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 خواص مواد زمين : سومدرس 

 

ند نمی توادر پاسخ به فشار  آنھا .شوند میبه تغيير شکل  مجبور آنھا  نزديکیيا  مرزھای صفحات زمينسنگھا در
 شرايط محيطی  وآن، سرعت اعمال فشاراين پاسخ به نوع  .شوند کشيده يا ھل داده، هفشرددر جھات مختلف 

ھا  سنگ: ھستيمھای زير   پرسش دنبال پاسخبهدر اين درس  . بستگی داردسنگھا مانند دما و فشار و ترکيب آنھا
چه در ھنگام تغيير شکل يک سنگ  کنند؟ را توصيف میھا   چه عواملی رفتار سنگدھند؟ چطورتغيير شکل می

ھا فرآيندھای فيزيکی  درک پاسخ اين پرسش  با؟يابد تغيير شکل میسنگ يک اتفاقی می افتد و در نھايت، چرا 
  .فھميد میموثر در زلزله را بھتر 

 جلسه دو روز طراحی شده است، اما می تواند در يک در طیيک ساعته ک:سی اين فعاليت برای دو دوره 
  . انجام شود نيزآزمايشگاه دو ساعته

  : �زممواد

   کوچک فلزیفنرھای

  ) در اختيار داشته باشيدکشسانآن را از وسط ببريد تا يک رشته ( ;ستيکی تسمه

  )آموزان قرار بگيرد  دانش ھمه در مدت آزمايش در اختياربشود که مقداریبه  (خمير بازی

  قطعه سيم فلزیيک  و يا گيره کاغذ

  ) دو عدد برای ھر دانش آموز،باشد که يک شب در يخچال نگھداری شده (ِ کشیآبنبات

  تغيير شکل انعطاف پذير سنگھا :a1عکس شماره 

   شکننده سنگھاتغيير شکل  :b1عکس شماره 

 :قدمهم

 

 . تغيير در محيط زيست استايجاد يا ماکه انرژی توانايی به حرکت چيزھای اطراف بگوييد دانش آموزان  به. 1
مثالھا عبارتند  شوند نام ببرند می شانتغييرات در اطرافبروز ه باعث را کچند نمونه از انرژی بخواھيد تا آنھا  از
 در اتومبيل يا کاميون ايجاد حرکت که می تواند برای شود می گرما جب توليد که موانرژی شيميايی سوخت: از

گرما تبديل از طريق مالش دستھا به يکديگر و اصطکاک به که  حرکتی، و يا انرژی مورد استفاده قرار بگيردھا 
ر نتيجه  دشود می و باعث تغيير در محيط زيست آورد درمیحرکت را به   ماچيزھايی اطراف  زلزله.شود می

 جذب، ذخيره و آزاددر مواد زمين انرژی که رخ می دھد به اين دليل زلزله  .است انرژی حرکت ھمانزلزله 
  .می شود

. ياد بگيرند مواد مطالبی را در مورد برخی از خواص ساختاری اوليه قرار استدانش آموزان بگوييد که  به. 2
در   توانايی موادبررسی اين تمرين ايم که ھدف ما از ناميده" خواص ساختاری" اين خواص را به اين دليل

 از دانش آموزان .در حالتی است که به عنوان بخشی از يک ساختار ھستند انرژی شکل يا حرکت نگھداری
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را نام )  و غيره، ساختمان ھا، پل ھا،لی صند،مانند جداول(چند نمونه از سازه ھای ساده و پيچيده بخواھيد 
توانيم راجع به  می با مواد مختلف مان در کار تجربيات روزمرهما با استفاده از وييد که به آنھا بگ .ببرند

اساس انجام . پردازی کنيم شود نظريه العمل مواد جديد در مقابل انرژی که به طرق مختلف به آنھا وارد می عکس
  .اين آزمايش ھم ھمين است

  :از آنھا يک مثال بزنند آنھا بخواھيد برای ھر يک زا .توضيح دھيد  معنی لغات زير را به دانش آموزان.3

 )به عنوان مثال، ;ستيک (گردند برمیبه شکل اوليه خود پس از تغيير شکل ای که  مواد اوليه: کشسان

دو زير  مواد غيرکشسان به .برگردندند به شکل اصلی خود نتوا نمیپس از تغيير شکل  که یمواد: غيرکشسان
 دارد شکند يا ترک برمی به راحتی و بدون کشش زيادی میماده ای که (شکننده : شوند تقسيم میمجموعه اصلی 

مانند ( يا فشرده شود و تغيير شکل دھدمی تواند کشيده بدون شکستن ماده ای که (و انعطاف پذير ) مانند شيشه
 .)در دمای اتاق خمير بازی

 

يک  مقدار نيروی اعمال شده در واحد سطح  عبارت است ازفشار : را به طور خ:صه تعريف کنيدفشار. 4
له  با استفاده از يک پا ی راآلومينيوم يک قوطی یھنگامی که شخص:  برای آنھا يک مثال ساده بياوريد.ماده
 به معنی تغيير در شکل ماده فشردگی : دھيد را برای آنھا توضيحفشردگی. است وارد کرده فشارکند بر قوطی  می

  .است  فشرده شده فشار،ل با; قوطی آلومينيومی در اثر بنابراين در مثا .است

  روش کار

خمير ، سيم فلزی، تسمه ;ستيکی يک حوزهدر ھر   کنيد وسازماندھیچھار حوزه را در داخل ک:س درس  .1
  .و فنر فلزی کوچک قرار دھيد بازی

 سوا;ت به حوزه دقيقه در ھر  صرف چندبخواھيد با آنھا  تقسيم کنيد و ازبه چھار گروهرا دانش آموزان . 2 
  :دھندزير برای ھر يک از مواد پاسخ 

  ؟کشسان  يا غيراستر کشسان ماده مورد نظآيا 

  ؟عطاف پذيريا اناست از مواد شکننده آيا  ،استغيرکشسان اگر جسم 

  ؟ وجود دارندچه مواد ديگری شبيه به اين ماده

اگر نه و   چرابلی اگر ؟کنند تشکيل دھنده مواد زمين رفتار میمانند سنگھای اين جسم رفتار تشکيل دھنده آيا مواد 
  چرا ؟

ھا بايد شبيه  بندی کنيد، پاسخ ھای آنھا را مرور و دسته آموزان با مواد کار کردند، پاسخ از اينکه ھمه دانشپس  .3
   :چنين چيزی باشند

  کشسان:  ;ستيکی تسمه

   انعطاف پذير،سانکش: سيم فلزی 
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 ) را ببينيد9گويند شکننده ؛ مرحله ممکن است ببرخی (، انعطاف پذير  کشسانغير : خمير بازی

؛ مرحله فنر خيلی کشيده شود وقتی(پذير انعطاف غير کشسان ولی برخی ممکن است بگويند ( کشسان : فنر فلزی

 ) را ببينيد10

 

توانند به  قرار دادند میکه مورد آزمايش درست مثل موادی  سنگھا نيزتوضيح دھيد که آموزان  برای دانش. 4

اين  .نشان دھيد دانش آموزان را به b1 و a1 ھای شماره  عکس.دپذير تغيير شکل دھن صورت شکننده يا انعطاف

از آنھا بخواھيد  .دھند  را نشان میسنگ بر روی سطح زمينتغيير شکل دو عکس نشان می دھد دو رخنمون 

مشابھی را  رخنمون بپرسيد آيااز آنھا  .ندنک میرا مشاھده ل چه نوع از تغيير شکتوضيح دھند که در ھر عکس 

  .اند ديده

به خاطر داشته باشيد که ساختارھای زمين شناسی ممکن است شواھدی از بيش از يک نوع تغيير شکل  : هتوج
 .نشان می دھد

 

چگونه يط محيطی  خواص مواد با توجه به شراخواھيد ببينيد بگوييد که در حال حاضر می دانش آموزان  به.5
بخواھيد نوع مواد تشکيل دھنده  دانش آموزان از .کشی سرد بدھيدآبنبات  دو  ھر دانش آموزبه .کند تغيير می

کشی بايد غير آبنبات .  شکنندهيا، انعطاف پذير غير کشسان يا کشسانبه عنوان مثال،  (بزنندحدس  را آبنبات
 به قطعات و شکستن آن روی ميز برآبنبات  کوبيدن شديدرا می توان با فرض اين  . باشد و شکنندهکشسان

به روش ھای مختلف آبنبات شکل بخواھيد  دانش آموزان از . نشان دادآبنبات بندی پوشش بستهکوچکتر در درون 
جذب انرژی ھايی از ت:ش برای   که اينھا ھمه نمونهدھيد و توضيح تغيير دھند)  خم شدن، فشرده کردن،کشيدن(

  .استات آبنبتوسط 

 با نگه داشتن آن بين ،به عنوان مثال (دوم را به طريقی گرم کنندآبنبات بخواھيد  دانش آموزان اکنون از. 6
 آنھا شد از آبنبات کام: گرم  آنکهپس از ).شانبرروی آن، و يا قرار دادن آن در دھاننشستن دستھای خود، و يا 

خيلی انعطاف نسبت به قبل آب نبات اکنون بايد  اين .دھندکل  تغيير شبخواھيد آن را به ھمان شيوه آبنبات اول
بشکنند اما رفتارشان کام:  ھنوز ھم ممکن است ھا  آب نبات بعضی.تر باشد قابل کششتر و  فشردنی، ترپذير

 دھد بدون اينکه آب نبات می تواند به طور دائمی تغيير شکل با استفاده از گرمای بيشتر.متفاوت خواھد بود
فلزکاری : مثل .کنند نام ببرند استفاده میاين ويژگی ديگری را که از بخواھيد فرايندھای دانش آموزان   از.بشکند

  .شوند تا به راحتی تغيير شکل يابند می آلومينيوم گرم  ياکه در آن آھن، فو;د

گوييد که ھر چه به  ببه دانش آموزان .دھند را نشان می رفتار ھمين توضيح بدھيد که بسياری از انواع سنگ. 7
غيرکشسان ) ھا پوش سنگ(تر زمين  عميقمواد  بنابراين يابد میما و فشار افزايش شويم د تر می عميق زمين نزديک

تکه شدن  تکهدر زير سطح زمين، فشار مانع از  .و سنگھای پوسته کشسان و شکننده ھستند و قابل انعطاف
، درجه حرارت و فشار و ھمچنين ميزان پذيری فتار انعطافر به گیشکنندرفتار در گذر از  .شود ھا می سنگ

  .کنند نقش مھمی بازی میتغيير شکل و ترکيب مواد 
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.  است از اين رفتار يک نمونهدنش تا .پذير رفتار کنند فشار انعطافممکن است تحت پوسته  یسنگھا : توجه
اين فرآيند  .توجيه کندھای پايين و فشار در دمارا  پوسته ھای سنگرفتارتواند   است که مییفشار مکانيسم خزش

 است که موجب خزش سنگ فشار در مناطق کمو رسوب آنھا  فشارپرمناطق  شامل انح:ل مواد معدنی در
 .شود می

 با دنتوان میاند  غيير شکل يافتهتتر زمين   عميقپذير در مناطق يی که به صورت انعطافع:وه بر اين سنگھا
  .بيايند به سطح زمين  فرسايشای و سازی منطقه ف:تچه

 به طوليک استوانه کوچک آن را به شکل از آنھا بخواھيد  .پخش کنيد در ميان دانش آموزان خمير بازی را .8
بگيرند و يک دفعه بکشند تا از ) ھر کدام در يک سر( با ھر دو دست  سپس آن را.در بياورند سانتی متر 5-10

) ھر کدام در يک انتھای( و با ھر دو دست اش برگردانند ن را به شکل اوليهسپس از آنھا بخواھيد آ. بشکندوسط 
شود   کشيده می،با تغيير شکل آھسته( چه اتفاقی می افتد بپرسيداز آنھا  .از ھر دو طرف بکشندآن را بسيار آرام 

 آنھا را تشويق. چراھر دو نوع است و از از آنھا بپرسيد آيا خمير بازی کشسان، غير کشسان يا .) شکند اما نمی
توضيح دھيد که که در   برای دانش آموزان.است توضيح دھند شدهرفتارھا اين که منجر به را  شرايطی تا کنيد

با  آنھا کنيم ولی استفاده می توصيف رفتار مواد ير کشسان، غير کشسان و غيره برایظعباراتی نحالی که ما از 
  .دھند در واقع ترکيبی از اين خصوصيات را نشان میگيرند  توجه به شرايطی که در آن قرار می

 سرعت تغيير شکل يک ماده است که رفتار آموزان بگوييد که به دانش کردن آزمايش خمير بازی برای خ:صه. 9
 آھسته شکلدر حالی که تغيير موجب شکستن آن شود تغيير ناگھانی در شکل سنگ می تواند .کند آن را تعيين می
  .شود  شدن آن میموجب ;يه ;يه

 .کنيدآموزان پخش  فنرھای فلزی کوچک را که در اولين بخش آزمايش مورد استفاده قرار گرفت بين دانش. 10
 .گردد تواند يک ماده کشسان باشد زيرا بعد از تغيير شکل به شکل اوليه خود بر می خاطر نشان کنيد که فنر می

خاصيت  قبل اما ھنوز بيشتر از دفعه کمی اش برنگردد يهفنر را بگيريد و به قدری بکشيد که به شکل اول
 از است تحت فشار قرار گرفتهمی گويند شی در اين حالت به ياد بياوريد که دانشمندان  ..باشد کشسانش را داشته

تحت چه   چرا؟واگر نيست چرااگر ھست   يا ھر دو؟غيرکشسان يا کشسان است ماده اين بپرسيد آيادانش آموزان 
 عبارات کشسان، غير کشسان و غيره در ما از توضيح دھيد که با وجود اينکه دانش آموزان برای ی؟شرايط

کنيم ولی آنھا با توجه به شرايط ترکيبی از اين رفتارھا را از خودشان نشان  استفاده میتوصيف رفتار مواد 
  .دھند می

که رفتار است ) ساختار مادهغيير شکل و  سرعت ت، فشار،دما(ھمه عوامل فوق به آنھا بگوييد که ترکيب . 11
   . را تعيين می کنندمواد زمين

بينی   و پيشکه آن را بکشنداز دانش آموزان بخواھيد  .آموزان توزيع کنيد اکنون تسمه ;ستيکی را بين دانش .12
کند و  پرواز زيادیفاصله تا ;ستيک می تواند تسمه  (افتد ھا از دستشان رھا شود چه اتفاقی می اگر تسمه کنند که

ناک باشد  ممکن است خطرشده  ;ستيکی کشيدهتسمهد که چرا ناز آنھا بخواھيد توضيح بدھ ).به بقيه آسيب برساند
تبديل  شکل انرژی جنبشی در ھنگام رھا شدن به کشيده شده تسمه ;ستيکیانرژی پتانسيل ذخيره شده در (

درست مثل و  عمل کند کشسانزمين می تواند مانند يک ماده  که پوسته شرح دھيددانش آموزان رای ب .)شود می
  .شود آزاد )به سرعت يا به آرامی(تواند به صورت زلزله   بعدا میاين انرژی .ذخيره کندانرژی تسمه ;ستيکی 
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 کسب اط:عات بيشتر در مورد علل تغيير  و4تر فصل  به مطالعه عميقبا تشويق دانش آموزان   رابحث .13
  . پايان ببريدبهو ارتباط آنھا با زمين لرزه   موادشکل
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