension and up-dip extrusion, as suggested by the 

asymmetric distribution of the shear stress/strain ratio. Lateral extrusion should 

have compensated the rest and/or volume loss took place. Folding and thickening 
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of the mobile backstop produced a non-cylindrical, asymmetric, double-vergent 

anticline where permanent strains developed principally in the steep forelimb. 

Secondary, conjugate fault zones also accommodate oblique slip and contribute 

to uplifting. Displacement vectors within the transpressional zone are rotated 

counter-clockwise (ca. 20°-30°) with respect to vectors in the fixed sector. Areas 

with higher rotation values seem to correlate with those showing higher ellipticity 

values, thus suggesting higher values of non-coaxial strain. FE-modelling results 

compared with the natural example and the analogue modelling results of the 

Torcal Shear Zone (External Betics, southern Spain) show that our mechanical 

modelling can overall match inclined transpression zones geometry that present 

different modes of strain partitioning and localization. 
Conclusion:  The finding of this study have shown that deformation in geological 

structures, in addition to applying material and structural anisotropic 

characteristics, is heterogeneous and complex even when materials and applied 

load are isotropic and uniform, respectively. Moreover, most natural examples of 

transpression zones and also heterogeneous and anisotropic models have triclinic 

symmetry and oblique flow so that it was observed in shallow depths of the 

transpression zones affected by vertical overlapping fault segments. Our findings 

have shown that, unlike geometrical models and in agreement with some analogue 

studies, the transpression zone are not “flat topped”, but suffers convex and or 

concave upward heterogeneous thickening due to up-dip and lateral extrusions. In 

general, the strain within transpression zones, especially in the upper crust, is 

highly partitioned. This study provides a better understand the meaning of strain 

partitioning modes and strain localizations within transpression (and transtension) 

zones (in mechanical model and field observations). Finally, in order to 

development of numerical structural researches, some following heterogeneous 

three-dimensional numerical studies are suggested: 

- Evaluating the elliptical fault surface in layered mechanical and dynamical 

models of contractional, extensional, and strike-slip zones. 

- Investigation of damage zones in tectonic structures and their parametric 

variations. 

- Development and evolution of folds in transpression and transtension zones. 

- Investigation of strain partitioning in transpressive zones resulting from oblique 

convergence boundaries, such as the Zagros fold-and-thrust belt. 

- Effect of reactivated extensional faults on structural evolution of fold-and-thrust 

belts. 

Keywords: Contractional fault step, Oblique convergence, Transpression, Transtension, 

Triclinic symmetry, Strain partitioning, Finite element method, Kuh-e-Hori, Torcal Shear 

Zone
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