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   ماشين زلزله:پنجمدرس 

ھا در يکديگر جفت گسل. دوشھا مربوط میبه جابجايی گسل زلزله،  آموختيم4در درس طور که  ھمان
حدی برسد  به و دهتقويت ش ، گسلدر طول ايجاد شده  تنشدھد کهجايجايی رخ می ھنگامی شوند ومی
 دانش ،در اين درس . مشھور استدهنلغز-چسبندهاين فرآيند به حرکت . منجر به گسستگی گسل شود که

که چگونه حرکت می آموزند  ی گسل سيستم يک مدل ساده از و استفاده ازبا ساختن ضمنآموزان 
  .فتداھا اتفاق می  در امتداد گسلندهلغز-چسبنده

  

 جانبیای ھ در امتداد گسل)Strike-slip(از کنارھمگذشتگی حرکات نبايد با  ندهلغز-چسبنده حرکت :توجه
 ه ساعت2يشگاه امزآيک جلسه  يا  يک ساعته وک8سنوبت  2 برای فعاليت،اين . اشتباه گرفته شود
  .طراحی شده است

  

  .تطبيق يافته است Hubenthal et al (2008)منتشر شده  درس  ازدرس اين

 
  :مورد نيازمواد 

  
  سانتيمتر4سانتيمتر و با ارتفاع  10×10 چوبی دو بلوک

  )دارگيره ق8ب( دار پيچۀدو عدد حلق
)50 درجۀ( سانتيمتر 10×60يک تسمه سمباده به ابعاد   

)60درجۀ (سانتيمتر  10×10 به ابعاد  ورق کاغذ سمباده يک  
Fستيکی) تسمه( نوار يک عدد  

  و زخيمچسب نواری قوی
نواری  متر يک  
قيچی يک  

مايعيک عدد چسب   
  

 5ھای به گروه، آموزان بھتر است تا دانشولیباشد می باF برای ساختن يک مدل کافی واد م:نکته 
  مدليک گردد تا ھر گروه بتواند تھيه ، مصالح باF، بطور جداگانه،گروهر  و برای ھشدهنفری تقسيم 
-دانشتمام توانيد تنھا يک مدل برای  مصالح، میۀبه منظور کاھش ھزين اما .د بسازش خودمجزا برای

  . به آزمايش با آن جلب کنيدآموز راآموزان بسازيد و ھر دانش

  

از ). 1تصوير ( را به مرکز مقطع انتھايی ھر بلوک چوبی متصل نماييد دارھای پيچحلقهقبل از ک8س، 
دار استفاده کرده و آنھا را به قدر کافی باز کنيد که ھای پيچبرای خم کردن انتھای حلقه انبردست يک

  .آنھا فراھم شود   نوار Fستيکی و متر نواری بهامکان اتصال
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  :مقدمه
  
اطمينان . بيان کند ، ياد گرفته4ای از آنچه را که در درس آموزان بخواھيد تا خ8صهاز يکی از دانش. 1

 يک زلزله  زمانی:8ً بدانند کهمث. ( بين گسل و زلزله را فرا گرفته اندۀآموزان رابطحاصل کنيد که دانش
  ).شودمی آزاد  آنھای اطرافانرژی ذخيره شده در سنگشده و ه يختگساتفاق می افتد، که يک گسل 

  

اين بدين دليل  . و ناصاف استنامنظمبه دانش آموزان يادآوری کنيد که حرکت در امتداد يک گسل . 2
  .باشده، نامنظم میکاغذ سنباديک مثل  سطح صفحۀ گسل، درست است که

  

ای از قبيل موارد زير از دانش آموزان  سادهسواFت. اصطکاک را مطرح کنيددر اينجا، مبحث. 3
شود؟ چه چيزی موجب می شود که بازيکن اسکيت چه چيزی منجر به توقف يک اتومبيل می":بپرسيد
 اينبرای دانش آموزان  بيان کنيد که پس از اين،  " سرعت خود را کاھش دھد يا متوقف شود؟،روی يخ
وانند منجر به کاھش سرعت، توقف يا سختی در حرکت يک تشوند که میمی را شامل نيروھايیھا مثال

ھا يا مثالبه از دانش آموزان بخواھيد تا  .شوندنيروھايی اصطکاکی ناميده میاين نيروھا، . شیء شوند
در يک صبح شان به عنوان مثال، مالش دستان. (شود، فکر کنند که شامل اصطکاک میی ديگرتصورات

 از پايين آمدنھای کوھنوردی ھنگام باF رفتن يا کبريت، پوشيدن کفشسرد زمستانی، روشن کردن يک 
  ). کوهیسراشيب

  

کف (نوع سطح تماس  : چيز بستگی دارددوتوضيح دھيد که مقدار اصطکاک به  برای دانش آموزان. 4
کشيدن يک گاری خالی ( به سطح  واردینيروھای فشار و) خاکیۀ جاديک  در قياس باصاف آشپزخانه 

  .)ر از خواربارپ  ارابۀيک ايسه بادر مق

  

 ،اين. شوند در يکديگر جفت می،ھا به دليل سطوح نامنظمشانآموزان بيان کنيد که گسلبرای دانش. 5
  .کندح را در ھم جفت میطونيروی اصطکاک است که اين س

  

فراھم شود که  تا اين فرصت سازندب آنھا يک مدل ساده  قرار استآموزان توضيح دھيد کهبرای دانش. 6
  . را تجسم کنندافتد در امتداد يک گسل جفت شده اتفاق میآنچه بطور عينی

  

 دانش ، يکمدر درس.  يک سيستم پيچيده ھستندۀھا، ساده شدمدل که آموزان ياد آور شويد به دانش:ذکرت
 بخواھيد تا به نآموزااز دانش. کردند  زمين استفادهرون دبرای به عنوان مدلی ، يک تخم مرغ ازآموزان

 ھر  توضيح دھيد کهآنھا برایسپس، . دھندھای مدل تخم مرغ را شرح  از محدوديتیبرخ طور مختصر
ھای مدلی که در  بعضی از محدوديتۀ آنھا را تشويق کنيد تا دربار.مدل محدوديت خاص خود را دارد
  .خ8ل اين درس ساخته اند، بينديشند
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  :روش کار

  

ًکه قب8  (10×10ھای چوبی برای ھر گروه بلوک.  نفری تقسيم کنيد5ھای  گروهآموزان را بهانشد. 1

Fستيکی، يک ) تسمه(، يک عدد نوار يک متر نواری، )دار را به آنھا متصل شده استھای پيچحلقه
، نواریچسب ، )60 درجۀ(ورق کاغذ سمباده ، يک )50 درجۀ(سانتيمتر 10×60تسمه سمباده به ابعاد 

  .تھيه کنيدقيچی و يک   مايعچسب

  

 : را ارائه دھيد به شرح ذيليیھاعملدستورآموزان دانشبه . 2

 . در اين صورت ديگر به صورت يک حلقه ای بسته نيست. را ببريدتسمه سمباده •

 محکم کنيد و مطمئن شويد نواریچسب  ک8س با استفاده از  تسمه سمباده را به ميز انتھایدو •
 .ه استکه موجی در آن ايجاد نشد

  با استفاده از قيچیسپس  ع8مت گذاشته ودر پشت کاغذ سنبادهھا، با استفاده از يکی از بلوک •
 . بچسبانيد مايعچسب با استفاده از  به کف بلوکبريده و آن رايک مربع را 

تسمه سمباده، از بعدی  انتھای سمت چپ در بايد  بلوک.قرار  دھيدتسمه سمباده روی را بلوک  •
دار بايد در ھای پيچ حلقه.انده شده است، روی تسمه سمباده قرار گيرد چسب به آننباده کاغذ سکه

 Fستيکی )تسمه (اکنون نوار. مرکز بعدی که کاغذ سنباده به آن چسبانده شده است، قرار گيرند
 .                    گير بيندازيددار را به حلقه پيچ

 . کنيدوصلرا به متر نواری  Fستيکی نوار انتھای •

 اين دار پيچحلقه. قرار دھيدتسمه سمباده انتھای سمت راست  خودش در ۀ ديگر را روی لببلوک •
 .تسمه سمباده باشندبايد در مرکز  بلوک

ۀ در مرحلتشريح شده (  به بلوکدار متصل پيچھایحلقهميان آزاد متر نواری بايد از انتھای  •
 .ده شود عبور دا)قبل

 

طور که در بھتر است که تصويری از اين مدل را ھمان. ک مدل کامل را نشان می دھد ي2  تصوير:تذکر
  . کنيد ترسيمتخته سياهروی  شد؛ تشريحعمل دستور

  

بايستد و انتھای آزاد تسمه سمباده بخواھيد تا در انتھای سمت راست آموز از ھر گروه از يک دانش. 3
 با استفاده از يک دارپيچ  حلقه را از ميان متر نواری بخواھيد تااواز  سپس .متر نواری را نگه دارد

از ديگر دانش آموزان ھر گروه درخواست . )3تصوير (کشاندن يکنواخت و آھسته عبور دھد حرکت 
از آنھا بخواھيد تا مشاھداتشان  . مشاھده کنند،کشدکنيد تا مدل را ھمزمان با اينکه دانش آموز نوار را می

 نوار  پيش آمد؟،اقی برای نوار پ8ستيکی ھمزمان با اينکه متر نواری کشيده شدچه اتف: کنند ليسترا 
 شروع به حرکت بلوککه ، کشيده شد و ھنگامی  شروع به حرکت کندبلوکپ8ستيکی قبل از اينکه 

  . بيشتر از اين کشيده نشد، ديگر نوار پ8ستيکی،کرد

  

دھد تا تجسم کنند که در ه اند که به آنھا اجازه میبه دانش آموزان بگوييد که آنھا يک مدل ساده ساخت. 4
.  مقايسه کنند واقعی گسلسيستمآنھا بخواھيد تا مدلشان را با يک از . افتد گسل چه اتفاقی میسيستميک 
 ،کشدآموزی که متر نواری را می چوبی نمايانگر چيست؟ نوار پ8ستيکی نمايانگر چيست؟ دانشبلوک
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بخش  نمايانگر ، چوبی و کاغذ سنباده در اين مدلًاصوF، بلوکه چطور؟ چطور؟ قطعات کاغذ سنباد
ناصافی دارند که در اين مدل با کاغذ سنباده نشان صفحات گسل سطوح در واقع، . فعال يک گسل ھستند

 نوار  ودھدرا نشان میای صفحهتکتونيکی کشد، حرکات آموزی که متر نواری را میدانش. اندداده شده
  .انرژی ارتجاعی را داردبوده که قابليت ذخيرۀ   زمينپوسته ارتجاعی مواد  خواصFستيکی نمايندۀ

  

 گسلی سيستم نشان دھد که چه اتفاقی در يک ًمجددا بخواھيد تا ،ھر گروهی از دانش آموزان از يک. 5
د نبخواھيد تا تصور کن دانش آموزان گروه ساير دھد از نشان میآموزھمزمان با اينکه دانش. دھدرخ می

  که چه اتفاقی در اينتوضيح بدھند در اين حالت،اين بار، ھستند و  گسلی سيستم يک  در حال ديدنکه
  تکتونيکیبه خاطر حرکاتتشريح کنيد که در واقع،  برای آنھا  در اين ھنگام،.دھد رخ میسيستم
ھای شروع به جمع شدن در سنگ انیانرژی کشس. )کشددانش آموز نوار را می (مسيرای در يک صفحه

 در سرتاسر آن به حد کافی استرس که و ھنگامی) نوار پ8ستيکی کشيده می شود (نمودهاطراف گسل 
 از دانش آموزان سوال کنيد .)کنندھا شروع به حرکت میبلوک(کند گسل شروع به لغزش میباF برود، 

  .لرزه استپاسخ زمين ؟باشدمی گسلی يک سيستم چوبی نمايانگر چه چيزی در بلوککه حرکات در مدل 

  

يکی از از .  مشاھده کنند راتوانند اصطکاک مدلشان میدر کدام قسمت آنھا سوال کنيد که کنون، ازا. 6
مانع از حرکت دو نيرويی است که  ،اصطکاک.  بخواھيد تا اصطکاک را دوباره تعريف کندانآموزدانش

  ايجاد شده اصطکاککه دانش آموزان بايد قادر باشند در اين زمان، .شود می، نسبت بھم،سطح در تماس
از . متذکر شوند  را، است که با کاغذ سنباده پوشيده شدهبلوک از بعدیو تسمه سمباده  سطوح تماسی بين
آنھا را  .، نوار پ8ستيکی را بکشندبلوک  به حرکت درآوردن که آيا قادرند بدونبپرسيدآموزان دانش

سپس از آنھا سوال کنيد که چرا آنھا . اند، امتحان کنندنيد که اگر تاکنون اين کار را انجام ندادهتشويق ک
 مانع  در نتيجه، اين است که قطعات کاغذ سنباده با ھم جفت شده اند و پاسخ.ھستنداين کار قادر به انجام 

 به بلوکع از حرکت  ماندو سطح ناصافبه عبارت ديگر، اصطکاک بين اين . دنشو بلوک میحرکت
  در ھمھابرای دانش آموزان توضيح دھيد که در يک گسل فعال نيز، گسلاکنون، . گرددمیسمت جلو 

  افزايش يافته و گسل طرافھای ادھد تا در سنگ اجازه میاسترس به  مسئله،ين ھم.جفت شده اند
 زماني .افتدو زلزله اتفاق میلغزد ل می گس،کند بر نيروھای اصطکاک غلبه میاسترس اين ھنگامی که

ھا و ن سنگه شدشكست  گرماي اصطكاكي،از طريق انرژي ذخيره شده، دھد، ميلرزه رخكه يك زمين
  .شوددر سطح گسل آزاد مي، انتشار امواج زمين لرزه

  

  آيا.با دقت بيشتري به نوار Fستيكي، نگاه كنند که بعد از حركت بلوک، آموزان بخواھيدز دانشا. 7
چند اين آزمايش را د تا ي؟ به آنھا اجازه دھشود طور كامل شل مينوار Fستيكي پس از ھر حركت به

در مورد آزاد سازي  از آنھا سؤال كنيد كه اين چه چيزي را .جواب منفي است. امتحان كنندرتبه م
از ح دھيد كه پس  توضي در اينجا،؟كند بيان مي زلزله،نداد  در ھنگام رخانرژي ذخيره شده در يك گسل

-ھا مي منجر به پس لرزهمانده وھاي اطراف باقي  در سنگ،ي از انرژي ذخيره شدهبخش لرزه،يك زمين

ًآنھا معموF . شوند ايجاد می زلزلهشوک بزرگترينھايي ھستند كه پس ازھا، زلزلههپس لرز. شود

  .  اصلي ھستندشوک كوچكتر از
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پذيری ارتجاعی برگشت ۀ عنوان نظريتحت فرآيندي را ،ه مدل آنھاانش آموزان توضيح دھيد كبرای د. 8
كه ھمزمان با اينكه صفحات  کندبيان ميپذيری ارتجاعی، برگشت ۀنظري در واقع،. دھد ميمايشاست، ن
ھاي اطراف سطوح در سنگ) استرسيا (كنند، انرژي كشساني  به يكديگر حركت مينسبت کتكتوني

 شروع یاين انرژشده و  در يكديگر جفت از آنجايي كه صفحات گسل نامنظم اند  ويابدگسلي افزايش مي
نيروھاي اصطكاكي كه صفحات گسل را در كنار  زماني كه انرژي كشساني بر .كندبه جمع شدن مي
   .ببينيد را 4 اين نظريه شكل شاھدۀبراي م. افتدگسستگي اتفاق مي كند، غلبه مي،يكديگر نگه داشته

  

آموزان را دانش. ھاي اين مدل بحث كنيممورد بعضي از محدوديتزمان خوبي است تا در  اکنون. 9
 از آنھا بپرسيد كه چگونه مدل آنھا ممكن است .در اين زمينه مطرح کنند خود را افکارتشويق كيند تا 

 زمين، نسبت به جھت جاذبه  سطح گسل در مدل آنھا8ًمث. باشد واقعي لرزها يك گسل و زمينب متفاوت
  .ھايي وجود نداردً طبيعتا چنين گسل در حالی کهافقي است

  

 ، جابجاييميزانتوانند از دانش آموزان سؤال كنيد كه آيا با استفاده از اين مدل ميدر اين مرحله، . 10
 .تخمين بزنند و بيني كنند را پيشبلوک زمان انتظار بين ھر حركت بلوک و ھمچنينپس از ھر حركت 

 آموزدانشيک از  .موزان اجازه دھيد تا مدل خود را به كار گيرند تا بدين سؤاFت پاسخ دھندبه دانش آ
 بخواھيد انآموز از دانش،براي اطمينان بيشتر.  و استفاده کندخواھيد تا اين مدل را بسازد بدر ھر گروه

ه آيا آنھا قادر كيد  كن سؤالآنھااز  .مداوم به كار گيرندو  حركت يكنواخت ، متریتا ھنگام كشيدن نوار
- كه تمام متغيرھا را يكسان در نظر ميھنگامیمندي را در مدلشان داشته باشند، قاعدهھستند تا رفتار 

 ما  کهوقتی. لرزه كار آساني نيستبيني زميندھد كه پيشنشان ميھمين نکته، . جواب منفي است. گيرند
بسيار سخت است كه آن را در پس خود بدست آوريم، مندي پيرامون مدل ساده توانيم رفتار قاعدهنمي

  .ه كنيمسيستم زمين مشاھدرفتار پيچيده 

  

ھا و  اط8عاتي را برحسب اعداد، نسبت، كميھایگيرياندازه آموزان توضيح دھيد كهبراي دانش. 11
-گيريواع اندازهاز آنھا بخواھيد تا تعدادي ديگر از ان. سازد فراھم میديگر كميت ھاي قابل اندازه گيري

ھايي  از دانش آموزان سؤال كنيد كه چه جنبه،اكنون). دقيقه، ساعت و سانتيمتر(ھاي كمي را نام ببرند 
توانند جابجايي پس از حركت تواند به صورت كمي اندازه گيري شود؟ دانش آموزان مياز مدل آنھا مي

- ا با استفاده از يك ساعت مچي اندازه را با استفاده از يك خط كش و زمان بين ھر حركت ربلوکھر 

متر نواری توسط يک از دانش آموزان سؤال كنيد كه آيا حركت كشيدن يكنواخت كه در . گيري كنند
  در نوار Fستيكي چطور؟) استرسيا ( تواند اندازه گيري شود؟ انرژي ميآموز ايجاد شد،دانش

  

 ميزانتا ھاي متنوعي را به كار گرفته اند  توضيح دھيد كه دانشمندان روشآموزانبراي دانش. 12
 و انرژي كشساني کیھا، حركات صفحات تكتونيبين رخداد زلزلهما زمان ،ھاجابجايي در امتداد گسل
ھا را بھتر لرزه تا زمينکندمیكمك مندان ھا به دانشگيرياين اندازه .گيري كنندذخيره شده را اندازه

  .ارائه دھنداجع به آن  ر راھاييبينيبشناسند و پيش

  

 با استفاده از اط8عاتي که از اجرای مدل بدست  کهآموزان بخواھيددر اينجا، از يکی از دانش. 13
  .لرزه ارائه دھد، و سپس بحث را خاتمه دھيدآورده، تعريفي از زمين
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  ھای به کاررفته درمدل بلوک ،1تصوير                     
 
 

 
  . چسبانده شده استA کاغذ سنباده، تنھا به کف بلوک - مدل نھايی ،2تصوير 
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  . مدل استاستفاده کردن دانش آموزی مشغول :3يرتصو                     

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موقعيت اصلي مسير، افزايش تنش ): از باF به پايين( پذيری ارتجاعی  برگشتتئوری نمايش  :4تصوير
 .آزاد شدن آن در جريان زمين لرزه شوند و سپسھا در ھم جفت ميھنگامي كه گسل


