درس ششم :امواج لرزهای
ھمان طور که در دروس  1تا  5مطرح گرديد ،دانشمندان اوليه ،پيش از آنکه قادر باشند طبيعت زلزله و
علت اصلی آن را تشريح کنند ،ابتدا امواج ناشی از زلزله را مورد مالحظه قرار دادند .بنابراين تيم دانشمندان
اوليه ،بيشتر در زمينه لرزهشناسی امواج زلزله پيش رفتند .ھمان طور که در درس  5مورد بحث قرار
گرفت ،ھنگامی که انرژی کشـسانی ناشی از حـرکات تکتونيکی صفحهای که به آرامی در پوسته زمين
انباشته شده است ،به طور ناگھانی در محل شکسـتگیھای پوسـته که گسل ناميده میشود ،آزاد شود ،زمين
لرزه روی میدھد .انرژی آزاد شده به شکل موجھايی تحت عنوان امواج لرزهای ،حرکت میکند و در واقع
ھمين انرژی آزاد شده ،انسانھا و تشکيالت انسانی را به خطر میاندازد .بنابراين ضروری است که بدانيم
اين انرژی کجا و به چه شکلی آزاد میشود.
در اين درس ،دانش آموزان تفاوت انواع انرژیھای لرزهای ،بر مبنای مکان و چگونگی حرکت آنھا را فرا
گرفته و ھمچنين در اين زمينه که دانشمندان ،چطور از امواج لرزهای برای بررسی ساختار درونی زمين
استفاده میکنند ،بحث میکنند.
اين فعاليت برای يک کالس يک ساعته طراحی شده است.
مواد الزم:
تعدادی اسلينکی )يک نوع فنر( slinkies :

 2سانتيمتر نوار پالستيکی سفيد )يا يک رنگ روشن(
يک طناب دو متری
يک آجر
يک چکش
مقدمه:
 .1از دانشآموزان بخواھيد که بر مبنای دانش بدست آمده از درس  ،5تعريفی از زمينلرزه ارائه دھند .به
آنھا يادآوری کنيد که زلزله زمانی روی میدھد که انرژی کشسانی ناشی از حرکات صفحهای که به
آرامی در پوسته زمين انباشته شده است ،به طور ناگھانی در محـل شکسـتگیھای پوسته که گسـل ناميده
میشود ،آزاد شود .ھمـچـنين به دانشآموزان بگوييد که اين انرژی آزاد شده میتواند در داخل زمين و يا
در روی سطح آن حرکت کرده و برای انسانھا و تشکيالت انسانی ،خطراتی را به ھمراه داشته باشد.
 .2دانشآموزان را تشويق کنيد که در مورد اينکه انرژی کشسانی چطور در داخل زمين و يا در روی
سطح آن حرکت میکند ،بحث کنند .يک مثال ساده بکار ببريد :از دانشآموزان بخواھيد تا پيشبينی کنند
که اگر يک انتھای آجر را در دست گرفته و با چکش به انتھای ديگر آن ضربه بزنند ،چه اتفاقی خواھد
افتاد .اگر يک آجر و يک چکش داريد ،اجازه دھيد تا آنھا اين آزمايش را تجربه کنند .دانشآموزان بايد
بتوانند انرژی چکش را در نوک انگشتانشان حس کنند و ھمچنين آنھا را ترغيب کنيد که حدس بزنند
چرا میتوانند اين انرژی را حس کنند .سپس برای آنھا توضيح دھيد که آنھا به اين علت میتوانند انرژی
را حس کنند ،چون که انرژی ضربات چکش به شکل امواج به سمت نوک انگشتانشان حرکت میکند.
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 .3به دانشآموزان توضيح دھيد که انرژی زمينلرزه نيز به صورت امواج حرکت میکند .اين امواج،
امواج لرزهای و يا امواج زلزله ناميده میشوند و شامل دو نوع مختلف امواج عمقی ) (body wavesو
امواج سطحی میباشد .در واقع ،امواج عمقی از ميان بخشھای درونی زمين عبور کرده در حالی که
امواج سـطحی در امتداد سطح زمين حرکت میکند .اين مطلب را تشريح کنيد که امواج لرزهای ذرات
مواد را به روشھای مختلفی حرکت میدھند .امواج فشاری ) (compressionalحرکات عقب ،جلو،
موازی با مسير حرکت موج ايجاد میکند در حاليکه امواج برشی چنين حرکاتی را عمود بر جھت
حرکت موج به وجود میآورد.
 .4از دانشآموزان بخواھيد که در مورد منشا امواج لرزهای فکر کنند .آنھا ممکن است پاسخ دھند که در
امتداد صفحۀ گسل و يا در يک نقطۀ منفرد در گسل میباشد .در اينجا ،دو اصطالح
ھيپوسنتر)مرکزدرونی زلزله( و اپيسنتر)مرکز بيرونی زلزله( را معرفی کنيد .در حقيقت ،مرکز درونی
زلزله مکانی است که شکستگی سنگ و لغزش صورت گرفته در حالی که مرکز بيرونی زلزله ،محلی
در سطح زمين میباشد که دقيقا ً در باالی مرکز درونی زلزله واقع شده است.
توجه :ھنگامی که اولين امواج لرزهای از مرکز درونی زلزله متشعشع میشوند ،امواج بعدی میتوانند از
ھر جايی در اطراف منطقه لغزش سرچشمه بگيرند بنابراين تمام انرژی يک زمينلرزه از مرکز درونی
آن ساطع نمیشود و به ھمين دليل مرکز درونی يک زلزله تنھا يگانه منبع سرچشمه امواج لرزهای نمی-
باشد ).(Wampler, 2002
 .5دانشآموزان را تشويق کنيد که تا در مورد انواع انرژیھايی که به شکل امواج حرکت میکنند )مانند:
صدا ،نور و  (...فکر کنند .برای آنھا توضيح دھيد که وقتی يک قطار سوت میکشد ،صدايی که آنھا
میشنوند به واسطۀ ھوا و به شکل امواج صوتی به سمت گوش آنھا حرکت میکند .ھمچنين برای آنھا
تشريح کنيد که اين امواج آشفته ،انرژی را با ايجاد يک سری حرکات متناوب )جلو ،عقب( از نقطهای
به نقطه ديگر انتقال میدھند .در واقع ،صدای سوت باعث میشود تا مولکولھای ھوای اطرافش به
لرزه درآمده و ھمزمان با شروع ارتعاش مولکولھا ،آنھا به يکديگر ضربه زده و موجب میشوند که
مولکولھای مجاور نيز مرتعش شوند و ھنگامی که ملکولھايی که کنار گوش قرار دارند ،مرتعش
شوند ،در اين زمان ،صدای سوت شنيده میشود .از دانشآموزان سوال کنيد که آيا میتوانند صداھا را
جو زمين که ھيچ ھوايی وجود ندارد ،بشنوند .جواب منفی است .انرژی صوتی نمیتواند در خال
در ّ
حرکت کند ،به اين دليل که واسطهای برای ايجاد آشفتگی و يا ارتعاش وجود ندارد .اکنون ،از دانش-
آموزان بپرسيد که آيا انرژی صوتی قادر است از ميان جامدات و يا مايعات عبور کند .اينجا ،جواب
مثبت است .زيرا انرژی صوتی میتواند موجب شود که مولکولھای جامد و يا مايع مرتعش شوند .در
اين مرحـله ،از آنھا سـوال کنيد که چرا انرژی صـوتی در جامدات ،میتواند سريعتر از مايعات حرکت
کند .برای آنھا توضيح دھيد که از آنجايی که در جامدات مولکولھا به ھم نزديکتر ھستند ،بنابراين می-
توانند سريعتر به ھم ضربه بزنند و در نتيجه انرژی سريعتر حرکت میکند.
نکته :بعضی از مردم ممکن است ھنگامی که زمينلرزه رخ میدھد ،صدای آن )از صدای ريز تا صدای
غرش ناگھانی( را بشنوند .اين موضوع به اين علت است که زمينلرزهھا میتوانند يک سری امواج
صوتی ،در محدودۀ فرکانس شنوايی انسان توليد کنند .اين انرژی صوتی نه تنھا میتواند از ميان اليه-
ھای زمين عبور کند بلکه میتواند درون ھوا نيز پراکنده شود.
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روش کار:
 .1دانشآموزان را به تيمھای دو نفره يا گروهھای چھارتايی تقسيم کنيد و به ھر گروه يک
فنر)اسلينکی( و چند نوار چسب بدھيد.
 .2دانشآموزان را راھنمايی کنيد که ھر گروه ،با استفاده از نوار چسب ،دو نقطه را روی فنر ،در
نزديک مرکز و در باالی حلقهھای مجاور عالمتگذاری کنند .در واقع ،دانشآموزان از طريق
عالمتگذاری روی حلقهھا میتوانند حرکت انرژی را در طول فنر مشاھده کنند.
 .3از دو دانشآموز درخواست کنيد که تا ھرکدام يک سر فنر را برای گروھشان در دست بگيرند و آن
را موازی با امتدادش بر روی سطح زمين ،ميز و يا ھر سطح صاف ديگری بکشند .سپس از دانش-
آموزان بخواھيد که فنر را به اندازه  10تا  20حلقه فشرده کرده و پس از آن ،به طور سريع آن را
رھا کنند .در واقع ،دانشآموزان وقتی انتھای فنر را نگه میدارند ،با اطمينان مشاھده میکنند که
انرژی موج در طول فنر حرکت میکند.
 .4پس از چند بار تکرار ،از دانشآموزان بخواھيد که مشاھداتشان را دربارۀ حلقه و نوار چسب بيان
کنند .در حقيقت ،حلقهھا در طول فنر به صورت حرکت به جلو و عقب )به شکل رفت و برگشت( و
به صورت انقباضی و انبساطی حرکت میکنند .از دانشآموزان سوال کنيد که کدام نوع از امواج
لرزهای حرکتی مشابه اين حالت فنر را دارد .پاسخ امواج فشاری ) (compressionalاست .به آنھا
يادآوری کنيد که در اين نوع امواج ،ذرات به صورت حرکات جلو به عقب و موازی با جھت موج
حرکت میکنند .ھنگامی که امواج فشاری عبور میکنند ،ابتدا مواد منقبض و سپس منبسط میشوند.
امواج پی ) ، Pاز واژۀ  Primaryبه معنای اوليه گرفته شده است( ھمان امواج فشاری زمينلرزه
میباشند که از داخل زمين عبور میکنند .اين امواج حجم موادی را که در داخل آن انتشار میيابند،
را تغيير میدھند.
 .5نکته :امواج پی  ،در ھوا صوتی ھستند و در در درون زمين نسبت به ھوا سريعتر حرکت میکنند.
اما تمام انرژی صوتی اين امواج در محدودۀ شنوايی انسان نيست و از اين رو ،تنھا ھنگامی که
امواج در محدوۀ فرکانس شنوايی باشند ،عدهای از افراد میتوانند آنھا را بشنوند.
 .6اکنون انتھای طناب دو متری را به دستگيره در گره بزنيد و از يکی از دانشآموزان بخواھيد تا
انتھای آزاد طناب را در دستش بگيرد و سپس آن را به قدری به عقب بکشد که با يک شل افتادگی
جزيی ،صاف شود .پس از آن ،طناب را به آرامی به باال و پايين بردن مرتعش کند .به ھر دانش-
آموز اجازه دھيد اين حرکت را ايجاد کند .پس از چندين بار تکرار ،از دانشآموزان بخواھيد که
حرکت طناب را تشريح کنند .از آنھا بپرسيد که چه نوعی از حرکات امواج لرزهای شبيه اين مورد
است .پاسخ درست ،امواج برشی است .در اينجا ،يادآوری کنيد که در امواج برشی ذرات مواد در
راستای عمود بر جھت حرکت موج به عقب و جلو حرکت میکنند .امواج اس ، S) ،از واژۀ
 Secondaryبه معنای ثانويه گرفته شده است( امواج برشی زمينلرزه ھستند که از داخل زمين
عبور میکنند .اين امواج حجم موادی را که در داخل آن انتشار میيابند ،را تغيير نمیدھند اما آنھا
را میبرند.
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نکته :حرکت طناب ناشی از امواج برشی بسيار راحتتر از امواج فشاری مشاھده میشود اما
امواج برشی آھستهتر از امواج فشاری حرکت میکنند .در يک زمينلرزه ،دانشمندان با استفاده از
لرزهنگار میتوانند بروز امواج فشاری را زودتر از امواج برشی مشاھده کنند .شما میتوانيد يک
نمونه از ثبت توسط يک لرزهنگار در ھنگام زلزله را انتخاب نموده و از دانشآموزان بخواھيد که
به امواج لرزهای مختلف اشاره کنند .بعالوه ،از آنجا که امواج برشی نسبت به امواج فشاری ،سنگ-
ھای سطح زمين را راحتتر مرتعش میکند لذا اين امواج موجب خرابی بيشتری میشوند.
 .7دانشآموزان را تشويق کنيد که با يک ديد انتقادی وضعيت فنر و طناب را ارزيابی کنند .از آنھا
بپرسيد که آيا محدوديتی را در ارتباط با وضعيت آنھا مشاھده میکنند .سپس از آنھا بخواھيد که
وضعيت ساده آنھا را با ارتعاشات واقعی ناشی از امواج لرزهای که در عمق و سطح زمين حرکت
میکنند ،مقايسه کنند .به عنوان مثال ،امواج لرزهای ،انرژی را از منبع شکست در تمام جھات انتقال
میدھند) .نه مانند وضعيتھای نشان داده شده ،تنھا در يک جھت(.
) .8اختياری( ھر دو موج اوليه و ثانويه جز امواج عمقی ھستند ،يعنی از درون زمين عبور میکنند.
امواج سطحی آن دسته از امواج ھستند که در امتداد سطح زمين حرکت میکنند .دو نمـونه از امـواج
سطحی ،امـواج رايـلی و الو میباشند .به دانشآموزان توضيح دھيد که امواج رايلی موجب میشوند
که زمين به صورت موجی به باال و پايين حرکت کند) .ھمانند حرکت امواج آب در اقيانوس ،قبل از
برخورد با خط ساحل( در حاليکه امواج الو باعث میشوند که زمين به صورت حرکت جلو به عقب
مرتعش شود) .مانند حرکت مار(
 .9از دانشآموزان بخواھيد که مجدداً در مورد اينکه دانشمندان چگونه امواج لرزهای را برای تحقيق
در مورد ساختار زمين مورد استفاده قرار میدھند ،توضيح دھند .اين کار شبيه اين است که رسيدگی
ھندوانه را با ضربه زدن به آن بررسی کنيم .برای فھميدن اينکه دانشمندان چگونه با استفاده از
ارتعاشات درون زمين را مشاھده میکنند ،نياز است تا بفھميم که امواج يا ارتعاشات ،چگونه با
سنگھای ساختار زمين در ھم کنش انجام میدھند .در اينجا ،دو نوع از سادهترين اندرکنش امواج با
سنگھا را به دانشآموزان معـرفی کنيد :بازتـاب و انکـسـار )شـکسـت( .از دانشآموزان بخواھيد که
بازتاب را تعريف کنند .آنھا بايد بتوانند مثالھای سادهای از قبيل انعکاس صدا )اکو( و يا بازتاب در
يک آيينه را عنوان کنند .برای آنھا تشريح کنيد که در واقع پديدۀ اکو ،ھمان امواج صوتی بازتاب
شدهاند و بازتاب تصوير دانشاموزان در آيينه ترکيبی از بازتاب امواج نور میباشد .اکنون ،برای
دانشآموزان بگوييد که يک بازتاب لرزهای ھنگامی اتفاق میافتد که يک موج با يک تغيير در نوع
سنگ مواجه شود .ھمواره ،بخشی از انرژی به وسيله امواج در مواد انتقال يافته و بخش ديگری از
آن به محيط حاوی امـواج بازتاب میشود .پديدۀ انکـسـار را میتوان با انداختن يک سکه در يک
بطری آب نشان داد .سکه ،ھنگامی که به سطح آب برخورد میکند تغيير جھت میدھد و به طور
عمود به کف فرو نمیرود .به عبارت ديگر ،مسير سکه ھنگام حرکت از ھوا به داخل آب منکسر
میشود )تغيير جھت میدھد(.
 .10برای دانشآموزان توضيح دھيد که امواج لرزهای با سرعت کيلومترھا در ثانيه حرکت میکنند.
سرعت امواج لرزهای به عوامل زيادی بستگی دارد .از دانشآموزان بخواھيد که در مورد بعضی از
عواملی که میتوانند سرعت امواج لرزهای را تغيير دھند ،فکرکنند) .مانند ساختار سنگ ،دما ،فشار( .از
4

درس ششم

آنھا سوال کنيد تا توضيح دھند که اين عوامل چگونه میتوانند سرعت موج لرزهای را تغير دھند .دانش-
آموزان بايد بتوانند اين سواالت را بر مبنای دانشی که در خالل اين درس به دست آوردهاند ،پاسخ دھند.
امواج لرزهای در سنگھای متراکمتر سريعتر حرکت میکنند .دما گرايش به کاھش سرعت امواج لرزه-
ای دارد و فشار میتواند سرعت اين امواج را افزايش دھد.
توجه  :سرعت يک موج لرزهای عمدتا ً با افزايش عمق ،افزايش میيابد .با اين وجود ،افزايش دما و عمق
تواما ً موثر واقع میشوند تا سرعت را کاھش دھند.
منابع:
Wampler, J.M., 2002, Misconceptions – A column about errors in geoscience textbooks,
Journal of Geoscience Education, v. 50, no. 5, p. 620-623
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