درس سوم  :خواص مواد زمين
سنگھا در مرزھای صفحات زمين يا نزديکی آنھا مجبور به تغيير شکل میشوند .آنھا در پاسخ به فشار می توانند
در جھات مختلف فشرده ،کشيده يا ھل دادهشوند .اين پاسخ به نوع فشار ،سرعت اعمال آن و شرايط محيطی
سنگھا مانند دما و فشار و ترکيب آنھا بستگی دارد .در اين درس به دنبال پاسخ پرسشھای زير ھستيم :سنگھا
چطورتغيير شکل میدھند؟ چه عواملی رفتار سنگھا را توصيف میکنند؟ در ھنگام تغيير شکل يک سنگ چه
اتفاقی می افتد و در نھايت ،چرا يک سنگ تغيير شکل میيابد؟ با درک پاسخ اين پرسشھا فرآيندھای فيزيکی
موثر در زلزله را بھتر میفھميد.
اين فعاليت برای دو دوره کالسی يک ساعته در طی دو روز طراحی شده است ،اما می تواند در يک جلسه
آزمايشگاه دو ساعته نيز انجام شود.
مواد الزم:
فنرھای فلزی کوچک
تسمه الستيکی )آن را از وسط ببريد تا يک رشته کشسان در اختيار داشته باشيد(
خمير بازی )به مقداری که بشود در مدت آزمايش در اختيار ھمه دانشآموزان قرار بگيرد(
گيره کاغذ و يا يک قطعه سيم فلزی
آبنبات ِکشی )که يک شب در يخچال نگھداری شدهباشد ،دو عدد برای ھر دانش آموز(
عکس شماره  :a1تغيير شکل انعطاف پذير سنگھا
عکس شماره  : b1تغيير شکل شکننده سنگھا
مقدمه:
 .1به دانش آموزان بگوييد که انرژی توانايی به حرکت چيزھای اطراف ما يا ايجاد تغيير در محيط زيست است.
از آنھا بخواھيد تا چند نمونه از انرژی را که باعث بروز تغييرات در اطرافشان میشوند نام ببرند مثالھا عبارتند
از :انرژی شيميايی سوخت که موجب توليد گرما میشود که می تواند برای ايجاد حرکت در اتومبيل يا کاميون
ھا مورد استفاده قرار بگيرد ،و يا انرژی حرکتی که از طريق مالش دستھا به يکديگر و اصطکاک به گرما تبديل
میشود .زلزله چيزھايی اطراف ما را به حرکت درمیآورد و باعث تغيير در محيط زيست میشود در نتيجه
زلزله ھمان حرکت انرژی است .زلزله به اين دليل رخ می دھد که انرژی در مواد زمين جذب ،ذخيره و آزاد
می شود.
 .2به دانش آموزان بگوييد که قرار است در مورد برخی از خواص ساختاری اوليه مواد مطالبی را ياد بگيرند.
اين خواص را به اين دليل "خواص ساختاری" ناميدهايم که ھدف ما از اين تمرين بررسی توانايی مواد در
نگھداری شکل يا حرکت انرژی در حالتی است که به عنوان بخشی از يک ساختار ھستند .از دانش آموزان
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بخواھيد چند نمونه از سازه ھای ساده و پيچيده )مانند جداول ،صندلی ،پل ھا ،ساختمان ھا ،و غيره( را نام
ببرند .به آنھا بگوييد که ما با استفاده از تجربيات روزمرهمان در کار با مواد مختلف میتوانيم راجع به
عکسالعمل مواد جديد در مقابل انرژی که به طرق مختلف به آنھا وارد میشود نظريهپردازی کنيم .اساس انجام
اين آزمايش ھم ھمين است.
 .3معنی لغات زير را به دانش آموزان توضيح دھيد .از آنھا بخواھيد برای ھر يک از آنھا يک مثال بزنند:
کشسان :مواد اوليهای که پس از تغيير شکل به شکل اوليه خود برمیگردند )به عنوان مثال ،الستيک(
غيرکشسان :موادی که پس از تغيير شکل نمیتوانند به شکل اصلی خود برگردند .مواد غيرکشسان به دو زير
مجموعه اصلی تقسيم میشوند :شکننده )ماده ای که به راحتی و بدون کشش زيادی میشکند يا ترک برمیدارد
مانند شيشه( و انعطاف پذير )ماده ای که بدون شکستن می تواند کشيده يا فشرده شود و تغيير شکل دھد )مانند
خمير بازی در دمای اتاق(.
 .4فشار را به طور خالصه تعريف کنيد :فشار عبارت است از مقدار نيروی اعمال شده در واحد سطح يک
ماده .برای آنھا يک مثال ساده بياوريد :ھنگامی که شخصی يک قوطی آلومينيومی را با استفاده از يک پا له
میکند بر قوطی فشار وارد کردهاست .فشردگی را برای آنھا توضيح دھيد :فشردگی به معنی تغيير در شکل ماده
است .بنابراين در مثال باال قوطی آلومينيومی در اثر فشار ،فشرده شده است.
روش کار
 .1چھار حوزه را در داخل کالس درس سازماندھی کنيد و در ھر حوزه يک تسمه الستيکی ،سيم فلزی ،خمير
بازی و فنر فلزی کوچک قرار دھيد.
 .2دانش آموزان را به چھار گروه تقسيم کنيد و از آنھا بخواھيد با صرف چند دقيقه در ھر حوزه به سواالت
زير برای ھر يک از مواد پاسخ دھند:
آيا ماده مورد نظر کشسان است يا غيرکشسان ؟
اگر جسم غيرکشسان است ،آيا از مواد شکننده است يا انعطاف پذير؟
چه مواد ديگری شبيه به اين ماده وجود دارند؟
آيا مواد تشکيل دھنده اين جسم رفتار مانند سنگھای تشکيل دھنده مواد زمين رفتار میکنند؟ اگر بلی چرا و اگر نه
چرا ؟
 .3پس از اينکه ھمه دانشآموزان با مواد کار کردند ،پاسخھای آنھا را مرور و دستهبندی کنيد ،پاسخھا بايد شبيه
چنين چيزی باشند:
تسمه الستيکی  :کشسان
سيم فلزی  :کشسان ،انعطاف پذير
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خمير بازی  :غير کشسان ،انعطاف پذير )برخی ممکن است بگويند شکننده ؛ مرحله  9را ببينيد(
فنر فلزی  :کشسان )برخی ممکن است بگويند غير کشسان ولی انعطاف پذير )وقتی فنر خيلی کشيده شود؛ مرحله
 10را ببينيد(
 .4برای دانشآموزان توضيح دھيد که سنگھا نيز درست مثل موادی که مورد آزمايش قرار دادند میتوانند به
صورت شکننده يا انعطافپذير تغيير شکل دھند .عکسھای شماره  a1و  b1را به دانش آموزان نشان دھيد .اين
دو عکس نشان می دھد دو رخنمون تغيير شکل سنگ بر روی سطح زمين را نشان میدھند .از آنھا بخواھيد
توضيح دھند که در ھر عکس چه نوع از تغيير شکل را مشاھده میکنند .از آنھا بپرسيد آيا رخنمون مشابھی را
ديدهاند.
توجه :به خاطر داشته باشيد که ساختارھای زمين شناسی ممکن است شواھدی از بيش از يک نوع تغيير شکل
نشان می دھد.
 .5به دانش آموزان بگوييد که در حال حاضر میخواھيد ببينيد خواص مواد با توجه به شرايط محيطی چگونه
تغيير میکند .به ھر دانش آموز دو آبنبات کشی سرد بدھيد .از دانش آموزان بخواھيد نوع مواد تشکيل دھنده
آبنبات را حدس بزنند )به عنوان مثال ،کشسان يا غير کشسان ،انعطاف پذير يا شکننده .آبنبات کشی بايد غير
کشسان و شکننده باشد .اين فرض را می توان با کوبيدن شديد آبنبات بر روی ميز و شکستن آن به قطعات
کوچکتر در درون پوشش بستهبندی آبنبات نشان داد .از دانش آموزان بخواھيد شکل آبنبات به روش ھای مختلف
)کشيدن ،فشرده کردن ،خم شدن( تغيير دھند و توضيح دھيد که اينھا ھمه نمونهھايی از تالش برای جذب انرژی
توسط آبنبات است.
 .6اکنون از دانش آموزان بخواھيد آبنبات دوم را به طريقی گرم کنند )به عنوان مثال ،با نگه داشتن آن بين
دستھای خود ،و يا نشستن برروی آن ،و يا قرار دادن آن در دھانشان( .پس از آنکه آبنبات کامال گرم شد از آنھا
بخواھيد آن را به ھمان شيوه آبنبات اول تغيير شکل دھند .اين آب نبات اکنون بايد نسبت به قبل خيلی انعطاف
پذيرتر ،فشردنیتر و قابل کششتر باشد .بعضی آب نباتھا ھنوز ھم ممکن است بشکنند اما رفتارشان کامال
متفاوت خواھد بود.با استفاده از گرمای بيشتر آب نبات می تواند به طور دائمی تغيير شکل دھد بدون اينکه
بشکند .از دانش آموزان بخواھيد فرايندھای ديگری را که از اين ويژگی استفاده میکنند نام ببرند .مثل :فلزکاری
که در آن آھن ،فوالد يا آلومينيوم گرم میشوند تا به راحتی تغيير شکل يابند.
 .7توضيح بدھيد که بسياری از انواع سنگ ھمين رفتار را نشان میدھند .به دانش آموزان بگوييد که ھر چه به
عميق زمين نزديکتر میشويم دما و فشار افزايش میيابد بنابراين مواد عميقتر زمين )سنگپوشھا( غيرکشسان
و قابل انعطاف و سنگھای پوسته کشسان و شکننده ھستند .در زير سطح زمين ،فشار مانع از تکهتکه شدن
سنگھا میشود .در گذر از رفتار شکنندگی به رفتار انعطافپذيری ،درجه حرارت و فشار و ھمچنين ميزان
تغيير شکل و ترکيب مواد نقش مھمی بازی میکنند.
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توجه :سنگھای پوسته ممکن است تحت فشار انعطافپذير رفتار کنند .تا شدن يک نمونه از اين رفتار است.
خزش فشار مکانيسمی است که میتواند رفتار سنگھای پوسته را در دماھای پايين و فشار توجيه کند .اين فرآيند
شامل انحالل مواد معدنی در مناطق پرفشار و رسوب آنھا در مناطق کمفشار است که موجب خزش سنگ
میشود.
عالوه بر اين سنگھايی که به صورت انعطافپذير در مناطق عميقتر زمين تغيير شکل يافتهاند میتوانند با
فالتچهسازی منطقهای و فرسايش به سطح زمين بيايند.
 .8خمير بازی را در ميان دانش آموزان پخش کنيد .از آنھا بخواھيد آن را به شکل يک استوانه کوچک به طول
 10-5سانتی متر در بياورند .سپس آن را با ھر دو دست )ھر کدام در يک سر( بگيرند و يک دفعه بکشند تا از
وسط بشکند .سپس از آنھا بخواھيد آن را به شکل اوليهاش برگردانند و با ھر دو دست )ھر کدام در يک انتھای(
آن را بسيار آرام از ھر دو طرف بکشند .از آنھا بپرسيد چه اتفاقی می افتد )با تغيير شکل آھسته ،کشيده میشود
اما نمیشکند (.از آنھا بپرسيد آيا خمير بازی کشسان ،غير کشسان يا از ھر دو نوع است و چرا .آنھا را تشويق
کنيد تا شرايطی را که منجر به اين رفتارھا شدهاست توضيح دھند .برای دانش آموزان توضيح دھيد که که در
حالی که ما از عباراتی نظير کشسان ،غير کشسان و غيره برای توصيف رفتار مواد استفاده میکنيم ولی آنھا با
توجه به شرايطی که در آن قرار میگيرند در واقع ترکيبی از اين خصوصيات را نشان میدھند.
 .9برای خالصهکردن آزمايش خمير بازی به دانشآموزان بگوييد که سرعت تغيير شکل يک ماده است که رفتار
آن را تعيين میکند .تغيير ناگھانی در شکل سنگ می تواند موجب شکستن آن شود در حالی که تغييرشکل آھسته
موجب اليه اليه شدن آن میشود.
 .10فنرھای فلزی کوچک را که در اولين بخش آزمايش مورد استفاده قرار گرفت بين دانشآموزان پخش کنيد.
خاطر نشان کنيد که فنر میتواند يک ماده کشسان باشد زيرا بعد از تغيير شکل به شکل اوليه خود بر میگردد.
فنر را بگيريد و به قدری بکشيد که به شکل اوليهاش برنگردد کمی بيشتر از دفعه قبل اما ھنوز خاصيت
کشسانش را داشتهباشد. .به ياد بياوريد که دانشمندان در اين حالت می گويند شی تحت فشار قرار گرفتهاست از
دانش آموزان بپرسيد آيا اين ماده کشسان است يا غيرکشسان يا ھر دو؟ اگر ھست چرا واگر نيست چرا؟ تحت چه
شرايطی؟ برای دانش آموزان توضيح دھيد که با وجود اينکه ما از عبارات کشسان ،غير کشسان و غيره در
توصيف رفتار مواد استفاده میکنيم ولی آنھا با توجه به شرايط ترکيبی از اين رفتارھا را از خودشان نشان
میدھند.
 .11به آنھا بگوييد که ترکيب ھمه عوامل فوق )دما ،فشار ،سرعت تغيير شکل و ساختار ماده( است که رفتار
مواد زمين را تعيين می کنند.
 .12اکنون تسمه الستيکی را بين دانشآموزان توزيع کنيد .از دانش آموزان بخواھيد که آن را بکشند و پيشبينی
کنند که اگر تسمهھا از دستشان رھا شود چه اتفاقی میافتد )تسمه الستيک می تواند تا فاصله زيادی پرواز کند و
به بقيه آسيب برساند( .از آنھا بخواھيد توضيح بدھند که چرا تسمه الستيکی کشيدهشده ممکن است خطرناک باشد
)انرژی پتانسيل ذخيره شده در تسمه الستيکی کشيده شده در ھنگام رھا شدن به شکل انرژی جنبشی تبديل
میشود( .برای دانش آموزان شرح دھيد که پوسته زمين می تواند مانند يک ماده کشسان عمل کند و درست مثل
تسمه الستيکی انرژی ذخيره کند .اين انرژی بعدا میتواند به صورت زلزله )به سرعت يا به آرامی( آزاد شود.
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 .13بحث را با تشويق دانش آموزان به مطالعه عميقتر فصل  4و کسب اطالعات بيشتر در مورد علل تغيير
شکل مواد و ارتباط آنھا با زمين لرزه به پايان ببريد.

تصوير  .a1شمال تاجيکستان

تصوير  .b1شمال پاکستان
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