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  زش کوهيخطرات ر:  ھشتمدرس

 افتد که توده ی اتفاق می ھنگام کوهزشير. کوه ھستند زش خاکير یمل اصلواعيکی از ھا ن لرزه يزم
اگر  زش کوه،ير. ب حرکت کننديک شين يي به سمت پاانات زمينی ي و جر سنگ و ديگر مواد زمينیھا

 یو باعث تلفات و خسارت به مردم و دارائ فتدي اتفاق بیني تواند در ھر نوع زمیمشرايط مناسب باشد، 
و خطرات ھمراه با ن لرزه يله زميبوسھا   کوهزشيوزان در مورد رمن درس، دانش آيدر ا. دوششان بيھا

ن، دانش آموزان در يع5وه بر ا. اد خواھند گرفتي افتند یاتفاق مھا کوه  زشينکه چرا و چگونه ريآن، و ا
    .  کنندیبحث مرا کاھش دھند نيز کوه  زشيم دھند تا خطرات ر توانند انجای مکارھايی کهمورد 

ه ي، شبفعاليت تحليلیک يھدف . شودی شروع م فعاليت تحليلیک ي با ھشتم س قبل، درھایبرخ5ف درس
م ي دانش مفاھیبه تمامآنھا قبل از آنکه  ،  دانش آموزانبه گوناگون یده با پاسخ ھايچيت پيک موقعي یساز

  درتحليلیھای فعاليت ی برایزه اي که به عنوان انگیخي تاریمبنا.  می باشد،کرده باشنددا يدرس دست پ
و داستان ا ي آسی جنوب شرق2004سال (Tsunami)  یسونام، به کاربرده شده اند ھای ھشتم تا يازدھمدرس
ا خانواده اش  که بی بوديايتانيست بريک توري  اسميتیتيل . می باشد ده ساله (Tilly Smith) تي اسمیليت
از که  را یبي عجی سطحی عقب رفته و حباب ھای او خط ساحل. کردی سفر م2004 در سال لنديتار د

نش يوالداو ب5فاصله . ص دادي تشخ در ک5س جغرافيا آموخته بودش از واقعهيک ھفته پي که یسونامدرس 
در . ب الوقوع آگاه ساختندي قریسونامن ساحل و کارکنان ھتل را از يز مسئولي آگاه ساخت و آن ھا نرا 
            .  داده شدنجات ی زندگ درنگ صدھایاو ب  اش به موقع درست ولجه عمنتي

  :مقدمه
  
.  شودی باعث آن میزيست و چه چي کنند که زلزله چیف و بررسيتوصد تا ياز دانش آموزانتان بخواھ. 1

گر ھمراه با يد تا خطارت دياز آن ھا بخواھن، يم زلزله ھا از جمله لرزش زميرات مستقيع5وه بر تاث
   زه ای، خطرات سا)کوه(زش يگر ممکن است شامل ريخطارت د. ن لرزه ھا را فھرست کننديزم
ب خطوط يو تخر) ا پنجره خرد شدهيافتادن قفسه کتاب  (زه ایسار ي، خطرات غ)ختن ساختمان ھايفرور(

  .  باشندیو جاده ھا م) گاز، آب، برق(سات يتاس
  
ن يتوسط زلزله و خطرات مرتبط با آن در اکوه  زشيھا در مورد رد که آنييبه دانش آموزنتان بگو. 2

 یر انتھاي مثال تصاویبرا( د ي را نشان دھکوه  زشير ريبه دانش آموزان تصاو. اد خواھند گرفتيدرس 
مکن است ھا مفھرست آن. ت کنند را فھرستصاويرد تا مشترکات آن يو از آن ھا بخواھ) دينين درس را ببيا

دانش آموزان را . ره  باشندي و غمھا، صخره ھا، درختان، بناھا، مرد یبي سراششامل تخته سنگ ھا،
 دانش آموزان یبرا. ف کنندينند تعري بیھا مري آنچه که در تصویرا بر مبناکوه  زشيک ريد تا يق کنيتشو
  نيرویلي که به دلندست ھھای بيدر سراش ان خاکيا جري خاک ،ھا صخر،کوه یزش ھايد که ريح دھيتوض
  .   کنندی حرکت م زمينجاذبه

  
 که سبب محرکه یرويک نيجاذبه . ديح دھي را به دانش آموزانتان توض زمينجاذبه نيروی) یارياخت. (3
 یجاذبه باعث م.  استاجسام ین تمامي بی کششیرويک نيجاذبه . است  می شودکوهزش خاک يان ريجر

ا به سمت خود بکشانند اره ھا را در مدارھيتا ستارگان سفتند، ين بياز درختان به سمت زمب ھا يسشود تا 
ک جسم را يجاذبه وزن . ن بازگردندي شوند به سمت زمی توپ که به سمت آسمان پرتاب میو تا گلوله ھا

 یاروھين. ن حرکت کنديب دار به پائيک سطح شيک جسم از ي تواند باعث شود ی کند که مید ميتول
ن جاذبه ي به سمت پائی کششیرويدر مقابل نکوه  زشي شوند مواد ری ھستند که باعث میيروھايمقاومت، ن

 بحث شده ششمش تر در درس يپ( اصطکاک یروھاين مثال ني مقاومت در ای اصلیروي دو ن.مقاومت کنند
   . ھستند) استرس( توسط وزن مواد توليد شده یروھايو ن) است
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ار يبسکوه زش خاک ي محرکه ریروي، نیبه طور کلو  نشان داده شده است 1وير ھمانطور که در تص
 از اجسام بر یا گروھيک جسم يکه يھنگام. ه انحراف استيو زاوکوه  زشي رر وزن اجساميتحت تاث

 محرکه یرويچ نيھ  زمين جاذبهنيرویرند، ي گیدرجه قرار مصفره انحراف ي با زاویک سطح افقي یرو
ده ي در سطح کشی به صورت عمودجسم  تمام وزناست کهل ي دل آنبهاين  . کندید نميولزش خاک را تير
 یبين سراشياجسام به پائ" دنيکش" باعث یشتريه انحراف باMتر رود، جاذبه غالب بيه زاوچھر.  شودیم
ھمانطور (  کندیسطح مر يجسم در مس" دنيکش"ل است که بخش از وزن شروع به ين دلين بديا.  شودیم

. ) مشخص شده است1 ريتصودر کوه زش ي محرکه ریروي به نام نش داده شده وي نمای آب رنگکه با
متضاد کوه  ش ريز محرکه یروير نيکسان و در مسيدر اندازه ) کوه (زشي مقاومت ریروھايکه نيھنگام

زش ي مقاومت ریرويزش از ني محرکه ریرويکه نيھنگام.  اجسام حرکت نخواھند کردايباشند، جسم 
وقايع محرک ھمچون زمين لرزه ھا، باران سنگين و .  کندیبزگتر باشد، جسم شروع به حرکت کردن م

 نيرویکمک کنند، اما کوه   توانند به آغاز يک ريزشی شدن سطح شيبدار توسط حفر کردن مواژگون
ازد، صرف  سیرا ممکن مکوه اتفاق افتادن ھر نوع ريزش  است که ی اوليه ای ھميشه نيرو زمينجاذبه

  .  شودی تحريک به ريزش مکوه نظر از اينکه چگونه آن ريزش خاک 
     

 
  . دھدی مزش و انحراف را نشاني مقاوم ریروھايزش، ني محرک ریھا.رين وزن، نينمودار رابطه ب. 1 ريتصو

 
شکست : وجود داردکوه زش خاک ي حرکت رید که سه مرحله برايح دھيبه دانش آموزانتان توض. 4
ن سه يادا کنند در کجا ير پيد تا در تصاوياز آن ھا بخواھ.  مواد لغزندهیيت نھاسش، انتقال مواد و نبيش

 تواند ی باشد، و میا ناگھاني یجيب ممکن است تدريد که شکست شيح دھيتوض.  افتدیمرحله اتفاق م
 لغزنده از سنگ مواد یيجدا ھنگام ی بلند شکستگیا صداي و  ھمچون شکافی قابل م5حضه ای ھایژگيو

 تواند ی باشد و میا ناگھاني یجي تواند تدریز ميانتقال مواد ن.  را نشان دھدا مواد بستري )اساسی(بستر
دن و ي، غلتا خاکيدن تخته سنگ ي، غلتا خاکي از انواع انتقال ھمچون سقوط تخته سنگ یدامنه گسترده ا

    . را نشان دھدن حاMت ي ای از تمامیب برخيا ترکي دن انبوه مواديلغز
  

  ک درهيسه دوست در : فعاليت تحليلی
  

به ھمراه زلزله است، اگرچه، کوه زش خاک يً مخصوصا مرتبط با خطرات رفعاليت تحليلین ي ا!توجه
 را ی خاکیھاگر ساختاريانواع مختلف حرکت شن، خاک، گل، تخت سنگ ھا و د  ھازش خاک کوهير

 از یا بشري یعي محرک طبیداد ھايسخ به تنوع گسترده رودر پاکوه  خاک یزش ھاير.  کندیف ميتوص
 یشتريتنوع ب.  افتدیاتفاق م یا جاده و ساختمان سازي یت آتشفشانين، فعالين لرزه ھا، باران سنگيجمله زم
 پوشش داده یک دوره مقدماتي توانند در یکه مکوه زش خاک ي محرک ریداد ھايزم ھا و رويدر مکان

ھا آن است که دانش کوه زش خاک ي در مورد ریھر درسنتيجه ن ين، مھمتريرابناب. شوند وجود دارد
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د در يھا بگو تواند به آنیھا مط آني منتقدانه آنچه که محیابيارز یل خود را براي و تمایآموزان کنجکاور
     .  ھا را پرورش و توسعه دھندکوه زش خاک يمورد ر

  
ھا مطالب را د و با آني را بپرسی آموزانتان سئواMتشنا از داد تي مکث کن.دير را بخواني ز)داستان (ويسنار

 پرسند که مرتبط با بحث خطرات زلزله است ی میکه دانش آموزان سئواMتيا ھنگاميدر نقاط مشخص شده 
 :ديبحث کن

  
 واقع شده است یبائي زیدر شھر کوچک شھرآباد که در دره کوھستان) 1را و گوزنيسارا، ام(سه دوست 

جنگل ھا و  از درهزمين  .رد گذیان آن مي که از مرد وجود داین دره رودخانه کوچکييپا. ندن کی میزندگ
ند که  دانی کردند و می میجا زندگ که جوان بودند در آنیآن دوستان از زمان. استل شده ي تشک مزارع
و اجداد  ن يا والد را حس کرده بودند، امکک زلزله کوچيھا فقط آن.  افتدیجا زلزله اتفاق م در آنیگاھ
 یگاھ. ف کرده انديشان تعريه اتفاق افتاده را براي در مورد چند زلزله بزرگ که در ناحیيھا داستان ھاآن

ک شھر آباد به ي که از شھر نزدین، راھيار بد مثل برف و باران سنگي بسیيط آب و ھواياوقات، در شرا
  .  بردیا جاده را آب مي افتند یدر جاده مل آنکه تخته سنگ ھا ي شود، بدلی رسد بسته میآن جا م

 
. ندن کی میب در دره زندگي سراشین ھايگر در مزارع واقع شده در زميکدي یگيرا در ھمسايسارا و ام

 سارا و ی خانواده ھای برایدنين دو تخته سنگ داشت که آب آشامي در بیعيک چشمه طبيمزرعه سارا 
ه شروع به يک ھمسايًرا، ياخ. د آب را متوقف کرديش تولي پل ساکي کرد، اما چشمه از ید ميرا توليام

    .  اندس شدهي خ)ن دره پاييیًمخصوصا در نزديک (نشي از زمیي که بخش ھااستت کردن کرده يشکا
  
نکه چرا چشمه مزرعه سارا آب دادن را متوقف کرده يل اي ازد&یست، و برخي چیعيچشمه طب: 1وال س

  ؟کدامند
  

ان ين جرير سطح زمي زیان شکاف ھاي افتند که آب از می اتفاق میچشمه ھا ھنگام: ممکن یپاسخ ھا
 ی سفر مینيي که به سمت سرپاینيرزمي زیآب کانال ھا از آب باران، ی تواند مخلوطیآب م.  کندیدا ميپ

ده يچگاه به سطح نرسين ھيش از اين که پي زمین نواحيق ترين درعمير زمي که از عمق زیا آبيکنند، 
ن قرار گرفته يک به ھم در سطح زميار نزدي که بسیي اوقات چشمه ھای گاھ.ودند به سمت باM آمده باشدب
ه را ين ھمساي که زمیآب.  کندی ھستند که آب در آن ھا حرکت میيً کام5 مجزایرھاي مسی، دارااند

کن است مرتبط نباشد،  آمده باشد و ممیرون ميً که قب5 از چشمه بیپوشانده است ممکن است مرتبط با آب
 ی می آن زندگیه بر رويرا و ھمساي که سارا، امینيد که زمن دھی نشان مداد ين وجود، ھردو رويبا ا

  . ده نشودي شده است که ممکن است در سطح دیکنند، دستخوش حرکات
   

 ل حرکاتير آب به دليرات کوچک در مسيي تغیل آنکه برخيچشمه ممکن است متوقف شده باشد به دل
ر آب در اعماق يرات در مسييتغ. ل آنکه منبع آب خشک شده باشد رخ داده استيا به دلين يکوچک زم

 یان شکاف ھايکه آب در ميھنگام. فتدياتفاق بچشمه قرار گرفته که ی ر مکانيا تنھا چند متر در زين يزم
     .ا متوقف کندان آب ري تواند جرین مي در زمیار کوچکيرات بسيي کند، تغیدا ميان پيک جريبار
  

 ی حفظ میوانات مزرعه را از سرگرداني دارد که حی مشترکی چوب)ديوار (نيرا پرچيمزرعه سارا و ام
حدود سه .  کنندیشان بازه  روند تا در جنگل اطراف مزرعین باM ميرا اغلب از پرچيسارا و ام. کند

ر آنھا به جنگل ي مسیکين در نزديرچک محل از پيدر ن ي پرچیرک ھايش، آن ھا متوجه شدند که تيسال پ
 خم یرک ھايج تين باM روند و به تدريرشان را عوض کردند تا مجبور نباشند از پرچيھا مسآن. ندکج شده ا

                                                 
1
 . Gozen 
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 ینکه کسيبدون ا ادامه دادند مکم کود ن به خم شدن خي پرچیرک ھاياما ت. ن را فراموش کردنديشده پرچ
ن ي بخش کوتاه پرچیدن از رويک اMغ با پريش، يک ماه پي حدود ک روز،ينکه يتا ا.  کند توجهآنھابه 

ن را صاف کنند تا اMغ ي پرچیرک ھاير کند و تين را تعميھا به پدرشان کمک کردند تا پرچآن. فرار کرد
  . گر نتواند فرار کنديد
  
  ؟کدامند خم شده است ین به آرامينکه چرا پرچي ایل ممکن برايد&: 2وال س
  

ن يپرچ. نباشند) کوه(زش خاک ي ممکن است که مرتبط با خطرات ریادي زی پاسخ ھا:مکنم یپاسخ ھا
ن فشار آورده باشد تا ياMغ ممکن است به پرچ.  باشد و چوب آن از ھم باز شده باشدیميممکن است قد

 ين ممکن است به آرامين، زمياما ھمچن. ن را بخوردي پرچی خوشمزه رشد کرده بر بخش خارجیعلف ھا
 ی سال ھا به سمت باMین در طي پرچیرک ھاير مزرعه حرکت کرده باشد، که باعث شده تير زد

 شتري بده راين ايکن است اقت که چشمه دادن آب را متوقف کرده است ممين حقيا.  خم شده باشدیريسراز
ست  تکان خورده این به آرامينکه زميل اين به دلير آب به سطح زميًت کند، مخصوصا اگر مسيحما

   .  منحرف شده باشد
 

 شوند تا شام بخورند ی دوستان آنجا جمع می اوقات تمامیگاھ.  کندی می در شھر زندگیگوزن در خانه ا
 توانستند ی خوردند، می که خانواده او شام میياز آنجا. ون تماشا کننديزيا تلويو گوش دھند يو به راد

 برد کمک ی کشاورزان در دره می که آب را برایي ھار لولهيپدر او به ساخت و تعم. ننديرودخانه را بب
 بر یًرا خانه ايک مرد ثروتمند اخي.  کندیز کمک مير خانه ھا نين به ساخت و تعمي کند، او ھمچنیم

Mپول پرداخت کرده است ی دره را دارد  ساخته است، و او حتيبایاد که منظره زيب زيک تپه با شي یبا 
 خانه یوارھاي دی رویياما اتاق ھا شکاف ھا. م بکشندي تپه با سیه اش تا باM خانیاز شھر برق را براتا 

پدر گوزن چند . ار دشوار استي از پنجره ھا و درھا بسیباز و بسته کردن برخ. ب تپه دارديدر سمت ش
ار ي بسند که خانه اش را کارگران شھر مرد ثروتمشکاياتی که کرد و در مورد یش آنجا کار ميروز پ
   .     گفتینساخته اند، جک مخوب 

 
 یًنکه واقعا چه اتفاقيدا کردن اي پی؟ راه ھاکدامندوارھا ي دی روی شکاف ھایل ممکن برايد&: 3وال س

  ؟ کدامندافتاده است 
  

. وارھا خوب ساخته نشده باشنديًقتا ديمرد ثروتمند ممکن است راست گفته باشد و حق: ممکن یپاسخ ھا
  . شودیران مي کنند و خانه وی با گذشت زمان نشست میعيز به طور طبين اوقات، خانه ھا یليخ
 
ب تپه، ممکن است نشان دھد يک به شيوار در سمت نزدي دیل شده بر روي تشکین وجود، شکاف ھايبا ا

 باشد یدارين ناپاي زمیب تپه قرار گرفته ممکن است بر روي شین باMي زمی از خانه که بر رویکه بخش
 باز و بسته شوند به یھا و پنجره ھا ممکن است به سختدر.  کندین تپه حرکت ميي به سمت پایکه به آرام

 شود تا ی کند باعث میر آن حرکت مين زي دھد، ھمانطور که زمیر مييل آنکه خانه شکلش را تغيدل
 ش از ساخته شدن خانهي پیعين به طور طبياگر زمن، يھمچن. چھارچوب ھا شکلشان را از دست بدھند

ن يزم. ش داده باشدي را افزایبيد ممکن است سرعت حرکت سراشي خانه جدیدار بوده باشد، بار اضافيناپا
 ین اتفاق ميا باران سنگي محرک ھمچون زلزله یدادي که روی کند، زمانی که حرکت مینيا زميدار ينا پا
    .  احتمال لغزش داردافتد 

  
 ھمچون یگري دینشانه ھا. ا ممکن است وجود داشته باشد شکاف ھیل اصليان دلي بی برایادي زیراه ھا

 ین حرکت ميا زمينکه آيدن اي فھمید براي توان دیا جاده ھا را مياده رو ھا ين ھا، پيخم شدن لوله ھا، پرچ
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ک به لبه تپه ين نزدي داخل زمی برق متصل شده به ستون ھایم ھاي کند، پس سین حرکت مياگر زم. کند
 .  کنندین حرکت ميز با زميل آنکه ستون ھا ني شد، به دل خواھندکشيده یليخ
  
که تا  تپه ین جايآن ھا به دورتر.  با ھم به جنگل بروندی بازیم گرفتند تا برايک روز، سه دوست تصمي

ش ي پیه ايدند که کنده آن ھا در زاويار بلند قابل توجه ديدرختان بسک دسته يھا آن. حاM رفته بودند رفتند
 ین ميي پاريتصوھمانطور که در ( باM رفته باشند یک درخت معموليدرخت صاف شود و ھماند از آنکه 

ک ي توانستند ھمانند یھا م داشتند که دختریزيه تي از درختان چنان زاویبرخ.  رشد کرده بودند)دينيب
ر يان در مساکثر درخت! زان کننديب تپه آوين شيشان را به سمت پائينند و پاھاي راحت در آن بشیصندل

 .  دنديک طرفه ناميسه دوست نام آن را جنگل . مشابه از وسط خم شده بودند
  
   شود؟ ھان درختيرشد اچنين  باعث د توانی میزيچه چ: 4وال س
  

ً کنند، پس احتماM درختان در ابتدا در یرشد مد يشه به سمت نور خورشي درختان ھم:ممکن یپاسخ ھا
ر مشابه يک مسي درختان در یقت که تمامين حقيا. گر رشد کرده انديه ديوک زاي که جوان بودند به یزمان

ر ين زيگر قرار گرفته اند، ممکن است نشان دھد که زميکدي در در کنار ینکه آن ھا ھمگيخم شده اند و ا
ار مسن تر ھستند، ي درختان از دخترھا بسیتمام. ر حرکت کرده استيک مسيًک طرفه تماما به يجنگل 

 باشد ین معنين ممکن است بديا.  است که در حال حرکت استیادين زمان زين زمي دھد که این من نشايا
 ھمچون ی بشریت ھايا فعالين، زلزله ي تواند در باران سنگیدار است، ومي مزرعه ناپایت باMيکه زم

ن ي زمخ حرکتيکه ممکن است تار دھد ینشان م را یشکل درخت ،2ر يتصو. دا کندي رانش پیجاده ساز
گر قرار گرفته اند نشان داده شده يکدي از درختان که در کنار یکه توسط گروھير بکشد، ھنگامي به تصورا

    . است
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

 .ن شکل گرفته استيل حرکت زميک درخت که به دلي شکل. 2ر يتصو
  
  بود کهیقوای  ازهبه اند.  گشتند، زلزله شدیماده بريکه دوستان از مدرسه به خانه پيک روز، ھنگامي

ک يھا به آن. قه تمام شديک دقي اطرافشان را بلرزاند، و زلزله پس از ی از ساختمان ھایاري بستوانست
 . را دور بودندياندازه از خانه گوزن و مزارع سارا و ام
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  ؟بروند به کجا  اولديدوستان با: 5وال س
  

و و يگوزن راد.  بروند بايدل به خانه گوزنھا او وجود دارد که آنیاريل بسيدM: ممکن یپاسخ ھا
 اورژانس یروھايا نينکه آي توانند در مورد خسارت بوجود آمده توسط زلزله و ایھا م آن وون دارديزيتلو

ًون، اگر فورا پس از زلزله وارد عمل شوند، ممکن يزيا تلويو يراد. ر مطلع شونديا خيفرستاده شده اند 
جاد يت ايز بدھند که ممکن است موقعير نيي در حال تغييت آب و ھوايضعز در مورد وي نياست اط5عات

 .  ا بارش برفين يشده توسط زلزله را بدتر ھم بکند ھمچون باران سنگ
  

 دھد که يرا توجه کردند، نشان ميب مشاھدات دختران که در اطراف مزارع سارا و امين، ترکيع5وه بر ا
 آگاه بودن از . رخ دھدیگرياست اگر زلزله د) کوه(زش خاک يد ردار باشد و مستعين ممکن است ناپايزم
 دختران تا بخواھند مطمئن شوند که خانواده و خانه ی است برایعين طبيدار است، اينکه کشتزار ناپايا
را احتمال وقوع پس لرزه يار خطرناک است، زيدر آن لحظه رفتن به آن جا بس. شان سالم وامن ھستنديھا

رند و آن ھا را از يشان تماس بگين و خانواده ھايد با والديچون دخترھا سالم ھستند، با.  استار باMيھا بس
 در مورد ی آگاھیم از رويک تصمي افتاده است تا بتوانند یسالم بودن خود آگاه سازند و بفھمند چه اتفاق

     .یزات پزشکيھ آب و غذا و تجیرند ھمچون نگھداري انجام دھند بگی خواھند چه کارینکه بعد ميا
   

 افتاده است صحبت ینکه چه اتفاقي خانواده ھا سالم بودند، و در خانه گوزن جمع شدند تا در مورد ایتمام
 در یاري بسیزش خاک کوھھاي رخ داده است که باعث ریدند که زلزله ايو آن ھا فھميله راديبوس. کنند

 از یيده شده بود گزارش داد که، در بخش ھاينش با آب پوشي که زمیه ايھمسا. سراسر منطقه شده است
جاده با . ب صاف به شکل پلکان در آمده استيم شده است و شي تقسیين به بخش ھاينش، سطح زميزم

ره ي شود، غذا ذخیکه جاده بسته مي زمانی مسدود شده است، اما خانواده ھا برایيافتادن تخته سنگ ھا
 ی برایجه آبي مختلف شکسته شده است، در نتی در نواحیاري بسیپدر گوزن گفت که لوله ھا. کرده اند
آب  ین رودخانه فرستادند تا مقدارييآن ھا دوستان را به پا.  وجود نداردیستم آب شھري از سکردنجمع 
دند که سطح آب رودخانه يدند، فھميکه سه دوست به رودخانه رسيھنگام. اورندي بيشان خانواده ھایبرا
   .  آن استیروزيح دسطن تر از ييار پايبس
 
 ید در مورد آن چه کاريستند و دخترھا باي آب رودخانه چسطح رفتن پايين یل ممکن برايد&: 6وال س

  انجام دھند؟
  

، نند تجربه ک می توانندزش خاک کوه پس از زلزله رايً که احتماM ر ھای درهرودخانه: ممکن یپاسخ ھا
 زشيتوسط ر رودخانه در) سد ( مانع يک نشان دھد کهدر سطح آب رودخانه ممکن است یکاھش ناگھان

ان يا جريزش خاک کوه، رودخانه ي دھد که ری رخ میزش، ھنگاميجاد شده توسط ريسد ا.  استجاد شدهاي
 ی رود و خشکیل در باMين باعث سيا.  آب در پشت آن جمع شود ميشود باعثاست وآب را مسدود کرده 

ار خطرناک ي تواند بسیزش ميجاد شده توسط ري ا ھایمانع.  شود میدن رويي پا دران آبي جریا کم آبي
زش خاک کوه با ي، ر شودیھمانطور که آب در پشت سد جمع م. دار ھستندي ناپااريًرا معموM بسيباشد، ز

ا يچ ين رود را با ھيي پای نواحی شکسته شود و تمامیبت باري تواند به طور مصی شود و میآب اشباع م
 در درس ني تمری مواد جمع شده اشباع شده توسط آب مشاھده شده در طیداريناپا. ل ببرديس ھشدار یکم
      .    دي کنیادآوري  به دانش آموزان  را7
 

ن احتمال آگاه سازند تا آن ھا بتوانند مشخص کنند که ين شھر را از ايا مسئولين يد والديًسه دوست فورا با
ج يع عمل کنند، آب پشت سد به تدرياگر سر. ريا خيشده است ل يتشک) کوه(زش خاک يسد حاصل از ر

  !  تمام جامعه را نجات دھند می توانند  بچه ھایحت.  برسدش از آنکه به سطح خطرناکي شود پیرھا م
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. ن شھر اخطار دادنديز به مسئولين خود در مورد سطح آب گفتند و آن ھا نيسه دوست ب5فاصله به والد

 بزرگ یشکل داده بود اما به اندازه کاف رود ی درمنبعک يزش خاک کوه يک مانع کوچک حاصل از ري
 ماندند، چون پس لرزه ھا احساس یھر سه خانواده در خانه گوزن چند روز.  شودینبود که باعث نگران

 ی بر رویزش خاک کوھيچ ريکه ھيدر حال.  نبودی زلزله اصلیچکدام از آن ھا به بزرگي شد، اما ھیم
 یداد ھايا روي و ی آتین چند زلزله رخ نداده بود، خانواده ھا نگران زلزله ھاي ایمزارع آن ھا در ط

آن ھا . شان را از دست بدھند، شدنديگر که ممکن است باعث شود تا آن ھا کشتزارھا و خانه ھايمحرک د
  .  شان کردندين ھايزم یزش خاک کوه ھا بر روي از ریري جلوگیشروع به بحث در مورد راه ھا

       
 از یري جلوگیزش خاک کوه، و براي آماده شدن در برابر ری را خانواده ھا برایيچه کارھا: 7وال س

   توانند انجام دھند؟  یشان مين ھاياتفاق افتادنش در زم
  

ه، و ه ھا در جامعين شھر و ھمساين به مسئولي زمیدارياپص و مخابره ع5ئم نايتشخ: ممکن یپاسخ ھا
 را یشتري بینکه جان ھايا ايزش خاک کوه شود ي تواند باعث ریشتر که مي بیرات بشريي از تغیريجلوگ

ن مراحل ياول) دارين ناپاي زمیشتر بر روي بی بشریھمچون ساخت بناھا(در معرض خطر قرار دھند 
 .   ھستندی کاستن خطرات آتیبرا
  

ت يرند اگر گمان کردند در موقعيد با آن ھا تماس بگي با کهی از کسانیاز دانش آموزان بخواھد تا فھرست
ن ي که دانش آموزان با اولیبي فھرست، به ترتیرتبه بند. ه کننديزش خاک کوه ھستند را تھياورژانس ر

 ی بازیداد اتفاق افتاد، با آن تماس خواھند گرفت خود نوعيا روينکه ع5مت خطر ي که پس از اینفر
 شود، به ی سازماندھی تواند به صورت نامه ای مین رتبه بنديمنابع اجازه دھد، ازمان و   اگر.خواھد بود

ن اورژانس يمسئول. ردي قرار گیابي مورد ارزی مھارت فنی فرستاده شود و براین اورژانس محليمسئول
کنش نکه چگونه واي نشده اند، و ایيشتر در جامعه که شناساي در مورد منابع بید بتوانند رھنمودي بایمحل

 شده امداد را کمک یري برنامه زیت ھاي تواند فعالیت اورژانس ميک موقعيھا و اعمال دانش آموزان در 
    .   نکه مانع شود را فراھم کننديا ايکند 

  
مردم .  در جامعه استی امن و اورژانسی با برقرار کردن مکان ھایع آتي وقایمرحله دوم آماده شدن برا

تا چند روز پس ره کنند تا در مواقع اورژانس بتوانند ي را ذخيزات پزشکيتو و تجھد غذا، آب، پين بايھمچن
اد خواھند گرفت که چگونه يدانش آموزان . داشته باشند یبه آن ھا دسترسزش خاک کوه يا رياز زلزله 

    .   بعد آماده شوندی در درس ھاضطراری ایت ھاي موقعیبرا
  

کاشت . ان داده است را نشسداريش تر ع5ئم ناپاين است که پين زمدار کردين مرحله، چگونه پايدشوارتر
زش خاک ي تواند باعث ساده تر شدن ریب ھا ممکن است آب موجود در خاک را که مي شرویدرختان بر 

رانداختن يق درختان ممکن است به محصور کردن و گي عمیشه اي ریستم ھايس. کوه شود را کاھش دھد
 گر ويد یمھندسمراحل .  شود کمک کندیزش خاک کوه رھا مي در ھنگام ری خاک و شن شل که به آسان

 مناسب از یزش خاک کوه و مطمئن شدن از زه کشيجاد موانع ريز وجود دارد از جمله اي نیپرخرج تر
ھر زمان که ممکن . زش خاک کوه را کاھش دھدي تواند جامعه متقبل شود تا خطرات ریمکه جاده ھا 
نه ھا کمک کند و مطمئن يز ھماھنگ شوند تا به کاھش ھزيگر جامعه ني دید با اعضايان مراحل بيبود، ا
        . زش خاک کوه ھا آگاه ھستنديد که ھمه از خطر ريشو
  
  
  
  



 8  ھشتمدرس

  :ني و بحث پس از تمر فعاليت تحليلیخ5صه 
  

اکنون . اشدن قابل مشاده بيزش خاک کوه ممکن است در سطح زمي مستعد ری نواحیداريع5ئم اخطار ناپا
 ی نشان دادن نواحی که براید تا در مورد شواھديل کرده اند، از آن ھا بخواھين را تکميدانش آموزان تمر

 دانستند و ین مي که قبل از تمریيزھايد تا چياز آن ھا بخواھ. کنند بحثگردند ی زش خاک کوه ميمستعد ر
د يد کنيتاک.  رفت آموختندیش مين به پيکه تمر را ھمانطور یزيسه کنند و چه چي دانستند را با ھم مقاینم

نکه ي که قبل از ایچ پاسخ روشنيت بوده است بدون ھين قراردادن دانش آموزان در موقعين تمريکه نکته ا
 ی آشکار میت اورژانس واقعيک موقعينکه چگونه يار به ايت آغاز شود فراھم شده باشد، که بسيموقع

 .  ک تر استيشود نزد
  
کوه  زش خاکي رین ع5ئم  بالقوه برايبارز ترزش خاک کوه ي ریمي قدنشانه ھایب دار، يشب سطوح يش

 یه ھاي جا به جا شده، پايين ھا، جاده ھا، خطوط برق ھواي تواند شامل پرچیگر مي دینشانه ھا. ھستند
ه اند، س نبودين خيش از ايچوقت پي که ھیا نفوذ آب در نواحيد ي جدین، چشمه ھايل به سطح زميمتما

ش و ي شوند و افزای خانه باز نمی چھارچوب ھاشکلرييل تغيکه در خانه ھا به دلی يپنجره ھا و درھا
   .  نسبت دادیي آب و ھوای ھایژگيا وي توان آن را به بارش باران یکاھش نامعمول در سطح آب نھر که نم

 
  یزش خاک کوه خانگير: فعاليت تحليلی شيآزما

  
ن فرصت را ي کردند، آن ھا ایه سازيزش خاک کوه معمول را شبي ری تجربه ھااکنون که دانش آموزان

 ساده شيآزمان يا. ف کنندي و توصیجاد، بررسي را ايزش خاک کوه واقعيش ريک نمايخواھند داشت تا 
ت سشب، انتقال مواد و نيشکست ش(کوه خاک زش يرات رييسه مرحله تغبه دانش آموزان اجازه خواھد تا 

 را کشف یشي و آزمای واقعیھا زش خاک کوهين ري بیرا مشاھده کنند و تفاوت ھا) د لغزنده موایينھا
    .  کنند

  
  مواد

  
  متري سانت60- 40متر، و طول و عرض ي سانت5-1به ارتفاع يک سينی 

  مداد
  نقاله
  شن
 خاک
 گير

  تخت و صافیتخته سنگ ھا
 یا حوله کاغذيلباس پارچه 

 حال کار پوشاندن سطوح در یروزنامه برا
 )یارياخت(آفتابه آب با آب 
 )یارياخت(خ5ل دندان 

 
 در گروه ھا انجام ی و نظارت کافسينی یا با تعدادي سينیک ي توان تمام ک5س با یت را مين فعالي ا!توجه
 شود که ک5س یه نمين توصيزد و شلوغ شود، بنابراي به ھم بری تواند به راحتیت مين فعالياگرچه، ا. داد
 ی خاص موادی ھایژگي به ویره بستگيگ و غيرفتار شن، خاک، ر. م شودي گروه تقس3- 2از ش يبه ب

ش از يکبار پيت ھا را يتمام فعال یک مربي شود که حداقل یه ميار توصيبس.  شده استیدارد که جمع آور
 یقته کار به حداقل رساندن آشی کند و روش ھایي مشک5ت آن را شناسایاجرا در ک5س انجام دھد تا تمام
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ت را يفعال باشد که یممکن است ضرور. ت را کشف کندين فعالي مشخص ای بخش ھایجاد شده در طيا
د تا يرا کنجک طبق بزرگ ايرا درون ب دار کردن يش یش ھايا تمام آزمايد، يدر خارج از ک5س انجام دھ

   .   ديخته شده را بدست آوريآب و مواد ر
  

  روش کار
  
ز اط5عات يک مي. ديد را با روزنامه بپوشانيش از آن استفاده کني نماید برايصد دار را که قیه ايناح. 1
دانش آموزان . ديجاد کنيا)  آورده شده است1 درس در جدول ی در انتھایمثال(شتان يج آزماي ثبت نتایبرا

ا يش کنند ي آزماگر که در باM گفته نشده استيا با مواد دي اضافه کنند یدي جدید تا ستون ھايق کنيرا تشو
رد اظھار نظر ي گی ھا قرار نمین طبقه بنديستم که به صورت مرتب در ھر کدام از ايدر مورد رفتار س

  .  کنند
 
ب ھمانند يجاد کردن شي ای براسينیک طرف يک دانش آموز را مسئول بلند کردن ي: فين وظاييتع. 2

ا ي سينی بلندش کند، بدون تکان دادن یختکنواي و ید که به آرامييبه دانش آموز بگود، ي کن3ر يتصو
 یري را مسئول اندازه گیگريدانش آموز د.  سر بخوردسينین يينکه مواد آن به پايمتوقف کردن آن تا ا

که مواد يد، ھنگامي درجه رس5ب به يه شيد ھر موقع زاوين دانش آموز بايا.  با نقاله شودسينیه يزاو
 یمواد حرکت نم: مثال(  کنند یکه مواد حرکت ميه را در ھنگامي زاودي کنند را اع5م کند، و بایحرکت نم
: زدي ري درجه فرو م27 کند، سپس در ی درجه برسد که شروع به شکاف خوردن م23که به يکند تا زمان

شروع به   درجه23در ...  درجه20...  درجه15... درجه10... درجه5" خواند یدانش آموز بلند م
د بر ين دانش آموز بايا. ز اع5م کندين) زدي ری درجه فرو م27 درجه، در 25 کند، یشکاف خوردن م

ه دانش آموزان در يکه بقي افتد، درحالی اتفاق میداد مھميکه رويه تمرکز کند، ھنگامي بلند خواندن زاویرو
 . ف کنندي افتد را توصی خاص ھستند که آنچه اتفاق میادداشت ھاينوشتن حال 

 

 
 

 .  شدهیه سازيزش خاک کوه شبيک ريد ي توليل کج شدن براي، نقاله و تماسينیت يوضعمرخ ين. 3ر يتصو
 
 

: مثال(ز کرد ي شود تمی که آسان تر میيب آن ھايد، به ترتيش را با مواد خشک انجام دھيابتدا آزما. 3
دول اتشان را در جيد تا ثبتياز بچه بخواھ). گ ھا، بعد شن و بعد خاکي صاف، سپس ریتخته سنگ ھا

د تا ياز دانش آموزانتان بخواھ. زش خاک اتفاق افتادي ریه سازي کند چگونه شبیف ميکامل کنند که توص
، در چه سينی استفاده شد، ابعاد یھمانند چه مواد سينیش از کج کردن يش را پيت آزمايات موقعيجزئ
که ي کنند ھنگامیحرکت مھمانطور که مواد شروع به .  قرارگرفته اند را ثبت کنندسينی مواد در یعمق
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 متفاوت اتفاق یايد تا آنچه در جدول اط5عات در زوايق کني شود، دانش آموزان را تشویب دار مي شسينی
پس از آنکه مواد . ر آورده شده استي در ز1ادداشت کنند، ھماتطور که در جدول يف و ي افتد را توصیم

دا يپان يال جريا مواد ھمانند جسم سي آ–خت ي فرو رسند چگونه مواديد تا بنويخت، از بچه ھا بخواھيفرور
 از مواد قرار یا به صورت توده نرميد؟ آننکمينکه در قطعات و صفحات مجزا حرکت يا ايد، ننکمی 

  خته وجود داشت؟ي در مواد فرو ری کوچکی ھا و شکاف ھایا برآمدگيا آيگرفت 
 
 ھر مواد انجام یش برايک آزمايش از ي وقت بود، باگر. ديل و بحث کني مواد تکمین مرحله را با تمامياول
د تا ياستفاده کن سينیز کردن ي تمی برایا حوله کاغذيد، از پارچه ي کنیکه مواد را عوض ميھنگام. ديدھ
 .   دي گوناگون را تا حد امکان مشابه سازیش ھايط آزمايشرا

  
 گوناگون یھاشيمان آزيمرتب ب یسيناگر سطح .  آن استیري تکرار پذریش علميد ھر آزماي کل!توجه
 .  ج متفاوت شوديممکن است نتان، يشي پیش ھاي مانده از آزمایل مواد به جايبه دلز نشود، يتم
  

ش ي در مورد آزمایديد تا سئواMت جديق کني افتاد و آن ھا را تشوید که چه اتفاقيبا دانش آموزان بحث کن
  .طرح کنند

  
زد؟ کدام ي ریه فرو مين زاوين و بزرگتري در کوچکتریت؟ چه مواد وجود داشته اسیيا طرح و الگوي آ

 ی که استفاده شد مشابه موادیا مواديزد؟ آي ری فرو میزد و کدام مواد به آرامي ریمواد به سرعت فرو م
ا يا دانش آموزان حرکات ي دھند، چرا و چرا نه؟ آیل مي اطراف منطقه را تشکیاست که کوه ھا و تپه ھا

 در فعاليت تحليلیو يسنار که سه دوست در یا ع5ئم اخطاريخته اند که مرتبط ي که فرو ریمواد یرفتارھا
   ص دھند؟    ي توانند تشخیاطراف شھرشان مشاھده کرده بودند را م

 
ش را با مواد مشابه دوباره ين آزماي خواھد افتاد اگر ای کنند چه اتفاقینيش بيد تا پياز بچه ھا بخواھ. 4

ب ي که اری در ھنگامیا آن را به آراميد ي ضربه بزنسينی به ین بار به آرامينکه ايند، به جزء اتکرار کن
د تکرار ي مواد مشابه انجام دادی تمامیًقا ھمانطور که برايدقسپس مراحل باM را . ديشده است تکان دھ

 يب است به آن به آرامي و ار باM رفتهسينیکه يد که در ھنگامين کنييرا تع ین بار دانش آموزيد، اما ايکن
 سينی که یزانيد که ميد تا مطمئن شويبه دانش آموز آموزش دھ.  تکان دھدیا آن را به آراميضربه بزند 

حرکت تکان دادن را به طور مشابه د که يبه دانش آموز آموزش دھ.  باشدیزان قبلي رود مشابه ميباM م
 یه اي زاوی تفاوت ھایتمام. ب ھستندي مواد اريکه تماميمادامه دھد در ھنگا) در اندازه حرکت و تناوب(

 که مواد یيزند، و روش ھاي ریع فرو مي، چقدر سرزد ي کنند تا مواد فرو بریکه دانش آموزان مشاھده م
      . ديره را ثبت کنيزند و غي ریفرو م

 
از دانش .  خوردي تکان مسينیکه ين تر باشد ھنگامييد پاي باسقوطه ين باشد که زاويد اي بایجه کلينت

ف يه انحراف توصير جاذبه، اصطکاک و زاوي دانش آن ھا در مورد وزن، مسید تا بر مبنايآموزان بخواھ
ک يار نزديکه بسي ھمچون شن، ھنگامین است که مواديک پاسخ اي. ست باشدي باین طور ميکنند چگونه ا
 رود سنگ یل شده اند، که ھر کدام گمان مي تشکیفيار کوچک ظري بسید از نقطه ھاي کنیبه آن نگاه م

 که یي ھوایسه ھايکه با کگر قرار گرفته اند، ي دیزه ھاي سنگ ری ھستند که بر رویفي ظریزه ھاير
که دانش يھنگام .  شوند احاطه شده اندیده مينام) دي کنیاد آوري را 7ن گدازش در درس يتمر( منفذ 

ب ين شييا به طرف پايل دارند که ي، تمایبي سراشی روی ھازهي دھند با سنگری را تکان مسينیآموزان 
 یبين سراشييشدن آن به سمت پا" پرتاب"ب فشار آورند، که باعث ي شی از روجًما به خاريا مستقيبغلتند و 

گر ھستند يکدي يدن بر رويرقابل شمارش که در حال غلتي غیزه ھايکه شما به سھم سنگريھنگام.  شودیم
 کشانند، ی میبين سراشيي توده مواد خودشان را به طرف پای شود که تمامیر خالص آن ميد، تاثيي افزایم

  .   کنندی می را طیبين سراشييزه ھا مسافت کوتاه پاي سنگریکه تماميبطور
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 سقوطه ي تکان خوردن و زاوي براسقوطه ين زاويًما بيه که مستقيک زاوي ھر مواد، يبرات، يدر نھا. 5
 خورد در يکه تکان ميشن ھنگام: مثال(د يرد را انتخاب کني گيکان خوردن قرار م مورد بدون تيبرا
زد، ي ري خورد فرو ميکه تکان نمي درجه در ھنگام25ه يزد، و در زاوي ري درجه فرو م15ه يزاو
د و تا يھر ماده را در تابه آماده کن). دين مورد انتخاب کني اي درجه را برا20ه يد زاوين شما بايبنابرا
 افتد اگر ي ميد، اعتقاد دارند چه اتفاقياز دانش آموزان بپرس. دي آن مادھباM ببريه انتخاب شده برايزاو

ک يطشان از ير محييل آنکه ما مواد را با تغيبه دلختن باشد، يد فرو ري پاسخ با–تابه تکان بخورد و چرا 
   .  از زلزله استيناش) کوه(زش خاک ين مشابه ريا. مي بريدار ميک حال ناپايدار به يحالت پا

 
ادداشت يج را يد تا نتايًقا ھمانند قبل تکان دھد، از بچه ھا بخواھيد تا تابه را دقياز آن دانش آموز بخواھ

 .  کنند
 

 موارد، مواد يدر برخ. ن استي از تمرين خود بخشي ممکن است متفاوت باشند، اما ايقيج حقي نتا!ھشدار
عوامل . نگونه نباشديگر، ممکن است ايزند، و در موارد دي رين فرو مي کرده اينيش بيھمانطور که پ

زش خاک کوه ممکن يک ري، چگونه و چرا ي کند چه زمانيکته مي وجود دارد که ديشماريگوناگون ب
 در تکان دادن تابه ي تصادفي ھاي مواد قرار گرفته در تابه، گوناگوني ھمچون فشردگفتدياست اتفاق ب

  .  از آن ھا ھستنديشن در تماس با تابه، برخ ي دانه ھايدمان تصادفي شده است، و چبيھمانطور که ار
  
ت ين موقعي ايت ھايد تا محدوديق کنيدانش آموزان را تشو. دي مشاھدات انجام شده را خ5صه کنيتمام. 6

که دانشمندان  را يي از چالش ھايد تا برخي بحث کنند، و از آن ھا بخواھيعيط طبيک محيرا در ارتباط با 
 ممکن ي بر جوامع بشري اثر گذاريزش خاک کوه ھا براي از ريري جلوگيدر ھنگام ت5ش براخاک 

 ھمگن يعيمواد طب:  وجود داردي ممکن متعدديپاسخ ھا.  کننديياست با آن ھا روبرو شوند را شناسا
ھموار و نا منظم ھستند،  نايعي طبي ھايبيسراش. کنواخت و ھمگون استيستند، اما مخلوط مواد مختلف ين

 مواد مشاھده ي برخيبرا: ده استيچيک عامل پيز يحضور آب ن. دهيچي پيروھايبا سطوح ، شکاف ھا و ن
 ياياما در دن.  را باM ببردسقوطه يزاو. ش دھد ي را افزايوستگيت، آب ممکن است پين نوع موقعيشده با ا

 .  ن ببردييش در فشار روزنه ھا پايل افزايدل را به سقوطه يل دارد تا زاوياد تماي، آب زيقيحق
  
گ و ي که در دست دارند و با مواد شن، ري5ت خود و موادياز تخد تا يق کنيزان را تشوآمودانش . 7

 يک حوله کاغذي تواند شامل قراردادن ساده يده ھا مي ايبر خ. دارکردن سطح استفاده کنندي پايخاک برا
ار موثر، اما تا ي سطح است و روش بسيار مشابه شبکه بنديکردھا بسن عمليا.  سطح باشديس بر رويخ

گر ي ديده ھايا.  کنار جاده ھا و ساختمان ھا استي سطح واقعيدار کردن تکه ھاي پاي گران، برايحدود
 عقب نگه داشتن يگ ھا برايا ري صاف يواره ھا با استفاده از تخته سنگ ھايشامل محکم نگه داشتن د

، ينيريه تابه شيدر پا متفاوت ي پشته سازي ھا و شکل ھادمانيد با چيدانش آموزان بخواھاز . مواد است
 را بسازد که يي تواند بناي مينند چه کسيش کنند، تا ببي کنند آزمايب ميھمانطور که آن را به سمت باM ار

گر در اطراف ي دد تا موادياز دانش آموزان بخواھ.  کنديريزش خاک کوه جلوگين نحو از ريکه به بھتر
زش خاک ي ريجاد موانع براي ايدا کنند تا ممکن است بتوانند برايا مداد را پيک5س از جمله چسب، نخ 

     .    ز استفاده کننديکوه از آن ھا ن
  
از دانش . ش را انجام دھنديد تا با مواد مرطوب آزماياگر زمان اجازه داد، از بچه بخواھ): يارياخت( 

در آب غوطه ور )  تر، بھتريھرچه طوMن(قه ي چند دقيً از مواد را کام5 براي تا برخديآموزان بخواھ
ادداشت ي را ينيريج باM بردن تابه شيش پر کنند و نتايش از پي را بينيريد تا تابه شياز آن ھا بخواھ. کنند
ه کم عمق تر فرو يو موارد، مواد در زايدر برخ.  باشدينيش بير قابل پيار غيج ممکن است بسينتا. کنند

 تر يبت بار تر و ناگھانيخت اما مصيه باMتر فرو خواھد ريگر، مواد در زاويدر موارد د. ختيخواھند ر
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 ي مواد در باMيار آرام آب بر رويختن بسيله ري توانند نفوذ آب باران را بوسيدانش آموزان م. خواھد بود
ک يل کردن ي توانند با تحمين ميدانش آموزان ھمچن. ندش کني رود را آزمايکه باM مي در حالينيريتابه ش

  . ام دھندجش اني مختلف با مواد مرطوب آزمايايزلزله در زوا
  
له قراردادن خ5ل يح بوسرات حرکت سطي تاثيه سازي تواند شامل شبي ميگري دياري اختيت ھايفعال

 ھمانند مراحل قبل ينيريم ورقه شگ و باMبردن آرايا ري در مواد شن، خاک يدندان ھا، به صورت عمود
 ي بازتاب ميار کوچک مواد در حرکت خ5ل دندان ھا به آساني از مواد، حرکات بسي برخيبرا. باشد

  .  زديب فرو ريش از آنکه سطح شيدھد، پ
  

  دي مفينترنتيمنابع ا
  

  :2 جھاني برايمھندس
 http://www.engineering4theworld.org/ 
  
د به صورت برخط در ي تواني جدول را ميش باMي جدول و آزماين باMي تمري براشتر مواد بکار رفتهيب

  :ديابيل بيآدرس ذ
http://www.bechberger.com/Mel/Landslide_Activity/ 

  
 

                                                 
2
. Engineering for the World  
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  کوهخاکزش ير: ري زلزله کشم2005
 
 
 

             
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
                     1کوهزش خاک ير          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
                          2  کوهزش خاکير          

 
 

                               
 



 14  ھشتمدرس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
  
  
  
  
  
  
  
  

 3  کوهزش خاکير               
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4  کوهزش خاکير                 
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  5  کوهزش خاکير            
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ج، به يبه تدر يا توده ايال ينھشت س  سقوطيادداشت ھاي
ا به يسرعت 

 ؟يآرام

از (%  شکست و انتقال يحالت ھا
 ) ماندنديمواد باق

 مواد هيط اوليشرا ايزوا

تخته سنگ       
 ھا

 گير      

 شود تا يا مج رھيشن به تدر
  درجه25سقوط در 

  اليس
  
  اليس
  
  اليس
  
 اليس

  ج و آراميبه تدر
  

  ج و آراميبه تدر
  

  جيبه تدر
  

 به سرعت

  %)99(ان خاک و شن کوچک يجر
  
  %)90(ان خاک و شن کوچک يجر
  
  %)50(ان خاک و شن کوچک يجر

% 5(ان خاک و شن يسقوط شن، جر
 ) ماندهيباق

15 
  درجه

  
18 
  هجدر
  
22 

  درجه
  
25 
 هدرج

1 (20 CM X 40 CM 
X 4 CM  

  خشک) 2
  عمق ثابت) 3
 بدون توده) 4

 شن

 در باM، صفحه يبه جزء توده ا
 وسته بود تا سقوطيًبا پيخاک تقر

  )م. س5- 1(توده 
  

 ي، کميًاکثرا تودھا
  اليس
  

توده ھا پس از لرزش 
 ال شدند يس

  جيبه تدر
  

  به سرعت
  

 به سرعت

 مواد ي باMيکي در نزدييشکاف ھا
 لغزان يرفت، صفحه خاک ھاشکل گ

)100(%  
 شد، به ي تر ميشکاف ھا طوMن
ن مواد يي در پايصورت دسته ا

)95(%  
ن و يان زميبت بار، جريسقوط مص
  %)10(شن و خاک 

 

26 
  درجه

  
30 

  درجه
  
38 

 درجه

1 (20 CM X 40 CM 
X 4 CM  

  خشک) 2
  عمق ثابت) 3
 چند توده) 4

 خاک

ن جدول از يا. زش خاکيه ساز ريک شبي  مواد لغزندهييب، انتقال مواد و نھشت نھايشکست شحاMت  ثبت يک نمونه جدول اط5عات براي .1جدول 
د ي مفينترنتي فھرست شده تحت عنوان منابع اينترنتي ايل ھاي توان آن را در فاياقتباس شده است که م" Landslides to Seafloors"ت يف فعاليتوص

  . دا کرديپ


