درس دوم :کشف مرزھای صفحات تکتونيکی
مرزھای صفحات تکتونيکی جاھايی ھستند که فعاليت در آنھا صورت میگيرد .بخش بزرگی از تمامی
زلزلهھا ،فورانھای آتشفشانی و ساخته شدن کوھھا در مرزھای صفحات رخ میدھد .مرزھای صفحات
مکانھايی ھستند که بيشتر انسانھای روی زمين درنزديکی به آنھا زندگی میکنند .در اين درس ،دانش-
آموزان از اطالعات علمی استفاده میکنند تا از چگونگی روند علمی آگاھی پيدا کنند .آنھا در اين درس
میآموزند که صفحات تکتونيکی زمين و مرزھای اين صفحات در کجا قرار دارند ،در اين مرزھا چه
اتفاقی میافتد و چگونه دانشمندان آنھا را طبقهبندی میکنند .اين درس دانشآموزان را ترغيب میکند تا
اطالعات علمی را مشاھده ،تعريف و طبقهبندی کنند تا بتوانند در مورد روند علمی بياموزند.
اين فعاليت برای سه کالس يک ساعته طراحی شده ،ولی میتواند در يک جلسه آزمايشگاھی سه ساعته نيز
انجام شود.
اين درس با تغييراتی از مطالب درسی ساوير و ھمکاران ) (2005تھيه شده است.

مواد درسی:
کپی نقشه مرز صفحات تکتونيکی )دو عدد برای ھر دانش آموز(
يک کپی از نقشه زلزله شناسی
يک کپی از نقشه آتشفشانی
يک کپی از نقشه توپوگرافی
يک کپی از نقشه سن کف دريا
يک کپی از شکل شماره ) 2پيوست آخر درس(
مدادھای رنگی
توجه :تمامی نقشه ھای باال را ميتوان از سايت زير دريافت نمود:
http://www.geophysics.rice.edu/plateboundary/downloads.html

مقدمه:
 .1به دانشآموزان توضيح دھيد که مھمترين کليد پيشرفت علمی توانايی مشاھده ،شرح و طبقهبندی
اطالعات میباشد .برای آنھا مثالی بزنيد )مثالً رفتن به دکتر ھنگام بيماری؛ دکتر آنھا را معاينه میکند و
بيماری آنھا را شرح داده و طبقهبندی میکند(.
 .2به آنھا بگوييد که در مورد فرآيند مرزھای صفحه ياد خواھند گرفت .بر اساس درس اول ،آنھا بايد
بتوانند به شما بگويند که مرزھای صفحه چه ھستند .به آنھا بگوييد که خود آنھا بايد کشف کنند که در
مرزھای صفحه چه میگذرد .آنھا بايد مشاھده نموده ،توضيح دھند و در نھايت اطالعات فراھمشده را
طبقهبندی نمايند.
 .3به دانشآموزان بگوييد که اين کار آنھا را قادر میسازد تا در مورد مرزھای صفحه ياد بگيرند ،درست
به ھمانگونه که يک پزشک در مورد بدن انسان میآموزد.
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 .4با توجه به سطح آگاھی دانشآموزانتان از علوم زمين ،ممکن است بخواھيد برای آنھا توضيح دھيد که
اين کلمات چه مفھومی دارند :زلزلهشناسی ،آتشفشان شناسی ،جغرافی و خصوصا ً باستانشناسی زمين.
آنھا در طول اين درس از اين واژهھا استفاده خواھند نمود.

روش کار:
 .1به ھر يک از دانشآموزان يک نقشه مرز صفحات تکتونيکی و يک تکه کاغذ با يک تخصص علمی
)زلزلهشناسی ،قدمت پوسته زمين شناسی ،آتشفشانشناسی يا جغرافی( ،نام يک صفحه )صفحه اقيانوس
آرام ،صفحه شمال آمريکا ،صفحه ھند و  (....بدھيد .ھدف اين است که ھر دانشآموز دارای تخصص و
صفحه مختلفی باشد و تمام تخصصھای علمی برای ھر صفحه در اين تمرين استفاده شده باشند.
 .2سپس از دانشآموزان بپرسيد که در گروه تخصصی خود با نقشهھای مربوطه جمع شوند :زلزله
شناسان با نقشه زلزله ،آتشفشانشناسان با نقشه آتشفشان ،قدمت پوسته زمين شناسان با نقشه سن کف دريا،
و جغرافیدانان با نقشه توپوگرافی.
 .3از ھر گروه بخواھيد تا با نقشهھايشان آشنا شوند و کنارهھای جدول نقشهھا را بخوانند تا بفھمند که چه
چيزی در آنھا و چگونه ارائه شده است .آنھا بايد در يک گروه کار کنند تا به اين نقطه نظر برسند که در
چه موردی دارند کار میکنند .در ميان گروھھا چرخ بزنيد ،به آنھا گوش داده و نقاطی که متوجه نمی-
شوند ،را برای آنان روشن کنيد .اين کار بايد حدود  15-10دقيقه به طول انجامد .به دانشآموزان خاطر
نشان سازيدکه آنھا بايد بيشتر مشاھده کنند تا توضيح دھند يا تفسير کنند.
 .4از ھرگروه بپرسيد تا آنچه را میبينند ،توضيح دھند .توضيحات آنھا بايد شامل کلماتی مانند عميق يا
سطحی ،فعال يا غيرفعال ،شيار يا فرورفتگی ،قرينه يا غير متقارن باشد .ھرگروه تنھا با نقشه اطالعاتی
گروه خود کار میکند .دانشآموزان بايد بيشتر صحبت کنند تا بنويسند.
 .5حال ازآنھا بخواھيد تا اطالعات خود را طبقهبندی کنند .ھر گروه بايد با يک طبقهبندی از مرزھای
صفحات جھان بر اساس دادهھای خود به نتيجه برسد .آنھا بايد تا پنج نوع طبقهبندی مرز صفحه را انجام
دھند و به آنھا بر اساس نوع مرز شماره بدھند ،مثالً مرز نوع يک ،مرز نوع دو و  ......آنھا نبايد از
واژهھای صفحات تکتونيکی استفاده کنند .از آنھا بپرسيد تا توضيحی بدھند در مورد اينکه چگونه نوع
مرز صفحات خود را تعيين نمودهاند.
 .6از آنھا بپرسيد تا از مدادھای رنگی برای عالمت گذاری )بر روی نقشه مرز صفحه شخصی خود(
تمام مرزھای صفحه در جھان که با توضيح آنھا مطابقت دارند ،استفاده کنند .آنھا بايد از مدادھای رنگی
مختلف برای ھر کدام از انواع مرزھای خود استفاده کنند .از ھمه آنھا خواسته میشود تا به نقشهھای
عالمت زده شده در پايان تمرين )روز سوم( نگاه کنند.
توجه :در ابتدا اين ممکن است کمی گيجکننده باشد .برای اينکه آنھا را وارد موضوع کنيد ،از يکی از آنھا
در گروه بخواھيد تا يک نشانه مرز صفحهای انتخاب کند .از آنھا بپرسيد که به شما بگويند که دادهھای
آنھا در مرز صفحه يا نزديک به آن چه چيزی را نشان میدھد .برای مثال ،زلزلهشناس ممکن است
متوجه شود زلزلهھای کم عمق در نزديک مرز صفحه قرار دارند يا اينکه خط زلزلهھا و مرز صفحات
ھر دو دارای يک الگوی زيگزاگ میباشند .سپس به آنھا بگوييد که آنھا ھمين حاال مرز صفحهای نوع
يک را توضيح دادهاند .از آنھا بخواھيد که اين نوع مرز را بر روی نقشه خود با مداد رنگی مشخص
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کنند .ھمچنين از آنھا بخواھيد تا ديگر بخشھای مرز صفحهای را که به توضيحشان مربوط میشود ،را
نيز مشخص نمايند .آنھا بايد اين کار را با پيدا کردن يک قسمتی از مرز صفحهای که قبالً عالمت نزده-
اند ،تکرار کنند و تمامی روند کار را مجدداً انجام داده تا مرز صفحهای نوع دو را تعريف نمايند.
 .7به تمامی گروھھا سر بزنيد و به آنھا کمک کرده و در مواردی که بنظر مناسب می رسند از آنھا
سؤال کنيد .از دانشآموزان بخواھيد که نقشهھا ومرز صفحات خود را که مشخصکردهاند را نگاه دارند تا
بعداً از آنھا در تمرين استفاده شود .اين پايان کار و تمرين روز اول است.
 .8در روز دوم ،دانشآموزان را در گروه صفحه خودشان جمع کنيد .ھر گروه بايد شامل زلزلهشناس،
آتشفشانشناس ،قدمت پوسته زمين شناس و جغرافیدان باشد .اين گروھی متفاوت از آنھايی ھستندکه در
روز اول با آنھا تمرين شد.
 .9به آنھا بگوييد که ھر گروه شامل متخصصينی از ھمه نوع نقشه میباشد ،ولی ھر متخصص فقط بر
روی نقشه تخصص خود تمرکز کرده است .ھر گروه بايد بر روی نقشهھايشان کار کنند تا با تمامی
اطالعات نقشه خود آشنا شوند .بر روی ھر نقشه ،متخصص آن نقشه بايد يک ارائه شفاھی کوتاه در
مورد اطالعات نقشه خود برای ساير افراد گروه خود انجام دھد .ھر دانشآموز يک متخصص است و ھر
کدام ھنگام رسيدن به نقشهھايشان ،بايد اطالعات نقشه خود را ارائه کنند .ھر ارائهکننده در ابتدا بايد به
سايرين بگويد که اين اطالعات نقشه چه ھستند و چگونه عالمتگذاری شدهاند ،و به مھمترين خصوصيات
موجود در نقشهھای خود اشاره نمايند .آنھا بايد انواع مرزھای صفحهای تمرين روز اول را معرفی کنند
و اينکه آن صفحات در کدام مناطق در دنيا يافت میشوند .تمامی ارائهھای شفاھی نبايد بيش از  15دقيقه
به طول انجامد.
 .10مرحله بعدی اين است که از دانشآموزان پرسيده شود که يک طبقه بندی جديد برای مرزھای صفحه
خود تشکيل دھند )نه برای مرزھای صفحھات تمام دنيا( .اين کار بايد مرز نوع الف ،مرز نوع ب ،و ...
ناميده شود .مھمتر از ھمه ،اين کار بايد بر اساس ھر چھار نوع اطالعات نقشه ھا ارائه شود .برای مثال،
مرز نوع الف ممکن است دارای زلزلهھای کم عمق در مرز صفحهای ،بدون آتشفشان ،بر روی
توپوگرافی زياد ،و بدنبال کف دريا جوان باشد .در روز سوم ،ھر دانشآموز بايد اين نقشه جديد
وتوضيحات نوع مرز خود را در پشت نقشه طياری کند و مرزھای رنگی را بر روی نقشه در پايان
نمرين انجام دھد.
 .11در پايان روز دوم ،به دانشآموزان بگوييد که يک ارائهکننده از ھرگروه بايد در ابتدای روز سوم
برای کل کالس صحبت نمايد .اين پايان روز دوم است.
 .12در روز سوم ،دانشآموزان مطالب خود را ارائه میدھند .از آنھا بخواھيد تا طبقهبندی مرز صفحه-
ای خود را توضيح دھند و يک تور از صفحه خود برای کالس ارائه دھند.
 .13بقيه زمان کالس را صرف بحث در خصوص فرآيند مرزھای صفحهای و معرفی نمودن واژهھای
دانشمندان زمين برای توضيح مرزھای صفحات کنيد .از نمودار  2برای بحث در مورد مرزھای ھمگرا،
واگرا ،و از کنار ھم گذشتگی استفاده کنيد .توضيح دھيد که چرا ھر کدام از اين مرزھا دارای پديدهھای
مخصوص قابل مشاھدهای ھستند که دانشآموزان آنھا را ديده اند.
 .14از دانشآموزان بخواھيد که نقشهھای مرز صفحه خود را به شما تحوليل دھند.
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:منابع مفيد در اينترنت
:راھنمای معلم در اين تمرين
http://terra.rice.edu/plateboundary/tg.html
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